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  ۶ بانك ايراني در هندوستان شعبه مي زنند
ـ ريال  كاردار سفارت هندوستان در ايران با بيان اينكه سياست جايگزيني روپيهـ 
به جاي دالر با تشكيل كارگروهي توسط دو كشور در حال پيگيري است از تاسيس 

شعبه ۶ بانك ايراني در هندوستان خبر داد. 
ــنيم، دوش اوتام كاردار سفارت هندوستان در ايران روز پنجشنبه  به گزارش تس
ــت خبري در محل اين سفارتخانه، اظهار كرد: ارتباط تجاري هندوستان و  در نشس
ايران بعد از سفر آقاي روحاني رييس جمهور ايران به هندوستان شرايط مناسب تري 
را تجربه مي كند و اين سفر منجر شده كه تفاهم نامه و تعهدات دوجانبه براي افزايش 
همكاري هاي اقتصادي ميان دو كشور ايجاد شود. وي افزود: رابطه تاريخي و تمدني 
ــور از گذشته با يكديگر نزديك بوده وكشور ما اهميت زيادي براي ارتباط با  دو كش
ايران قائل است. كاردار سفارت ادامه داد: با سفر رييس جمهور ايران به هندوستان 9 
تفاهم نامه و يادداشت همكاري ميان دو كشور به امضا رسيد كه مهم ترين تفاهم نامه 

برداشتن تعرفه هاي گمركي براي تسهيل تجارت ميان دو كشور است. 
ــود؛ تصريح  اوتام با تاكيد بر اينكه تعرفه هاي تجاري كاهش يافته و تعديل مي ش

كرد: هندوستان نظير اين تفاهم نامه را با 80 كشور دنيا به امضا رسانده است. 
وي افزود: 4 تفاهم نامه نيز ميان اتاق هاي تجاري دو كشور به امضا رسيده است و 
در مجموع همكاري هاي اقتصادي دو كشور در زمينه هاي ارتباطات، انرژي، تجارت، 

سرمايه گذاري و ارتباط مردم با مردم افزايش مي يابد. 
كاردار سفارت هندوستان در ايران گفت: هندوستان در حال توسعه بندر چابهار 
است كه اين بندر براي دو كشور ايران و هندوستان از نظر اقتصادي بسيار ارزشمند 
است و مي تواند راه ارتباطي ما با افغانستان و آسياي ميانه باشد. همچنين كريدوري 

براي ارتباط با شمال به حساب مي آيد. 
ــتا هندوستان به دنبال توسعه خطوط ريلي از شهر  اوتام تصريح كرد: در اين راس
زاهدان ايران به چابهار است كه در اين ارتباط مسووالن شركت راه آهن هندوستان 

نيز اخيراً به تهران آمدند تا بحث هاي تكنيكي و سرمايه گذاري را پيش ببرند. 
وي درباره موضوع ارتباطات بانكي گفت: براي توسعه ارتباطات دو كشور موضوع 
ــت؛ تعدادي از بانك هاي ايراني تمايل به ايجاد  ــيار مورد اهميت اس روابط بانكي بس
تاسيس شعبه در هندوستان دارند كه بانك پاسارگاد ايران در حال طي مراحل نهايي 

خود است و در مجموع ۶ بانك ايراني براي تحقق اين امر اقدام كرده اند. 
كاردار سفارت هندوستان در ايران افزود: بانك مركزي هندوستان نيز اين اجازه 
را به بانك هاي هندي داده است كه سرمايه گذاري با روپيه را در ايران انجام دهند تا 
شركت هاي هندي از اين به بعد بتوانند با روپيه در ايران سرمايه گذاري داشته باشند. 
اوتام خاطرنشان كرد: براي جايگزيني دالر، پول دو كشور يعني روپيه و ريال مورد 
استفاده قرار مي گيرد كه در اين راستا كميته مشترك توسط دو كشور تشكيل شده 

تا اين مكانيزم به مرحله اجرايي برسد. 
وي درباره حجم تجارت ايران و هندوستان گفت: سال گذشته 12.8 ميليارد دالر 
ارزش تجارت دو كشور بوده كه قسمت اعظم آن مربوط به خريد نفت از ايران است.  
كاردار سفارت هندوستان در ايران افزود: هندوستان قصد دارد كه فعاليت خود را در 

اين ارتباط گسترده كرده و وارد موضوع توليد فرآورده هاي نفتي شود. 
ــفر خود به هندوستان موضوع  ــاره كرد: رييس جمهور ايران نيز در س اوتام اش
فروش بلندمدت نفت را مطرح كردند همچنين به سرمايه گذاران هندي در حوزه 
ــتين گامي كه بعد از سفر آقاي روحاني  انرژي خوش آمد گفتند.  وي گفت: نخس
ــركت هندي در زمينه هاي فناوري،  ــد حضور 100 ش ــتان محقق ش به هندوس
ــت كه در نمايشگاهي با عنوان سرس هندوستان از  كشاورزي، پالستيك و... اس
روز شنبه در محل برج ميالد تهران آغاز مي شود.  كاردار سفارت هندوستان در 
ــور از برگزاري نمايشگاه تجاري ايران در هندوستان نيز  ايران ادامه داد: اين كش
ــرايط حضور تجار و توليدكنندگان ايراني در  ــتقبال مي كند و ما مي توانيم ش اس

هندوستان را فراهم كنيم. 
ــتان خريد نفت خود را از ايران  ــوال كه چرا هندوس ــخ به اين س اوتام در پاس
ــن رد اين موضوع  ــت ضم ــكا را افزايش داده اس ــت از امري ــش و واردات نف كاه
ــتان شده كه  ــته 27.1 ميليون تن نفت از ايران وارد هندوس ــال گذش گفت: س
ــال قبل و بيشتر از زمان تحريم ها است.  وي افزود: ما نه تنها  اين رقم دو برابر س
ــاس برنامه هاي توسعه يي  ــتيم بلكه براس به دنبال كاهش خريد نفت از ايران نيس
هند به دنبال افزايش خريد اين محصول از ايران هستيم و فعاليت هاي خود را در 

زمينه فرآورده هاي نفتي نيز دنبال مي كنيم. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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ــركت هاي روسي كه با مطالعه 11   ش
ميدان نفت و گاز ايران، ركورددار امضاي 
تفاهمنامه نفتي با ايران به شمار مي روند، 
به زودي قرارداد نهايي توسعه سه ميدان 

نفتي ديگر را امضا مي كنند. 
به گزارش ايرنا، پس از مدت ها فراز و 
نشيب قرار است قراردادهاي جديد توسعه 
ميدان هاي نفتي با شركت هاي بين المللي 
ــه به نام  ــه اين بار، قرع ــد ك به امضا برس

شركت هاي روسي افتاده است. 
با وجود اينكه 3۶ تفاهمنامه مطالعات 
ــس از توافق  ــي ايران پ ــاي نفت ميدان ه
ــع اقدام  ــام )برنامه جام ــته يي برج هس
ــركت هاي بين المللي به  ــترك( با ش مش
امضا رسيده اما به علت برخي مالحظات 
داخلي و بين المللي، امضاي قرارداد نهايي 

آنها به تاخير افتاده است. 
ــد نفتي ايران  ــتين قرارداد جدي نخس

ــاز 11 پارس جنوبي  ــعه ف مربوط به توس
بود كه دوازدهم تيرماه امسال بين شركت 
ــيوم بين المللي به  ــت و كنسرس ملي نف
ــركت نفتي توتال فرانسه براي  رهبري ش

توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا شد. 
ــعه فاز 11 پارس جنوبي  قرارداد توس
بستر را براي امضاي ساير قراردادها فراهم 
كرد و در اين ميان، مذاكره با شركت هاي 

روسي با سرعت بيشتري پيش رفت. 
ــي مطالعه 11 ميدان  7 شركت روس
نفت و گاز ايران را دراختيار گرفته اند كه 
ــاير كشورهاي فعال در ايران،  در ميان س

پيشتاز محسوب مي شوند. 
ــركت روسي مذاكرات  اكنون نيز 2 ش
ــدان نفتي را به  ــعه 3 مي مربوط به توس
پايان رسانده و آماده امضاي قرارداد نهايي 
ــن قراردادها  ــوز جزئيات اي ــده اند. هن ش
ــده كه البته علت آن، مشخص  اعالم نش

است؛ نگراني از كارشكني مخالفان دولت 
ــده  ــبب ش ــارهاي دولت امريكا س و فش
ــون از اعالم جزئيات  ــت دوطرف تاكن اس
خودداري كنند.  در اين پيوند معاون امور 
بين الملل و بازرگاني وزير نفت همزمان با 
سفر اخير هيات ايراني به مسكو از نهايي 
ــركت روس براي  شدن مذاكرات با 2 ش
ــران خبر داد و  حضور در صنعت نفت اي
گفت: اين مذاكرات مربوط به سه ميدان 
ــين زماني نيا اضافه كرد:  ــت. اميرحس اس
ــط همكاري ايران و  باتوجه به اينكه رواب
ــابقه چنداني  ــيه در بخش انرژي س روس
ندارد، مذاكرات براي همكاري و به نتيجه 

رساندن آن قدري طوالني شده است. 
ــرد مطالعه 11  ــادآوري ك زماني نيا ي
ــركت  ميدان نفت و گاز ايران به هفت ش
بزرگ روسيه سپرده شده است و مذاكره 
ــه ميدان با 2 شركت روس  مربوط به س

مراحل پاياني خود را طي مي كند. 
ــرد: اين مذاكره ممكن  وي تصريح ك
ــده به امضاي  ــت ظرف هفته هاي آين اس
ــاون وزير نفت،  ــود. مع قرارداد منجر ش
ــيه را موتور  همكاري انرژي ايران و روس
ــور  محركه ديگر همكاري ها ميان 2 كش
ــتين كميته  عنوان كرد و افزود: در نخس
ــيه  ــترك وزارتي انرژي ايران و روس مش
ــران و  ــي نفت اي ــركت مل ــد ش مقرر ش
ــيه با تشكيل كميته كاري  گازپروم روس
ــتان و هند  ــه پاكس ــاني ب پروژه گازرس
ــاي عمان  ــارس و دري ــق خليج ف از طري
ــد.  خبرگزاري  ــي عملياتي كنن را بررس
ــز به تازگي به نقل از  ــي رويترز ني انگليس
وزير انرژي روسيه اعالم كرد: شركت هاي 
ــي تا بيست و يكم مارس )اول  نفتي روس
ــعه ميادين نفتي  فروردين( قرارداد توس

ايران را با طرف ايراني امضا مي كنند.«

ــس در  ــدگان مجل ــي از نماين جمع
ــتار تعيين مهلت ۵  قالب طرحي خواس
ــاغالن بخش هاي دولتي  ــاله براي ش س
واگذار شده به بخش خصوصي در قالب 
ــراي تعيين تكليف وضعيت  اصل 44، ب

اشتغال خود شدند. 
ــي از طرح  به گزارش ايِبنا، در بخش
ــت: يكي از  نمايندگان مجلس آمده اس
ــبب تهديد چنين حقي  مواردي كه س
ــود، تغييرات  و عدم مصونيت آن مي ش
ــت. خصوصي سازي صورت  سازماني اس
ــكيالت نفتي در  ــش تش ــه در بخ گرفت
قالب اصل 44 قانون اساسي نيز به عنوان 
ــبب بروز  ــازماني س يك تغيير عظيم س
ــغلي كاركنان  نگراني و تهديد امنيت ش
شركت هاي واگذار شده شد كه اين امر 
ــر ابالغي مقام معظم  با روح، نص و نظ
رهبري در سند نهايي چشم انداز بيست 
ساله جمهوري اسالمي ايران در تعارض 

و تناقض است. 
ــند ابالغي كليد واژه هايي مورد  در س
ــر معظم له بوده كه توجه آنها راهنما  نظ
ــاالري ديني و  ــت. تاكيد بر مردم س اس
ــالمي،  ــي و ارزش هاي اس اصول اخالق
ــت و  ــظ كرام ــا حف ــي ب ــي و انقالب مل
حقوق انسان ها و بهره مندي از حيثيت 
ــوردار از رفاه و  اجتماعي و قضايي برخ
ــت اجتماعي و فرصت هاي برابر كه  امني
ــغلي  ــه مي توان به امنيت ش از آن جمل
ــي از مصاديق فرصت هاي  ــا عنوان يك ب
ــه نحوه اجرا  ــام برد كه باتوجه ب برابر ن
ــتخدامي كاركنان  و تبديل وضعيت اس

ــر در زمان اجرا  ــدم فرصت هاي براب و ع
ــر را برخالف نظر متن  ــد اين ام مي توان

چشم انداز دانست. 
ــند  ــه در س ــي ك ــر مصاديق از ديگ
ــام معظم  ــورد تاكيد مق ــم انداز م چش
ــش فاصله  ــه، كاه ــرار گرفت ــري ق رهب
ــاال و پايين  ــاي ب ــد بين دهك ه درآم
جامعه متناسب به سياست هاي توسعه 
ــم انداز است كه  و اهداف و الزامات چش
ــت ها و اهداف بايد به صورت  اين سياس
كامل رعايت شود. همچنين مهلت پنج 
ــده براي تعيين تكليف  ــاله تعيين ش س
ــتغال ايشان با توجه به نوپا  وضعيت اش
بودن خصوصي سازي و عدم بستر سازي 
درست و ظرفيت سازي شغلي و پروسه 
ــل عظيم  ــراي خي ــي كاريابي ب طوالن
ــده به  ــاي واگذار ش ــان واحده كاركن
ــش خصوصي كه تمايل به انتقال به  بخ
بخش دولتي را داشتند، بسيار مضيق و 

محدود است. 
ــردر گمي و بي اطالعي كارمندان  س
ــنامه ها و مهلتي كه براي  مزبور از بخش
ــش دولتي در نظر  ــان به بخ انتقال ايش
ــيبي كه نهايتا به بدنه  گرفته شد و آس
ــور وارد مي شود به اين دليل  نفتي كش
ــعه  كه نيروي كار مهم ترين عنصر توس
ــوري است و سردرگمي  و رشد هر كش
آن سبب آسيب جبران ناپذير به اقتصاد 
ــن مراتب،  ــود. نظر به اي ــور مي ش كش
ــا توجه به  ــد مهلت زمان مزبور ب تمدي
ــركت هاي  ش كاركنان  ــم  عظي ــداد  تع

واگذار شده پيشنهاد مي شود. 

ــدم رعايت  ــتندات ذيل مبين ع مس
اصول قانوني در حق ايشان است. مستند 
به بند اول سياست هاي كلي نظام اداري 
ــم رهبري  ــوي مقام معظ ــي از س  ابالغ
ــر ارج نهادن  ــه ب ــي( ك ــه العال )مدظل
ــده  ــاني تاكيد ش ــرمايه هاي انس به س
ــد دوم كه بر تداوم خدمت  همچنين بن
ــتم  ــاني و بند هش ــاي منابع انس و ارتق
ــزت تامين  ــت و ع ــر حفظ كرام ــه ب ك
ــتمري  مس و  ــتگان  بازنشس ــت  معيش
بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب 
ــتحكام  مفيد آنها، بند نهم توجه به اس
خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي 
ــيزدهم كه  افراد در نظام اداري، بند س
ــفافيت و روزآمدي  برعدالت محوري، ش
در تنظيم قوانين و مقررات اداري تاكيد 
ــده، جهت تامين تمامي اهداف فوق  ش

تمديد مهلت موردنظر است. 
ــل 22  ــب اص ــه موج ــن ب همچني
ــغلي  ــي كه بر مصونيت ش قانون اساس
ــد دارد و همچنين به موجب اصل  تاكي
ــان مي دارد:  ــي كه بي ــون اساس 40 قان
ــس نمي تواند اعمال حق خويش  هيچ ك
ــاوز به  ــه غير يا تج ــرار ب ــيله  اض را وس
ــتند به  ــع عمومي قرار دهد و مس مناف
ــي كه  بند چهارم اصل 43 قانون اساس
ــت آزادي انتخاب  ــي دارد: رعاي بيان م
ــغل و عدم اجبار افراد به كاري معين  ش
و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري. 
ــاده 21 قانون  ــه موجب م ــن ب همچني
ــي دارد: با  ــوري كه بيان م خدمات كش
ــمي يا ثابت دستگاه هاي  كارمندان رس

اجرايي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها 
ــود به  به بخش غيردولتي واگذار مي ش
يكي از روش هاي ذيل عمل خواهد شد. 
الف- انتقال به ساير واحدهاي همان 

دستگاه يا دستگاه اجرايي ديگر؛
ب- بازخريد سنوات خدمات؛

ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق 
براي مدت سه تا پنج سال؛

ــش غيردولتي كه  ــال به بخ د- انتق
ــاي واگذار  ــف و فعاليت ه مجري وظاي
ــت. در صورت تمايل كارمندان  شده اس
ــتگي هزينه  ــر صندوق بازنشس به تغيي
ــدوق ذيربط با  ــر صن ــي تغيي جابه جاي
حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين 

مي شود. 
ــام وظيفه در بخش غيردولتي  ه-انج
ــكل مامور كه حقوق و مزاياي وي  به ش

را بخش غيردولتي پرداخت مي كند. 
ــرح  ــن ط ــاي 1 و 2 اي در تبصره ه
ــورت واگذاري  ــه در ص ــت ك آمده اس
ــركت هاي دولتي به نحوي كه  سهام ش
شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و 
ــركت  مقررات قانون كار بر كارمندان ش
ــده اعمال مي شود و اين افراد،  واگذار ش
ــوب  ــدان كارفرماي جديد محس كارمن
ــوند و در صورت تمايل مي توانند  مي ش
ــتگي قبلي  كماكان تابع صندق بازنشس
خود باقي بمانند. همچنين  در مواردي 
ــركت  ــظ مالكيت دولت با ش كه با حف
ــتگاه  ــي از دس دولتي بهره برداري بخش
اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان به 

تصويب هيات وزيران مي رسد. 

خبر گزارش

  چگونه مي توان قيمت خودروهاي داخلي را به 
يك سوم كاهش داد؟ 

ــون قيمت و كيفيت  ــل 90 توضيحاتي پيرام ــيون اص رييس كميته اقتصادي كميس
خودروهاي داخلي ارائه كرد.  بهرام پارسايي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با 
اشاره به مشكل كيفيت برخي خودروهاي داخلي، گفت: تنها بهانه يي كه دست افراد ذي نفع 
خودروسازي كشور بوده اين است كه روي بحث اشتغال آن متمركز شده و مانور مي دهند.  
رييس كميته اقتصادي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه هيچكس 
ــت، افزود: به بهانه اشتغال چند ده هزار نفر نبايد 80  ــتغال در كشور نيس مخالف بحث اش

ميليون نفر تاوان پرداخت كنند.  
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به اينكه در ايران انرژي ارزان تر 
ــت، ادامه داد: چرا با تمام اين ارزاني در كشور  و هزينه كارگر و هزينه هاي جانبي كمتر اس
خودروهاي ما نسبت به مشابه خودروهاي خود كه البته در خارج از كشور مشابه خودروهاي 
ما وجود ندارد گران تر باشد.  وي يادآور شد: خودروهاي خارجي با آپشن هاي باالتر، ايمني 
بسيار باالتر، ظاهر و طراحي زيباتر خدمات بسيار باالتر، مصرف سوخت پايين تر، آاليندگي 
كمتر توليد مي شود، كه اين موضوع نشان دهنده اين بوده كه ما با يك سوءمديريت مواجه 

هستيم و برنامه ريزي نداريم. 
ــده يك خودروي داخلي به زعم مديران  ــايد هزينه تمام ش ــايي با بيان اينكه ش پارس
خودروسازي در همين حدي باشد كه توليد مي كنند، اما اين نشانه سوء مديريت آنها است، 
ــت، اين موضوع كاماًل نشانه سوء مديريت در  افزود: اگر قيمت واقعي خودروهاي ما اين اس
ــد مي تواند قيمت توليدات  ــته باش ــت، چراكه اگر مديريت خوبي وجود داش اين بخش اس
خودروهاي خود را به يك سوم كاهش دهد بنابراين نمي توان پذيرفت كه به بهانه حمايت 
ــاره به اينكه مردم  ــد مردم تاوان خودروهاي ناامن و آالينده را پس دهند. وي با اش از تولي
ايران تاوان برخي خودروهايي را پس مي دهند كه باعث كسر شان ملت ما شده است، ادامه 
ــور ما تفاوت ها را از عراق جنگ زده و افغانستان تا كشورهاي توسعه يافته در  داد: مردم كش
نوع ايمني و ظاهر خودروها مي بينند، كه علت آن سوءمديريت، مافيا و رانتي بوده كه پشت 
ــر خودروهاي داخلي وجود دارد و اجازه نمي دهد بازار رقابتي در كشور ايجاد شود.  اين  س
ــه چه ايرادي دارد كه مردم ايران همانند مردم  ــده مردم در مجلس دهم با بيان اينك نماين
ــان را برآورده  ــت دارند و مي تواند امنيت آنها را تامين و ذائقه ش دنيا از خودرويي كه دوس
كرده استفاده كنند، تصريح كرد: حمايت از توليد بهانه است همين مابه التفاوت سوختي كه 
دولت يارانه مي دهد مي تواند حقوق چند برابر اين كارگران را پرداخت كرده و آاليندگي و 
ناامني ايجاد نكند.  وي با تاكيد بر اينكه بر اساس استعالمات دريافتي ساالنه حدود بالغ بر 
7 هزار ميليارد تومان ديه ناشي از تصادفات پرداخت مي شود، افزود: اگر خودروي ايمن در 
اختيار شهروندان قرار گيرد عالوه بر اينكه جان شان در امان است، سالمت شان تامين شده 

و همچنين خسارتي به بيمه ها و اقتصاد كشور وارد نمي شود. 
ــتند وجود دارد كه صنعت  ــايي ادامه داد: هزاران داليل متقن، قانع كننده و مس  پارس
ــخگويي به  ــرفت و پاس ــا با وضعيت فعلي كه هيچ تصميم و اراده يي در پيش ــودروي م خ
مشتريان نداشته نمي تواند به نفع كشور باشد. وي با بيان اينكه بر اساس اطالعات دريافتي 
هيچ نظارتي بر نحوه قيمت گذاري خودرو در كشور وجود ندارد، يادآور شد: هيچ سازمان، 
ارگان و وزارتخانه يي نمي تواند عنوان كند كه »من مي توانم قيمت تمام شده خودرو را اعالم 
ــده آن نظارت داشته باشد« و خودروسازان به هر ميزان كه دوست  كنم و بر قيمت تمام ش
ــد قيمت گذاري مي كنند، هرگونه كه مي خواهند قيمت مي دهند و هيچ جديتي براي  دارن

مبارزه يا نظارت بر قيمت گذاري وجود ندارد. 
ــالمي، با اشاره به جلسه  ــيون اصل 90 مجلس شوراي اس ــه كميس  عضو هيات رييس
ــهرها به ويژه شهر تهران، افزود: گزارشي  ــيون متبوعش درباره آلودگي هوا كالن ش كميس
كه در اين باره ارائه شده نشان مي دهد كه بيش از 80 درصد عامل آاليندگي هواي تهران 
ــاير موارد عنوان شده است و ساالنه ميزان آاليندگي  ــت و كمتر از 20 درصد س خودرو اس
ــه عامل اصلي آن خودرو  ــي از آاليندگي را نمي توان كاهش داد، چراك ــرگ و مير ناش و م
ــاره به اينكه بر اساس آمار اعالم شده بالغ بر 13 هزار نفر در سال گذشته  ــت. وي با اش اس
بر اثر آلودگي هواي كالن شهر ها جان خود را از دست داده اند، ادامه داد: همه اين هزينه ها 
سنگين است، البته بگذريم از اينكه هزينه هاي سنگيني براي درمان بيماري هاي ناشي از 
آلودگي ها مي شود و بگذريم سونامي سرطان در راه است كه يكي از عوامل آن آلودگي هواي 
ــيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي،  ــهرها است.رييس كميته اقتصادي كميس كالن ش
ــاءاهلل طرح  ــود كه البته اين اراده به وجود آمده و ان ش تصريح كرد: با يد اراده يي ايجاد ش
دو فوريتي براي كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي كه تهيه شده براي حفظ جان و حرمت 

مردم راي مي آورد. 
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»تعادل« ايرادات شوراي نگهبان به تبصره 14 اليحه بودجه را بررسي مي كند

فرمول جديد حذف يارانه نقدي
 صفحه 3 

گزارش »تعادل« از موزه لوور در تهران 

نمايش فرانسوي از تاريخ شرقي

 صفحه 12 

جهان

واشنگتن و پيونگ يانگ 
روي خط صلح
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روس ها در صف انتظار امضاي قراردادهاي جديد نفتي با ايران

نمايندگان در قالب طرحي خواستار شدند
تعيين تكليف شاغالن شركت هاي اصل۴۴

س
فار

س: 
عك

ــاددان و  ــاري ۵ اقتص ــال ج ــن ماه س در بهم
ــنهادي  ــخه پيش ــدام به ارائه نس ــر بانكي اق مدي
ــور كردند. رئوس طرح  ــراي چرخش اقتصاد كش ب
ــعه اوراق بدهي ــامل 3محور توس ــنهادي ش  پيش

ــالح نظام  ــركتي(، اص ــژه اوراق بدهي ش ــه وي )ب
ــد مخارج عمراني است. هر چند كه  مالياتي و رش
ــي در جهت اصالح  ــخه نكات قابل توجه اين نس
ــا ناديده گرفتن  ــران به همراه ندارد و ب اقتصاد اي
موضوعات كليدي و ريشه يي مانند فساد گسترده، 
ــد،  ــاي نابرابر رش ــا، فرصت ه ــا و انحصاره رانت ه
بخش بزرگ شبه دولتي)خصولتي( و ورشكستگي 
سيستم بانكي در عمل منجر به تشديد و استمرار 

بحران هاي جاري مي شود...

محمدمهدي حاتمي |
ــفارش واردات )ثبتارش( باز  ــامانه ثبت س س
هم از دسترس خارج شد. اين اتفاق در شرايطي 
رخ داده كه حدود دو ماه پيش، اين سايت، پس 
ــايي شده بود. خيلي ها  از وقفه يي 7ماهه، بازگش
ــر وسامان  ــي از تالش دولت براي س آن را ناش
ــه بازار خودروهاي وارداتي عنوان كردند  دادن ب
ــايي ثبتارش رخ داد  ــي كه در پي بازگش واتفاق
ــو، تعرفه  ــز تقويت كرد. از آن س ــن ظن را ني اي
ــاره افزايش يافت،  ــاي وارداتي به يك ب خودروه
ــينان و ديوان  ــاي بهارستان نش ــه پ به طوري ك
ــد. اما در اين  ــت اداري هم به ماجرا باز ش عدال
ــود كه بيش از ديگر  ــن فاكتور مهم ديگري ب بي
ــت تاثير قرارداد؛ آن  عوامل، بازار واردات را تح

هم افزايش تقاضا براي دالر بود...

 نسخه گردش چرخ 
خصولتي- رانتي- دولتي ها

تجارت قرباني دالر 

سخن نخست

صنعت، معدن و تجارت

 صفحه 8  

 صفحه 14  

راه و شهرسازي

 ورود جعبه سياه پرواز 
تهران- ياسوج به فاز بازخواني

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |
ــقوط هواپيماي ATR72 متعلق به ايرالين  س
ــازي و  ــن، دو وزير راه و شهرس ــمان در 29بهم آس
ــاون و رفاه اجتماعي را اين هفته به مجلس  كار،  تع
ــاند. براساس برنامه نمايندگان مجلس، علي  مي كش
ربيعي و عباس آخوندي، صبح و عصر روز سه شنبه 
ــتان حاضر شده و درباره  هفته جاري بايد در بهارس
چرايي وقوع اين حادثه توضيحاتي را به نمايندگان 
ــار خبرهايي درباره  ــه كنند. در اين ميان، انتش ارائ
ــياه و احتمال انتشار دليل  دانلود اطالعات جعبه س
ــمان با كوه  ــوع برخورد هواپيماي ATR72 آس وق
ــتيضاح اين دو  ــدودي اخبار مربوط به اس دنا تا ح
ــيه كشانده است. براساس گفته هاي  وزير را به حاش
ــوري  ــازمان هواپيمايي كش مدير روابط عمومي س
روز پنج شنبه هفته گذشته كار دانلود)پياده سازي( 
اطالعات جعبه سياه هواپيماي سانحه  ديده شركت 
ــيده و براي اعالم  ــه به پايان رس ــمان در فرانس آس
ــي روي اطالعات به  نهايي آن نياز به كار كارشناس

دست آمده است ...

 احسان سلطاني   
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 سفر 3 روزه ظريف به پاكستان-برنا| محمدجواد 
ظريف در س��فر ۳ روزه به پاكستان كه از روز يك شنبه آغاز 
مي ش��ود، با »شاهد خاقان عباس��ي« نخست وزير، »ممنون 
حس��ين« رييس جمهور و س��اير مقامات دولت��ي و نظامي 
پاكس��تان ديدار و گفت وگو خواهد ك��رد. ظريف همچنين 
در اين س��فر ضمن سخنراني در مركز مطالعات استراتژيك 
اسالم آباد، با سران پاكستان در مورد مسائل مختلف ازجمله 
بندر »چابهار«، خط لوله انتقال گاز ايران و پاكس��تان، روابط 
بانكي دو كش��ور، مس��ائل مرزي، كنترل قاچاق موادمخدر 
در مرزه��ا و همچنين برنامه ريزي ب��راي مبارزه با گروه هاي 
تروريستي و جلوگيري از نفوذ داعش در دو كشور، به بحث و 

تبادل نظر خواهد پرداخت. 
 درخواست لودريان از ايران و روسيه براي فشار 
به بش�ار اسد-ايس�نا| ژان ايو لودري��ان وزير امور خارجه 
فرانسه، از ايران و روسيه درخواست كرد دمشق را تحت فشار 
قرار دهند تا قطعنامه سازمان ملل در مورد آتش بس ۳0 روزه 
در غوطه ش��رقي در سوريه را نقض نكند. او همچنين گفت: 
اگر فرانسه اطمينان يابد كه رژيم اسد از تسليحات شيميايي 
استفاده كرده است واكنش متناسب را نشان خواهد داد. اين 
آتش بس به درخواست پوتين رييس جمهور روسيه براي مهار 
كشتار غيرنظاميان از ديروز در غوطه شرقي دمشق به مرحله 

اجرا درآمده است و دولت سوريه با آن موافقت كرده است. 
 چهارش�نبه؛ تسويه حس�اب با س�پرده گذاران 
تعاوني ولي عصر-تسنيم| نايب رييس اول مجلس از تسويه 
تمام س��پرده گذاران تعاوني ولي عصر تا س��قف ۱00ميليون 
تومان تا روز چهارش��نبه خبر داد. مسعود پزشكيان با تاكيد 
بر اينكه مقرر شده كه هيات تسويه هفته آينده گزارشي ارائه 
دهد تا مش��خص شود كه كار ها به چه شكل انجام مي شود، 
افزود: مقرر ش��ده اس��ت كه در يك ال��ي دو ماه آينده نحوه 
پاس��خگويي به افرادي كه باالي ۱00 و 200 ميليون تومان 
س��پرده گذاري كرده اند مشخص و سعي شود مشكالت آنها 
رفع شود. او افزود: پروژه تسويه بايد كار خود را سرعت بخشد 
و با هفته يي يك الي دو جلسه نمي توان اقدامات الزم را انجام 
داد، لذا اين هيات بايد 24 س��اعته تمركز و روي موضوع كار 

كنند تا مشكالت حل شود. 
 فيلت�ر تلگ�رام در دس�تور كار نيس�ت-خانه 
ملت|عض��و كميته تعيين مصاديق مجرمان��ه با بيان اينكه 
تصمي��م  ش��وراي عالي فضاي مج��ازي معي��ار اصلي براي 
رفع فيلتر توييتر اس��ت، اعالم كرد: فيلتر تلگرام در دس��تور 
كار كميته تعيين مصاديق مجرمانه ق��رار ندارد. رمضانعلي 
سبحاني فر افزود: در بررسي ها بايد مشخص شود توييتر چه 
خدماتي به م��ردم ارائه مي دهد و تا چه ان��دازه زمينه براي 
سوءاستفاده س��ودجويان فراهم مي شود؛ هزينه و فايده اين 
موضوع بايد كارشناس��ي شود و بنا به نتايج آن در اين مورد 

تصميم گيري انجام گيرد. 
 اس�تيضاح ربيعي سياس�ي اس�ت-ايلنا| رييس 
مجمع نمايندگان اس��تان يزد در مجلس ش��وراي اسالمي، 
دليل اصلي طرح اس��تيضاح وزير كار در مجلس را سياسي 
دانست و گفت: برخي نمايندگان مجلس اصولگرا و گروهي از 
اعضاي فراكسيون واليي از ابتدا تمايلي به راي اعتماد دادن 
به ربيعي نداشتند چراكه معتقد بودند گرايشات اصالح طلبي 
او زياد است. سيدابوالفضل موسوي بيوكي با اشاره به امضاي 
ط��رح اس��تيضاح ربيعي از س��وي چند نف��ر از نمايندگان 
اصالح طلب افزود: نمايندگان اصالح طلب مجلس بايد تا قبل 
از روز استيضاح، موضع خود را مشخص كنند و مي توانند با 
همبس��تگي، جلوي تغيير ربيعي و آخوندي را بگيرند تا اين 

وزراي اصالح طلب در بدنه دولت بمانند.  
 روحاني هفته آينده به كرمانش�اه سفر مي كند- 
مهر| رييس جمهور كشورمان هفته آينده براي بازديد از روند 
خدمت رس��اني به زلزله زدگان كرمانش��اه به اين استان سفر 
مي كند. حس��ن روحاني رييس جمهور كش��ورمان، نيمه دوم 
هفته آينده براي بازديد از روند خدمت رساني به زلزله زدگان 
كرمانشاه به اين استان سفر خواهد كرد. روحاني در اين سفر، 
خط راه آهن كريدور غرب كشور در كرمانشاه را افتتاح مي كند. 
 توس�عه در س�ايه حاكميت قان�ون امكان پذير 
است-ايس�نا| مع��اون پارلماني رييس جمه��ور گفت: در 
جامعه يي كه حاكميت قانون وجود نداشته باشد، صحبت از 
توسعه پايدار بي معني است. حسينعلي اميري در مراسم جشن 
روز وكيل كه عصر روز پنج ش��نبه در تاالر انتظار كرمانش��اه 
برگزار شد، اظهار كرد: نخستين كشوري در خاورميانه بوديم 
كه داراي نظام تفكيك قوا، استقالل قاضي و شكل گيري نهاد 
وكالت شديم.اين مس��وول يادآورشد: وقتي از توسعه پايدار، 
توسعه متوازن و توسعه متناسب صحبت مي كنيم، در واقع 

اين توسعه ها در سايه حاكميت قانون امكان پذير است. 
 توجه در س�پردن مس�ووليت هاي سياس�ي به 
افراد-ف�ارس| امام جمع��ه موقت تهران با اش��اره به لزوم 
تق��وا در يك ف��رد گفت: يكي از امانت هاي مهم پس��ت ها و 
مسووليت هاي كشورداري و سياسي است كه بايد به اهلش 
س��پرده ش��ود. حجت االس��الم كاظم صديقي، امام جمعه 
موق��ت تهران در خطبه ه��اي نماز جمعه در همين راس��تا 
افزود: بايد در دادن مس��ووليت ها به اين توجه ش��ود كه آن 
فرد آيا قراردادهايي كه با كمپاني هاي خارجي امضا مي كند، 
به نفع كشور اس��ت؟ چون يكي از مصاديق امانات، سپردن 
مسووليت ها و پست هاي كشورداري و سياسي به افراد است. 
  انتقاد از برنامه برج ميالد- ايلنا| امام جمعه مشهد 
گف��ت: حادثه يي كه اخيراً در برج مي��الد تهران اتفاق افتاد، 
تصادف نبود. يك برنامه ريزي حس��اب  شده از سوي دشمن 
بود. بنده نمي خواهم شوراي شهر تهران و شهرداري را متهم 
كن��م كه آنها برنامه ريزي كردند. بلكه مي گويم اين تصادفي 
نبود كه برنامه ريزها از شهردار دعوت كنند و دقيقاً اين برنامه 
را اج��را كردن��د. برنامه را برگزار كردن��د و با رقص يك عده 
نوجوان و دختر جوان نشان دادند كه الگوي جامعه حضرت 
زهرا)س( نيس��ت بلكه س��وفيا لورن اس��ت. حجت االسالم 
علم الهدي گفت: روز ميالد فاطمه)س( مصادف با روز ميالد 
امام بزرگوار اس��ت. جامعه يي هستيم كه زنانش با الگو قرار 
دادن صديق��ه )س(، عفت را به ص��ورت جريان همگاني در 
زندگي قرار مي دهند هويت آنها در جامعه در قالب تبعيت از 

الگوي صديقه )س( است... 
 دع�وت از مردم براي مش�اركت در آزادي زنان 
زنداني- معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
حدود 250زنداني جرايم غير عمد در حال حاضر در كش��ور 
داريم كه ان شاءاهلل اگر قرار تامين شود، تا عيد آزاد مي شوند. 
معصومه ابتكار پيرامون برنامه بازديد از زندان زنان گفت: در 
شهر كرمان و در زندان زنان، بند نسوان اقدامات ارزشمندي 
در ارتباط با مهد كودك صورت گرفته بود كه جاي بهبود هم 
دارد. در بخش مربوط به كارگاه هاي آموزشي و حرفه آموزي 
نيز فعاليت هاي خوبي در زندان كرمان در حال انجام اس��ت. 
البته بند، خيلي شلوغ بود و شرايط خوابگاهي در آنجا خوب 

نبود و خود مسووالن هم اذعان داشتند. 
او در پايان گفت: اميدوارم رسانه ها در موضوع آزادي زنان 
زنداني كمك كنند كه كمپين ارمغان 2 نامگذاري شده است. 
ما دعوت كرديم و ش��ماره حس��اب هايي را اعالم كرديم كه 
براساس آن شهروندان مشاركت داشته باشند. ما مي توانيم با 
كمك ستاد ديه و سازمان زندان ها زنان زنداني را براي شب 
عيد آزاد كنيم. حدود 250 زنداني جرايم غيرعمد در كشور 
داريم كه ان شاءاهلل اگر قرار تامين شود تا عيد آزاد مي شوند. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از شاعران و ستايشگران اهل بيت عليهم السالم: 

حضور ايران در منطقه ربطي به امريكا و اروپا ندارد

ايران خارج از چارچوب كنفرانس كويت در عراق سرمايه گذاري مي كند

رايزني هاي اقتصادي جهانگيري در »بين  النهرين«
»در دوران بازسازي عراق در كنار شما خواهيم بود چنانكه در دوران 
سختي و حضور داعش در كنار شما بوديم«؛ اين را اسحاق جهانگيري در 
ديدار با رييس مجلس عراق گفت درحالي كه رييس بانك مركزي، وزير 
صنعت، معدن و تجارت و وزير جهاد كشاورزي در كنار او نشسته بودند. 
تركيبي معنادار از هيات ايران در سفر به عراق كه نشان دهنده تالش ايران 
براي حضور در بازار اين كشور پس از پايان حيات داعش است؛ همانطور 
كه به گفته جهانگيري در روزهاي س��خت نبرد با داعش، ايران در كنار 

عراقي ها بود و امروز هم به اين سياست ادامه مي دهد. 

 اهداف سياسي در كنفرانس اقتصادي
سفر هيات سياسي- اقتصادي ايران به عراق با رهبري معاون اول 
رييس جمهور پس از آن انجام ش��د كه ماه گذش��ته كنفرانس كويت 
با هدف تامين مالي طرح هاي توس��عه يي عراق بدون مش��اركت ايران 
پايان يافت. فضاي سياسي حاكم بر اين كنفرانس ايران را واداشت تا با 
ديده ترديد به نيت برگزار كنندگان بنگرد. به اعتقاد برخي تحليلگران 
كنفرانس ماه گذش��ته كويت نه براي توسعه عراق كه برنامه يي براي 
نفوذ سياسي دولت ها در اين كشور بوده است. براساس آنچه دبيركل 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق گفته اين تحليل آنچنان تهي از 
واقعيت نيس��ت. حميد حس��يني معتقد است اين كنفرانس دو هدف 
داش��ته است، يكي كه مي توانس��ت بر انتخابات قريب الوقوع پارلماني 
ع��راق اثر بگ��ذارد و از طرف ديگر حضور س��اير كش��ورها را در بازار 
ع��راق افزاي��ش داده و موازنه تجاري را به نفع رقب��اي ايران را به هم 
بزند. حس��يني براي اثبات اين ادعاي خود به س��نگ اندازي كويتي ها 
در صدور ويزا براي اعزام بازرگانان براي حضور در كنفرانس بازسازي 
عراق اش��اره ك��رد و گفته بود:»درحالي كه كنفران��س 2۳بهمن آغاز 
ب��ه كار مي نمود كه تا ۱۳بهمن دعوت نامه رس��مي براي حضور ايران 

از طرف برگزاركنندگان ش��امل دولت كويت، اتحاديه اروپا، س��ازمان 
ملل و دولت عراق ارس��ال نش��ده بود، نهايتا عدم استقبال بسياري از 
كش��ورهاي غربي و آسيايي از كنفرانس و فش��ار احزاب داخلي عراق 
باعث شد كه ايران در روزهاي آخر به اين كنفرانس دعوت شود.« به 
گفته حسيني در آخر ويزايي هم براي بازرگانان ايراني صادر نمي شود 
ت��ا ظريف آن��ان را با هواپيماي اختصاصي و ب��دون نياز به ويزا همراه 
خود به كويت ببرد. ه��ر چند آن نتيجه يي كه گمان مي رفت حاصل 
نش��د و كش��ورها كمك زيادي به عراق نكردند. به نوشته رسانه هاي 
عراق��ي از مبلغ يكصد ميليارد دالري كه عراقي ها انتظار داش��تند در 
قالب تامين مالي)وام(، كمك و س��رمايه گذاري جذب ش��ود كمتر از 
۳0ميليارد دالر آن تعهد ش��د كه اوال بخش��ي از آن را كشورها براي 
حمايت از صادرات خود به عراق تخصيص دادند، ثانيا ۱٧ميليارد دالر 
آن توسط كشورهاي همسايه)امارات 5 ميليارد دالر، تركيه 5 ميليارد 
دالر، عربستان 5/۱ ميليارد دالر، قطر 2ميليارد دالر و كويت 2ميليارد 
دالر( ب��ه عهده گرفتن��د و بقيه مبلغ نيز به صورت وام توس��ط بانك 
جهاني ۶ ميليارد دالر، بانك توس��عه آس��يا 500 ميليون دالر، امريكا 
5/۳ ميليارد دالر، صن��دوق اجتماعي اعراب 5/۱ ميليارد دالر و ژاپن 
2/۱ميلي��ارد دالر و آن هم به ص��ورت وام و در صورت تضمين دولت 

و اصالح قوانين و مقررات و افزايش شفافيت پرداخت خواهد شد. 
 اي��ران هم بازي رقيب��ان منطقه يي و بين المللي ب��راي تاثيرگذاري 
بر انتخابات ارديبهش��ت ماه س��ال آينده عراق از طريق افزودن بر حجم 
س��رمايه گذاري در عراق به واسطه حضور در اين كنفرانس را نخورد و با 
وجود حضور سياسي از اعالم رقم كمك مالي خود به عراق خودداري كرد 
در عين حال كه به گفته حس��يني، ايران درحال حاضر مراودات تجاري 
قابل توجهي با عراق دارد و تصميم گيري درباره ميزان كمك هاي مالي نيز 

در مذاكرات رودررو و دو جانبه برنامه ريزي و اقدام مي شود. 

 سفر هيات اقتصادي ايران به عراق
ديدارهاي��ي كه در كمتر از يك ماه پس از كنفرانس كويت با س��فر 
معاون اول رييس جمهور و جمعي از مقامات ارش��د دولت آغاز شده و در 
آن ايران دست كم در يك مورد پيشنهاد خط اعتباري ۳ميليارد دالري به 
دولت عراق داده است. از سخنان جهانگيري در نشست با مقامات عراقي 
هم اين طور برمي آيد كه هدف هماني اس��ت كه دبيركل اتاق مش��ترك 
بازرگان��ي ايران و عراق گفته بود: تقويت جايگاه ايران در روند بازس��ازي 
عراق. ش��اهد مثال تاكيد چند باره معاون اول رييس جمهور در ديدار با 
رييس مجلس و نخس��ت وزير عراق بر اين جمله اس��ت ك��ه » ايران در 
دوران بازس��ازي عراق هم كنار دولت اين كشور خواهد بود« جهانگيري 
همچنين در ديدار با حيدر العبادي، نخس��ت وزير عراق با تاكيد بر اينكه 
توس��عه همكاري هاي اقتصادي و مناسبات تجاري ايران و عراق نيازمند 
ش��كل گيري توافقات سازنده اس��ت، گفت كه ايران و عراق نيازمند يك 
سند جامع براي همكاري اقتصادي هستند تا آن را مبناي همكاري هاي 

اقتصادي خود قرار دهند. 
او افزود: اكنون در مقطعي هس��تيم كه عراق بر بسياري از مشكالت 
غلبه كرده و با قدرت به دنبال بازسازي است و جمهوري اسالمي ايران كه 
در مشكالت و پيروزي ها در كنار ملت عراق بوده، آمادگي دارد در دوران 

بازسازي اين كشور نيز مشاركت جدي داشته باشد. 
جهانگيري از آمادگي ايران براي حضور و مشاركت در بازسازي عراق 
خبر داد و افزود: ايران آمادگي دارد خط اعتباري تا ميزان ۳ميليارد دالر 
در اختي��ار عراق قرار دهد تا ش��ركت ها و بخش خصوصي ايران بتوانند 
مش��اركت جدي تري در بازس��ازي عراق داشته باشند. هر چند به گفته 
او مهم ترين محدوديت پيش روي مناس��بات اقتصادي دو كشور، مسائل 
بانكي است كه در نقطه ابتدايي قرار دارد و الزم است با تدبير و راهكارهاي 
مناسب حل و فصل شود. جهانگيري روابط دو جانبه و مناسبات سياسي 

و اقتصادي دو كشور را مثبت و رو به رشد ارزيابي كرد و گفت كه با وجود 
پيشرفت هاي خود در روابط دو طرف، برخي موانع و مشكالت نيز وجود 
دارد كه حل آنها نيازمند تصميمات جدي و از بين بردن بروكراس��ي در 
دو كش��ور است. معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد، روابط دو 
جانبه تهران- بغداد همواره رو به توسعه باشد و ايران بتواند در بازسازي 
عراق در كنار دولت و ملت اين كشور نقش پر رنگ تري را بر عهده بگيرد. 
س��فر ۳ روزه جهانگي��ري به هم��راه چند تن از مقامات ارش��د 
اقتصادي دولت همچون ولي اهلل س��يف رييس بانك مركزي، محمد 
ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت و محمود حجتي وزير 
جهادكشاورزي و بازرگانان و فعاالن اقتصادي درحالي به پايان رسيد 
كه به نظر مي رسد آنچه جايگاه ايران در روند بازسازي عراق را تعيين 
مي كند، نتايج انتخابات پارلماني بهار سال آينده است؛ انتخاباتي كه 
با گرايش نس��بي برخي از جريان هاي ش��يعي به عربستان و تالش 
س��عودي ها براي افزايش نفوذ در عراق و تغيير موازنه قدرت در اين 

كشور به نفع خود، پيچيده تر از گذشته شده است.

در آس��تانه والدت با س��عادت حضرت صديقه كبري 
فاطمه زه��را س��الم اهلل عليها، ه��زاران نفر از ش��اعران و 
ستايشگران اهل بيت عليهم السالم با رهبر معظم انقالب 
اس��المي ديدار و تعدادي از ستايش��گران و نغمه سرايان 
اهل بيت )عليهم السالم( فضاي حسينيه امام خميني )ره( 
را به عطر مدايح و مناقب دخت گرامي پيامبر اسالم)ص(، 

معطر كردند. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار، مقامات 
معنوي و عظمت روحي حضرت فاطمه زهرا)س( را خارج 
از فهم بشري دانستند و گفتند: مقام واالي دختر پيامبر 
اعظ��م)ص( را بايد از پ��روردگار و اولياي الهي ش��نيد و 
آموخت، همچنان كه پيغمبر اكرم)ص( در وصف آن بانو، 
تعبير بلند برترين زنان اهل بهشت را بيان فرموده است و 

شيعه و سني بر صحت اين روايت، اتفاق نظر دارند. 
ايش��ان با اش��اره ب��ه نام گ��ذاري روز والدت حضرت 
فاطمه زه��را )س( به عن��وان »روز زن«، زن را در منطق 
اس��المي برخ��وردار از يك چهارچوب كام��ل خواندند و 
افزودن��د: »زِن اس��المي« موجودي اس��ت داراي ايمان، 
عفاف، رش��د علمي و معنوي، اثرگ��ذار در اجتماع، مدير 
خان��واده و مايه آرامش م��رد و در كن��ار آن برخوردار از 
خصوصيات زنانگ��ي مثل لطافت و آمادگي براي دريافت 
انوار الهي. رهبر معظم انقالب اسالمي، الگوي زن اسالمي 
را زن��ان بزرگي همچون حض��رت فاطمه زهرا و حضرت 
خديجه كبري دانستند و گفتند: در مقابل الگوي اسالمي، 
الگ��وي انحراف��ي زن غربي وجود دارد ك��ه به جاي همه 
خصوصيات برجس��ته و ممتاز زن اسالمي، شاخصه هايي 
همچ��ون برهنگي و جلب نظر و الت��ذاذ مردان را در خود 
دارد. ايشان، ملزم بودن مردان به پوشيدن لباس كامل و 
تشويق زنان به برهنگي هر چه بيشتر در مجالس رسمي 
غ��رب را نمونه يي از س��وق دادن زن غربي به ولنگاري و 
بي بندوباري برش��مردند و افزودند: امروز زن غربي مظهر 
مصرف، آرايش، جلوه گري مقابل مردان و وسيله هيجان 
جنس��ي اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي، طرح مسائلي 
همچون »عدالت جنسيتي« در سخنان غربي ها را ظاهري 
و مس��اله يي خالي از واقعيت دانستند و با اشاره به اذعان 
تعداد زيادي از زنان صاحب مقام غربي در ماه هاي اخير به 
قرار گرفتن در معرض سوءاستفاده و خشونت در جريان 
مس��ائل اداري، گفتند: اسالم به وسيله حجاب در را روي 
اين نقطه انحراف بس��ته اس��ت، بنابراين حجاب اسالمي 

وسيله مصونيت زن است نه محدوديت او. 
ايش��ان با تاكيد ب��ر اينكه پرچم اس��تقالل هويتي و 
فرهنگي زنان در دس��ت زنان ايراني است، افزودند: بانوان 
ايراني با حفظ حجاب، اس��تقالل هويتي و فرهنگي خود 

را ب��ه دنيا صادر و اين س��خن جدي��د را اعالم مي كنند 
ك��ه زن مي تواند ب��ا حفظ حجاب و عف��اف و جلوگيري 
از سوءاس��تفاده مردان بيگانه و زياده طل��ب، در ميادين 

اجتماعي حضور فعال و موثر داشته باشد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با انتقاد از كس��اني كه 
كان��ون خانواده را تحقي��ر و اين گونه وانمود مي كنند كه 
»عدالت جنسيتي يعني در هر عرصه يي كه مردان حضور 
دارند، زنان نيز حضور داش��ته باشند«، اين كار را خيانت 
به زنان و حرمت و شخصيت آنان دانستند و گفتند: زن، 
محترم اس��ت و هيچ كس مخالف حض��ور او در ميادين 

اجتماعي و تحصيل علم و كسب مسووليت نيست. 
ايشان افزودند: اين هنر انقالب اسالمي است كه امروز 
زنان ايراني جزو بهترين دانش��مندان و ش��خصيت هاي 
فرهنگي هستند، زيرا قبل از انقالب اين گونه نبود و تعداد 
زنان برتر در بخش هاي علمي و فرهنگي بس��يار محدود 
بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي، زن را مدير و محور خانواده 
و نقش مادري، همس��ري و ايجاد آرام��ش در خانواده را 
مهم ترين ش��غل و مسووليت او دانستند و به زنان ايراني 
توصي��ه كردند: مفاهيم اس��المي و چارچوب هاي قرآني 
درباره زن را حفظ و تقويت كنيد و آن را از آفاتي همچون 

اس��راف، رقابت هاي منفي و الگو گرفت��ن از زن منحرف 
غربي دور بداريد. 

ايش��ان در ادامه، چهل سال توطئه مستمر و بي نظير 
دش��منان عليه ملت اي��ران و در عين ح��ال بالندگي و 
پيشرفت روزافزون ش��جره طيبه انقالب را مايه افتخار و 
نشانه لطف الهي خواندند و گفتند: دشمنان ايران از چند 
ماه قبل در اتاق هاي فكر دور هم نشستند و براي سه ماه 
آخر سال طراحي كردند كه به خيال خود كار جمهوري 

اسالمي را در اسفند ماه تمام كنند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي افزودن��د: در دي ماه و 
بهم��ن ماه ديديد كه مردم چگون��ه جواب آنها را دادند و 
ملت ايران همواره آماده است كه هر متجاوز و متعرضي را 

به جاي خود بنشاند. 
ايشان سپس با تاكيد بر اينكه همه از جمله دشمنان 
ايران از اس��تحكام كش��ور و متكي ب��ودن آن به مردم و 
جوان��ان و راه امام بزرگوار اط��الع دارند، به تبيين ابعاد و 
اهداف طراحي دشمنان در حمله به نقطه هويت مستقل 
و فرهنگي زن مسلمان يعني مساله »حجاب« پرداختند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تبليغات پرحجم 
دش��منان و هزينه هاي سرس��ام آور آنان براي اثرگذاري 

منفي بر مس��اله حجاب، گفتن��د: آن  همه هزينه، فكر و 
تبليغ��ات كردن��د كه در نتيج��ه آن چن��د دختر فريب 
بخورند و در گوش��ه  و كنار روسري از سر بردارند و همه 
تالش هاي ش��ان در اين نتيجه كوچ��ك و حقير خالصه 
ش��د كه اين، مساله يي نيس��ت اما آنچه بنده را حساس 
مي كند، طرح مس��اله »حجاب اجباري« از دهان برخي 

خواص است. 
ايشان افزودند: اين عده كه در ميان آنها روزنامه نگار، 
روشنفكرنما و آخوند معّمم هم وجود دارد، همان خطي 
را دنبال مي كنند كه دش��من نتوانسته با آن همه هزينه 
در كش��ور به نتيجه برس��اند كه ان ش��اءاهلل اين كارشان 
نادانسته باش��د. رهبر معظم انقالب اسالمي با رد ادعاي 
اين افراد مبني بر اينكه دس��تور امام راحل درباره حجاب 
زنان مربوط به همه زنان نبوده اس��ت، گفتند: اين حرف 
غلط اس��ت زيرا ما آن زمان بودي��م و خبر داريم كه امام 
بزرگوار در مقابل اين منكِر واضح كه به دس��ت پهلوي ها 
و دنباله هاي آنها در كشور ايجاد شده بود، همچون همه 
منكرات مثل كوه، محكم ايستاد و گفت حجاب بايد وجود 

داشته باشد. 
ايشان افزودند: نظام اسالمي با فردي كه در خانه خود 
و در مقابل نامحرم حجاب ندارد، كاري ندارد، اما كاري كه 
در خيابان و در مأل عام انجام مي شود درواقع كار و تعليم 
عمومي اس��ت و براي نظام برآمده از اسالم، تكليف ايجاد 
مي كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: كار حرام، بزرگ 
و كوچك ندارد و آنچه حرام شرعي است، نبايد به صورت 
آش��كار انجام شود، زيرا شارع اسالمي بر حكومت تكليف 

كرده مانع انجام حرام علني شود. 
ايشان با رّد حرف برخي افراد مبني بر اينكه بايد اجازه 
داد مردم خودش��ان حجاب را انتخاب كنند، گفتند: اين 
حرف را درباره همه گناهان اجتماعي مي توان گفت؛ مثل 
آنكه بگويند فروش مش��روبات الكلي آزاد شود و هر كس 

خواست بخورد يا نخورد؛ آيا اين حرف درست است؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه ما مفتخر به 
حجاب زنان ايراني هستيم و زن ايراني با حجاب اسالمي 
و چادر ايراني توانس��ته در عين خانه داري و همسرداري 
ب��ه باالترين رتبه ه��اي علمي و فرهنگ��ي و حضور موثر 
اجتماعي دست يابد، افزودند: اين كار خطاي بزرگي است 
كه برخي افراد براي ايجاد ميل غلط و انحرافي به فرهنگ 

غربي به دنبال دور زدن قوانين هستند. 
ايشان در همين زمينه با انتقاد از انجام برخي اقدامات 
خالف در زمينه سياست هاي جمعيتي و آموزشي، گفتند: 
بايد جلوي هرگونه تخلف از سياست هاي اسالمي گرفته 
شود و مسووالن بايد كار و قوانين را به نحوي پيش ببرند 

كه اهداف اسالم تامين شود نه اهداف دشمنان. 

رهبر معظم انقالب اسالمي، فرهنگ الهي را تضمين 
و تامين كننده اس��تقالل و آزادي ملت ايران دانس��تند و 
گفتند: ولنگاري و اس��يِر دست بسته فرهنگ غرب بودن، 
آزادي نيس��ت بلكه آزادي يعني ايم��ان، فكر، فرهنگ و 

الگوي اسالمي خود را داشته باشيد و دنبال كنيد. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در همين زمينه به تكرار 
عنوان عدالت جنس��يتي در سخنان غربي ها و افراد مقلّد 
غرب اش��اره و اين سوال را مطرح كردند: اين چه عدالتي 
اس��ت كه براساس آمارهاي خودش��ان، بيشترين ميزان 
تجاوز جنسي با اِعمال زور و خشونت و همچنين بيشترين 
خشونت عليه زنان به دست مردان در خانواده ها در اروپا 

و امريكا انجام مي شود؟
ايشان، عدالت جنسيتي در اسالم را به معناي محترم 
و م��ورد تعرض ق��رار نگرفتن زن و جلوگي��ري از اعمال 
خش��ونت عليه زنان در خانواده دانستند و تاكيد كردند: 
براي فهم آنكه چه چيزي خش��ونت هست يا نيست بايد 

از منطق و فكر اسالمي استفاده شود نه از تعاليم غرب. 
رهبر معظم انقالب اسالمي سپس به بيان چند توصيه 

خطاب به مداحان پرداختند. 
ايش��ان با اش��اره به دش��مني هاي خباثت آميز عليه 
نظام و ملت ايران، ستايش��گران اهل بيت عليهم السالم را 
رس��انه هايي مهم در مقابله با اين دش��مني ها خواندند و 
خط��اب به آنان گفتند: بايد با افزايش معرفت و عقالنيت 
و ايماِن مخاطبان و روش��نگري سياسي و ترويج رفتار و 
اخالق اسالمي، تاكيد بر اتحاد ملي و گسترش برادري و 

مهرباني، وظيفه سنگين خود را انجام دهيد. 
بخش پاياني سخنان حضرت آيت اهلل خامنه اي پاسخ 
به س��خنان مقام هاي امريكاي��ي و اروپايي در مخالفت با 

حضور منطقه يي ايران بود. 
ايشان گفتند: در حالي كه امريكا در همه جا حضوري 
مفس��دانه و فتنه گرانه دارد، مرتبا درباره حضور ايران در 
منطق��ه، ش��بهه آفريني مي كنند. آيا ما ب��راي حضور در 

منطقه بايد از امريكا اجازه بگيريم؟
رهبر معظم انقالب اسالمي افزودند: ما براي حضور در 
منطقه بايد با دولت هاي منطقه مذاكره و گفت وگو كنيم 
يا با شما؟ هرگاه خواستيم در امريكا حضور پيدا كنيم با 

شما گفت وگو مي كنيم!
ايشان در پاسخ به مقام هاي اروپايي مبني بر تمايل به 
مذاكره با ايران درباره حضور آن در منطقه، مجددا همين 
نكته را مورد تاكيد قرار دادند و گفتند: اين مساله به شما 
چه مربوط است؟ اين منطقه، منطقه ماست يا شما؟ شما 
در منطق��ه ما چه مي كنيد؟ ما ب��ا ملت هاي منطقه قرار 
مي گذاريم و قرار هم گذاشته ايم و پيش رفته ايم و پيش تر 
هم خواهيم رفت. اين مسائل سياسي را بايد مردم بدانند.
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ايران2

چهرهها

بهرام قاسمي در واكنش به اظهارات 
مقامات  و موضع گيري ه��اي ضدايراني 
انگليسي و س��عودي در سفر محمد بن 
سلمان وليعهد پادشاه عربستان سعودي 
ب��ه لندن، ضمن محك��وم كردن چنين 
همنوايي هاي غيرمسووالنه اظهار داشت: 
طنز جالبي اس��ت كه مقامات انگليسي 
در دي��دار ب��ا مقام��ات كش��وري مانند 
عربستان س��عودي كه متجاوز به يمن و عامل بروز فاجعه انساني و 
جنايت جنگي در اين كش��ور است و سال هاست اصلي ترين منبع، 
مروج و حامي افراط گرايي، تروريس��م و جنگ افروزي در خاورميانه 
و جهان اس��ت، اقدام به بيان چنين مواض��ع و اظهاراتي عليه ايران 
مي كنند. سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: حمايت هاي سياسي 
و تس��ليحاتي انگلي��س و برخي ديگر از كش��ورها مانن��د امريكا از 
عربستان س��عودي تهديدي عليه امنيت، صل��ح و ثبات كل منطقه 
است. اين گونه همنوايي هاي انگليس با رياض، مسووليت اين كشور 
را در ش��كل گيري، تش��ديد و تداوم بحران هاي منطقه غرب آس��يا 
س��نگين تر و رس��يدن به صلح و همكاري بين كشورهاي منطقه را 
دش��وار، طوالني و پرهزينه تر مي كند. قاس��مي افزود: انتظار از تمام 
كش��ورهاي جهان و ازجمل��ه انگليس و به صورت كل��ي از جامعه 
بين المللي اين اس��ت كه در اقدامي مس��ووالنه رياض را براي توقف 
جنگ و خونريزي در يمن و صدور انديشه هاي افراطي و تروريستي 
تحت فشار و بازخواست قرار دهند و منافع زودگذر اقتصادي شان را 

با صلح و امنيت بين المللي معامله نكنند. 

 انگليس منافع اقتصادي خود را
با صلح و امنيت جهاني معامله نكند

محمدرضا عارف با انتش��ار يادداشتي 
در صفحه اينستاگرامش نوشت: بي شك 
تح��ول در نوع ن��گاه به حض��ور زنان در 
جامعه ايران بعد از انقالب اسالمي مديون 
ديدگاه تحول آفرين و تدبير و ش��جاعت 
امام خميني)ره( است. اگر نگاهي به تاريخ 
داش��ته باشيم، مي بينيم كه زنان در اكثر 
تحوالت در ايران پيشتاز بودند از نهضت 
مشروطيت گرفته تا انقالب اسالمي ايران. حضور موثر و معنادار زنان 
در دف��اع مقدس به عن��وان مديريت خانواده در نبود همسران ش��ان و 
پش��تيباني در پش��ت جبهه نقش ماندگاري از زنان ايران را به يادگار 
گذاشته است. مشاركت در جنبش اصالح طلبي ايران نيز نمود ديگري 
از حضور تاثيرگذار زنان است. اگر پيش از اين نقش زن عمدتا ويتريني، 
نمايشي و تشريفاتي بود در جمهوري اسالمي ايران دست كم به لحاظ 
نظري اين نقش واقعي و موثر به حساب آمده است. به نظر من طرح 
برخي موارد غيراولويت دار و بعضا حاشيه يي مي تواند مطالبات به حق 
زنان را كمرنگ كند. به  همين دليل معتقدم بانوان فرهيخته كش��ورم 
بايد با همراهي با نمايندگان شان در خانه ملت و شوراي اسالمي شهر 
و روستا خواسته هاي به حق و قانوني خود را جامه عمل بپوشانند. هر 
چند بهتر بود دولت محترم س��هم بيشتري در سمت هاي كليدي به 
زنان اختصاص مي داد. حضور زنان نسبت به مردان در نهادهاي قدرت 
متناسب با شأن و شايستگي زنان انديشمند، متعهد، كاردان و سازگار 
با آرمان هاي واالي انقالب نيست كه اميدوارم حاكميت در جهت تامين 

بيشتر حق و خواست زنان كشورمان اقدامات اساسي را انجام دهد. 

حضور زنان نسبت به مردان در نهادهاي قدرت 
متناسب با شأن آنها نيست

 سخنگوي وزارت كشور از افزايش 
۳00درصدي مدي��ران زن در وزارت 
كشور خبر داد و گفت: اكنون ۳هزار 
و ۶05 مدي��ر زن از دهيار تا مديركل 
و معاون استاندار در اقصا نقاط كشور 

در حال فعاليت هستند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« از روابط 
عمومي وزارت كش��ور، سيدس��لمان 
س��اماني ضمن تبري��ك والدت حضرت زه��را)س( و روز زن و 
مادر، از حضور پررنگ بانوان در رده هاي مديريتي وزارت كشور 
در دولت تدبير و اميد خبر داد و افزود: وزارت كش��ور در دولت 
تدبي��ر و اميد س��عي و تالش كرده براي حضور بيش��تر بانوان 
 و جوانان در عرصه هاي مديريتي كادرس��ازي و نيروس��ازي را 
 در دس��تور كار خود قرار دهد. او تصريح ك��رد: اكنون بيش از
۳ ه��زار و ۶05 مدير زن در بخش ه��اي مختلف در اقصا نقاط 
كش��ور در حال فعاليت هستند كه كس��ب اين تجربه اجرايي 
مي تواند براي برعهده گرفتن پس��ت هاي مديريتي باالتر كمك 
بس��زايي كند اين در حالي اس��ت كه اين آمار در س��ال ٩2 و 
ش��روع به كار دولت ۱22٧ نفر بوده اس��ت. س��خنگوي وزارت 
كشور با تاكيد بر رشد ۳00درصدي حضور بانوان در سمت هاي 
مديريتي وزارت كشور در اين دولت گفت: در راستاي استفاده 
از پتانس��يل زن��ان در جايگاه مقام��ات براي نخس��تين بار در 
مجموعه وزارت كش��ور مسووليت موسس��ه علمي و كاربردي 

وزارت كشور به خانم سجادي سپرده شد. 

 افزايش حدود 3٠٠درصدي مديران زن 
در وزارت كشور

يك عض��و هيات رييس��ه مجلس 
خب��رگان در واكن��ش ب��ه برداش��تن 
حجاب  برخي زنان در كشور گفت: زن 
فاس��دي ترويج بي حجابي مي كند كه 
اين زن از امريكا براي نش��ر بي حجابي 

پول گرفته است. 
ب��ه گزارش ايس��نا، آي��ت اهلل احمد 
خاتمي در مراس��م گراميداشت والدت 
حضرت فاطمه )س( و روز مادر كه در مش��هد برگزار ش��د، اظهار 
كرد: مديريت اين كار هم به دس��ت يك زن فاس��د است كه يك 
ميلي��ارد تومان از امريكا گرفته و در س��ايتش تبليغات مي كند در 
ايران كش��ف حجاب مي كنند، عكس ش��ان را بگيريد بفرسيد و ما 
پخش مي كنيم. اين زن فاس��د يك بار از امريكا يا انگليس به بنده 
زنگ زد و گفت من از يك خبرگزاري داخلي زنگ مي زنم و با شما 
صحبت مي كنم. مش��غول صحبت بودم كه وسط صحبت خودش 
را ل��و داد و من گفت��م »تو غلط كردي با من تم��اس گرفتي، تو 
ضدانقالبي و تو ضدانساني« و اينها را ضبط و پخش كرد. او تصريح 
كرد: يكي از دوستان خيرخواه كه او را آدم بدي نمي دانم كار من را 
محكوم كرد و گفت چرا تو به او گفتي تو ضدانسان و ضدانقالبي؟ به 
او گفتم ضدانقالب است و به صراحت افتخار مي كند كه با مردهاي 
بيگانه رابطه دارد و دارد كشف حجاب را در ايران ترويج مي كند. به 
ايش��ان گفتم آنچه من انجام دادم متن دستور نبي اكرم )ص( بود. 
اين عضو هيات رييس��ه مجلس خبرگان عنوان كرد: با شاغل بودن 

بانوان مخالف نيستيم، اما با فراهم  شدن بستر گناه مخالفيم.

بي حجابي ها در ايران را زني كه از امريكا پول 
گرفته مديريت مي كند
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3 كالن
شناسايي ۵۰۰ هزار ميليارد 

تومان اموال دولتي
وزير اقتصاد از شناسايي بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد 
تومان اموال و دارايي ه��اي دولت خبر داد و بدون ذكر 
جزئيات��ي از ميزان بدهي هاي دولت تنها اعالم كرد كه 

اين بدهي ها نسبت به گذشته كمتر شده است. 
مسعود كرباسيان در گفت وگويي با ايسنا اعالم كرد 
بالغ بر ۳۳ هزار عدد از اموال دولت شناس��ايي شده كه 
اين ميزان بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان ارزش دارد. 
البته اين قيمت در ابتدا شناخته شده و در ادامه بيشتر 

خواهد شد. 
به گفته او اين اموال و امالك به اين صورت هستند 
كه سند آنها در اختيار دولت است و دولت اجازه مي دهد 
كه دس��تگاهي از آن بهره برداري كند. وي افزود: اخيرا 
رييس جمهور ابالغ كرده كه براي بافت هاي فرس��وده و 
بازآفريني مسكوني،  دستگاه هاي دولتي بايد زمين هاي 
م��ازاد خود را كه مي تواند در س��اخت بافت فرس��وده 
كمك كند در اختيار دستگاه بگذارند. سيستم مربوطه 
طراحي شده و اكنون  در حال بارگذاري اطالعات است 
ولي اطالعات آن تكميل نشده بايد به جايي برسيم كه 

بتوانيم آمار آن را اعالم كنيم. 
براس��اس گفته هاي وزير اقتصاد اي��ن اموال اكنون 
دس��ته بندي و تعيين وضعيت مي ش��وند و اموال مازاد 
ه��م به فروش مي روند. وي همچنين توضيح داد: البته 
ممكن است يك دس��تگاه دولتي اكنون به ساختماني 
نياز داشته باشد كه دستگاه ديگر از آن بهره مند است و 
استفاده يي نمي كند و قاعدتا چنين انتقاالتي هم صورت 
مي گيرد. به اين ترتيب نظم دادن به اموال دولت و بهينه 

استفاده كردن از آنها جزو سياست هاي دولت است. 

 IMF پيش بيني 
از رشد 3.8 درصدي ايران

صندوق بين المللي پول و بانك جهاني پيش بيني 
كرده اند، وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده بهتر از 
امس��ال باشد و رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 

۳.8تا ۴درصد برسد. 
ب��ه گ��زارش تس��نيم، صن��دوق بين المللي پول 
در صفح��ه مربوط ب��ه ايران پيش بيني كرده، رش��د 
اقتصادي ايران در س��ال ۲۰۱8 نسبت به سال پيش 
از آن افزاي��ش يابد و به ۳.8درصد برس��د. اين نهاد 
بين المللي رش��د اقتصادي ايران در س��ال ۲۰۱۷ را 

۳.۵درصد برآورد كرده است. 
براس��اس پيش بيني صندوق بين المللي پول نرخ 
تورم ايران در سال ۲۰۱8 نيز كاهش خواهد يافت و 
به ۱۰.۱درصد خواهد رسيد. نرخ تورم ايران در سال 

۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰.۵درصد برآورد شده است. 
بانك جهاني نيز در گزارش��ي كه در دي امس��ال 
منتش��ر ش��ده از افزايش رش��د اقتص��ادي ايران به 
۴درصد در س��ال آينده خبر داده اس��ت. براس��اس 
برآوردهاي بانك جهاني اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۷ 
بالغ بر ۳.6درصد رش��د كرده و پيش بيني ش��ده اين 

رقم در سال ۲۰۱8 به ۴درصد برسد. 

اخبار كالن

»تعادل« ايرادات شوراي نگهبان به تبصره 14 اليحه بودجه را بررسي كرد

فرمول جديد حذف يارانه نقدي
 گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 

هفته گذشته نمايندگان مجلس براي تامين نظر 
ش��وراي نگهبان درخصوص اي��رادات وارده به تبصره 
۱۴ اليح��ه بودجه 9۷، با حذف تدريجي يارانه نقدي 
۳دهك باالي درآمدي در سال آينده موافقت كردند. 
پيش��تر در گ��زارش نهايي كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه ۱۳9۷ آمده بود كه دولت موظف است نسبت 
به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد در طول سه ماهه 
اول س��ال ۱۳9۷ به صورت تدريحي اقدام كند. با اين 
وجود، شوراي نگهبان به عنوان »خانوارهاي پردرآمد« 
اي��راد وارد كرده بود. اين بار اما مجلس بند الف تبصره 
۱۴ اليحه بودجه را به اين ترتيب اصالح كرده اس��ت 
كه دولت موظف است نسبت به حذف يارانه ۳ دهك 

باالي درآمدي به صورت تدريجي اقدام كند. 
گرچه مجلس با جايگزين كردن عبارت »۳ دهك 
باالي درآمدي« را براي باالتر بردن شفافيت جايگزين 
»خانوارهاي پردرآم��د« كرده، اما همچنان در چند و 
چ��ون حذف يارانه بگي��ران ابهام وج��ود دارد؛ چراكه 
حتي اگر مبناي حذف را س��ه ده��ك باالي درآمدي 
قرار دهيم، دولت بانك اطالعاتي شفافي براي اين كار 
دراختيار ندارد. اما گويا شوراي نگهبان ايرادات ديگري 
را هم به تبصره ۱۴ وارد كرده است كه براساس مصوبه 
اخير مجلس، به نظر نمي رس��د در اين موارد تدبيري 

اتخاذ كرده باشد. 

 ابهام در امكان تامين منابع يارانه نقدي
ايرج نديمي مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه 
در اي��ن رابطه به »تعادل« گفت ك��ه يكي از ايرادات 
وارد شده، مساله كفاف اس��ت و اينكه آيا مي توان به 
اي��ن ميزان منابع تامين كرد يا خير. به گفته نديمي، 
از ديگر مس��ائلي كه براي شوراي نگهبان در رابطه با 
هدفمندي يارانه ها سوال ايجاد كرده، اين بوده كه در 
سنوات گذشته و در جريان اجراي هدفمندي يارانه ها 
چه گذش��ته و ميزان منابع تامين ش��ده از اين محل 
چقدر بوده اس��ت. نكته ديگر هم در ارتباط با چالش 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي بوده اس��ت. ش��وراي 
نگهبان اين ايراد را به اليحه بودجه وارد كرده اس��ت 
كه اگر قرار به افزايش نيافتن قيمت حامل هاي انرژي 
باشد، منابع مورد نياز از چه محلي تامين خواهد شد. 
البته فارغ از سه ايرادي كه به گفته نديمي، شوراي 
نگهبان به تبصره ۱۴ اليحه بودجه وارد كرده اس��ت 
ابهاماتي هم وجود دارد كه يكي از آنها مس��اله حذف 
تدريجي يارانه بگيران اس��ت. به اي��ن معنا كه چطور 
مي  ت��وان حذف تدريجي را تعبير ك��رد و روند حذف 

يارانه بگيران با چه سرعتي دنبال خواهد شد. 

در اي��ن رابطه نديمي مي گوي��د: منظور از حذف 
تدريج��ي، ادامه رويه فعلي اس��ت. وي در اين رابطه 
توضي��ح مي دهد: »منظور از واژه تدريجي اين اس��ت 
كه دولت با همين روش شناسايي بايد اقدام كند. در 
ح��ال حاضر دولت چند ميليون نفر از يارانه بگيران را 
حذف كرده اس��ت اما از اين ميزان، باز هم تعدادي به 
جمع يارانه بگيران برگشتند و افراد جديدي هم اضافه 
ش��دند. در ح��ال حاضر، با توجه به اينكه س��از و كار 
جديدي براي حذف يارانه بگيران درنظر گرفته نشده، 
بنابراين منظور از حذف تدريجي اين است كه دولت 
بايد براس��اس همين شيوه شناسايي و راستي آزمايي 

موجود، ادامه دهد. 
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه 
دول��ت عجله يي براي حذف يارانه بگي��ران ندارد مگر 
اينكه به يقين برس��د، افزود: »يقين هم با اس��تفاده 
از همي��ن ابزارهاي قانوني حاصل مي ش��ود. طبيعي 
اس��ت ك��ه در اين روش، باز هم اگ��ر دولت در حذف 
يارانه بگيران دچار اش��تباه شده باشد، اصالح مي كند. 
بنابراين قرار نيس��ت باتوجه به تعريف��ي كه از قانون 
هدفمندي يارانه ها داريم و نس��بت درآم��د خانوار را 

مالك قرار داده ايم، رويه  جديدي اخذ كنيم.«

وي در رابطه با دراختيار نداش��تن بانك اطالعاتي 
و مشكالت شناسايي سه دهك باالي درآمدي گفت: 
»هنوز اطالعات ش��فافي دراختيار نداري��م. بنابراين 
طبيعي اس��ت كه در اجرا دش��واري هايي وجود دارد. 
ام��ا بخش��ي از اطالع��ات در طول س��ال هاي اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها به دست آمده است. حال با 
استفاده از اين اطالعات و با چارچوب سه دهك باالي 
درآمدي، بايد حذف يارانه بگيران صورت گيرد. حذف 
اين س��ه دهك كار دشواري نيست؛ چراكه عموما رد 

اقتصادي، درآمدي و مالياتي از آنها وجود دارد.«
نديمي افزود: »واقعيت كفاف يك معيار اس��ت كه 
مي گوي��د وقتي پ��ول الزم را نداريم، بايد فكري براي 
يارانه هاي نقدي كني��م. در قانون، يارانه نقدي بايد از 
محل درآمد تامين شود. بنابراين بايد قيمت ها متفاوت 
باش��د تا درآمدي حاصل شود. اين در حالي است كه 
قرار نيست افزايش قيمت داشته باشيم. بنابراين تنها 

راه حل، حذف بخشي از يارانه بگيران است.«

 ايرادات فني حذف سه دهك باال
گرچه مجل��س براي تامين نظر ش��وراي نگهبان 
عبارت »خانوارهاي پردرآمد« را در بند الف تبصره ۱۴ 

به »س��ه دهك باالي درآمدي« تغيير داده اس��ت اما 
شناسايي سه دهك باالي درآمدي هم چندان ساده تر 
از خانواره��اي پردرآمد نيس��ت. ايرادي كه ش��وراي 
نگهب��ان به تبصره ۱۴ وارده ك��رد، اين بود كه خانوار 
پردرآمد تعريفي ندارد. اين در حالي اس��ت كه دهك 
درآمدي هم يك مفهوم علمي و ذهني است و تعريفي 
ن��دارد. در اي��ن رابطه محمدتقي فياضي كارش��ناس 
اقتصادي به »تعادل« گفت: »حتي اگر دهك تعريف 
هم داشته باشد، بانك اطالعاتي نداريم كه بر اساس آن 
بگوييم كدام خانوارها در كدام دهك ها هستند. دهك 
درآمدي يك مفهوم سيال است. وقتي بانك مركزي و 
مركز آمار ايران نمونه گيري مي كنند، تعيين مي كنند 
ك��ه در ۱۰درصد اي��ن جامعه آم��اري، درآمد در چه 
بازه يي است. بنابراين ممكن است در نمونه گيري اول 
تعدادي وارد يك دهك شوند و در  نمونه گيري بعدي 
تعدادي متفاوت وارد همان دهك شوند. بر اين اساس، 
دهك درآمدي هم مفهومي نيس��ت كه بر اساس آن 

بتوان خانواده هاي پردرآمد را تعيين كرد.«
وي ب��ا بي��ان اينكه رون��د ح��ذف يارانه بگيران 
تدريجي خواهد بود، افزود: »منابع پيش بيني شده 
در بودج��ه ب��راي يارانه نقدي از ۴۲ ه��زار ميليارد 

تومان به ۳۷هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. 
دولت پول ندارد كه براي يارانه نقدي پرداخت كند 
و در عي��ن حال نمي تواند رقم يارانه نقدي را از ۴۵ 
ه��زار تومان كمتر كند. بنابراين ناچار اس��ت كه از 
تعداد يارانه بگيران بكاهد. با وجود اين، دولت بانك 
اطالعاتي كاملي ندارد كه براس��اس آن و به صورت 

شفاف، عده يي را حذف كند.«
فياضي بر اين باور است كه ايرادات شوراي نگهبان 
ب��ه تبصره ۱۴ اليحه بودجه اغلب به صورت ش��كلي 
اس��ت. به گفت��ه او، در مجموع ايراداتي كه ش��وراي 
نگهبان وارد كرده، به نوعي نيس��ت كه قانون بودجه 
مصوب مجل��س را تغيير دهد. به عب��ارت بهتر، اين 
ايرادات باعث برقراري انضباط مالي و كنترل مصارف و 

هزينه ها در بودجه نخواهد شد. 

 بار سياسي حذف يارانه بگيران
فياضي با بيان اينكه حذف يارانه بگيران داراي بار 
سياسي است، تصريح كرد: »دولت نمي خواهد زير بار 
آن برود و مجلس هم مي خواهد اين مساله را به گردن 
دولت بيندازد. بر همين اساس، حذف يارانه ها به يك 
موضوع حيثيتي تبديل ش��ده است كه تاكنون هيچ 
كس نتوانسته است تدبيري براي آن بينديشد. البته 
مجلس تالش هايي كرده اس��ت اما تنها با حكم صادر 
كردن مساله حل نمي شود. خانوارهاي زيادي در حال 
حاضر به يارانه نقدي وابسته هستند. عالوه بر اين، در 
براب��ر پرداخت يارانه نقدي، افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي وجود داشته است و بر اين اساس، نمي توان به 

سادگي يارانه را حذف كرد.«
اين كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه مساله 
يارانه نقدي به بن بس��ت رسيده است و مي گويد: »نه 
دولت و ن��ه مجلس نمي خواهن��د هزينه هاي حذف 
يارانه نقدي را به عهده بگيرند. بنابراين، به جاي حذف 
يارانه هاي نقدي و ايجاد تنش اجتماعي، بايد دولت و 
مجلس مماش��ات كنند تا يارانه نقدي از ارزش بيفتد 
و به تدريج حذف ش��ود. با وجود تورم و كاهش قدرت 
خريد مردم، تا رس��يدن به اين نقط��ه فاصله زيادي 
نداري��م.«  در اين ميان، هر چن��د ارزش يارانه نقدي 
بسيار تحليل رفته اما با اين حال، همچنان بار سنگيني 
از محل پرداخت يارانه نقدي روي دوش دولت تحميل 
مي شود. دولت و شركت هاي دولتي از سرمايه گذاي باز 
مانده اند و منابع بسياري در جريان هدفمندي يارانه ها 
به هدر مي رود. بنابراين، حتي اگر راه حل مساله يارانه 
نقدي دشوار، زمان بر و هزينه بر باشد، بايد با يك برنامه 
حساب شده تر با آن مواجه شد؛ پيش از آنكه مساله روز 

به روز دشوارتر و پيچيده تر شود. 
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افزايش تدريجي قيمت ارز در يك سال اخير ادامه دارد

رشد 8 درصدي دالر و 24 درصدي سكه و يورو
ميانگين رشد ارز و سكه باالتر از نرخ تورم 

گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري  
بازار ارز اين روزها در ش��رايطي با التهاب مواجه 
ش��ده كه در بازار آزاد ب��ا هفت نرخ متفاوت فروخته 
مي شود؛ مساله يي كه به دالل بازي و افزايش قيمت ها 
دامن زده و منجر به بي نظمي بازار ارز شده است. از 
يك س��ونرخ مبادله يي و نرخ اعالم ش��ده موردنظر 
صرافي هاي بانك مركزي و نرخ مداخله يي را ش��اهد 
هستيم و از سوي ديگر روي دست فروشندگان چهار 
ن��رخ مختلف در فاصله نرخ اعالم ش��ده صرافي هاي 

بانكي تا 300 تومان باالتر اعالم مي شود. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، عده ي��ي از متقاضيان در 
آس��تانه س��فرهاي نوروزي به ب��ازار ارز آمده اند و از 
س��وي ديگر، در صف صرافي هاي مجاز به اعالم نرخ 
م��ورد نظر بانك مركزي، قيمت ها تاحدودي افزايش 
يافت��ه و نرخ دالر در حال حركت به س��مت 4500 
تومان اس��ت و روز پنج شنبه 17 اسفند 96 نرخ دالر 

به 4491 تومان رسيده است. 
صرافي هاي پايتخت روز پنج شنبه هر دالر امريكا 
را 4491 تومان فروختند. همچنين هر يورو با رشد 
30 تومان��ي 5ه��زار و 6۲4 تومان و ه��ر پوند نيز با 
11 توم��ان افزايش به قيمت 6 ه��زار و 903 تومان 

معامله شد. 
 در ب��ازار طال نيز در حالي ك��ه اونس جهاني به 
13۲0 دالر در روز جمعه 18 اسفند96 كاهش يافته، 
ه��ر گرم طالي 18 عيار نيز با 100 تومان افت 149 

هزار و 700 تومان داد و ستد شد. 
هر قطعه س��كه بهار آزادي ط��رح جديد در بازار 
ته��ران با يك هزار و 800 تومان كاهش نس��بت به 
روز گذش��ته يك ميلي��ون و 589 هزار و 500 تومان 
فروخته ش��د. س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
ب��ا 9 هزار تومان افت قيمت يك ميليون و 553 هزار 
تومان معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي با 3 
هزار تومان كاهش قيمت 777 هزار تومان به فروش 
رس��يد و ربع س��كه 49۲هزار تومان قيمت خورد بر 
سكه گرمي نيز در بازار با 11 هزار تومان رشد قيمت 

در مدت مشابه 341 هزار تومان معامله شد. 
اگرچ��ه با اج��راي سياس��ت هاي چندگانه بانك 
مرك��زي از جمله برخ��ورد انتظامي ب��ا دالالن ارز، 
ممنوعي��ت ثب��ت س��فارش واردات كاال ب��ا دالر، 
دس��تگيري تعدادي از آنها و بلوكه ش��دن تعدادي 
از حس��اب ها و چند هزار ميلي��ارد تومان موجودي 
آنها، اجراي س��ه گانه ف��روش اوراق س��پرده ريالي، 
پيش فروش س��كه و اوراق س��پرده ريالي مبتني بر 
ارز، س��امانه نيما و اعالم ن��رخ از طريق صرافي هاي 
بانكي، نرخ ارز نس��بت به رون��د قبلي و فزاينده نرخ 
ارز ك��ه دالر را به مرز 5000 تومان هدايت مي كرد، 
مهار شده اما در روزهاي اخير شاهد افزايش تدريجي 
نرخ ارز بوده ايم به طوري كه نرخ اعالم ش��ده دالر به 
4491 تومان رسيده و به سمت 4500 تومان حركت 
مي كند اما در حاش��يه بازار دالر تا 4800 تومان نيز 
معامله مي ش��ود. نرخ اعالم ش��ده يورو نيز به 56۲4 
تومان رس��يده و در حاش��يه بازار تا 5850 تومان به 
فروش مي رسد و نرخ اعالم شده هر پوند نيز 6903 
تومان است و در حاشيه بازار به باالي 7 هزار تومان 

رسيده است.

 رشد 8درصدي دالر و 24درصدي يورو 
در يك سال 

اين روند نشان مي دهد كه نه تنها روند افزايشي 
ن��رخ ارز در 8 ماهه اخير همچنان ادامه دارد بلكه به 
عقي��ده فعاالن اقتصادي، اين روند روي روند واردات 
كاال و توليد نيز اثرگذاشته و به دليل مشخص نبودن 
ن��رخ ارز و عدم ثبات آن، تصميم گيري براي توليد و 
واردات كاال باتوجه به كش��ش نامناسب قيمت ها در 

كسب وكار بازار فعلي، مشكل شده است. 
ش��اخص هاي ماهانه بانك مركزي در دي نشان 
مي دهد كه قيمت دالر بيش از 8درصد و قيمت يورو 
بي��ش از ۲4درصد و نرخ س��كه نزديك به ۲4درصد 
در يك س��ال اخير و منتهي ب��ه دي ماه 96 افزايش 
داش��ته و ميانگين رشد ارز و سكه باالتر از نرخ تورم 

10درصدي بوده است. 
 دالر از 3985 تومان در دي 95 به 4306 تومان 
در دي 96 رس��يده و در طول سال 96 نيز از 3777 
توم��ان در فروردين به 3973 تومان در مهر، 4065 
تومان در آبان، 4166 تومان در آذر، و 4306 تومان 
در دي 96 رسيده و نشان مي دهد كه بيشترين رشد 

را در دي ماه داشته است. 
قيمت ي��ورو نيز از 4۲84 توم��ان در دي 95 به 

4098 در فروردين 96، رس��يد و در طول سال 96، 
بيش��ترين رشد را در مرداد، شهريور، آبان، آذر و دي 
ماه داش��ته و نرخ آن از 4547 توم��ان در مرداد، به 
4717 در ش��هريور، 48۲0 در آب��ان، 5009 در آذر 
و 5300 تومان در دي ماه 96 رس��يده است و نشان 
مي ده��د كه در دو ماه آذر و دي رش��د قابل توجهي 

داشته است. 
در مجموع، در يك س��ال منتهي به دي 96، دالر 
و يورو نوس��ان قيمتي زيادي داشته و در دي م��اه 
1396 متوس��ط قيم�ت ف��روش ي��ك دالر امريكا 
و ي��ك ي��ورو در ب��ازار آزاد ش��هر تهران به ترتيب 
4306 و 5300 تومان بود كه نس��بت به م�اه قب�ل 
دالر و ي�ورو ب�ه ترتي�ب 3.3درص��د و 8.5درص��د 
و در مقايس��ه ب��ا م��اه مش��ابه س��ال 1395 ب��ه 
ترتي��ب 1.8درص��د و 7.۲3درصد افزايش داش��ته 
اس��ت. طي 10 ماهه اول س��ال 1396 نيز متوسط 
قيم��ت فروش يك دالر امري��كا و يك يورو در ب�ازار 
آزاد ش��هر ته��ران به ترتي��ب 39۲7 و 461۲ تومان 
ب�ود ك�ه نس���بت ب�ه دوره مش�ابه س�ال قب�ل دالر 

8.8درصد و يورو 14.8درصد افزايش داشته است.

 رشد 24درصدي قيمت سكه در يك سال 
منتهي به دي 96

قيمت س��كه طرح جديد ني��ز از 1.177 ميليون 
توم��ان در دي 95 ب��ه 1.468 ميلي��ون در دي 96 
رس��يده و طي يك س��ال معادل ۲91 ه��زار تومان 
افزايش داش��ته است. سكه طرح قديم نيز از 1.155 
ميليون توم��ان در دي 95 به 1.434ميليون تومان 

در دي 96 رس��يده و ۲79 هزار تومان رش��د قيمت 
داشته است. 

تحوالت يك سال منتهي به دي 96 نشان مي دهد 
كه در دي ماه 1396 متوسط قيمت فروش يك سكه 
تم��ام به��ار آزادي در بازار آزاد ش��هر تهران با طرح 
ق��ديم ي��ك ميلي��ون و 434 هزار توم��ان و طرح 
جديد يك ميليون و 468هزار تومان، ب��ود ك��ه در 
مقايس��ه ب��ا م��اه قب��ل ب��ه ترتي��ب 5.4درص��د 
و 4.4درص��د و نس��بت ب��ه م��اه مش��ابه س��ال 
1395ب����ه ترتي����ب ۲.۲4 و 7.۲4درصد افزايش 
نش��ان مي ده��د در ده م���اه اول س���ال 1396 نيز 
متوس���ط قيم�ت ف�روش ي�ك س���كه تم�ام به�ار 
آزادي در ب�ازار آزاد ش��هر ته��ران با طرح قديم يك 
ميليون و ۲50 هزار تومان و طرح جديد 1 ميليون و 
۲8۲ هزار تومان بود كه نسبت به دوره مش�ابه سال 
1395 به ترتي��ب 15 درصد و 17.3 درصد افزايش 

يافته است.

 پديده چند هزار دالري 
پدي��ده فروش چن��د ه��زار دالر به ه��ر نفر، در 
دوره هاي مختلف نوسانات بازار ارز ايران در سال هاي 
قبل و امروز تجربه ش��ده اس��ت. در نيم��ه اول دهه 
1370 نيز فروش 5 هزار دالر را شاهد بوديم و امروز 
نيز صرافي ها به ازاي هر نفر و كارت ملي 1000 دالر 
به متقاضي مي فروش��ند. اما همانطور كه در گذشته 
نيز التهاب بازار با وجود فروش چند هزار دالري ادامه 
يافت. اكنون نيز چند نرخ ديگر عالوه بر نرخ صرافي ها 
در بازار قابل مش��اهده است و تا 300 تومان اختالف 

بين نرخ اعالم شده صرافي ها با بازار آزاد وجود دارد. 
به گزارش ايس��نا، بازار ارز اين روزها همه توجه ها 
را به سمت خود جلب كرده است. ماه گذشته ارزهاي 
مهم در بازار آزاد جهش بي سابقه يي داشت؛ به طوري 
كه دالر امريكا به مرز 5000 تومان هم نزديك ش��د 
ام��ا بعد از چند هفته و در ش��روع اس��فند قيمت ها 
رو به كاهش گذاش��ت و هر دالر ب��ه كمتر از 4500 
تومان رسيد؛ اما اين كاهش قيمت در شرايطي اتفاق 
افتاد كه بس��ياري از صرافي ها از فروش ارز خودداري 
مي كنن��د و عمال ف��روش دالر و يورو به چند صرافي 

محدود شده است.
روزه��اي  در  ب��ازار  از  مش��اهدات  طرف��ي  از   
گذش��ته حاكي از تش��كيل صف هاي طوالني مقابل 
صرافي هاس��ت؛ اتفاقي كه به نوعي يادآور سال 1390 
است كه جهش هاي دالر باعث بهم ريختگي بازار شد 
و يك ش��به س��ودهاي كالني به جيب عده يي رفت؛ 
كساني كه به واس��طه رانت هاي شان از وضعيت بازار 

مطلع بودند. 
بررس��ي ها از بازار ارز نشان مي دهد كه در ميزان 
فروش ارز به افراد هم محدوديت وجود دارد و برخي 
صرافي ها تا سقف 1000 دالر به افراد ارز مي فروشند 
ك��ه البته ب��ه نظر مي رس��د برخي افراد به واس��طه  
آشنايي شان با صرافي ها مي توانند مقدار بيشتري هم 

ارز خريداري كنند. 
مساله يي كه اين بار كارشناسان و ناظران بازار از آن 
اظهار نگراني مي كنند اين است كه هجوم سرمايه هاي 
كالن و حتي خرد از س��پرده هاي بانك ها به بازار ارز 
و س��كه باعث ايجاد التهاب در بازار و با افزايش تقاضا 

به شكل كاذب باعث باال رفتن مجدد قيمت ها شود. 
ش��ايد غي��ر از دالالن و عده ي��ي ك��ه از وضعيت 
بي ثب��ات بازار س��ود مي برن��د افراد ديگ��ري كه در 
بخش هاي ش��فاف اقتصاد فعاليت مي كنند از شرايط 
فعل��ي بازار رضايت ندارند و اي��ن بي ثباتي را به ضرر 
خود مي دانند و حتي برخي از كارشناس��ان و اعضاي 
اتاق بازرگاني وضعي��ت فعلي بازار ارز را براي اقتصاد 
يك بحران جدي دانس��ته و در واق��ع واردكنندگان، 
صادركنن��دگان و فعاالن داخلي و همه كس��اني كه 
در بخش ه��اي مختلف اقتص��ادي فعاليت مي كنند، 

نمي توانند براي آينده خود برنامه ريزي كنند. 
اخيرا رييس اتاق بازرگاني تهران هم تصريح كرده 
كه رييس كل بانك مركزي هر سه ماه يك بار موضوع 
تك نرخي كردن ارز را مطرح كرده اما اين امر محقق 
نشده و اينكه به نظر مي رسد اين اقدام در اين شرايط 
بازار امكان پذير نباش��د. خوانساري همچنين نسبت 
به چند نرخي ش��دن ارز در بازار اظهار نگراني كرده 
و هش��دار داده ك��ه اين اتفاق مي توان��د باعث خروج 

سرمايه از كشور شود.
اما شايد يكي از مسائلي كه اين روزها كمتر به آن 
توجه شده وجود نرخ هاي مختلف دالر در بازار است. 
تع��دد نرخ دالر در بازار آزاد عاملي ش��ده براي دامن 

زدن به دالل بازي ها و واسطه گري ها. 
تصور عمومي اين اس��ت كه به ط��ور كلي دو نوع 
ارز مبادله ي��ي و آزاد وجود دارد، ام��ا در واقع خالف 
آن در بازار مشاهده مي شود، چراكه حداقل 5،6 نرخ 
متف��اوت دالر وجود دارد ك��ه در بخش هاي مختلف 
بازار عرضه مي شود. البته اين نرخ هاي متفاوت شايد 
تفاوت چندان معناداري با هم نداشته باشند اما به هر 
حال وجود چند نرخ مختلف دالر در بازار دليلي براي 

التهاب شده است.
ب��ازار ارز تبديل به جزيره هاي جداگانه يي ش��ده 
اس��ت كه هر كدام دالر را با قيمت خودش��ان عرضه 
مي كنن��د. دالر نقدي، دالر صرافي ه��ا، دالر فردايي 
س��بزه، دالر فردايي پاساژ افش��ار، دالر نقدي سبزه، 
دالر نقدي پاساژ افشار و دالر پاساژ سليمانيه از جمله 
محل هايي است كه دالر را با نرخ هاي متفاوت از هم 
مي فروش��ند؛ اتفاقي كه تا چن��دي پيش هم در بازار 
سابقه نداشت و قيمت ها در ميان صرافي هاي مختلف 
تقريبا تفاوتي با هم نداش��تند اما امروز به طور رسمي 
دالر با چندين نرخ مختلف در بازار عرضه مي ش��ود. 
آنچه مشخص است اين است كه تك نرخي شدن ارز 

با اين شرايط ديگر امكان پذير نيست. 

 جلوگيري از افزايش نرخ دالر
 نايب ريي��س ات��اق بازرگان��ي ايران ب��ا تاكيد بر 
ضرورت بهبود فضاي كس��ب و كار و پيش بيني پذير 
كردن آن، گفت: رش��د نرخ ارز موقتا متوقف شده و 
اگر برنامه مدون نداشته باشيم، امكان بازگشت رشد 

قيمت وجود دارد. 
حسين س��الح ورزي اظهار كرد: مهم ترين آفت و 
آس��يب در فضاي اقتصادي، غيرقابل پيش بيني پذير 
بودن اقتصاد بوده كه بر اين اساس بسياري از فعاالن 
اقتصادي معتقدند اكنون اقتصاد از ريل خارج ش��ده 
اس��ت. وي ادام��ه داد: دولت يازده��م، تالش زيادي 
ب��راي ثبات اقتصادي انجام داد تا اقتصاد در مس��ير 
قرار گي��رد، از ابتداي دولت دوازدهم اين تصميمات 
نوس��اني و متعدد و بعضاً متناق��ض ابهام و غيرقابل 

پيش بيني شدن فضا شده است. 
نايب ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران افزود: در حوزه 
ارز و به منظور س��ازوكار محاس��به قيمت واقعي آن، 
يكي از مهم ترين روش ها براس��اس مابه التفاوت نرخ 
تورم داخلي و خارجي است كه بر اين اساس، به نظر 
مي رس��د كه در حال حاضر به دليل كنترل تورم در 
چند س��ال گذشته، نبايد افزايش شديد و مستمري 

در قيمت ارز داشته باشيم. 
س��الح ورزي اضافه كرد: بخش��ي از اين نوساناتي 
كه رخ داد، به خاطر عقب ماندگي و فنر فشرده ارزي 
است كه به صورت متراكم و از گذشته وجود داشته و 
بخشي از آن نيز جنبه رواني و غيراقتصادي داشت. 

وي تصريح ك��رد: باالخره هم��ه مي دانند ارزش 
واقع��ي قيمت ارز آن چي��زي نبود كه در چند هفته 
اخير در بازار مش��اهده ش��د، اين در حالي است كه 

بازار، سازوكار قيمت ارز را مشخص خواهد كرد. 
اين مس��وول گفت: تص��ور من اين اس��ت كه با 
سياست هاي كنترلي، رشد آن فعال متوقف مي شود، 
ول��ي اگر برنامه مدون و منس��جمي براي ب��ازار ارز 
نداشته باشيم، امكان رشد قيمت بازهم وجود دارد. 

بازديد رييس مجلس از بزرگ ترين و پيشرفته ترين پروژه بيمارستاني كشور 

سرمايه گذاري بانك پاسارگاد در بيمارستان قم بسيار سنجيده بود
علي الريجاني، رييس مجلس روز پنج شنبه مورخ    
17 اس��فند 1396 در مراس��م بازديد از بزرگ ترين و 
پيش��رفته ترين پروژه بيمارستاني كشور در قم گفت: 
س��رمايه گذاري بانك پاس��ارگاد در اين پروژه بسيار 

سنجيده بوده است.
به گ��زارش رواب��ط عمومي بانك پاس��ارگاد علي 
الريجاني رييس مجلس، صادقي استاندار قم، جمعي 
از نماينده هاي مجلس و مس��ووالن استان قم همراه 
با مجيد قاس��مي مديرعامل بانك پاسارگاد، مديران 
و مسووالن ارشد بانك پاس��ارگاد و مخبر مديرعامل 
هلدين��گ س��المت پاس��ارگاد از پيش��رفت پ��روژه 
بيمارستان 1000تختخوابي خاتم در شهر قم بازديد 
كردند. اين بيمارستان با حمايت بانك  پاسارگاد توسط 
»هلدينگ نس��يم سالمت پاس��ارگاد« در 7طبقه و با 
مساحتي بالغ بر ۲00هكتار در يك مجتمع آموزشي 
درماني در شهرك سالمت خاتم در حال ساخت است 
و تاكن��ون 15درص��د از كل پروژه اجرا ش��ده و بهار 

1398 به بهره برداري كامل خواهد رسيد. 
الريجاني ضمن تقدير از اقدامات بانك پاس��ارگاد 

در ساخت بيمارستان 1000تختخوابي خاتم از كليه 
دس��ت اندركاران و ش��ركت هاي متولي پروژه تشكر و 
قدرداني و اظهار كرد: س��رمايه گذاري بانك پاسارگاد 
در اين پروژه بسيار مناسب و سنجيده بوده و پيشرفت 
آن بسيار خوب  است. ايشان همچنين اعالم كرد اين 
پروژه يكي از مهم ترين پروژه هاي استان و كشور بوده 

كه از استانداردهاي بااليي برخوردار است.
در اين مراسم همچنين مجيد قاسمي، مديرعامل 
بان��ك پاس��ارگاد و مخب��ر، مديرعام��ل »هلدين��گ 
نس��يم س��المت پاس��ارگاد« چگونگي اجرا و ميزان 
پيش��رفت پروژه، هزينه هاي مرتبط با ساخت و ساير 
جزييات و نكات فني و مربوط به س��اخت بيمارستان 

1000تختخوابي خاتم را تشريح كردند. 
خاطرنشان مي ش��ود، اين بيمارس��تان به عنوان 
يكي از پيش��رفته ترين مراكز ارائ��ه همزمان خدمات 
پزش��كي، درماني و آموزشي با برخورداري از باالترين 
س��طح اس��تانداردهاي درماني و س��المت در سطح 
كش��ور در جايگاه نخس��ت توسعه س��ازمان يافته در 
نظام س��المت و آموزشي پزشكي قرار خواهد گرفت. 

اين بيمارس��تان در زميني به وس��عت 100هكتار و 
در جنوب غربي شهرس��تان قم درحال ساخت است 
كه ش��امل كاربري هاي درماني با احداث بيمارستان 
1000تختخواب��ي خات��م، كاربري آم��وزش عالي با 
تاس��يس دانش��گاه علوم پزش��كي و ظرفيت پذيرش 
س��االنه 3هزار دانش��جو همچنين كارب��ري اقامتي و 
تفريح��ي با احداث هتل و ارائه خدمات گردش��گري، 

سالمت و اسكان كادر درماني و آموزشي است. 
بيمارس��تان خات��م داراي بخش ه��اي قل��ب و 
عروق، گ��وارش، ژنيكولوژي و زايم��ان، كودكان، ريه 
و بيماري هاي تنفس��ي، داخلي، مغز و اعصاب، غدد، 
ارتوپدي و تروما به همراه اتاق هاي جراحي، اورژانس، 
آندوسكوپي، آزمايش��گاه، تصويربرداري، فيزيوتراپي، 
مراقبت هاي ويژه، دياليز، كلينيك مراقبت هاي پس از 
جراحي، پزشكي هسته يي و پرتو درماني خواهد بود و 
با همكاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي؛ 
60 درصد ظرفيت اين بيمارس��تان ب��ا تعرفه دولتي 

فعاليت خواهد كرد. 
گفتني است »هلدينگ نسيم سالمت پاسارگاد« 

به عنوان يكي از هلدينگ هاي گروه مالي پاسارگاد در 
راستاي تقويت مش��اركت بخش خصوصي در حوزه 
س��المت و ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي، احداث 

شهرك هاي سالمت را عالوه بر قم در ديگر شهرهاي 
كشور و جمعا به ميزان 7000 تختخواب بيمارستاني 

در دستور كار خود قرار داده است. 

قيمت يوروقيمت دالرقيمت سكه طرح جديددوره

117750039854۲84دي 95

1۲1۲60037764099فروردين 96

146780043065300دي 96

۲903003۲11016افزايش يك سال منتهي به دي 96

۲3.7 درصد8.1 درصد۲4.7 درصددرصد رشد 

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

پنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهيك شنبهشنبهنوع سكه و ارز
155630015870001588500158750015913001589500سكه امامی

15۲۲000155۲00015480001555000156۲0001553000سكه بهار آزادی
76600078۲000781000780000780000777000نيم سكه
48600049700049600049400049۲00049۲000ربع سكه

3۲6000330000333000330000330000341000سكه گرمی
148550148540149۲00149100149800149700طالی 18 عيار

446944674469448۲449۲4491دالر
5491549054975544559456۲4يورو
681368336867687۲689۲6903پوند

شاخص هاي ماهانه بانك مركزي در 
دي نشان مي دهد كه قيمت دالر بيش از 
8درصد و قيمت يورو بيش از 24درصد 

و نرخ سكه نزديك به 24درصد در 
يك سال اخير و منتهي به دي ماه 96 
افزايش داشته و ميانگين رشد ارز و 
سكه باالتر از نرخ تورم 10درصدي 

بوده است 

تحوالت يك سال منتهي به دي 96 
نشان مي دهد كه در دي ماه 1٣96 

متوسط قيمت فروش يك سكه تمام 
بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران 

با طرح قــديم يك ميليون و 4٣4 
هزار تومان و طرح جديد يك ميليون 

و 468هزار تومان، بــود كــه در 
مقايســه بــا مــاه قبــل بــه ترتيــب 

4.5درصــد و 4.4درصــد و نســبت 
بــه مــاه مشــابه ســال 1٣95بــه 

ترتيــب 24.2 و 24.7درصد افزايش 
نشان مي دهد 

                                                                                                      

افخمي: هدف ما بانكداري 
است نه بنگاه داري

 مديرعام��ل بانك صنعت و مع��دن پس از فروش 
سهام شركت سرمايه گذاري اين بانك در بورس گفت: 
هدف ما بانكداري است و نه بنگاه داري. بنگاه داري در 
برهه ي��ي از فعاليت اين بانك ناخواس��ته به ما تحميل 
ش��ده اس��ت. علي اش��رف افخمي كه با پايگاه خبري 
بان��ك صنعت و معدن گفت وگو كرده اس��ت با تبيين 
سياس��ت هاي اين بانك براي ف��روش بنگاه هاي تحت 
پوش��ش گفت: اين بانك توس��عه يي به لحاظ ماهيت 
فعاليت��ش چن��دان به دنبال بنگاه داري نبوده اس��ت و 
بنگاه هاي تحت پوش��ش اين بانك در شرايطي خاص 
ب��ه ما واگذار ش��ده اس��ت. افخمي با اش��اره به اينكه 
ش��ركت هاي زيرمجموعه اين بانك در مقايسه با ساير 
بانك هاي كشور بسيار اندك است، خاطرنشان ساخت: 
اج��راي سياس��ت واگ��ذاري بنگاه هاي بانك از س��ال 
9۲ آغاز ش��ده اس��ت و طي اين مدت تعداد زيادي از 
بنگاه ه��اي تحت پوش��ش نيز واگذار ش��ده اس��ت اما 
واگذاري ش��ركت سرمايه گذاري بانك صنعت و معدن 
ب��ه دليل وضعيت خ��اص و موفقيت آميزي كه در اين 
مقطع زماني داشته بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
مديرعام��ل بانك صنعت و معدن افزود: برخي مقررات 
را شايد بتوان عامل كندشدن واگذاري ها قلمداد نمود 
لكن بانك هرگز تمايلي به داشتن اين بنگاه ها نداشته و 
بيشتر عالقه مند به توسعه ظرفيت بانكداري و افزايش 
تعامالت بين المللي بوده و هستيم. افخمي در خصوص 
واگذاري شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن گفت: 
اين ش��ركت يكي از شركت هاي موفق و سودآور بانك 
در زمينه فعاليت هاي بورس��ي و اقتصادي بوده است و 
در ادامه سياست هاي واگذاري و تاكيد دولت و جناب 
آقاي كرباس��يان وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، 
موفق شديم با شناسايي خريداران اهليت دار، از طريق 
بورس 51 درصد از س��هام اين ش��ركت را در روز ۲4 
بهمن ماه گذش��ته با موفقيت واگذار كنيم. افخمي با 
تشكر از حمايت و پشتيباني كامل وزراي امور اقتصادي 
و دارايي و صنعت، معدن و تجارت از واگذاري بنگاه هاي 
زيرمجموع��ه بانك ها به بخش خصوصي افزود: پس از 
عرضه ش��دن 51 درصد سهام ش��ركت سرمايه گذاري 
صنعت و معدن، شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي 
ايران با نظارت سازمان بورس اوراق بهادار از بين چند 
رقيب و خريدار موفق ش��د كه 51 درصد سهام مذكور 
را خريداري نمايد. افخمي خاطرنش��ان س��اخت: اين 
بانك توانسته است در بسياري از موارد نظير نخستين 
گش��ايش اعتبار پ��س از برجام، نخس��تين اخذ خط 
اعتباري فاين��اس خارجي، برقراري روابط كارگزاري با 
90 بانك در 36 كش��ور و امروز نيز با فروش ۲ ميليارد 
و ۲95 ميليون س��هم شركت سرمايه گذاري صنعت و 
معدن به قيمت 436ميليارد تومان، در سيستم بانكي 

كشور جزو نخستين ها باشد. 

 بانك شهر، موتور مولد
در تحقق اهداف شهرداري ها

ش��هردار رش��ت با بيان اينكه بانك شهر به عنوان 
موتوري مول��د در تحق��ق اهداف ش��هرداري ها عمل 
مي كند، گفت: نقش اين بانك در س��رعت بخش��يدن 
به اجراي پروژه هاي ش��هري همچنين اتمام بس��ياري 
از پروژه هاي راكد انكارناپذير و حائز اهميت اس��ت. به 
گزارش مرك��ز ارتباطات و روابط عمومي بانك ش��هر، 
مسعود نصرتي با بيان اينكه اين بانك به عنوان پيشرو 
در كمك به حوزه مديريت ش��هري شناخته مي شود، 
گفت: بانك ش��هر ب��ا تمام توان درص��دد ارائه خدمات 
برتر بانكي به ش��هروندان و رفع معضالت شهرهاست. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه هم اكنون چالش ها، مش��كالت و 
معضالت شهرها با حمايت اين بانك به خوبي شناسايي 
و براي رفع آنها اقدام مي ش��ود، افزود: امروز بانك شهر 
فقط برطرف كننده نيازهاي مديريت ش��هرها نيست و 
ش��هروندان در سراسر كشور ش��اهد خدمات اين بانك 
هس��تند. نصرتي با اش��اره به تعامل مناسب شهرداري 
رشت با اين بانك گفت: بازگشايي LC داخلي و خارجي 
يكي از خدماتي است كه بانك شهر در آن تخصص دارد 
و ش��هرداري هاي كشور معموال از آن استفاده مي كنند 
كه شهرداري رشت نيز خواهان آن است تا در پيشبرد 
پروژه هاي خود از اين امكان بهره مند شود. وي با اشاره 
به قابليت هاي شهر رشت در جذب گردشگر اظهار كرد: 
اين شهر ساالنه 36ميليون نفر گردشگر داخلي دارد كه 
عدد قابل توجهي است لذا يكي از حوزه هايي كه بانك 
شهر در رشت به خوبي مي تواند به آن ورود كند، حوزه 
گردشگري و تامين زيرساخت هاي مرتبط به آن است. 
نصرتي در ادامه حمايت از حوزه هاي زيست محيطي را 
از شاخصه هاي بانك شهر دانس��ت و تصريح كرد: اين 
بانك در حوزه هاي زيس��ت محيط��ي نيز مجموعه يي 
پيش��رو تلقي مي شود و حتي در اين زمينه داراي برند 

بين المللي است. 

100 ميليارد تومان خسارت 
بيمه به زلزله زدگان غرب 

رييس كل بيمه مركزي گفت: تعهدات صنعت بيمه 
در زلزله غرب كشور از مرز ۲هزار ميليارد ريال گذشت. 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، 
عبدالناصر همتي با اعالم اين خبر گفت: طبق آخرين 
بررسي هاي به عمل آمده، تعهدات شركت هاي بيمه در 
خس��ارت زلزله غرب كش��ور از مرز ۲هزارميليارد ريال 
گذشت و تاكنون شركت هاي بيمه گر اين حادثه حدود 
هزار و صد ميليارد ريال خسارت پرداخت كرده و بقيه 
نيز كه پوش��ش هاي ارائه ش��ده به بانك ها، شركت ها و 

ارگان هاست در جريان اقدام است 

 خريد بلوك 1۷ درصدي
بيمه البرز هنوز قطعي نشده

 معاون بازار ش��ركت بورس مي گويد، خريدار بلوك 
17درصدي بيمه البرز هنوز مبلغي بابت خريد اين سهم 
پرداخت نكرده در نتيجه اين معامله فعال قطعي نيست 
و نمي توان نامي از خريدار بيان كرد. به گزارش ايس��نا، 
چند روز پيش در راستاي خصوصي كردن شركت هاي 
دولتي بيش از 17درصد از س��هام ش��ركت بيمه البرز 
توسط س��ازمان خصوصي سازي از طريق بورس واگذار 
ش��د. خبرهايي حاكي از اين بود كه اين شركت باز هم 
به بخش خصوصي واقعي واگذار نش��ده اس��ت. رييس 
سازمان خصوصي سازي هم در مورد خريدار بيمه البرز 

گفت كه از بورس بپرسيد كه خريدار كيست.

اخبار
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5 بورس و فرابورس
 شفاف س�ازي »زن�گان« درب�اره نوس�ان 
قيمت سهام: شركت صنعت روي زنگان درخصوص 
نوس��ان قيمت س��هام شفاف س��ازي كرد. همچنين، 
ش��ركت در اطالعيه يي اعالم كرد در پاس��خ به نامه 
شركت فرابورس ايران مبني بر لزوم رعايت ماده 12 
دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت در فرابورس 
ايران به اطالع مي رس��اند از تاريخ گزارشگري قبلي 
صورت ه��اي مال��ي منتهي به پايان آذر ماه امس��ال، 
ت��ا مقطع فعل��ي تغيير با اهميت��ي در وضعيت مالي 
يا عملكرد ش��ركت رخ نداده اس��ت. بنابراين به نظر 
مي رسد نوس��ان قيمت سهام ش��ركت طي روزهاي 
معامالتي اخي��ر باتوجه به روند ع��ادي بازار صورت 
گرفته است. اين شركت اعالم كرده است در صورت 
وقوع هرگونه رويداد با اهمي��ت، مراتب مطابق ماده 
13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي 

ثبت شده نزد سازمان افشا مي شود. 
 انتشار پرتفوي بهمن ماه »وبانك«: شركت 
س��رمايه گذاري گروه توس��عه ملي )س��رمايه گذاري 
بانك ملي اي��ران( صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه 
منتهي به 30 بهمن ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با 
س��رمايه معادل 16 هزار و 250 ميليارد ريال منتشر 
كرد. عالوه بر اين، ش��ركت با انتشار صورت وضعيت 
پرتف��وي يك ماهه خود اعالم كرد در دوره يك ماهه 
ياد ش��ده تعدادي از سهام ش��ركت هاي بورسي را با 
بهاي تمام ش��ده معادل 653 ميليارد و 616 ميليون 
ري��ال و مبل��غ معادل 741 ميلي��ارد و 559 ميليون 
ريال واگ��ذار كرد و از اين بابت معادل 87 ميليارد و 
943 ميليون ريال سود شناسايي كرد. همچنين اين 
شركت طي ماه گذشته تعدادي از سهام چند شركت 
بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل 549 ميليارد 
و 239 ميلي��ون ري��ال خريداري ك��رد. »وبانك« در 
ابتداي دوره يك ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند 
ش��ركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 22 هزار 
و 901 ميلي��ارد و 189 ميليون ري��ال و ارزش بازار 
مع��ادل 37 هزار و 853 ميليارد و 767 ميليون ريال 
در س��بد سهام خود داشت. بر اين اساس، بهاي تمام 
ش��ده اين شركت طي اين دوره معادل 100 ميليارد 
و 827 ميلي��ون ريال كاهش ياف��ت و در پايان دوره 
به مبلغ 22 هزار و 800ميليارد و 362 ميليون ريال 
رس��يد. در حالي كه ارزش بازار آن طي همين دوره 
معادل يك هزار و 554 ميليارد و 206 ميليون ريال 
كاهش يافت و در پايان دوره به مبلغ 36 هزار و 299 

ميليارد و 561ميليون ريال رسيد. 
 انتش�ار عملك�رد ي�ك ماه�ه »وصنا«: 
ش��ركت س��رمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران 
ص��ورت وضعيت پرتفوي ي��ك ماهه منتهي به 30 
بهمن ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه 
معادل يك هزار و 560 ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
افزون بر اين، شركت س��رمايه گذاري گروه صنايع 
بهشهر ايران با انتشار صورت وضعيت پرتفوي يك 
ماه��ه خود اعالم كرد در دوره يك ماهه ياد ش��ده 
تعدادي از سهام شركت هاي بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل 248ميلي��ارد و 731ميليون ريال به 
مبلغ��ي معادل 309 ميلي��ارد و 214ميليون ريال 
واگذار ك��رد و از اي��ن بابت مع��ادل 60ميليارد و 
483 ميليون ريال س��ود شناسايي كرد. همچنين 
اين ش��ركت طي ماه گذشته تعدادي از سهام چند 
ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 204 
ميليارد و 523 ميليون ريال خريداري كرد. اين در 
حالي اس��ت كه، »وصنا« در ابتداي دوره يك ماهه 
ياد ش��ده تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام ش��ده معادل دو هزار و 166 ميليارد 
و 225ميلي��ون ريال و ارزش بازار معادل 2 هزار و 
560ميليارد و 616 ميليون ريال در س��بد س��هام 
خود داشت. همچنين، بهاي تمام شده اين شركت 
طي اين دوره مع��ادل 44 ميليارد و 208 ميليون 
ري��ال كاهش ياف��ت و در پايان دوره ب��ه مبلغ دو 
هزار و 122ميليارد و 17 ميليون ريال رس��يد. در 
حال��ي كه ارزش بازار آن ط��ي همين دوره معادل 
41 ميليارد و 621 ميليون ريال كاهش يافت و در 
پايان دوره به مبل��غ 2 هزار و 602ميليارد و 237 

ميليون ريال رسيد. 
 انتشار عملكرد سال مالي 96 »ثمسكن«: 
شركت گروه س��رمايه گذاري مسكن )سرمايه گذاري 
مس��كن( اطالع��ات و صورت ه��اي مال��ي 12 ماهه 
منته��ي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي ش��ده و با 
س��رمايه ثبت ش��ده معادل پنج هزار و 500 ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، ش��ركت با انتشار 
اطالع��ات و صورت ه��اي س��ال مال��ي 96 به صورت 
حسابرس��ي شده اعالم كرد طي س��ال مالي گذشته 
مبلغ 510 ميليارد و 363ميليون ريال س��ود خالص 
كسب و بر اين اساس مبلغ 93 ريال سود به ازاي هر 
س��هم محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 16درصد افزايش داش��ت. افزون بر 
اين، »ثمس��كن« در 12ماهه س��ال مالي قبل مبلغ 
80 ريال س��ود به ازاي هر سهم محقق كرده بود. به 
سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و درنهايت مبلغ يك هزار و 29 ميليارد و 574 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
س�رمايه گذاري  ب�ازار  ارزش  افزاي�ش   
س�بحان: شركت س��رمايه گذاري س��بحان صورت 
وضعيت پرتفوي ي��ك ماهه منتهي به 30 بهمن ماه 
96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل يك هزار 
و 300 ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، شركت 
با انتشار پرتفوي يك ماهه خود اعالم كرد در ابتداي 
دوره ي��ك ماهه منتهي به 30 بهمن ماه 96 تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
مع��ادل يك هزار و 381ميليارد و 795 ميليون ريال 
و ارزش بازار معادل يك هزار و 396 ميليارد و 720 
ميليون ريال در س��بد س��هام خود داشت. افزون بر 
اين، بهاي تمام ش��ده اين ش��ركت در دوره ياد شده 
معادل 36 ميليارد و 512ميليون ريال افزايش يافت 
و در پاي��ان دوره به مبلغ يك هزار و 418 ميليارد و 
307 ميلي��ون ريال رس��يد. ارزش ب��ازار آن نيز طي 
دوره ي��ك ماهه ياد ش��ده، با افزاي��ش 18 ميليارد و 
506 ميلي��ون ريالي در پاي��ان دوره معادل يك هزار 
و 415 ميليارد و 226 ميليون ريال محاس��به ش��د. 
بر اين اس��اس، »وصنعت« در بهم��ن ماه 96 تعدي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل دو ميليارد و 666 ميليون ريال و مبلغ معادل 
20 ميليارد و 136 ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
واگذاري معادل 17 ميليارد و 470ميليون ريال سود 
شناسايي كرد. »وس��بحان« در اين دوره، تعدادي از 
سهام بورسي را با بهاي تمام شده معادل 39 ميليارد 

و 168 ميليون ريال خريداري كرد. 

رويخطشركتها

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي خبر داد

سود 70درصد مشموالن سهام عدالت واريز شد
واريز سود سهام عدالت مرحله تكميلي روستاييان 
و عشاير كه جزو مش��موالن سهام عدالت هستند، از 
روز 17 اس��فند در حالي به تدريج آغاز شد كه بر اين 
اساس580 ميليارد تومان سود سهام عدالت به حساب 
12ميليون از مش��موالن مربوط به گروه روستاييان و 
عش��اير واريز شده است. بر اين اس��اس تسويه مانده 
س��ود س��هام عدالت يكي ديگر از دو گروه باقي مانده 
مشموالن سهام عدالت در ش��رايطي از طريق شعب 
بانك هاي عامل و موسسات مالي )كه مشموالن مزبور 
شماره شبا بانكي خود را از طريق آن به سامانه سهام 
عدالت اعالم كرده اند( انجام شده است كه تنها تسويه 
بقيه سود س��هام عدالت يك گروه ديگر از مشموالن 
باقي  مانده اس��ت. گفتني اس��ت تاكنون تسويه سود 
سهام عدالت عملكرد س��ال مالي 1395 شركت هاي 
س��رمايه پذير مربوط به 18 گروه از مش��موالن انجام 
شده است و با تسويه س��ود سهام عدالت روستاييان 
و عشاير )به عنوان گروه نوزدهم از مشموالن(، تسويه 
سود سهام عدالت آخرين گروه از مشموالن كه شامل 
كاركنان و شاغلين دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 
كشوري، لشكري و تامين اجتماعي كه جمعيتي حدود 
13.4ميليون نفر را دربر مي گيرد، در هفته ها آينده به 
حساب مش��موالن اين گروه واريز مي شود. همچنين 
آن دسته از مشموالني كه پس از تسويه حساب سود 
س��هام عدالت گروه هاي مربوط به خود اقدام به ثبت 
شماره شباي حس��اب بانكي در سامانه سهام عدالت 
كرده اند و نيز آن دس��ته از مش��موالني كه از اين به 
بعد اقدام به ورود ش��ماره ش��باي حساب بانكي خود 
در سامانه سهام عدالت مي كنند، پس از تاييد شماره 
شباي آنها و نيز پس از تسويه كامل سود سهام عدالت 
با كليه گروه ها، سود سهام خود را در اوايل سال آينده 

دريافت خواهند كرد. 

 عمل به وعده
در همي��ن رابط��ه، مش��اور ريي��س س��ازمان 
خصوصي س��ازي با بيان اينكه حدود 2 هزار و 500 
ميليارد تومان سود سهام عدالت به حساب مشموالن 
واريز ش��د، گفت: 70درصد جامعه مش��موالن سود 
كامل دريافت كردند و س��ود روس��تاييان و عش��اير 
نيز در حال واريز اس��ت. جعفر سبحاني اظهار كرد: 

امسال تعهد داده بوديم كه سود عملكرد شركت هاي 
س��رمايه پذير در سال 95 را كه در سال 96 دريافت 
مي ش��ود به مش��موالن پرداخت كنيم و اين وعده 
عملي ش��د. مشاور رييس س��ازمان خصوصي سازي 
افزود: از 18 دي ماه واريزي س��ود براي 34ميليون 
نفر از مشمولين با موافقت رييس جمهور انجام داديم 
و همه مش��موالني كه شماره شباي خود را تا تاريخ 
ذكر ش��ده اعالم كرده بودند، يك س��وم سود خود را 
در 19 دي م��اه درياف��ت كردند. وي ب��ا بيان اينكه 
در مرحله بعد، دوس��وم سود باقي مانده را به صورت 
تكميلي و گروه به گروه تسويه حساب كرديم، گفت: 
با 18 گ��روه به صورت كامل تسويه حس��اب كرديم 
و از 20 گ��روه تنها دو گروه روس��تاييان، عش��اير و 
كارمندان دس��تگاه هاي اجرايي و بازنشستگان باقي 
ماندن��د. به گزارش ميزان، مش��اور رييس س��ازمان 

خصوصي س��ازي ادام��ه داد: از دو گ��روه باقي مانده 
كار پرداخت س��ود گروه روس��تاييان و عشاير نيز از 
پنج شنبه در حال واريز است كه اين مشموالن شامل 
12 ميليون نفر مي شوند. سبحاني خاطرنشان كرد: 
رقمي كه مطابق س��همي كه افراد اين گروه داشتند 
براي آنها درنظر گرفته ش��ده بالغ ب��ر 580ميليارد 
تومان است كه به حساب بانك هاي عامل اين مبلغ 
واريز ش��ده و به تدريج در حس��اب مش��موالن اين 
گروه كه ش��ماره شبا خود را اعالم كرده باشند، قرار 
مي گي��رد. وي تصريح كرد: با آغاز واريز س��ود گروه 
روستاييان و عش��اير تنها گروهي كه فقط يك سوم 
س��ود خود را گرفتند كارمندان دستگاه هاي اجرايي 
و بازنشستگان هس��تند كه تالش مي كنيم تا پايان 
سال سود اين گروه را نيز واريز كنيم. مشاور رييس 
سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد: حدود 2 هزار و 

500ميليارد تومان سود از تاريخ 18 دي ماه تاكنون 
در حال تسويه با گروه نوزدهم هستيم كه به حساب 
مش��موالن واريز ش��ده و تقريبا 70درص��د جامعه 

مشموالن سود كامل دريافت كردند. 

 واريز در اوايل 97
س��بحاني درباره افرادي كه پس از واريز سود 
ش��ماره ش��باي خود را اعالم كردن��د نيز گفت: 
پس از راس��تي آزمايي شماره ش��باي داده شده، 
اين افراد تجميع ش��ده و سود آنها در اوايل سال 
آينده واريز خواهد شد. وي با بيان اينكه طي يك 
سال گذشته 49ميليون س��هامدار تعيين تكليف 
شدند، ش��ماره ش��باي 40ميليون نفر به سامانه 
س��هام عدالت وارد شد همچنين سود اين سهام 
واريز ش��د، افزود: به مناس��بت اين اتفاقات آيين 

نكوداش��ت س��هام عدالت 20 اس��فند با حضور 
1300 نفر از مش��مولين سطح كشور و مسووالن 

كشوري برگزار خواهد شد. 

 فروش بلوك ذوب آهن 
در سويي ديگر و باتوجه به تحوالت بازار مشاهده 
مي ش��ود ك��ه، بل��وك 16.75درص��دي ذوب آهن 
اصفهان سرانجام در پنجمين عرضه، با همان قيمت 
پايه اعالمي فروخته ش��د. به گزارش تسنيم، تعداد 
5ميلي��ارد و 530 ميليون و 671 هزار و 12س��هم 
شركت ذوب آهن اصفهان در حالي براي پنجمين بار 
در س��ال ج��اري در آخري��ن روز معامالت��ي هفته 
گذشته روي ميز فروش رفت كه سرانجام به همان 
قيمت پايه اعالمي به فروش رسيد. اين ميزان سهام 
كه 16.67درصدي سهام شركت ذوب آهن اصفهان 
را شامل مي شود، توسط س��ازمان خصوصي سازي 
به وكالت از س��وي صندوق حمايت و بازنشستگي 
كاركن��ان فوالد به قيمت پايه هر س��هم 750 ريال 
در بازار دوم فرابورس عرضه ش��د كه بر اين اساس 
خري��دار بايد 10درصد نقد مبلغ پيش��نهادي خود 
را به صورت نقد و بقيه اقس��اط 8 س��اله با نرخ سود 
13درصد پرداخت كند. اين در حالي است كه، اين 
بل��وك 5ميليارد و 556 ميليون س��همي ذوب آهن 
اصفهان در حالي توس��ط كارگزاري آپادانا عرضه و 
بدون رقابت به همان قيمت پايه 75 تومان براي هر 
سهم از س��وي كارگزاري نهايت نگر خريداري شده 
كه گفته مي ش��ود اين بلوك دولتي توسط شركتي 
به نام پويش بازرگان خريداري ش��ده كه س��ال 94 
توسط ذوب آهن تاسيس شده و هم اكنون 60 درصد 
س��هام آن در اختيار فعاالن صنعت فوالد قرار دارد. 
همچنين اين ميزان سهام شركت ذوب آهن اصفهان 
در حالي روز سه ش��نبه در فرابورس عرضه شده بود 
كه به دليل ارس��ال س��فارش در 10دقيق��ه پاياني 
معامالت فرابورس، طبق مقررات ادامه اين واگذاري 
به روز بع��د موكول و درنهايت انجام ش��د. گفتني 
است بلوك 16.67درصدي سهام شركت ذوب آهن 
اصفه��ان پيش تر نيز در س��ال ج��اري، چندين بار 
توس��ط س��ازمان خصوصي س��ازي عرضه شده كه 

خريداران اقبالي به آن نشان نداده  بودند. 

گروه بورس|
ش��اخص بورس در هفته گذش��ته با يك هزار و 101 واحد كاهش، 
 معادل 1.1درصد افت كرد و در ارتفاع 96 هزار و 860 واحد قرار گرفت. 
بر اين اس��اس، در هفته يي كه گذشت تعداد 6هزار و 391ميليون انواع 
اوراق بهادار به ارزش 14ه��زار و 493ميليارد ريال در بيش از 481هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب 28درصد افزايش، 18درصد 
كاه��ش و 36درصد افزايش مواجه ش��د. اين درحالي اس��ت كه تعداد 
100 ميلي��ون واح��د از صندوق هاي س��رمايه گذاري قاب��ل معامله در 
ب��ورس تهران به ارزش كل بيش از يك ه��زار و 37ميليارد ريال در اين 
مدت م��ورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب ب��ا 73 و 76درصد افزايش 
 همراه ش��د. براساس اين گزارش، ش��اخص بازار اول نيز در اين مدت با 
863 واح��د كاهش به رقم 68 هزار و 709 واحد و ش��اخص بازار دوم با 
يك هزار و 922 واحد كاهش به عدد 206 هزار و 756 واحد رسيدند كه 
بر اين اساس شاخص بازار اول با 1.2درصد كاهش و شاخص بازار دوم با 

0.09درصد افت مواجه شدند. 

 معامله 229 ميليارد سهام
افزون ب��ر اين، تعداد 229 ميليارد س��هم و حق تق��دم از ابتداي 
امس��ال تاكنون در مدت 233 روز معامالتي در ب��ورس اوراق بهادار 
دادوس��تد ش��د. اين در حالي اس��ت كه، از ابتداي امسال تاكنون در 

م��دت 233روز معامالتي تعداد 229 ميليارد و 997 ميليون س��هم 
و حق تق��دم به ارزش 587 ه��زار و 527 ميليارد ريال در 14ميليون 
و 980 ه��زار و 328 دفع��ه در بورس اوراق به��ادار مورد معامله قرار 
گرفته اس��ت. همچنين بررس��ي معامالت بازار سهام به تفكيك بازار 
نش��ان مي ده��د در اين م��دت 137 ميليارد و 86 ميليون س��هم به 
ارزش 297ه��زار و 662 ميلي��ارد ريال در 6 ميلي��ون و 135هزار و 
203 نوب��ت در بازار اول؛ 80 ميليارد و 739ميليون س��هم به ارزش 
190 ه��زار و 653ميليارد ريال در 8 ميليون و 734 هزار 540 نوبت 
در ب��ازار دوم؛ 80 ميلي��ون س��هم به ارزش 80 ه��زار و 787ميليارد 
ري��ال در 22 ه��زار و 774 نوبت در بازار بده��ي؛ 10 ميليارد و 368 
ميليون س��هم ب��ه ارزش 596ميليارد ري��ال در 2115 نوبت در بازار 
 مش��تقه و 1724ميلي��ون واح��د از صندوق ه��اي س��رمايه گذاري 
قابل معامل��ه در بورس تهران به ارزش 17ه��زار و 783093ميليارد 
ري��ال در 85 ه��زار و 696 نوبت م��ورد معامله قرار گرفته اس��ت. به 
گزارش ايبنا، ش��اخص كل بورس نيز كه معامالت امسال بورس را از 
ارتفاع 77هزار و 230 واحد آغاز كرده است تاكنون با 19هزار و 630 
واحد افزايش معادل 25درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع 96 
هزار و 860واحد رس��يده است. شاخص بازار اول نيز در اين مدت با 
14هزار و 249 واحد رش��د و شاخص بازار دوم با 40هزار و 41 واحد 

افزايش مواجه شده اند. 

 رشد قابل مالحظه معامالت 
 در س��ويي ديگ��ر، در هفته ي��ي ك��ه گذش��ت 2 ه��زار و 
527 ميلي��ون ورقه به ارزش 24 هزار و 331ميليارد ريال طي 
194 هزار دفعه دادوس��تد شد كه در مقايسه با هفته ماقبل از 
رشد 83درصدي حجم، 193درصدي ارزش و 7درصدي تعداد 
دفعات معامالت حكايت داش��ت. عالوه بر اين، از روز سه شنبه 
15 اسفندماه به مدت دو روز كاري پذيره نويسي اوراق منفعت 
دولت در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران آغاز و اعالم 
ش��د ش��نبه نوزدهم اين ماه نيز پذيره نويس��ي اين اوراق ادامه 
خواه��د يافت. اوراق منفعت دولت به تع��داد 30 ميليون ورقه 
با نرخ س��ود 20درصد علي الحساب س��االنه تا سررسيد منتشر 
 ش��ده كه مدت آن  42 ماهه بوده و مواعد پرداخت سود آن هر 
6 ماه يك بار اس��ت. در پايان روز دوم پذيره نويس��ي اين اوراق 
در فرابورس از 30 ميلي��ون ورقه 11ميليون و 700 هزار ورقه 
به فروش رس��يد. همچني��ن، هفته گذش��ته مديريت پذيرش 
فرابورس ايران از درج نماد معامالتي ش��ركت پتروشيمي غدير 
در بازار اول خبر داد. اين ش��ركت با نماد »ش��غدير« در گروه 
»محص��والت ش��يميايي«، زيرگروه »توليد پالس��تيك اوليه و 
الس��تيك تركيبي« قرار داش��ته و به عنوان يك صد و هفتاد و 
سومين نماد معامالتي به شمار مي رود كه در فهرست نرخ هاي 

فرابورس ايران درج شده است. 
هفته گذش��ته بازارهاي فرابورس��ي با رونق معامالت روبه رو 
ش��دند به طوري كه حجم و ارزش دادوس��تدها در تمام بازارها 
رش��د كرد. در هفته يي كه گذشت 2هزار و 527 ميليون ورقه 

ب��ه ارزش 24 ه��زار و 331ميليارد ريال ط��ي 194 هزار دفعه 
دادوستد شد كه در مقايسه با هفته ماقبل از رشد 83درصدي 
حج��م، 193درصدي ارزش و 7درصدي تعداد دفعات معامالت 
نسبت به هفته پيشين حكايت داشت. همچنين رصد معامالت 
در بازارهاي فرابورس��ي نشان مي دهد در حالي كه همه بازارها 
رونق معامالت را تجربه كردند اما بهترين عملكرد هفتگي را در 
رشد حجم و ارزش معامالت به ترتيب بازار ابزارهاي نوين مالي 
و بازار دوم كس��ب كردند. بر اين اساس در بازار ابزارهاي نوين 
مالي حجم و ارزش دادوس��تدها به ترتيب 158 و 233درصد و 
در بازار دوم اين ارقام به ترتيب 181 و 117درصد رشد كردند. 
از س��وي ديگر در ش��رايطي كه در بازار ابزارهاي نوين مالي 
اوراق تسهيالت مسكن با افت حجم و ارزش معامالت روبه رو شد 
اما اوراق بدهي و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله رشد 
چش��مگير معامالت را تجربه كردند. اوراق بدهي هفته گذشته 
به تعداد 21ميليون ورقه به ارزش 19 هزار و 601ميليارد ريال 
در فرابورس دادوس��تد ش��د كه در مقايس��ه با هفته پيشين از 
رش��د بي��ش از 240درصدي حج��م و ارزش معامالت حكايت 
داش��ت. همچنين ETFها شاهد جابه جايي 149 ميليون ورقه 
به ارزش يك هزار و 48ميليارد ريال بودند كه نش��ان از افزايش 
151درص��دي حجم و 63درصدي ارزش معامالت داش��ت. در 
س��مت مقابل اوراق تس��ه افت بيش از 15درصدي در حجم و 
ارزش معامالت را به ثبت رساندند. در ميان تابلوهاي معامالتي 
بازار پايه نيز در تابلوهاي ب و ج معامالت سهام افزايش اما در 

تابلو الف اين بازار حجم و ارزش معامالت كاهش يافت. 

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

هفته ريزشي بورس تهران

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار در س��ال جاري توانس��ت با 
25درصد رشد )20 هزار واحد( به محدوده 97هزار برسد و البته 
نس��بت به باالترين رقم خود در ماه گذش��ته با 2درصد كاهش 
روبه رو ش��د. بهنام بهزادفر كارش��ناس بازار سرمايه، درخصوص 
شرايط پايان سال بورس گفت: بخشي از تغييرات فعلي شاخص 
به دليل نياز نقدينگي پايان سال شركت ها و هلدينگ هاي بزرگ 
در بره��ه زماني فعلي بود و بخش ديگري به دليل باال رفتن نرخ 
س��ود در بانك ها و اوراق بدهي اس��ت. اين استاد دانشگاه ادامه 

داد: قس��متي ديگر از تغييرات بازار سرمايه به دليل شرايط ساير 
بازارهاي موازي نظير مس��كن، س��كه، ط��ال، ارز و... در يك ماه 
گذش��ته اس��ت و درنهايت افت قيمت كاموديتي ها مانند نفت، 
م��س، روي، بيلت فوالدي، س��نگ آهن و آلومينيوم در چند روز 
گذش��ته در تغيير ش��اخص بازار س��رمايه بي تاثير نبوده است. 
باتوجه به افزايش قيمت كاموديتي ها در يك س��ال گذش��ته به 
نظر مي رس��د كه در س��ال آينده بايد در انتظ��ار تثبيت قيمت 
بود. به گزارش س��نا، بهزادفر ضمن بي��ان اينكه در حال حاضر 

آخرين رقم )پي بر اي( يا نس��بت قيمت به درآمد بازار س��رمايه 
)براي ش��ركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ايران( حدودا 7 اس��ت، اف��زود: آخرين بازدهي بازار 
بدهي در روزهاي گذش��ته نش��ان مي دهد نرخ سود در محدوده 
21درصد قرار گرفته و با اين فرض، نس��بت )پي بر اي( در بازار 
بدهي زير 5 اس��ت. در واقع اين گونه مي توان تفسير كرد بخش 
زي��ادي از دليل تغييرات بازار س��رمايه اختالف دو واحدي نرخ 
بازگش��ت س��رمايه در بازارهاي كم ريس��ك و پرريسك بود. وي 

با پيش بيني اينكه بازار س��رمايه در س��ال آتي مس��ير مثبتي را 
طي خواه��د كرد، گفت: مواردي مانند رش��د نرخ دالر در چند 
ماه گذش��ته، توق��ف آن در محدوده 4500 تومان��ي و احتمال 
رش��د مجدد آن، رش��د قيمت هاي جهاني در يك س��ال گذشته 
و ب��اال بودن نرخ هاي كاموديتي نس��بت به بودجه ش��ركت ها و 
رش��د شرايط و چشم انداز توليد در برخي صنايع )به عنوان مثال 
صنعت خودرو( مي توان اين انتظار را داش��ت كه بازار سرمايه در 

سال آتي شرايط و چشم انداز مناسبي داشته باشد. 

2 عامل اصلي ريزش بازار  سهام

نگاهي به تحوالت بازار
 از امروز؛ فروش سهام سهامداران حقيقي كنتورسازي: 
س��هامداران حقيقي ش��ركت كنتورس��ازي مي توانن��د از امروز تا 
چهارش��نبه از س��اعت 8:30 صبح تا س��اعت 15 حداكثر 5 هزار 
س��هم خود را به قيمت هر س��هم 2107 تومان و 5 ريال به فروش 
برسانند. به گزارش ايس��نا، معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران 
ب��ه تازگي در نامه يي اعالم كرده كه با توجه به مصوبه هيات مديره 
سازمان بورس، س��هامداران حقيقي شركت كنتورسازي مي توانند 
براي فروش س��هام خود ب��ه يكي از كارگزاري هاي عضو ش��ركت 
ب��ورس مراجعه كنند. همچنين، قيمت خريد هر س��هم ش��ركت 
كنتورس��ازي 21075 ريال مش��خص شده و س��هامداران حداكثر 
مي توانند 5 هزار سهم خود را بفروشند در صورتي كه منابع تامين 
شده از جانب خريدار كافي نباشد خريد از كمترين سفارش فروش 
ش��روع مي ش��ود. افزون بر اين، نكته مهم كه س��هامداران حقيقي 
كنتورسازي بايد بدانند اين است كه امكان ورود سفارش فروش از 
طريق مشتريان برخط ممكن نيست و سهامداران بايد به كارگزاري 
عضو شركت بورس مراجعه كنند. همچنين، نكته مهم ديگر اينكه 
قطعيت نقل و انتقال س��هام كنتورسازي منوط به موافقت شوراي 
عالي بورس مبني بر اجازه انجام معامله خارج از جلس��ه معامالتي 

است. 
 خريد بلوك ۱7درصدي بيمه البرز هنوز قطعي نش�ده: 
معاون بازار شركت بورس مي گويد خريدار بلوك 17درصدي بيمه 
البرز هنوز مبلغي بابت خريد اين س��هم پرداخت نكرده اس��ت در 
نتيجه اين معامله فعال قطعي نيس��ت و نمي ت��وان نامي از خريدار 
بيان كرد. به گزارش ايس��نا، چند روز پيش در راس��تاي خصوصي 

كردن ش��ركت هاي دولت��ي بيش از 17درصد از س��هام ش��ركت 
بيمه البرز توس��ط سازمان خصوصي س��ازي از طريق بورس واگذار 
ش��د. خبرهايي حاكي از اين بود كه اين ش��ركت باز هم به بخش 
خصوصي واقعي واگذار نشده است. رييس سازمان خصوصي سازي 
ه��م در م��ورد خريدار بيمه الب��رز گفت كه از بورس بپرس��يد كه 
خري��دار كيس��ت. او در عين حال اينكه آيا اين ش��ركت به بخش 
خصوصي واقعي واگذار ش��ده يا خير را نه تكذيب و نه تاييد كرد. 
شركت خريدار براي اينكه حصه نقدي را واريز كند چند روز زمان 
دارد كه وقت آن هنوز به سر نرسيده، در آخرين بررسي ها مشخص 
شده كه طي چند روز گذش��ته هنوز خريد اين بلوك 17درصدي 
قطعي نشده است. علي صحرايي معاون بازار شركت بورس به تازگي 
در پاسخ به اينكه خريدار اين سهم كيست؟ گفت: تا معامله قطعي 
نش��ود نمي توان نامي از خريدار برد. اين معامله هنوز قطعي نشده 
و خريدار از زمان خريد 9 روز فرصت دارد تا معامله را قطعي كند. 
صحرايي در پاس��خ به اينك��ه آيا خريدار حصه نق��دي را پرداخت 

كرده؟ گفت: خير تاكنون پولي پرداخت نشده است. 
 ۵ بان�ك صورت ه�اي مالي س�ال 9۵ خود را منتش�ر 
نكرده ان�د: در حالي كه ش��ركت هاي بورس��ي موظف به انتش��ار 
صورت ه��اي مال��ي حسابرس��ي ش��ده 4 م��اه پس از پايان س��ال 
مالي هس��تند، با وجود گذش��ت 11 ماه از س��ال، تاكنون 5 بانك 
صورت هاي مالي س��ال 95 خود را منتش��ر نكرده ان��د. به گزارش 
فارس، امس��ال مجامع عمومي بانك ها همانند س��ال قبل با تاخير 
و به ش��كل پراكنده برگزار ش��د. در موعد مقرر ك��ه پايان تير ماه 
اس��ت، تنها مجامع عموم��ي بانك هاي ملت، تج��ارت، خاورميانه، 

آينده، قرض الحس��نه مهر اي��ران، حكمت ايراني��ان و انصار برگزار 
ش��د. هر چند كه طبق قانون، بانك هاي بورس��ي ملزم به انتش��ار 
صورت هاي مالي حداكثر 4 ماه پس از پايان س��ال مالي بودند، اما 
غير از بانك هاي اش��اره شده در بند باال، در ماه هاي بعد به تدريج و 
با تاخير مجامع بانك هاي مهر اقتصاد، اقتصاد نوين، س��امان، سينا، 
پست بانك، پارسيان و گردشگري و موسسه اعتباري كوثر مركزي 
تش��كيل و صورت هاي مالي س��ال 95 به تصويب رسيد. اما در اين 
ميان هنوز مجامع بانك هاي پاسارگاد، سرمايه، شهر، قوامين و دي 
برگزار نشده است. بانك پاس��ارگاد در آخرين اطالعيه ناشر، زمان 
برگزاري مجمع عمومي س��االنه س��ال س��ال 95 را 26 اسفند ماه 
اعالم كرده اس��ت. اين زمان براي برگزاري مجمع در حالي ش��ده 
اس��ت كه هنوز صورت هاي مالي حسابرس��ي شده سه ماهه، شش 
ماهه، 9 ماهه و يك س��اله اين بانك منتشر نشده است. بانك شهر 
هم ش��رايطي مشابه بانك پاسارگاد از نظر انتشار صورت هاي مالي 
دارد و اي��ن بان��ك همزمان برگزاري مجمع عمومي را 27 اس��فند 
ماه اعالم كرده اس��ت. بانك دي هم با وج��ود اخذ مجوز برگزاري 
مجمع عمومي عادي س��االنه در تاريخ 18دي ماه از بانك مركزي 
اما تاكنون مجمع برگزار نشده و صورت هاي مالي بررسي و تصويب 
نش��ده است. همچنين برگزاري مجامع بانك هاي قوامين و سرمايه 
هم تاكنون نامشخص است، به طوري كه تاكنون نه صورت هاي مالي 
اين دو بانك منتش��ر ش��ده و نه حتي تاريخي براي زمان برگزاري 
مجمع درج شده است.  بر اين اساس، در ماده دستورالعمل اجرايي 
افش��اي اطالعات شركت هاي ثبت شده نزد س��ازمان، آمده است: 
ناشر بورسي مكلف است گزارش ها و صورت هاي مالي زير را مطابق 

اس��تانداردهاي ملي يا فرم هايي كه توسط س��ازمان ارائه مي شود، 
ظرف مهلت هاي مقرر تهيه و افشا نمايد: 

1- صورت هاي مالي س��االنه حسابرسي ش��ده شركت اصلي و 
تلفيقي گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي 

و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. 
2- گ��زارش هيات مدي��ره به مجامع و اظهارنظر حس��ابرس در 

مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي. 
3- اطالع��ات و صورت هاي مال��ي ميان دوره يي 3، 6 و 9 ماهه 

حسابرسي نشده، حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه. 
4- صورت ه��اي مالي ميان دوره يي 6 ماهه حسابرس��ي ش��ده 
حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه و در مورد ش��ركت هايي 
كه ملزم به تهيۀ صورت هاي مالي تلفيقي هستند، حداكثر 75 روز 

پس از پايان دوره 6 ماهه. 
5- صورت هاي مالي س��االنه حسابرسي نشده حداكثر 60 روز پس 
از پايان سال مالي و در مورد شركت هايي كه ملزم به تهيه صورت هاي 

مالي تلفيقي هستند، حداكثر 90 روز پس از پايان سال مالي. 
بنابراين طبق قانون، شركت ها بايد يك ماه پس از پايان سال مالي 
گزارش حسابرسي نشده صورت هاي مالي را منتشر كنند و همچنين 
شركت دو ماه پس از آن بايد صورت مالي حسابرسي شده را ارائه دهد 
و يك ماه پس از انتشار آن، مجمع عمومي را برگزار كند، اما همان طور 
كه مي بينيم اين 5 بانك با گذشت بيش از 11 ماه از سال پايان سال 
95 هنوز صورت هاي مالي حسابرسي شده را منتشر نكرده و دو بانك 
تازه به فكر برگزاري مجمع عمومي افتاده اند و تشكيل مجمع عمومي 

سه بانك ديگر هم در نامشخص است. 

بازار سرمايه
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 جاي خالي اتاق
در تالطم هاي نرخ ارز

در آخرين روزها و ماه هاي 
اقتصاد مقاومتي،  آخر س��ال 
اق��دام و عم��ل، ن��رخ ارز در 
كشور دچار تالطم و افزايش 
بي رويه شد. اين پديده منجر 
ب��ه واكنش هاي��ي از س��وي 
بخ��ش خصوص��ي و بخ��ش 
دولتي در اين مورد گرديد و 
طبيعتا در ادام��ه راه نيز اين 
واكنش ها ادام��ه پيدا خواهد 
كرد. ام��ا از م��كان و محلي 
كه نام پارلمان بخش خصوصي را يدك مي كش��د و 
در آن نمايندگان بخش خصوصي از سراس��ر كش��ور 
حضور دارند اقدام و پيگيري الزم و مناسبي به چشم 
نمي خ��ورد. در زماني كه براي مقابل��ه با اين پديده 
تشكيالت منس��جمي وجود ندارد در برابر صرافي ها، 
صف هايي به چش��م مي خورد كه افراد فرصت طلب 
در آن اق��دام به خريد ارز مي كنند تا از آن به عنوان 
يك كاالي تجاري سود برند و از رانت تفاوت قيمتي 
استفاده كنند. اين دالالن پس از خريد ارز رسمي در 
چند قدمي صرافي يا گوش��ه ديگري از شهر يا كشور 
آن را ب��ه فروش مي رس��انند و همزمان در نوبت هاي 
بع��دي دريافت ارز ق��رار دارند. از طرف��ي دولت نيز 
براي مهار كردن موج ايجاد شده اقدام به دستگيري 
تع��دادي از خريداران ارز و صراف ه��ا نمود تا با اين 
حركت خ��ود از التهاب موج به وج��ود آمده بكاهد!! 
اما انتخاب روش مقابله ب��ا موج بايد مبتني بر اقدام 
كارشناس��انه و منطبق با اصول صحيح اقتصاد باشد. 
تصميمات اخذ ش��ده چون اين ويژگي را نداش��تند 
افراد را از مراجعه به صرافي ها بازنداش��تند و عطش 

خريد ارز در احاد جامعه باقي مانده است.
اين س��وال در برابر فعالي��ن اقتصادي خود نمايي 
مي كن��د كه در اين بازار ب��دون نظم چه بايد بكنند؟ 
چه كسي در اين شرايط حامي آنان است؟ چه كسب 
ارز آن��ان را تامين مي كند؟ و از همه مهم تر آيا گران 
ش��دن ارز به نفع آنهاس��ت يا ارز ارزان باعث س��ود 
خواهد شد؟ و اين در حالي است كه جامعه اقتصادي 
كش��ور از بزرگ ترين و گس��ترده ترين تشكل بخش 
خصوصي ب��ه نام ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي برخوردار است و از نظر قانوني اين تشكل 
مش��اور 3 قوه است. در اين س��ازمان امور بين الملل 
وجود دارد كه در زيرمجموعه اش اتاق هاي مش��ترك 
فعالن��د و همه اي��ن اتاق ها با ارز س��ر و كار دارند و 
به خوب��ي باال و پايين رفتن نرخ ارز را مي شناس��ند 
و آث��ار و عواق��ب آن را درك مي كنن��د. عالوه بر آن 
در اتاق كميس��يون هاي مختلفي فعال اس��ت كه از 
ميان آنها مي توان به كميسيون صنايع يا كميسيون 
سرمايه گذاري اشاره كرد كه در آن فعاالن اقتصادي 
در رابطه با اوضاع و احوال اقتصاد كش��ور به بحث و 

تبادل نظر مي پردازند.
در رابط��ه ب��ا چش��م انداز آينده اقتصاد كش��ور و 
فرصت ه��ا و تهديده��اي س��رمايه گذاري اظهارنظر 
مي نماين��د ولي در اين ش��رايط فعلي ك��ه  بايد اين 
قس��مت هاي ات��اق در جلس��ات هي��ات نماي��دگان 
اظهارنظر كنند و مسووالن مرتبط با ارز را در صحن 
اتاق به چالش بكش��ند جاي خود را به تذكرات يك 
دقيقه ي��ي و ده دقيقه ي��ي داده ان��د كه سال هاس��ت 
اجرايي مي ش��ود و دردي هم دوا نكرده است. با اين 
حس��اب جا دارد براي پاي��ان دادن به اظهارنظرهاي 
متف��اوت كه گاهي از دهان اتاقي ها بيرون مي آيد كه 
مي گوين��د گران بودن نرخ ارز به نفع صنعت اس��ت 
و در مقاب��ل ي��ك اقتصاددان اظهارنظ��ر مي كند كه 
اين اظهارنظرها مخصوص علماي علم اقتصاد اس��ت. 
جلس��ات هيات نمايندگان را باي��د در جهت آگاهي 
بخشي به بخش دولتي و خصوصي، با همه مرتبطين 
و دس��ت اندركاران نرخ ارز تش��كيل و تا رسيدن به 

نتيجه مطلوب به مذاكره ادامه دهند. 

 نگران برنج شب عيد
هستيم

مس��يح كش��اورز دبير انجمن واردكنندگان برنج 
گفت: با وج��ود آنكه واردكنن��دگان تصوراتي مبني 
بر فش��ار وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت صنعت بر 
بانك مركزي براي تخصيص ارز مبادله يي به واردات 
داش��تند اما در جلسه آخر ستاد تنظيم بازار با بانك 

مركزي همراه شدند تا با ارز آزاد وارد شود. 
ب��ه گفت��ه وي ع��دم اختص��اص ارز مبادله يي به 
واردات برنج موجب مي ش��ود كه نرخ تمام ش��ده هر 
كيل��و برنج ب��راي واردكنندگان 8 ت��ا 8هزار و 500 

تومان تمام شود. 
كشاورز ادامه داد: با توجه به آنكه عمده خريداران 
برنج خارجي قش��ر ضعيف جامعه هستند، اختصاص 
نيافت��ن ارز مبادله يي ب��ه واردات، حذف محصول از 

سبد كاالي اين خانوار را به همراه دارد. 
دبي��ر انجم��ن وارد كنن��دگان برنج با اش��اره به 
ض��رورت تخصيص ارز مبادله يي بي��ان كرد: با توجه 
به آنك��ه وزارت جهاد كش��اورزي به عن��وان متولي 
تنظيم بازار نتوانس��ت ارز مبادله يي ب��ه واردات اين 
محصول اس��تراتژيك اختصاص ده��د؛ بنابراين بايد 
تبع��ات منفي اي��ن امر نظير افزاي��ش قيمت در ايام 

پاياني سال بپذيرد. 
وي افزود: اختصاص ارز مبادله يي و كاهش تعرفه 
واردات توس��ط وزارت جه��اد در كنترل ب��ازار برنج 
خارجي ش��ب عيد تاثير بس��زايي داشت درحالي كه 
ع��دم صرفه اقتص��ادي واردات ب��راي واردكنندگان، 
كمبود و گراني در ايام پاياني سال را به همراه دارد. 
دبي��ر انجمن واردكنن��دگان با اظه��ار نگراني از 
آش��فتگي بازار ش��ب عيد، تصريح كرد: ب��ا توجه به 
نوس��ان نرخ ارز و واردات محصول با ارز آزاد، قيمت 
تمام ش��ده هر كيلو برنج خارجي با احتساب حداقل 
س��ود براي وارد كنندگان 8هزار تومان اس��ت كه در 
نهايت اين امر آش��فتگي بازار ش��ب عيد را به همراه 
دارد. ب��ه گفته وي، با توجه به از دس��ت دادن زمان 
واردات برن��ج، اختص��اص ارز مبادله ي��ي در وضعيت 
كنون��ي فايده ي��ي ن��دارد درحالي كه با آزادس��ازي 
واردات از اول آذر و مديري��ت وزارت جه��اد در ايام 

پاياني سال بازار آرامي را پيش رو داشتيم. 

يادداشت

خبر

جلسات براي يافتن يك راه  حل عادالنه

چالش حضور دولت در زنجيره توليد

دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگلستان مطرح كرد

افزايش ۵۰ درصدي مراودات ايران و انگليس در پسابرجام
تازه ترين گزارش س��االنه اتاق بازرگاني انگليس و 
ايران درباره روابط تجاري ميان دو كشور در سال هاي 
اخير حاكي از آن است كه مراودات اقتصادي دو طرف 
در دوره پس��ابرجام نزديك به 50 درصد افزايش يافته 
اس��ت. بخش ديگري از گزارش اتاق بازرگاني ايران و 
انگليس به افزاي��ش حجم واردات تجاري كاال از ايران 
به انگليس طي سال هاي اخير اشاره دارد كه بر اساس 
آن در سال 2015 ميالدي، حجم واردات كاال از ايران 
32.4ميليون يورو برآورد ش��ده كه اين ميزان در سال 
2016ميالدي با نزديك به 70درصد افزايش به 54.9 
ميليون يورو رسيده است. همچنين براساس آمارهاي 
تجارت خارجي كشور در 10ماهه نخست سال جاري 
واردات از امريكا با 138ميليون دالر با كاهش و واردات 
از انگليس با رشد روبه رو بوده است. به گزارش انجمن 
صادركنندگان نمونه و برتر ايران، واردات از انگليس در 
اين مدت 900ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل 133 افزايش يافته است. براين اصل 
واردات كاالي كشورمان از انگلستان به عنوان دومين 
برنده برجام، با 2.5برابر شده كه اين رقم نشان از رشد 
150درص��دي دارد. در اين مدت ايران يك ميليون و 
254هزار تن كاالي انگليس��ي وارد كرد كه نسبت به 
مدت مش��ابه سال 95 رش��د 79درصدي و نسبت به 
مدت مشابه سال 94 رشد 113درصدي نشان مي دهد. 
از لحاظ ارزش��ي نيز در نيمه اول امسال 475ميليون 
دالر كاالي انگليسي وارد ايران شده كه نسبت به نيمه 

اول سال 95 بالغ بر 84 درصد رشد نشان مي دهد. 

اين گ��زارش نش��ان مي دهد كه حج��م صادرات 
تج��اري انگليس و اي��ران در س��ال 2015ميالدي از 
112.9ميليون يورو به 171.5ميليون يورو در س��ال 
2016مي��الدي افزاي��ش  يافته اس��ت. اي��ن درحالي 
اس��ت كه حجم روابط تجاري دو طرف در پي تشديد 
تحريم ه��اي بين الملل��ي علي��ه ايران در ب��ازه زماني 
س��ال هاي 2011تا 2013ميالدي رون��د نزولي طي 
كرده بود. براساس اين گزارش حجم صادرات تجاري 
انگليس و ايران در سال 2011ميالدي 203.5ميليون 
يورو برآورد ش��ده و به ترتيب در س��ال هاي 2012و 
2013ميالدي به 119.6ميليون يورو و 89.4 ميليون 
يورو كاهش يافت. بررس��ي آمار صادرات كاال از سوي 
ديگر كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا به ايران نيز مويد 
روند مش��ابهي اس��ت. بطور مثال حجم كل صادرات 
اتحادي��ه اروپ��ا به اي��ران در س��ال 2015ميالدي با 
27درصد افزايش از شش ميليارد و 453ميليون يورو 
به 8 ميليارد و 250ميليون يورو در سال 2016 رشد 

داشته است. 
بخ��ش ديگري از گ��زارش اتاق بازرگان��ي ايران و 
انگلي��س به افزايش حجم واردات تجاري كاال از ايران 
به انگليس طي سال هاي اخير اشاره دارد. اين گزارش 
حاكيست كه در س��ال 2015ميالدي، حجم واردات 
كاال از اي��ران 32.4ميليون يورو برآورد ش��ده كه اين 
ميزان در س��ال 2016ميالدي با نزديك به 70درصد 

افزايش به 54.9 ميليون يورو رسيده است. 
اميرهوشنگ اميني، دبيركل اتاق بازرگاني مشترك 

ايران و انگلستان با اش��اره به اينكه تراز تجاري ايران 
و انگلس��تان هميش��ه منفي بوده و مثبت كردن اين 
كار بس��تگي به نوع عملكرد صنعتگران و كارآفرينان 
دارد ك��ه بتوانند با توليد مرغ��وب و ارزان وارد چرخه 
رقابت تجاري ايران و انگلس��تان ش��وند، اظهار كرد: 
روابط با انگليس س��خت نيس��ت و ورود به بازار اين 
كش��ور محدوديتي ندارد. اما ت��ا توليد راه نيفتد هيچ 
كاري پي��ش نخواهد رفت و اين كار يك ش��به انجام 
نمي شود. انگليس��ي ها عالقه مند به حضور در اقتصاد 
ايران هستند، بايد سرمايه گذار بيايد، ما پولي به دست 
بياوريم و س��رمايه گذاري كني��م تا توليد اتفاق بيفتد 
و اين كار زمانبر اس��ت اما از طرف��ي ديگر ماندن در 
وضعيت موجود هم ممكن نيس��ت. وي با اشاره به 5 
قرن پيشينه روابط اقتصادي ميان ايران و انگليس كه 
مي تواند پش��توانه محكمي براي از س��رگيري روابط 
جديد دو كش��ور باش��د، يادآور شد: از آنجا كه بيشتر 
صناي��ع در ايران به آلم��ان و انگليس به خصوص در 
صنعت نساجي وابسته اند اگر مانع خاصي نباشد، روابط 
مي تواند در مسير درست خود به پيش برود. دبيركل 
اتاق مشترك ايران و انگليس، توليد را معضل اقتصاد 
ايران عن��وان كرد و گفت: حضور موث��ر در بازارهاي 
انگليس مي تواند براي فعاالن اقتصادي ما يك فرصت 
وي��ژه جهت به��ره وري و حضور موث��ر در رقابت هاي 
تجاري با كش��ورهاي ديگرباش��د زيرا با دستيابي به 
اين بازار، دسترسي به 56كشور عضو مشترك المنافع 
نيز مهيا مي ش��ود كه در اين صورت روابط اقتصادي 

گسترده تري براي ايران رقم خواهد خورد. اميني ميزان 
باالي واردات از كشورهاي اروپايي را معلول نبود تفكر 
درس��ت توليد در ايران مي داند و در اين زمينه معتقد 
است: تا زماني كه ايران يك كشور مصرف كننده است 
و به توليد نگاه ويژه نداش��ته باشد بايد بحث واردات 
بيش��تر را پذيرفت و اين نگراني هميش��ه وجود دارد 
كه تنها راه حل آن بستر س��ازي مناسب و عملي براي 
توليد قابل رقابت در بازارهاي جهاني اس��ت كه براي 
اين منظور بايد از ايجاد هزينه هاي باال خودداري شود. 
دبيركل اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و انگلستان 
با بيان اينكه يكي از مش��كالت اصل��ي در تجارت با 
انگليس بحث ويزا است كه طرف انگليسي به ما سخت 
مي گيرد و مورد ديگر را مي توان در وجود موانع بانكي 
كه موجب ع��دم رونق مبادالت اقتصادي مي ش��ود، 
عنوان كرد: با وجود مشكالت بانكي و نقل و انتقال پول 
انگليس توانسته است در اين زمينه عملكرد مناسبي 
داشته باشد. اما وجود اين موانع بانكي مساله يي است 
كه هيچ يك از دو كش��ور در آن دخالتي ندارند بلكه 
به تحريم هاي امريكا وابس��ته است و از آنجا كه عمده 
س��هامداران اصلي بانك هاي اين كشور را امريكايي ها 
تش��كيل مي دهند و اقتصاد انگليس با تبعيت از بازار 
اقتص��اد خصوصي عمل مي كن��د در نتيجه مراودات 
بانك��ي با ايران تنها در بانك هاي كوچك اين كش��ور 
امكان پذير اس��ت. از س��وي ايران هم تنها س��ه بانك 
اينترنش��نال، س��په و ملي كه با يورو از طريق آلمان 
كار مي كنند، فعال هستند. اين اقتصاددان درخصوص 
رون��د افزايش واردات كاال از انگلس��تان گفت: تا قبل 
از س��ال 95 به علت بسته بودن سفارت انگلستان در 
اي��ران به دليل قطع روابط تجاري، كاالهاي مورد نياز 
از طريق كشورهاي واس��طه به ايران وارد مي شد كه 
به اين دليل آمارهاي واردات با كاهش بس��يار مواجه 
بودند اما با بازگش��ايي مجدد سفارت و اجراي برجام، 

مراودات تجاري دوباره برقرار ش��د كه اين امر نش��ان 
مي دهد افزايش آمارها معنادار نيس��ت بلكه در روال 

طبيعي خود افتاده است. 
 وي تصريح كرد: به جرات مي توان گفت انگليس 
تنها كش��وري است كه در طول تاريخ هيچگاه روابط 
بازرگان��ي خارجي آن با ايران قطع نش��ده اس��ت . اما 
ازآنجا كه اقتصاد انگليس اقتصادي آزاد است، مادام كه 
اقتصاد ايران دستوري و دولتي باشد و بخش خصوصي 
ما براي تعامل با شركت هاي انگليسي از توان چنداني 
برخوردار نباشند توسعه روابط اقتصادي دو كشور در 

حد انتظار نخواهد بود . 
اميني خاطرنشان كرد: به باور من بر خالف تصور، 
انگليس و امريكا به توس��عه رواب��ط اقتصادي با ايران 
عالق��ه ويژه دارند كه اين عالقه به دليل منافع زيادي 
است كه موقعيت جغرافيايي  و اقتصادي ايران درسطح 

منطقه براي آنها فراهم مي كند. 
اين اقتص��اددان وجود كارت بازرگان��ي را يكي از 
معضالت مه��م تجار ايراني دانس��ت و در مخالفت با 
آن اظهار كرد: به تحقيق در هيچ كش��وري جز ايران 
صادرات كاال و خدمات مستلزم داشتن كارت بازرگاني 
و پرداخت هزينه گزاف س��االنه ب��ه اتاق، دولت و اين 
اواخر س��ه در هزار عملكرد دارندگان كارت صرف نظر 
از فس��ادبر انگيز بودن آن وجود ندارد . براين اس��اس 
بارها پيشنهاد داده ام كه كارت عضويت بايد جايگزين 
كارت بازرگاني شود. دبير اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و انگلستان درباره كاالهاي وارداتي از اين كشور گفت: 
تجهي��زات نفتي، م��واد اوليه دارو، لعاب س��راميك و 
كاش��ي، قطعات يدكي، مواد ش��يميايي، خوراك دام 
و ماش��ين آالت جزو عمده كااله��اي وارداتي ايران از 
انگلستان است و در مقابل نفت، گاز، توليدات صنعتي 
مانند شيرآالت، خشكبار، فرش و صنايع فلزي از ايران 

به اين كشور صادر شده است. 

تولي��د هر كااليي يك زنجيره اس��ت. وقتي دولت 
در يك بخش از زنجيره ق��رار دارد و بخش هاي ديگر 
زنجي��ره بخش خصوصي اس��ت بدون ترديد ش��اهد 
كش��مكش و اختالف نظر در زمينه مس��ائل مختلف 
خواهيم بود. بحث مش��كالت صنع��ت فوالد از همين 
نقطه آغاز مي ش��ود اما اين مشكل در بقيه صنايع نيز 
وج��ود دارد. فلزات پايه يكي از مهم ترين قربانيان اين 
سيستم هستند. به ويژه در دوراني كه وضعيت قيمت 
يا فروش مناسب نباشد. دولت در اين مسير تالش هايي 
براي حل مش��كل كرده است. مهم ترين بحث موضوع 
بورس كاال اس��ت اما از يك سوي متولي اصلي بورس 
كاال دولت اس��ت و عرضه كننده اصلي نيز شركت هاي 
دولتي و در مقابل ش��اهد حضور شركت هاي متوسط 
بخش خصوصي هس��تيم. همين باعث شده است كه 
بس��ياري از مواقع بخش خصوص��ي رويه ها را عادالنه 
نداند. ح��ال در هفته ه��اي اخير تش��كل هاي بخش 
خصوصي به اين مساله ورود كرده و تالش دارند، رابطه 

دولت و بخش خصوصي را بازتعريف كنند.
 

 افزايش قيمت به خاطر عدم عرضه مكفي
در روزهاي گذش��ته جلس��ه يي به ميزباني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي بررسي همين مشكل در 
بازار فلزات برگزار ش��د كه منجر به تغييراتي در بحث 
بورس كاال شد. در اين خصوص اميرحسين كاوه، دبير 
سنديكاي لوله و پروفيل فوالدي ايران تصميم هاي اتخاذ 
ش��ده در زمينه توزيع و بازار فلزات در نشست معاونت 
اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشريح كرد. 
به گفته كاوه در راستاي مديريت آرامش بازار و حسب 
دستور رياس��ت جمهوري مبني بر عدم افزايش قيمت 
ت��ا پايان خرداد و نيز با توجه به مباحث مطرح ش��ده 
در جلس��ه پايش وضعيت تامي��ن در حضور مقام هاي 
دولتي مربوط، تشكل هاي بخش خصوصي، فوالد سازان 
خصوصي و دولتي، نمايندگان سنديكاي لوله و پروفيل 
فوالدي و مديران بورس كاال در محل معاونت اقتصادي 
وزارت صمت، تصميماتي براي توزيع و بازار فلزات اتخاذ 
شده است. كاوه گفت: در اين نشست ضرورت بررسي و 
اصالح چگونگي تعيين قيمت فلزات و محصوالت فلزي 
در بورس كاال و لزوم بررس��ي عملك��رد بورس كاال در 
شفافيت عرضه، كشف و تعيين قيمت پايه مورد تاكيد 
قرار گرفت. همچنين لزوم بازنگري و اصالح روش هاي 
موج��ود در جهت مديري��ت آرامش ب��ازار، هم افزايي 
درخص��وص تامين مواد اوليه و محص��والت مورد نياز 
صنايع پايين دس��تي با استفاده از مكانيسم هاي نوين 
مديريت بازار نيز م��ورد بحث قرار گرفت. وي افزود: از 
ديگر نكات مهم مطرح ش��ده در اين جلس��ه، ضرورت 
كاهش مراكز متعدد تصميم گيري در خصوص عرضه و 
تعيين قيمت پايه فلزات اساسي و ارائه ساختار متمركز 
در اين خصوص و ضرورت همگرايي بيشتر در زنجيره 

تامين و عرضه در بين اعضاي جلسه بود. به گفته دبير 
س��نديكاي لوله و پروفيل فوالدي ايران طبق جلس��ه 
ارس��الي از سوي معاونت اقتصادي وزارت صمت كه به 
امضا سينكي معاون وزير رسيده تصميمات اين نشست 

براي اجرا ابالغ شده كه به شرح زير است: 
 1( با توجه به اهميت محصوالت فلزي و ضرورت 
مديريت آرامش بازار عرضه، تقاضا و قيمت مقررگرديد، 
حاضرين در جلسه)معاونت، شركت انجمن، سنديكا( 
نقطه نظ��رات خود را با توج��ه به مالحظات تخصصي 
حوزه ذي ربط و ب��ا عناوين تصويري از وضعيت فعلي 
در حوزه مربوط��ه به روايت آمار، تهديدات، فرصت ها، 
راهكاره��ا و راهبرد ه��اي پيش��نهادي كوتاه م��دت و 
بلندم��دت را تهيه و ظرف م��دت يك هفته در قالبي 

منسجم به اين معاونت منعكس كنند. 
محص��والت  ان��واع  تولي��دي  واحده��اي   )2  
فلزي)فوالد، آلومينيوم و مس( مكلفند نسبت به عرضه 
هفتگي و مستمر محصوالت ياد شده با حداكثر عرضه 

در بورس كاال اقدام نمايند. 
لذا هيچگونه افزايش قيمتي ناش��ي از عدم عرضه 
مكفي در بورس كاال و س��اير م��وارد ازجمله افزايش 
ن��رخ جهاني و... ب��ا توجه به مصوب��ه كارگروه تنظيم 
ب��ازار مبني بر عدم هرگونه افزايش نرخ كاالها تا پايان 
خرداد سال 97مورد پذيرش نبوده و سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان موظف اس��ت در 

چارچوب ضوابط و مقررات جاري رس��يدگي قانوني را 
معمول و بورس كاال نيز نسبت به رعايت آن اقدام كند. 
 3( كلي��ه واحده��اي توليدي ش��مش)فوالدي 
و آلومينيوم��ي(، كاتد م��س و ورق فوالدي مكلف به 
عرضه محصوالت خود در ب��ورس كاال بوده به نحوي 
ك��ه فراواني عرضه محصوالت مذك��ور كاهش قيمت 
در بورس كاال را به دنبال داش��ته باشد.  بديهي است، 
عرضه محصول خارج از بورس تحت هر عنواني از سوي 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مورد 

رسيدگي قرار خواهد گرفت.
  4( واحده��اي تولي��دي ميلگ��رد ب��ا توجه به 
ظرفيت توليد واقع��ي، مكلف به عرضه محصوالت در 
بورس كاال هس��تند. لذا در صورت عدم عرضه مكني 
ب��ه داليل غيرمنطقي كه موجب ب��ر هم زدن آرامش 
بازار مي شود از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان مورد رسيدگي قرار گرفته و در صورت 
احراز تخلف برخورد قانوني از طريق سازمان تعزيرات 

حكومتي انجام مي پذيرد.
 - تعيين ميزان كف عرضه ميلگرد در بورس كاال، 
در جلس��ه كارشناس��ي با هماهنگي دفتر تخصصي و 
انجمن مربوطه م��ورد ارزيابي و بررس��ي و اقدام قرار 

گيرد.  
 5( مبناي عرضه شمش )فوالدي و آلومينيومي(، 
كاتد مس و انواع ورق فوالدي به منايع پايين دستي در 

قالب س��امانه بهين ياب بوده و عرضه خارج از مكانيزم 
مزب��ور و بورس كااليي از س��وي واحد ه��اي توليدي 
عرضه كننده، تخلف محسوب شده و مطابق ضوابط و 
مقررات جاري توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان رس��يدگي صورت مي پذيرد. معاونت 
محترم ام��ور صنايع و معاونت محت��رم امور معادن و 
صنايع معدني موظف بوده ظرف دوماه نسبت به ابالغ 
به واحدهاي پايين دس��تي جهت ثبت نام در سامانه 
بهين ياب و همچنين تكميل و به روزرس��اني سامانه 
مذكور اق��دام و متعاقبا پس از تكمي��ل به فوريت در 

جهت اعالم به بورس كااليي اقدام نمايند. 

 آلومينيوم مورد اعتراض بخش خصوصي
اين مساله از سوي كميسيون صنايع اتاق بازرگاني 
ايران نيز درحال پيگيري اس��ت. اعضاي كميس��يون 
صنع��ت اتاق ايران با حض��ور جمعي از فعاالن معدني 
و مديرعام��ل ب��ورس كاال، اعتراض نس��بت به نحوه 
قيمت گذاري و بالتكليف��ي صنعت آلومينيوم را مورد 
بحث قرار دادند. براساس اظهارات محمد علي محمدي، 
مديرعامل آلومينيوم المهدي، واحدهاي باالدستي در 
اين صنعت با مش��كالت خاص��ي در تامين مواد اوليه 
مواجه هس��تند و مجبور مي ش��وند، شمش توليدي 
خود را با مواد اوليه وارداتي تهاتر كنند. درحال حاضر 
توليدكنندگان شمش صددرصد محصول توليدي خود 

را تهاتر مي كنند و زيانده شده اند. وي خواستار بازنگري 
در شيوه قيمت گذاري در اين صنعت شد و تاكيد كرد: 
بدون در نظر گرفتن مبنا نمي توان به صورت دستوري 
قيمت گذاري كرد. از طرفي قيمت هاي جهاني مي تواند 
ب��ه عنوان مبن��ا قرار گي��رد. در اين ميان هوش��نگ 
گودرزي، رييس س��نديكاي صنايع آلومينيوم ايران از 
چالش هاي پيش روي صنايع پايين دستي اين بخش 
س��خن گفت. نبود نظارت، يكي از مهم ترين مسائلي 
بود كه مطرح ش��د. به باور اي��ن فعال اقتصادي ايجاد 
تع��ادل در بازار، نبود انحص��ار و برنامه ريزي و تنظيم 
تولي��د داخلي از وظايف دس��تگاه هاي نظارتي اس��ت 
كه نس��بت به آنها بي توجهي مي شود. وي از صادرات 
محصوالت صنايع باالدس��تي نيز انتقاد ك��رد و ادامه 
داد: زماني كه اين محصوالت صادر مي ش��ود، صنايع 
پايين دس��تي مجبور مي ش��وند، نياز خود را از طريق 
واردات تامين كنند. اين موضوع هزينه محصول نهايي 
را افزايش مي دهد و آن را غيررقابتي مي كند. اجتناب 
شركت هاي باالدس��تي از عرضه محصول در بورس و 
نبود متولي صنعت آلومينيوم در وزارتخانه و بالتكليفي 
بورس در تعيين مبناي قيمت محصوالت، مش��كالت 
عمده اين حوزه محسوب مي شود. حامد سلطاني نژاد، 
مديرعامل بورس كاال نيز با تاييد مش��كالت موجود، 
راه حل اصلي را در تشكيل كارگروهي به عنوان متولي 
و تصميم س��از در اين حوزه دانست. اينكه يك متولي 
مشخص وظيقه تصميم گيري و برنامه ريزي را بر عهده 
بگيرد به باال رفتن سطح شفافيت كمك مي كند. البته 
الزم اس��ت در اين كارگ��روه نمايندگاني هم از صنايع 
باالدستي و هم پايين دستي حضور داشته باشند تا نگاه 
جامعي نسبت به مسائل داشته باشند. بهرام شكوري، 
رييس كميس��يون معادن اتاق ايران از ناعادالنه بودن 
نحوه قيمت گذاري در اين صنعت سخن گفت و حركت 
بر اساس قيمت هاي جهاني را خواستار شد. وي تصريح 
كرد: از آنجا كه كل زنجيره توليد در صنعت آلومينيوم 
در اختيار يك بنگاه نيس��ت بنابراين بايد س��ازوكاري 

اتخاذ شود كه براي كل زنجيره منفعت داشته باشد. 

 از خصوصي سازي تا تعريف ساز و كار
زماني بحث خصوصي سازي صرف درخصوص همه 
شركت هاي دولتي مطرح مي شد اما امروز راه حل هاي 
منطقي تر و واقعي تري از س��وي بخش خصوصي طرح 
مي ش��ود. هر چند حضور دولت در اقتصاد مش��كالتي 
دارد ام��ا تجرب��ه نش��ان داده اس��ت، دول��ت در عمل 
نمي خواهد اين ش��ركت ها حذف شوند و عمال در موج 
خصوصي سازي به سمت خصولتي سازي حركت كرديم. 
حال بخش خصوصي به جاي اينكه بر خصوصي شدن 
اين ش��ركت ها تاكيد كند با پذيرش واقعيت ها تالش 
دارد، س��ازوكاري منطقي براي كاه��ش چالش ميان 

بخش خصوصي و دولت را در دستور كار قرار دهد. 

در ماه هاي اخير بحث بازار خودرو بس��يار داغ بوده اس��ت. هر 
چند كارشناس��ان تصميمات دولت و بحث ثبت سفارش را عامل 
وضعيت فعلي بازار خودرو مي دانند اما دولت و همچنين بخش��ي 
از فعاالن اقتصادي انگش��ت اتهام را به سمت واردكنندگان خودرو 
گرفته اند. براي مثال سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو مي گويد ش��ركت هاي خودروي��ي به چه مجوزي زماني كه 
ثبت سفارش بسته شد، اقدام به پيش فروش خودرو كردند و خود 
اين عمل خالف قانون اس��ت. وي افزود: قراردادهاي ش��ركت هاي 
وارد كننده خودرو به ش��كل تفاهمنامه بوده و عمال كالهبرداري از 
جايي آغاز مي شود كه يك بند قرارداد فروش خودرو به قيمت روز 
است و اين  بندي است كه همه شركت هاي خودرويي آن را اعمال 
مي كنند. موتمني اظهار كرد: ش��ركت هاي خودرويي به هيچ وجه 
ضرر نمي كنند و با بس��تن قراردادهاي يك طرفه با مش��تريان به 
دنبال حفظ منافع خود در هر ش��رايطي هس��تند. رييس اتحاديه 
نمايش��گاه داران خودرو بيان كرد: همي��ن االن خودروهاي پيش 
فروش شده، پايين تر از قيمت تحويلي در نمايشگاه وجود داشته و 
به دليل كسادي بازار مشتري ندارند. موتمني تصريح كرد: بسياري 
از شركت هاي وارد كننده خودرو، اقدام به كارهاي غيرقانوني كرده 

و پس از دريافت پول مردم خودروي درخواستي را به آنان تحويل 
نمي دهن��د. وي افزود: در همين چند س��ال گذش��ته كم نبودند 
شركت هايي كه پول هاي ميلياردي از مردم گرفتند و از كشور خارج 
شدند. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو گفت: چه شركت هاي 
جديد وارد كننده خودرو چه قديمي ها در تمام اين سال ها به مردم 
دروغ گفته اند و در اين ميان تنها مردم هستند كه متضرر واقعي اند. 
در همين خصوص فرهاد احتشام زاد، رييس انجمن وارد كنندگان 
خودرو در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار كرد: قراردادهايي كه 
ش��ركت هاي خودرويي با مردم مي بندند از نوع علي الحساب بوده 
و مردم معموال به اين قرارداد به چش��م يك س��رمايه گذاري نگاه 
مي كنند. وي افزود: از آنجا كه در اين قراردادها، ش��ركت فروشنده 
خودرو سود سرمايه را تضمين مي كند، افراد تصميم مي گيرند كه 
خودرو را دريافت كنند يا با فسق قرارداد سود آن را دريافت كنند. 
رييس انجمن وارد كنندگان خودرو، گفت: گرد وغباري كه اخيرا 
در حوزه خودرو پيدا ش��د در پي درگيري شديد و تضارب آرا بين 
3 ق��وه مقننه، مجريه و قضاييه بود زي��را نقطه نظر قوه قضاييه و 
مجلس شوراي اسالمي در حوزه فروش خودرو به هم نزديك بوده 
و به نفع مردم اس��ت و دولت بيش��تر به فكر منافع خود است. وي 

اضاف��ه كرد: اكنون در دولت به هم ريختگي ش��ديدي در رابطه با 
موضوع واردات خودرو وجود دارد به عنوان مثال وزير سابق صنعت 
محمدرضا نعمت زاده عنوان كرده، حذف ثبت سفارش كار وزارتخانه 
او نبوده است. ش��ريعتمداري نيز در واكنش به اين صحبت گفته 
توقف ثبت س��فارش ماحصل تصميمات مسووالن صنعتي كشور 
در دولت يازدهم بوده اس��ت. احتش��ام زاد در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا شركت هاي وارد كننده خودرو مجوز پيش ثبت نام در زمان 
ثبت سفارش داشته اند گفت: در صورتي كه اين شركت ها در دوران 
توقف ثبت سفارش اقدام به پيش فروش خودرو كرده باشند به اين 

معني است كه مجوزهاي قانوني را از دولت گرفته اند. 
رييس انجمن واردكنندگان خودرو بيان كرد: بايد توجه داشت 
كه 13700خودرو در مدتي كه ثبت سفارش بسته بود در گمرك 
ماندند. با يك حس��اب سرانگشتي و با توجه به اينكه هزينه توقف 
هر خودرو در طي اين مدت 6 تا 9ميليون اس��ت، مي توان متوجه 
ش��د كه ش��ركت هاي وارد كننده خ��ودرو هر كدام ب��ه چه ميزان 
ض��رر كرده اند. وي افزود: ش��ركت هاي وارد كننده خودرو عالوه بر 
اينكه بايد س��ود بانك يا مش��تري را بدهند، خسارت تاخير را نيز 
بايد بپردازند همچنين بايد جوابگوي ش��ركت مادر براي تاخير در 
س��فارش جديد باشند و مجموعه همه اين موارد در كنار به خطر 
افتادن اعتبارشان در ميان خريداران باعث تحت فشار قرار گرفتن 
آنها ش��ده است. احتش��ام زاد در ادامه تصريح كرد: مجلس شوراي 
اس��المي وقوه قضاييه از دولت مي خواهند كه براي جبران كسري 
بودجه فشار را به مردم، بنگاه ها و شركت هاي خودرويي وارد نياورد 

اما هيچ يك از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و مسووالن ديگر 
جرات ندارند به دولت در اين زمينه اعتراض كنند. 

وي گفت: اكنون شاهديم كه بيشتر شركت هاي وارد كنندگان 
خودرو درحال كوچك شدن هستند و به نظر مي آيد دولت نه تنها 
از اين موضوع ناراحت نيس��ت بلكه منافع آن براي دولت بيش��تر 
از ضرر آن اس��ت. احتش��ام زاد بيان كرد: با تخريب ش��ركت هاي 
وارد كننده خودرو در بين مردم اين خودروس��اران داخلي هستند 
كه م��ورد توجه قرار مي گيرند و مردم از اين پس مجبورند تنهاي 
خ��ودروي داخلي بخرند. وي تاكيد ك��رد: با توجه به اينكه فعاالن 
ش��ركت هاي وارد كننده خودرو 100درصد خصوصي هستند، در 
واقع اي��ن عمل دولت به معناي قتل عام بخش خصوصي اس��ت. 
ريي��س انجمن وارد كنندگان خ��ودرو بيان ك��رد: دولت يك غده 
سرطاني به نام بزرگ شدن بيش از حد شاكله خود دارد و از آنجا 
كه همه مديران هميشه به فكر خوشنامي خود به جاي خوشبختي 
م��ردم بوده اند در دوران مديري��ت هيچ تصميم يا تغييري را براي 
جراحي كردن اين غده س��رطاني به كار نبس��ته اند. وي ادامه داد: 
تعداد زياد وزارتخانه هاي كنوني و ساختار غلط آنها موجب تحميل 
هزينه ه��اي هنگفتي در درجه اول به بنگاه هاي بخش خصوصي و 
در مرحله بعد به مردم شده و دولت مجبور است، تامين هزينه هاي 
خود را در قالب ماليات و جريمه تخلفات رانندگي و مواردي از اين 
دس��ت تامين كند. احتشام زاد در خاتمه اذعان كرد: در واقع دولت 
رضاي��ت مردم را به مصلحت مردم ترجيح مي دهد به اين معنا كه 
اجازه نمي دهد بسياري از افراد جامعه از واقعيت ها اطالع پيدا كنند. 

شركت هاي وارد كننده خودرو: 

مردم و شركت هاي خودرويي، هر دو متضرر شدند

احمد آزادمرد 
عضو هيات نمايندگان 

اتاق بازرگاني ايران
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7  جهان

 امضاي معاهده  تجاري
آسيا-پاسيفيك بدون امريكا 

مذاكرات تركيه و امريكا بر سر 
عمليات عفرين در سوريه

اپوزيسيون ونزوئال تظاهرات 
خياباني را از سر مي گيرد

گروه جهان|
منابع ديپلماتيك از آغاز مذاكرات بين مقامات اين كشور و امريكا درخصوص 
سوريه و عمليات عفرين در واشنگتن خبر داده اند. به گزارش خبرگزاري آناتولي، 
تش��كيل كارگروه ويژه رفع اختالف امريكا و تركيه و مذاكره درخصوص س��وريه 
و عمليات ارتش تركيه در عفرين س��وريه در جريان س��فر دو هفته پيش ركس 
تيلرس��ون، وزير خارجه امريكا به آنكارا حاصل ش��ده بود ك��ه دور مقدماتي اين 

مذاكرات در آنكارا انجام شد. 
س��خنگوي وزارت خارجه امريكا با اش��اره به برگزاري نخستين دور مذاكرات 
3 كميته فني ميان تركيه و امريكا براي حل مسائل تنش برانگيز ميان دو كشور 
گفت:»در مذاكرات ميان معاونان وزارت خارجه تركيه و امريكا درباره مسائل توافق 
شده در نشست قبلي ميان تيلرسون و مولود چاووش اوغلو وزراي خارجه دو طرف 
بحث شد.«آناتولي بدون اشاره به نتيجه مذاكرات همچنين گزارش داده، مذاكره 
طرفين جمعه نيز ادامه داش��ته و در اين مذاكرات مقدماتي درباره عادي س��ازي 

روابط دو جانبه، سوريه و استرداد فتح اهلل گولن گفت وگو شده است. 
رس��انه هاي تركيه به نقل از سخنگوي وزارت خارجه امريكا گزارش دادند در 
اين مذاكرات درخواس��ت واش��نگتن براي توقف عمليات تركيه در عفرين نيز به 
عنوان يكي از موضوعات گفت وگو تعيين شده است. آناتولي همچنين اعالم كرده 
نزديك به 20نفر از مقامات امريكا به سرپرستي وس ميشل، دستيار وزارت خارجه 
امريكا در اين مذاكرات حضور دارند. گفته شده، صدات اونان رياست هيات تركيه 
را در اين مذاكرات بر عهده دارد و نخستين دستور كار اين كميته مساله سوريه 
و درخواست تركيه درباره پاكسازي منبج از يگان هاي مدافع خلق سوريه )ي. پ. 
گ( اس��ت. تركيه و امريكا بر سر حمايت سياسي، تسليحاتي و مالي واشنگتن از 
نيروهاي كردي س��وريه ازجمله يگان هاي مدافع خلق سوريه)ي.پ.گ( و حزب 
اتحاد دموكراتيك س��وريه)پ. ي. د( و نيز درخصوص حضور نيروهاي كردي در 
غرب و ش��رق فرات همچنين خودداري امريكا از اس��ترداد گولن متهم كودتاي 
نافرج��ام 2016 تركيه اختالفات جدي دارند. روابط دو كش��ور در ماه هاي اخير 
درخص��وص محاكمه تجار و مديران بانكي تركيه در امريكا ازجمله رضا ضراب و 
محمد هاكان آتيال، معاون هالك بانك تركيه و نيز دس��تگيري كارمندان محلي 

كنسولگري امريكا در استانبول متشنج شده است. 

گروه جهان|
 11 كشور  شامل كانادا و ژاپن، يك توافقنامه مهم تجاري آسيا-پاسيفيك را بدون 
حضور اياالت متحده امضا كردند. به گزارش رويترز، اين معاهده پس از آن امضا ش��د 
كه دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا، از آغاز افزاي��ش تعرفه هاي جديد بر فلزات 
و آلومينيوم خبر داد؛ حركتي كه ديگر كش��ورها و صندوق بين المللي پول مي گويند 

مي تواند آغازگر يك جنگ تجاري جهاني باشد. 
به  گزارش رويترز، اين توافق جامع و پيش��رو، ميزان تعرفه ها در كشورهايي كه 
در كل 13درصد اقتصاد جهاني را دراختيار دارند، كاهش مي دهد. ميش��ل باچلت 
رييس جمهور ش��يلي، با تمجيد از ب��ازار آزاد،  يكپارچگي اقتصادي و همكاري هاي 
بين المللي، امضاي توافقنامه آسيا-اقيانوسيه را پيامي محكم به جامعه جهاني خوانده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه پيش از اين چين و اعض��اي اتحاديه اروپا گفته اند 
اقدامات متقابلي را در اعمال تعرفه بر كاالهاي صادراتي امريكا انجام خواهند داد. اين 
توافق تجاري پس از آن امضا شد كه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، پنج شنبه 
با امضاي دستوري، تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم به اياالت متحده را افزايش داد. 
براس��اس اين دستور واردات فوالد 2۵درصد و واردات آلومينيوم به امريكا مشمول 
10درصد افزايش مي شود. كشورهاي كانادا و مكزيك از اين افزايش تعرفه مستثنا 
شده اند. گفته شده دولت ترامپ در ازاي تغييراتي در پيمان تجاري نفتا مكزيك و 

كانادا را از افزايش تعرفه ها مستثنا كرده است. 
ترامپ در شرايطي اين فرمان را امضا كرده كه تصميمش در جامعه جهاني جنجال 
زيادي به پا كرده اس��ت. با اين حال رييس جمهوري امريكا اين تصميم را در راس��تاي 
حمايت از توليدات داخلي امريكا مي داند. ترامپ در عين حال گفته امريكا آماده انجام 
مذاكره با كشورهاي مختلف در كاهش تعرفه هاي اعمال شده است. تصميم ترامپ براي 
افزايش تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم در داخل امريكا نيز با مخالفت هاي بس��ياري 
روبه رو ش��ده تا جايي كه  گري كوهن مشاور ارشد اقتصادي ترامپ، از سمتش استعفا 
كرد. گفته شده، بسياري از جمهوري خواهان نيز با اين تصميم ترامپ به شدت مخالف 
هستند.  گري كوهن در زمان آغاز بحران اقتصادي در 200۸ دومين تصميم گيرنده مهم 
در بانك گلدمن ساكس بود. اعالم خبر استعفاي مشاور اقتصادي دونالد ترامپ منجر به 
كاهش ارزش دالر امريكا و شاخص هاي اصلي بازار سهام شد. كوهن طراح اصلي برنامه 

اصالحات مالياتي ترامپ بود كه دسامبر 201۷ به تصويب كنگره رسيد. 

گروه جهان|
اپوزيسيون ونزوئال به  دنبال يك اعتراض سراسري در اواخر ماه جاري ميالدي عليه 
انتخابات »متقلبانه« رياس��ت جمهوري است كه به گفته آنها به نفع رييس جمهوري 
كنوني اين كشور است. به گزارش رويترز، اين نخستين اقدام اپوزيسيون عليه نيكالس 
مادورو، رييس جمهوري ونزوئال از موج تظاهرات خياباني سال گذشته ميالدي محسوب 
مي شود. گروه حمايتي تازه تشكيل شده يي موسوم به »جبهه گسترده براي ونزوئاليي 
آزاد« كه شامل احزاب اپوزيسيون و دانشجويان، فعاالن اتحاديه ها و استادان دانشگاه ها 
مي شود در گردهمايي پنج شنبه خود برگزاري تظاهرات سراسري در تاريخ 1۷مارس 
سال جاري ميالدي را خواستار شده است. احزاب اصلي اپوزيسيون اين كشور امريكاي 
التين كه انتخابات بيستم ماه مه سال جاري ميالدي را بايكوت كرده اند، سال گذشته 
ميالدي و پس از 4ماه تظاهرات و درگيري هاي خياباني با نيروهاي امنيتي كه بيش 
از 120كشته بر جاي گذاشت و نتوانست به استعفاي نيكالس مادورو بينجامد، دست 
از راهپيمايي ها و اعتراض هاي سراسري برداشت. ويكتور ماركز، رييس انجمن استادان 
دانشگاه ها كه يكي از گروه ها در اين گروه معترض تازه تاسيس است، گفت:»ما عليه 
انتخابات متقلبانه رياس��ت جمهوري خواس��تار تظاهرات 1۷مارس شده ايم. انتخابات 
20ماه مه س��ال جاري ميالدي تالشي در جلوگيري از تغيير رييس جمهوري و مدل 
سياس��ي اجتماعي حاكم است كه تنها باعث بدبختي كشور ش��ده است. بسياري از 
احزاب اپوزيس��يون ونزوئال انتخابات را بايكوت كرده و اين مس��اله باعث مي ش��ود تا 
انتخابات »عادالنه« برگزار نشود. آنها اعالم كرده اند كه لئوپولدو لوپز و انريكه كاپريلس 
دو نفر از رهبران برجسته اپوزيسيون از داشتن مشاغل دولتي منع و شماري از ديگر 
احزاب هم غيرقانوني شناخته شده اند و دفتر انتخاباتي ونزوئال به صورت دايمي به نفع 
حزب حاكم سوسياليست عمل مي كند. بسياري از ونزوئاليي ها كميسيون انتخابات را 

»دست نشانده نيكالس مادورو« تلقي مي كنند. 
كميس��يون ملي انتخابات ونزوئال چندي پيش برنامه انتخابات سراس��ري در اين 
كش��ور را به تاريخ بيستم ماه مه موكول كرد. اين انتخابات پيش تر قرار بود در تاريخ 
22 آوريل برگزار شود اما پس از توافق ميان دولت مادورو و برخي احزاب اپوزيسيون 
ب��ه تعويق افتاد. ائتالف اصل��ي مخالفان دولت ونزوئال در هم��ان زمان اعالم كرد كه 
اي��ن انتخابات را تحريم مي كند و آن را »نمايش مضحك براي مشروعيت بخش��ي به 

ديكتاتوري« مي داند. 

هشدار اتحاديه اروپا درباره 
اختالفات جدي با بريتانيا

گ�روه جه�ان| اتحادي��ه اروپ��ا ب��ا جدي��ت ديدگاه 
نخس��ت وزير بريتانيا را در ارتباط ب��ا روابط تجاري پس از 
برگزيت رد كرده و نس��بت به پيامدهاي اقتصادي منفي 

انتخاب ها و گزينه هاي ترزا مي  هشدار داده است. 
به نوشته فايننشال تايمز، دونالد تاسك رييس شوراي 
اروپ��ا به دولت بريتانيا هش��دار داد، همزم��ان با اينكه او 
پيش نويس خط مش��ي هاي اتحاديه اروپا ب��راي مذاكره با 
برگزيت را بخشنامه مي كند، لندن نيز بايد سطح توقعات 
خ��ود را در ارتباط با توافق تجاري آتي پايين آورد. در اين 
خط مش��ي هاي جنجالي اتحاديه اروپا از مذاكره كنندگان 
خواس��ته ش��ده تا رويكرد جدي  تري را با برنامه ريزي هاي 
مح��دود براي تنظيم و مق��ررات همكاري ها اتخاذ كنند؛ 
اتحاديه اروپا در اين خط مشي ها هيچ اشاره يي به خدمات 
مالي نكرده اما تاكيد كرده كه روابط تا حد ممكن نزديك با 
بريتانيا را خواستار است. در عين حال اتحاديه اروپا مواضع 
بازگو شده از سوي لندن را كه عمق چنين همكاري هايي 

را در آينده محدود مي كند در نظر گرفته است. 
اين خط مش��ي ها تاكيد دارند كه تصميم دولت لندن 
براي خ��روج از اتحاديه گمركي اتحاديه اروپا و بازار واحد 
مسلما منجر به اختالف و نفاق خواهد شد و مي گويند كه 
اختالفات در تعرفه ها، قوانين و مقررات نيازمند بررسي و 
كنترل بسيار است كه متاسفانه پيامدهاي اقتصادي منفي 
ب��ه همراه خواهند داش��ت. اي��ن پيش نويس مفصل ترين 
پيش نويسي اس��ت كه تاكنون درخصوص اهداف اتحاديه 
اروپا در روابطش با بريتانيا ارائه ش��ده اس��ت. اين رويكرد 
حداقل��ي و گزينش بر مبناي نوع تواف��ق تجاري با كانادا 
يا ژاپن نش��انه يي از وجود اخت��الف و جدايي بين لندن و 
بروكس��ل اس��ت. اين اليحه در اقدامي براي باز گذاشتن 
درها به روي مذاكراتي جاه طلبانه تر اذعان داش��ته كه اگر 
بريتانيا مواضع خود را تغيير ده��د، رهبران اتحاديه اروپا 

آماده تجديدنظر درخصوص موضع  خود هستند. 
دونالد تاس��ك در كنفرانس خب��ري در اين باره گفت: 
»من به هدف سياس��ي ترزا مي،  نخست وزير بريتانيا براي 
اينكه به هر قيمتي نش��ان دهد كه برگزيت موفقيت آميز 
اس��ت، احترام مي گذارم؛ اما بايد بگويم كه متاس��فانه اين 
هدف ما نيست.« وي افزود: »هيچ  يك از كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا، آزاد نيس��تند تا تنها بخش هايي از اين بازار 
داخلي را كه دوس��ت دارند، انتخاب كنند يا قوانين دادگاه 
عدالت اروپا را هنگامي كه به نفع شان بود، بپذيرند.« تاسك 
ضم��ن تاكيد بر تماي��ل اتحاديه اروپا ب��راي حفظ روابط 
امنيتي قوي با بريتانيا بعد از برگزيت گفت:»دس��تيابي به 
يك راه حل براي بخش هوانوردي به طوري كه اجازه دهد، 
شركت هاي هواپيمايي بريتانيا به پرواز خود در اروپا ادامه 
دهند در اولويت اس��ت. ما باي��د مذاكرات درخصوص اين 

مساله را هر چه سريع تر آغاز كنيم.«

 انفجار در كابل با ۹ كشته
و ۱۸ زخمي

صبح جمعه انفجاري در نزديكي مس��جدي در كابل 
دس��ت كم ۹ كش��ته و 1۸مجروح بر جاي گذاش��ت. به 
گزارش اسپوتنيك، صدها تن صبح ديروز براي بزرگداشت 
س��الروز مرگ عبدالعلي مزاري، رهبر فقيد حزب وحدت 
ملي جمع شده بودند كه حمله يي انتحاري رخ داد. داعش 

مسووليت اين حمله را برعهده گرفته است. 

 محكوم شدن 25 خبرنگار
در تركيه به حبس 

يك دادگاه تركي��ه 2۵خبرنگار را به اتهام كمك به 
ش��بكه يي كه تركيه آن را متهم ب��ه طراحي كودتاي 
نافرجام 2016 مي كند به حبس محكوم كرد. به گزارش 
رويترز در ميان اين 2۵خبرنگار مراد آكسوي روزنامه نگار 
برجس��ته به 2۵ماه زندان محكوم شده همچنين آتيال 
تاش، خواننده پاپ تركيه و يكي از ستون نويس ها نيز به 
3۷ماه زندان محكوم شده است. همچنين 11خبرنگار 
ديگر نيز به 6 س��ال و 3ماه حبس به اتهام عضويت در 

يك سازمان تروريستي مسلح محكوم شده اند. 

ادغام رسمي »حشدالشعبي« 
در ارتش عراق

نخس��ت وزير عراق به طور رسمي حكمي را مبني بر 
ادغام حشدالش��عبي با نيروهاي امنيتي عراق و پرداخت 
حقوقي برابر با نيروهاي ارت��ش براي آنها صادر كرد. به 
گ��زارش النش��ره، حيدرالعبادي به  منظ��ور برخورداري 
نيروهاي بسيج مردمي يا حشدالشعبي از حقوق نيروهاي 
ارتش، دستور ادغام اين گروه با نيروهاي امنيتي را صادر 
كرد. براساس اين حكم نيروهاي حشدالشعبي از حقوق و 
مزايايي برابر با نيروهاي ارتشي برخوردار و قوانين خدمت 
نظامي بر آنها اعمال خواهد ش��د همچنين نيروهاي آن 
نيز در دانشكده ها و موسسات نظامي پذيرفته مي شوند. 

توافق قطر و بريتانيا براي 
تقويت همكاري هاي نظامي

وزير مشاور قطر در امور دفاعي و وزير دفاع بريتانيا 
در گفت وگويي تلفني به بررسي تحوالت بحران منطقه 
خليج فارس و راه هاي تقويت روابط نظامي دو كش��ور 
پرداختند. به گزارش الجزيره خالد العطيه، وزير مشاور 
قطر در امور دفاعي در تماس تلفني كه از سوي گاوين 
ويليامس��ون، وزير دفاع بريتانيا دريافت كرد به بررسي 

راه هاي تقويت روابط نظامي دو كشور پرداخت. 

توافق نفتي اربيل و بغداد 
براي صادرات نفت كركوك

ي��ك نماينده كرد عراق اعالم ك��رده، اربيل و بغداد 
براي ص��ادرات نفت كركوك توافق كرده اند. به  گزارش 
ايسنا، نوزاد رسول گفته اقليم كردستان اعالم آمادگي 
كرده تا نفتي كه قرار است از طريق تانكر از مسير ايران 
روانه بازارهاي جهاني ش��ود را از طريق خط لوله نفتي 
اقليم كردس��تان عراق صادر كند. همچنين گفته شده 
با موافقت دولت عراق، فرودگاه هاي اربيل و س��ليمانيه 
به زودي بازگشايي شده و پروازهاي بين المللي به آنها 

انجام خواهد شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

جامعه جهاني از ديدار رهبران امريكا و كره  شمالي استقبال كردند

واشنگتن و پيونگ يانگ روي خط صلح

ماكرون در سفر به هند به دنبال جانشيني بريتانياست

فرانسه؛ شريك اول تجاري قرن 2۱
گروه جهان|

امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، سفر چهار 
روزه خود را به هند آغاز كرده اس��ت. در اين س��فر كه 
به دعوت ناراندرا مودي نخست وزير هند صورت گرفته، 
بريجيت ماري كالود همس��ر رييس جمهوري فرانسه 
و هياتي متش��كل از مقامات وزارتي و تاجران ماكرون 
را همراهي مي كنند. اين س��فر ب��ا هدف تقويت روابط 
دوجانبه در زمينه هاي اقتصادي، سياس��ي و راهبردي 
انجام و ازجمله تالش هاي ماكرون براي ارائه تصويري 
نوين از فرانس��ه در صحنه جهاني محس��وب مي شود. 
بريتاني��ا ك��ه از ديرباز ش��ريك تجاري و كلي��د ورود 
هند به اتحاديه اروپا محس��وب مي ش��د، در روند ترك 
بلوك اروپايي )برگزيت( با بي اعتمادي ها و نگراني هاي 
گسترده س��رمايه گذاران مواجه ش��ده است، فرصتي 
ك��ه فرانس��ه س��عي دارد از آن به نفع خود اس��تفاده 
كند و به عنوان كش��وري در قلب ب��ازار واحد اروپايي، 

سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كند. 

 استفاده از فرصت برگزيت
به گزارش رويترز، ماكرون در آس��تانه سفر خود به 
هند گفته مي خواهد فرانس��ه به عنوان شريك منتخب 
هند در اروپا جايگزين بريتانيا ش��ود. ماكرون ميانه رو 
و حام��ي تج��ارت از زم��ان روي كار آم��دن به عنوان 
رييس جمهوري فرانس��ه در سال گذش��ته، در سطح 
جهاني بر طبل مدرنيزه  كردن كش��ورش و تبديل آن 
به صحنه شروع هاي تازه )راه اندازي  تجارت هاي نوين( 

مي كوبد و در داخل، برنامه هاي گس��ترده اصالحات را 
به اجرا گذاشته اس��ت. او همچنين از تصميم بريتانيا 
به ترك اتحاديه اروپا )برگزيت( استفاده كرده تا فرانسه 
را به عن��وان مقصد جديد س��رمايه گذاري هاي خارجي 
در قل��ب بازار واحد اروپايي معرف��ي نمايد. ماكرون در 
گفت وگو با »اينديا تودي« گفت: »شريك ديرينه شما 
در اروپ��ا، بريتاني��ا بود و من مي خواهم كه فرانس��ه به 
شريك جديد شما تبديل شود. من مي خواهم فرانسه 

به شريك مرجع قرن بيست و يكم تبديل شود.«
رييس جمهوري 40 ساله فرانسه كه به همراه هياتي 
از نمايندگان ش��ركت هاي فرانسوي همانند اي دي اف، 
هوانوردي داسو، اش��نايدر الكتريك و سوئز راهي هند 
شده، در ايالت اوتار پرادش كارخانه خورشيدي ساخت 
ش��ركت انجي را افتتاح خواهد كرد. ماكرون گفت: »بر 
اي��ن باورم كه هن��د بايد به طور كل��ي در فعاليت هاي 
خيلي بيش��تري با اروپا و اتحاديه اروپا همكاري كند. 
من مي خواهم فرانسه دروازه ورود هند به اين فعاليت ها 
باش��د.« او اف��زود: »م��ن مي خواهم خالقيت ش��ما، 
كارآفريني ش��ما و جوانان شما بيشتر در فرانسه ديده 
و شناخته شوند. مي خواهم شما هم همين موارد را از 

طرف فرانسه شاهد باشيد.«
طب��ق آماره��اي رس��مي دول��ت بريتاني��ا، اي��ن 
كش��ور به  دلي��ل موقعيت خود به عن��وان مقصد اصلي 
س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي در اروپا، موفق شد 
سرمايه هاي بسياري را از هند جذب كند و هند در سال 
201۵ سومين منبع بزرگ سرمايه گذاري خارجي در 

بريتانيا بود. اما طبق آمارها و ارقام بانك مركزي فرانسه، 
هند سي امين سرمايه گذار بزرگ در اين كشور محسوب 
مي شود. از جمله پيروزي هاي هند در جلب توجه هند، 
اق��دام دهلي ن��و در خريد 36 جت جنگن��ده رافائل از 
هوانوردي داس��و در س��ال 2016 محس��وب مي شود. 
فرانس��ه در اين معامله از جنگنده هاي اروپايي تيفون 
كه توسط كنسرسيومي متشكل از سامانه هاي هوايي 
بريتانيا ساخته مي شوند، پيش��ي گرفت. اما مذاكرات 
درباره 6 راكتور هس��ته يي )اي پي ار( نسل جديد توليد 

اي دي اف و آورا به درازا كشيده است. 

 چالش ترامپ
ب��ه گزارش اكونوميك تايمز، س��فر ماكرون به هند 
از زواياي بس��ياري حايز اهميت است. رييس جمهوري 
فرانس��ه رهبري جوان، مصمم و مدعي با دس��توركار 
جاه طلبان��ه اصالح��ات در فرانس��ه و در اتحاديه اروپا 
است. در ش��رايط كنوني باتوجه به روند وقوع برگزيت 
و تضعي��ف ق��درت آنگال م��ركل در آلمان ك��ه زماني 
ستون اصلي اتحاديه اروپا محس��وب مي شد، ماكرون 
توانس��ته وجهه معتبري براي خود در اروپا به دس��ت 
آورد و هم��ه اين مس��ائل به اهميت س��فر او به هند 
مي افزايد. در بس��تر بين المللي، فرانس��ه و هند هر دو 
درك مش��تركي از چالش هاي پيش روي جهان امروز 
دارن��د؛ چالش هاي��ي كه از سياس��ت  خارجي اخاللگر 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا و پيش��روي چين 
به سمت ديكتاتوري با افزايش قدرت شي جين پينگ 

ناش��ي مي ش��وند. در حال حاضر فرانس��ه و هند براي 
اجراي توافقنامه پاري��س در زمينه تغييرات آب  و  هوا 
كه ترامپ آن را رد كرده، با يكديگر همكاري مي كنند. 
در زمينه انرژي س��بز نيز به نظر مي رسد به زودي يك 
اتحاد بين المللي انرژي خورشيدي در برابر سياست هاي 
ملي گرايانه و حمايت از توليدات داخلي ترامپ، تشكيل 
مي شود. به گزارش فايننشال اكسپرس، روابط راهبردي 
هند و فرانسه كه از سال 1۹۹۸ آغاز شده، با همكاري هاي 
جامع دوجانبه و مذاكرات متداول مقامات رده  باالي دو 
كش��ور و درك مش��ترك و عميق سياسي همراه بوده 
است. آخرين سفر يك رييس جمهوري فرانسه به هند 
در ژانويه سال 2016 صورت گرفت و ناراندرا مودي نيز 
آخرين مرتبه در ماه ژوئن سال گذشته از فرانسه ديدن 
كرد. هدف از سفر كنوني ماكرون تقويت همكاري ها در 

زمينه توليدات كارخانه يي و فناوري و همچنين ارتقاي 
ارتباطات مردمي از طريق برنامه هاي تبادل دانشجو و 

محقق است. 
حجم مبادالت تجاري بين هند و فرانسه در زمان 
آوريل 2016 تا مارس 201۷ به 10.۹۵ ميليارد دالر 
رسيد. فرانسه نهمين سرمايه گذار بزرگ خارجي در 
هند است و مجموع س��رمايه گذاري هاي آن در اين 
كش��ور جنوب شرق آس��يا در زمان آوريل 2000 تا 
اكتبر 201۷ به 6.0۹ ميليارد دالر مي رسد و چندصد 
ش��ركت فرانس��وي در حال حاض��ر در هند فعاليت 
مي كنند. در مقابل، حدود 120 شركت هندي مبلغي 
حدود يك ميليارد يورو در فرانسه سرمايه گذاري كرده  
و نزديك به ۷000 هزار نفر را در اين كش��ور به كار 

گرفته اند. 

گروه جهان|
مش��اور امني��ت مل��ي كره جنوب��ي اع��الم ك��رده 
»كي��م جونگ اون« رهب��ر كره ش��مالي از دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا دعوت كرده، ديداري داشته باشند 
و ترامپ نيز اين دعوت را پذيرفته اس��ت. س��ي ان ان در 
گزارشي پذيرش درخواست گفت وگوي رهبر كره شمالي 
را از سوي ترامپ تالشي از جانب رييس جمهوري امريكا 
براي آرام كردن هجمه سنگين انتقادها عنوان كرده است؛ 
انتقادها از تصميم جنجالي او براي افزايش تعرفه واردات 
فوالد و آلومينيوم همچنين كم  اثر كردن تبعات رسانه يي 
شكايت استفاني كليفورد، بازيگر فيلم هاي مستهجن از 
ترامپ كس��ي كه مدعي اس��ت با رييس جمهوري فعلي 
امريكا رابطه غيراخالقي داشته و در ازاي افشا نكردن اين 

مساله حق السكوت دريافت كرده است. 
يورونيوز نوشته، چونگ ايوي  يانگ كه در راس هياتي 
به نمايندگي از دولت كره جنوبي پنج شنبه از كاخ  سفيد 
بازدي��د كرده اين خبر را اعالم كرده و گفته كيم جونگ  
اون وع��ده داده، كره ش��مالي آزمايش هاي هس��ته يي و 
موش��كي خود را متوقف مي كند.« ركس تيلرسون، وزير 
خارجه امريكا گفته موافقت ترامپ براي گفت وگو با رهبر 
كره شمالي به  دليل تغيير موضوع چشمگير كيم جونگ  

اون و تمايلش به اين ديدار صورت گرفته است. 
س��ي ان ان نوشته، اگرچه كره ش��مالي پيشنهاد داده 
كه آزمايش هاي موش��كي هسته يي خود را هم به حالت 
تعليق دربي��اورد اما اياالت متحده فع��ال برنامه يي براي 
تعليق رزمايش مشترك خود با كره جنوبي ندارد. در اين 
گزارش آمده، قرار اس��ت ژنرال مك مستر، مشاور امنيت 
ملي اياالت متحده دوش��نبه شوراي امنيت سازمان ملل 
را در جريان ش��رايط كره ش��مالي و گفت وگوها با هيات 
كره جنوب��ي قرار دهد. دونالد ترامپ پيش از اين آمادگي 
خود را براي گفت وگو با كره ش��مالي اعالم كرده بود اما 
دول��ت وي گفته كه كره ش��مالي در وهله نخس��ت بايد 
گام هايي جدي در رابطه با خلع س��الح هسته يي بردارد. 
يك مقام ارشد دولت ترامپ هفته گذشته گفته بود:»همه 
گزينه ها روي ميز هس��تند و موضع ما در قبال حكومت 
كره شمالي تا زماني كه شاهد اقداماتي جدي جهت خلع 
سالح هسته يي نباشيم، تغيير نخواهد كرد. چيزي كه ما 
در پي آن هستيم، قدم هايي جدي در راستاي خلع سالح 

هسته يي است.«

  استقبال بين المللي از ديداري بي سابقه
خبر دي��دار احتمالي ترامپ و رهبر كره ش��مالي با 
اس��تقبال جامعه بين المللي روبه رو ش��ده است. چين 
با اس��تقبال از ديدار رهبران امريكا و كره شمالي اعالم 
كرده از اين اقدام ديپلماتي��ك كامال حمايت مي كند. 
گنگ ش��وآنگ، س��خنگوي وزارت خارجه چين گفته 
است:»بس��يار خرس��نديم كه كره ش��مالي و امريكا در 
نهاي��ت اين گام را برداش��تند. اميدواريم همه طرف ها 
از خود ش��جاعت سياسي به خرج دهند و تصميم هاي 
سياس��ي براي نيل به راه حل صلح آمي��ز اتخاذ كنند.« 
س��خنگوي وزارت خارج��ه چي��ن گفت��ه، مناقش��ه 
ش��به جزيره كره در مسير درس��تي قرار دارد و پكن از 

حل اختالفات از طريق گفت وگو پشتيباني مي كند. 
وزير خارجه روسيه نيز گفته، ديدار احتمالي دونالد 
ترامپ و كي��م جونگ اون رهبر كره ش��مالي بايد به از 

س��رگيري مذاكرات براي حل مناقش��ه در شبه جزيره 
كره بينجامد. س��رگئي الوروف گفته است:»اين ديدار 
فقط نبايد به گفت وگو ختم شود بلكه بايد زمينه ساز از 
سرگيري فرآيند مذاكرات فراگير سياسي با هدف حل 

مساله هسته يي شبه جزير كره باشد.«
به  گفته س��رگئي الوروف اي��ن گفت وگوها بايد در 
چارچ��وب اصول ك��ه در گروه 6 و در ش��وراي امنيت 
به  تصويب رس��يده، بنا ش��ود. »كنگ كيونگ  وا« وزير 
خارج��ه كره جنوب��ي ه��م از همكاري نزديك س��ئول 
ب��ا دولت امريكا ب��راي برنامه ريزي دي��داري مفيد و با 
نتيجه يي مطلوب خبر داده اس��ت. »م��ون جائه  اين« 
رييس جمه��ور كره جنوب��ي نيز ديدار رهب��ران امريكا 
و كره ش��مالي را نقط��ه  عطف��ي تاريخ��ي خوانده كه 
غيرهس��ته يي شدن ش��به جزيره كره را بر مسير خود 
قرار مي دهد. كريس��توفر هيل، سفير پيشين امريكا در 

كره جنوبي هم دعوت كره شمالي براي مالقات با دونالد 
ترامپ را فوق العاده خوانده و به شبكه اسكاي نيوز گفته 
است:»4سال با كره ش��مالي در قالب گروه 6 گفت وگو 
كردم و مي توانم بگويم كه ما هرگز به اين نقطه نزديك 

هم نشده بوديم.«
شينزو آبه، نخس��ت وزير ژاپن اما ضمن استقبال از 
اين تحول از جامعه جهاني خواس��ته همچنان حداكثر 
فش��ار را به كره ش��مالي وارد آوردند. نخست وزير ژاپن 
تاييد كرده با ترامپ درباره ادامه فشارها به كره شمالي 
تلفني گفت وگ��و كرده و ماه آينده براي مذاكره درباره 

كره شمالي به امريكا سفر خواهد كرد. 
س��امانتا وينوگراد، عضو ارشد ش��وراي امنيت ملي 
دولت پيش��ين امري��كا اما در واكنش ب��ه اعالم برنامه 
ترامپ و كيم  جونگ  اون گفته، محال اس��ت ترامپ تا 
ماه مه آماده شركت در مذاكراتي حساس با هدف خلع 

ش��به جزيره كره از تسليحات هسته يي شود. وينوگراد 
به ش��بكه س��ي  ان  ان گفته:»اگر اوباما ب��ود پيش از هر 
ديداري با يكي از س��ران كش��ورهاي خارجي، چندين 
ماه زم��ان صرف مي كرد تا يك تيم مش��ورتي تدارك 
ببيند. پذيرش چنين ديداري از س��وي ترامپ كه يك 
تازه وارد به عرصه سياست است احتماال از سر ناچاري 
اس��ت. كيم جونگ  اون اما كامال آماده بازي است؛ او با 
تملق گويي و استفاده از ضعف خودپسندي ترامپ، وي 

را به بازي گرفته است.«
كره جنوبي در هفته هاي گذش��ته پس از مذاكراتي 
اوليه با همس��ايه  شمالي خود اعالم كرده بود كه بر سر 
انجام ديداري ميان »كي��م جونگ  اون« و »مون جائه 
 اين« رييس جمهوري كره جنوبي توافق شده است. اين 
مالقات قرار اس��ت ماه آوريل س��ال ج��اري در منطقه 

مرزي بي طرف پانمونجوم انجام گيرد. 
تنش بر س��ر برنامه هسته يي و موشكي كره شمالي 
در يك س��ال گذش��ته باال گرفته و حت��ي تهديدهاي 
لفظي متقابل كره ش��مالي و امريكا براي آغاز جنگ را 
به  دنبال داش��ت. ارتش كره شمالي در ماه هاي گذشته 
دس��ت به چندين آزمايش  موش��كي زد همچنين در 
ماه س��پتامبر 201۷ آزمايشي هسته يي انجام داد. اين 
اقدامات موش��كي و اتمي ناقض قطعنامه يي متعددي 
است كه از سوي س��ازمان ملل عليه كره شمالي وضع 

شده است. 
با اين ح��ال ميزباني بازي هاي المپيك زمس��تاني 
توس��ط كره جنوبي فرصت ديپلماتيك استثنايي را در 
اختيار پيونگ يانگ قرار داد تا عالوه بر امكان پذير شدن 
گفت وگو ميان نمايندگان دو كره و اعزام هياتي بلندپايه 
از هر كش��ور به كش��ور ديگر درنهايت ب��ا ميانجيگري 
سئول فرصت گفت وگو ميان رهبر كره شمالي با ترامپ 
نيز فراهم شود. كره شمالي و جنوبي از آغاز سال 201۸ 
تاكنون درصدد تنش زدايي هستند و مي كوشند كه به 
يكديگر نزديك ش��وند. ش��ركت و حضور ورزش��كاران 
كره شمالي در مس��ابقات المپيك زمستاني 201۸ در 
پيونگ چان��گ در كره جنوبي گام و نش��انه يي مهم در 
اين راستا بوده است. كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي 
خواه��ر خود، »كيم يو  جونگ« را به مراس��م افتتاحيه 
اي��ن بازي ها فرس��تاده و از طري��ق او رييس جمهوري 

كره جنوبي را به ديدار و گفت وگو دعوت كرده بود. 



نقش دولت در نظام مهندسي 
كشاورزي كم مي شود

عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجل��س ش��وراي اس��امي از كاهش نق��ش دولت در 

سازمان نظام مهندسي خبر داد. 
علي وقف چي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت با 
اشاره به برخي اصاحات در ساختار سازمان مهندسي 
كشاورزي اظهار كرد: در يك نظام اقتصادي پويا و قوي 
و ب��ه دور از چالش هاي سياس��ي و حتي براي تضمين 
امني��ت توج��ه دولت به عنوان ناظر قوي بر مس��ائل و 
بخش خصوصي به عنوان اجراي كنندگان موفق، سعي 
كرديم حض��ور دولت را در بخ��ش خصوصي در بحث 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي كم رنگ كنيم. 
عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس شوراي اسامي ادامه داد: بنابراين در اصاحات 
اخير مقرر ش��د كه در شهرس��تان ها و مراكز استاني و 
كش��وري كارمندان نمي توانند به عن��وان عضو هيات 
رييسه سازمان هاي نظام مهندشي كشاورزي در سطح 
شهرستان ها، مراكز استاني و كشوري در اين مجموعه 

حضور يابند. 
نماينده زنجان و طارم در مجلس ش��وراي اسامي 
بي��ان كرد: اي��ن تغيير رويكرد مثبت اس��ت چراكه در 
سال هاي گذشته روس��اي سازمان هاي نظام مهندسي 
كشاورزي در شهرستان ها و س��طح كشور از دولتي ها 

انتخاب شده بود كه به پويايي سازمان منجر نشد. 
وي گف��ت: در انتخابات س��ازمان نظام مهندس��ي 
كش��اورزي، ش��روطي در خص��وص س��وابق و مدارك 
تحصيل��ي را ح��ذف كرديم ت��ا به دنب��ال آن فرصت 
حضور جوانان خاق و توانمند در جايگاه سازمان نظام 
مهندسي فراهم شود و دس��ت دولتي ها از اين جايگاه 

كوتاه شود. 
وقف چي در ادامه گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، 
با اش��اره به تغيير در روند معرفي رييس سازمان نظام 
مهندسي كشاورزي توضيح داد: در گذشته 3نفر براي 
سمت رياست سازمان به وزير جهاد كشاورزي پيشنهاد 
داده و يك نفر براي صدور و اباغ حكم به رييس جمهور 
معرفي مي ش��د، اما براي كم رنگ كردن حضور دولتي 
و احتمال حضور فرد غيرمتخصص در اين جايگاه نحوه 

معرفي رييس تغيير كرد. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: با اصاحي كه صورت 
گرفت، هيات رييسه سازمان نظام مهندسي كشاورزي 
ي��ك نفر را براي دريافت حكم به رييس جمهور معرفي 

مي كنند. 
عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه اين اصاحات در 
كميس��يون دنبال مي شود و اميدوار است اصاحات در 
صحن راي بي��اورد، اظهار كرد در اين اصاحات تاش 
شده كه نقش دولت را نه به معناي مخالفت با آن بلكه 
در حماي��ت كمرنگ كنيم چراكه كش��ور موفق دولت 
كوچ��ك و ق��وي دارد و بايد مس��ائل اجرايي به بخش 

خصوصي واگذار شود. 

 دامداران به حجتي
نامه نوشتند

رييس اتحاديه سراس��ري دامداران با بيان اينكه از 
وزيرجهاد خواس��ته ايم حجم خريد توافقي ش��يرخام 
افزايش يابد، از واردات گس��ترده گوشت در پي كاهش 
تعرفه واردات گوشت گوساله منجمد اظهارنگراني كرد. 
عليرضا عزيزالهي در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به كاهش تعرفه واردات گوشت قرمز گوساله منجمد از 
٢٦ به ١٢درصد اظهار كرد: اگر قرار باشد در پي كاهش 
تعرفه، واردات در حجم وسيع انجام شود براي دامداران 

مشكات جدي ايجاد خواهد شد. 
وي تصري��ح كرد: افزايش قيمت گوش��ت قرمز در 
ب��ازار ربطي به عملكرد دامداري ها ن��دارد و قيمت دام 
زنده سنگين افزايش چشمگيري طي اين مدت در بازار 

نداشته است. 
رييس اتحاديه سراسري دامداران كشور در بخش 
ديگري از س��خنان خود با اشاره به اينكه طي حدود 
١٥روز گذش��ته توافق��ي نامه يي بين اي��ن اتحاديه، 
انجمن صنفي گاوداران و انجمن لبني مبني بر اعمال 
مصوب��ه ١٤٤٠توماني قيمت ش��يرخام مبادله ش��ده 
اس��ت، گفت: س��تاد تنظيم بازار هنوز اين مصوبه را 
اباغ نكرده ضمن اينكه كارخانجات نيز نه تنها قيمت 
را افزاي��ش نداده ان��د بلكه در برخي م��وارد با كاهش 

قيمت و جذب شيرخام مواجه بوده ايم. 
وي با اش��اره به گران فروش��ي برخي كارخانجات 
لبن��ي طي هفته ه��اي اخير و جريمه ش��دن آنها به 
اين دليل، اضافه ك��رد: اعمال مصوبه ١٤٤٠توماني و 
اجراي آن از س��وي كارخانجات به بخشودگي جرايم 

آنها كمك مي كند. 
عزيزالله��ي تاكي��د كرد: با اين ح��ال كارخانجات 
درباره مس��اله توافق با م��ا تبليغ مي كنند در صورتي 
كه همان گونه كه اشاره شد هنوز اجرايي نشده است. 
وي ادامه داد: هم اكنون كارخانجات باكيفيت ترين 
نوع شير را از دامدار بطور ميانگين حدود ١3٠٠تومان 

مي خرند. 
عزيزاللهي با بيان اينكه تا زماني كه س��تاد تنظيم 
بازار اباغيه ندهد و مصوبه اجرايي نشود، تبليغ روي 
اي��ن موضوع معنا ن��دارد، تصريح ك��رد: كارخانجات 
لبن��ي بايد ب��ه صنعت دامداري كم��ك كنند چراكه 
اگر دامداران ضعيف ش��وند در آينده س��بب تضعيف 
خ��ود كارخانجات خواهد ش��د. وي ادامه داد: درحال 
نزديك شدن به فصل گرم هستيم، در اين زمان توليد 
افزايش و مصرف كاهش مي يابد اگر حمايت نباش��د 

شرايط براي دامداران دشوار مي شود. 
عزيزاللهي با اشاره به افزايش قيمت نهاده هاي دامي، 
گفت: به همين دليل قيمت تمام شده شيرخام خيلي 
باالست، محصول با قيمت مناسب خريداري نمي شود 
و به همين دليل تنها راه حل حذف دام است؛ به همين 

دليل بنده نگرانم سطح توليد كشور افت كند. 
وي تصريح كرد: چراكه با اين شرايط زماني كه حفظ 
دام در گله ها ش��دت مي گيرد و برگش��ت و جبران آن 
كار دش��واري اس��ت. عزيزاللهي با بيان اينكه در ٢ الي 
3ماه گذشته تقاضا براي شيرخام افزايش يافته و قيمت 
مناسب تر شده بود، افزود: معموال درزمستان اين اتفاق 
رخ مي دهد به همين دليل كارخانجات به دولت فش��ار 

آوردند كه ميزان خريد توافقي را كاهش دهد. 
وي با اش��اره به اينكه هم اكن��ون حجم خريد افت 
زيادي داش��ته اس��ت، گفت: در اين راستا ما نامه يي به 
وزير جهاد نوشته و به مديرعامل سازمان مركزي تعاون 
روستايي نيز رونوش��ت زده ايم كه حجم خريد توافقي 

شيرخام مجددا افزايش يابد و به جريان بيفتد. 
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پرونده8

احسان سلطاني|
در بهم��ن ماه س��ال ج��اري ٥ اقتص��اددان و مدير بانك��ي اقدام به ارائه نس��خه 
پيشنهادي براي چرخش اقتصاد كشور كردند. رئوس طرح پيشنهادي شامل 3محور 
توسعه اوراق بدهي)به ويژه اوراق بدهي شركتي(، اصاح نظام مالياتي و رشد مخارج 

عمراني است. 
هر چند كه اين نسخه نكات قابل توجهي در جهت اصاح اقتصاد ايران به همراه 
ندارد و با ناديده گرفتن موضوعات كليدي و ريشه يي مانند فساد گسترده، رانت ها و 
انحصارها، فرصت هاي نابرابر رشد، بخش بزرگ شبه دولتي)خصولتي( و ورشكستگي 
سيس��تم بانكي در عمل منجر به تش��ديد و اس��تمرار بحران هاي جاري مي شود اما 
بررس��ي آن تا حدي مي تواند به شناخت سبك تفكر و نگرش نئوليبراليسم داخلي و 

چگونگي درك آنها از اقتصاد كشور كمك كند. 
در نسخه چرخش اقتصاد اصول و نظرياتي مبناي كار قرار گرفته است كه معموال 
در كش��ورهاي توسعه يافته بيشتر موضوعيت دارد به ويژه اقتصاد امريكا الگوي اصلي 
مورد تاكيد و اس��تفاده اس��ت بي آنكه به مناسبت و اقتضاي آنها با اقتصاد خصولتي- 
رانتي- دولتي ايران توجه ش��ود. به عنوان مثال به اجراي سياس��ت تسهيل مقداري 
براي مقابله با بحران اقتصادي سال ٢٠٠8ميادي در امريكا اشاره شده است، بي آنكه 
تفاوت ها بين ماهيت و ريش��ه هاي اين بحران با بح��ران اقتصادي كنوني ايران مورد 
ماحظه قرار گيرد. در ادامه بحث موضوعات اصلي نس��خه پيشنهادي و ظرفيت ها و 

نتايج اجراي آن بررسي و تجزيه تحليل مي شود. 

1- توسعه بازارهاي اوراق بدهي )دولتي و بنگاهي( 
كانون محوري نس��خه پيش��نهادي خلق هر چه بيش��تر بدهي هاست كه در قالب 
بدهي دولت و بنگاه ها به مردم و بخش خصوصي تعريف مي ش��ود. نظر به محوريت 
بحث حول توس��عه بازار بدهي ابتدا به بررس��ي وضعيت كنوني سيستم بانكي و بازار 

سرمايه پرداخته مي شود. 

الف- سيستم بانكي
در پايان آذر ماه س��ال جاري از كل حجم نقدينگي ١٤٤٥٠تريليون ريالي كشور 8٢ 
درصد آن)١١8٠٦تريليون ريال( در بانك ها به صورت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
نگهداري شده است. در اين ماه نسبت پول به حجم نقدينگي به ١٢درصد كاهش يافت 
كه يكي از كمترين نسبت ها در جهان و همچنين تاريخ كشور به شمار مي رود. در اسفند 
ماه امس��ال ٢٤٠٠تريليون ريال)٢٤٠هزار ميليارد توم��ان( بدهي جديد از محل فروش 
اوراق گواهي سپرده ريالي نيز ايجاد گرديد. موضوع مهم پرداخت حداقل ٢هزار تريليون 
ريال)٢٠٠هزار ميليارد تومان( س��ود سپرده هاي بانكي در سال است كه مشخص نيست 
چگونه و به ازاي كدام فعاليت هاي بخش حقيقي، اقتصاد ايران توان پرداخت آن را دارد. 
ش��كاف كنوني مابين سپرده ها و تس��هيات بخش خصوصي )حجم سپرده ها منهاي 
تسهيات( در سيستم بانكي به ٥ هزار تريليون ريال )٥٠٠ هزار ميليارد تومان( در پايان 
آذر ماه س��ال ١39٦ بالغ گرديد كه معادل 3٥درصد از كل حجم نقدينگي كش��ور است. 
فق��ط ٤هزار تريليون ريال از اين ش��كاف نقدينگي مربوط به بانك هاي خصوصي اس��ت 
كه 8٠ درصد از كل شكاف بين سپرده ها و تسهيات بخش خصوصي را در برمي گيرد. 
در س��ال ١39٥ س��هم بخش هاي خدمات و بازرگاني و س��اختمان و مس��كن به 
7٢درصد كل مانده تسهيات بانكي صعود كرد و كل سهم بخش هاي صنعت و معدن 
و كش��اورزي به ٢7درصد س��قوط پيدا كرد. با توجه به اينكه بي��ش از نيمي از منابع 
س��رمايه گذاري در اختيار صنايع بزرگ يا باالدستي شبه دولتي و عمومي است، صنايع 
كوچك و متوس��ط و بخش خصوصي دسترسي پاييني به منابع بانكي دارند. هم اكنون 
مش��كل تامين مالي كش��ور به كمبود منابع مالي بر نمي گردد و موضوع اصلي انحراف 
منابع مالي به س��مت فعاليت هاي نامولد و از سوي ديگر عدم دسترسي مردم و بخش 

خصوصي واقعي به آن است. 
ظهور و رش��د نامتعارف بانك ها و موسس��ات مالي خصوصي و آزادي فعاليت آنها در 
عمل منجر به ورشكس��تگي سيس��تم بانكي، حبس يا نابودي بخش مهمي از دارايي هاي 
مردم در بانك هاي خصوصي، باالترين نرخ تاريخي بهره هاي بانكي و انحراف منابع بانكي 

به سمت فعاليت هاي نامولد اقتصادي شده است. 
ب- بدهي دولت به سيستم بانكي

در نسخه پيشنهادي به پايين بودن نسبت اوراق بدهي دولت به كل دارايي هاي بانك 
مركزي ايران به ميزان ١١.٢درصد)٦33 تريليون ريال( در برابر اقتصادهاي توسعه يافته 
مانند امريكا و ژاپن، اشاره شده است. در اين اقتصادها و به خصوص اقتصادهاي صنعتي 
ب��ه همين ترتي��ب ميزان تامين مالي بخ��ش خصوصي )واقعي و نه خصولتي( باالس��ت 
همچنين بازارهاي مالي داراي عمق و تركيب كاما متفاوتي هس��تند كه به هيچ عنوان 
قابل مقايس��ه با ايران نيست. بنابراين مقايسه گزينشي پارامترهاي مالي و نسخه برداري 
سطحي از اقتصادهاي بالغ ضمن آنكه انحرافي است، راهگشا نيز نيست. شايان ذكر است 
كه در پايان آذر ماه سال ١39٦ بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي با ٢.٥برابر افزايش 

نسبت به شهريور ماه سال ١39٢ به ٢٥٥١تريليون ريال بالغ شد. 
ج- بازار سرمايه

بازار سرمايه يكي از مهم ترين منابع تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي 
در سطح جهان و به خصوص كشورهاي توسعه يافته محسوب مي شود.

 در پاي��ان س��ال ١39٥، به ترتيب صنايع محصوالت ش��يميايي ب��ا ارزش ٦٦٥ هزار 
ميلي��ارد ريال )و س��هم ٢١درصد(، فلزات اساس��ي با ارزش 33٢ه��زار ميليارد ريال )و 
س��هم ١٠.3درصد(، بانك ه��ا و نهادهاي پولي با ارزش 3١٥هزار ميليارد ريال )و س��هم 
9.8درصد(، مخابرات با ارزش ٢8٦هزار ميليارد ريال )و س��هم 8.9 درصد(، فرآورده هاي 
نفتي با ارزش ٢١3هزار ميليارد ريال )و س��هم ٦.٦ درصد(، اس��تخراج كانه هاي فلزي با 
ارزش ١8٤هزار ميليارد ريال )و س��هم ٥.7 درص��د( و خودرو با ارزش ١٥٦هزار ميليارد 
ريال )و س��هم ٤.8درصد( همراه با س��اير صنايع بزرگ، در مجم��وع بيش از 8٠ درصد 
از كل ارزش س��هام ب��ورس اوراق بهادار تهران را به خ��ود اختصاص دادند. در طي دوره 
9٥-١387، صنايع محصوالت ش��يميايي، فرآورده هاي نفتي، بانك ها و نهادهاي پولي و 
اس��تخراج كانه هاي فلزي ب��ا به ترتيب 3٠، 8.٥، 8.١ و ٦.8 برابر افزايش ارزش س��هام، 
از باالترين ميزان رش��د در بين ديگر رش��ته ها برخوردار بودند. بخش اعظم سهام بورس 
متعلق به بنگاه هاي صنايع باالدس��تي توليدكننده مواد اوليه صنعتي، استخراج معادن و 

ديگر صنايع شبه دولتي و همينطور بنگاه هاي خدمات مالي وابسته به بخش هاي عمومي 
و ش��به دولتي اس��ت. در نتيجه بخش عمده بازار سرمايه در دس��ترس بنگاه هاي بزرگ 

خصولتي-رانتي-دولتي قرار گرفته و بخش خصوصي واقعي به آن دسترسي ندارد. 
درحال حاضر هم سيستم بانكي و هم بازار سرمايه تا حد امكان سرمايه ها را از بخش 
خصوص��ي واقعي خارج كرده ان��د و آن را به دولت و بنگاه هاي ب��زرگ خصولتي-رانتي-

دولتي و همچنين فعاليت هاي نامولد اقتصادي تزريق كرده اند. در اين شرايط كه بيش از 
8٠ درصد نقدينگي كشور تبديل به سپرده هاي سرمايه گذاري شده و بيش از 8٠ درصد 
بازار س��رمايه در دست بخش خصوصي واقعي قرار ندارد، مشخص نيست كه بازار بدهي 

بر چه اساسي مي خواهد شكل بگيرد و منابع آن چگونه و از كجا تامين خواهد شد. 
د- توسعه بازار اوراق بدهي شركتي

توس��عه ب��ازار اوراق بدهي ش��ركتي در بازار ب��ورس اوراق بهادار يك��ي از اركان مهم 
نسخه پيشنهادي را تشكيل مي دهد. چنان چه در خصوص وضعيت كنوني بازار سرمايه 
بحث ش��د، اين بازار تحت تس��لط بنگاه ه��اي بزرگ خصولتي-رانتي ق��رار دارد و بخش 
خصوص��ي واقعي جايگاه ناچيزي در آن دارد. توس��عه بازار بدهي ش��ركتي، در عمل به 
كاه��ش نقدينگي در دس��ترس بخش خصوصي واقعي منجر مي گ��ردد و با تضعيف اين 
بخش، در عمل بخش عمومي-ش��به دولتي)خصولتي( بزرگ تر مي-ش��ود. موضوع مهم 
وكليدي ديگر اين است كه با شيوع گسترده فساد سيستمي، چه مكانيسمي قادر خواهد 
ب��ود تا از بروز فاجعه يي مش��ابه آن چه در بانك ها و موسس��ات مال��ي خصوصي )اعم از 
مج��از يا غيرمجاز( اتفاق افتاده، جلوگيري كند و چه تضميني وجود دارد كه بازار اوراق 
بدهي شركتي به سرنوش��ت نسخه قبلي نئوليبرال هاي داخلي يعني آزادي عمل رشد و 
فعاليت بانك ها و موسس��ات مالي خصوصي دچار نشود، آن هم در بنگاه هاي شبه دولتي 
و عمومي)خصولتي( كه نه داراي مديريت مبتني بر مالكيت واقعي هس��تند و نه )تحت 

عنوان خصوصي بودن( زير نظارت و كنترل نهادهاي مسوول و مستقل قرار دارند. 

2- اصالح نظام مالياتي
يكي از مفاد كليدي نس��خه چرخش اقتصادي پيشنهادي تحت عنوان اصاح ساختار 
نظام مالياتي مطرح ش��ده اس��ت. البته اين بند تا اصاح ساختار فاصله زيادي دارد، زيرا 

فقط يك حوزه خاص و محدود مورد توجه قرار دارد. 

در اينجا نيز طبق روال كلي اين نسخه، اقتصادهاي صنعتي به عنوان الگو انتخاب 
شده و با توجه به سهم پايين ماليات بر درآمد بنگاه ها از كل ماليات در اين اقتصادها، 
اجراي رويه مش��ابهي در ايران درخواست شده اس��ت. همچنين با استفاده ابزاري از 
بخش توليد، اعام ش��ده كه افزايش فشارهاي مالياتي بر شركت هاي فعال كه مواجه 
با مش��كات زيادي بودند، منجر به ورشكستگي و تعطيلي بسياري از آنها شده است. 
در اينجا مش��خص نيست، منظور از بسياري از شركت ها چيست؟ در چند سال اخير 
حلقه اقتصاددانان نئوليبرال در طرح هاي مش��ابه مانند طرح خروج از ركود يا مقاالت 
و يادداش��ت هاي منتش��ره، هيچگاه دغدغه بنگاه هاي كوچك و متوسط و به خصوص 
صنايع كوچك و متوس��ط را نداش��ته اند و حت��ي در طرح جاري ه��م دغدغه اصلي 
بنگاه هاي بزرگ هس��تند. بنگاه هاي مورد عاقه و حمايت اين حلقه اقتصادي به طور 
كلي شامل بنگاه هاي بزرگ پتروشيمي، فوالدي، معدني، نفتي، خودرو و موارد مشابه 
هستند كه در چند سال اخير وضعيت خوب و رو به رشدي را تجربه كرده اند. صنايع 

كوچك و متوس��ط و بخش خصوصي واقعي بيش از هر چيز به واس��طه هزينه بسيار 
باال و نامتعارف نقدينگي)نرخ س��ود بانكي( و واردات گسترده كاالهاي مصرفي صدمه 
ديده ان��د كه اين موضوعات مورد حمايت جدي اقتصاددانان نئوليبرال داخلي اس��ت. 
همچنين اجحاف و گران فروش��ي توس��ط بنگاه هاي باالدستي، كاهش توان اقتصادي 
طبقات متوسط و پايين )و به تبع آن تنزل مصرف نهايي خانوارها( و تشديد ركود از 
جمله معضات مهم واحدهاي بخش خصوصي به ش��مار مي رود كه اصوال مورد توجه 
اين طيف اقتصاددان قرار ندارد. در رابطه با پرداخت ماليات بر درآمد ش��ركتي نكات 

زير مطرح مي شود. 
الف- س��هم پايين بنگاه ه��ا از كل ماليات ويژگي خاص اقتصادهاي توس��عه يافته و 
صنعتي و به ويژه امريكا است. نظر به سهم پايين صنعت از توليد ناخالص داخلي، ايران 
نه تنها يك كش��ور توس��عه يافته نيست كه حتي صنعتي هم محسوب نمي شود. ساختار 
و فعاليت بنگاه ها در كش��ور تفاوت هاي اساس��ي و ماهيتي عميقي با اين اقتصادها دارد. 
با اين وجود س��هم ماليات بر درآمد بنگاه ها از كل ماليات در كش��ورهايي مانند مالزي و 

سنگاپور به ترتيب ٤3و ٢٦درصد است. 
ب- نس��بت ماليات بر درآمد بنگاه ها ب��ه توليد ناخالص داخلي براي ايران ٢.٥درصد 
اس��ت و در همين حال براي كش��ورهاي مال��زي ٦.٥ درصد، اس��تراليا ٤.3درصد، ژاپن 
3.8درصد، كره جنوبي 3.٦درصد، چين 3.٥درصد، هند 3.3درصد، س��وييس 3 درصد، 
انگلس��تان ٢.8درصد، س��وئد ٢.٥درصد و امريكا ٢.٢درصد اس��ت. به عبارتي بنگاه هاي 

داخلي در مقايسه با جهان سهم پاييني در تامين هزينه هاي اداره كشور دارند. 
ج- از كل مالي��ات ب��ر درآم��د پرداختي بنگاه ه��ا در ايران 38درص��د آن مربوط به 
بنگاه هاي دولتي اس��ت. با توجه به تفوق بنگاه هاي ش��به دولتي و عمومي )خصولتي( در 
اقتصاد كش��ور، س��هم بنگاه هاي خصوصي واقعي از كل ماليات بر درآمد بنگاه ها كمتر از 

٢٥ درصد است. 

د- مزايا و منافع طرح مالياتي ش��امل بنگاه هاي بزرگ مي ش��ود، زيرا بنا به س��اختار 
خاص مالكيتي بنگاه ها و صنايع كوچك و متوس��ط و به خصوص خرد، امكان اجراي اين 

طرح در اين نوع بنگاه ها امكان پذير به نظر نمي رسد. 
در س��ه دهه اخير سياس��ت گذاري هاي اقتصادي و به خصوص صنعتي س��هم صنايع 
كوچك و متوس��ط بخش خصوصي در توليد صنعتي را كاهش داد و از سوي ديگر نقش 
صنايع بزرگ دولتي و ش��به دولتي به ش��دت برجسته ش��د. هم اكنون بنگاه هاي صنعتي 
بزرگ دولتي و ش��به دولتي در رشته هاي صنعتي پتروشيمي و شيميايي، فوالد، معدني، 
فرآورده ه��اي نفتي، س��يمان و خودرو، دو-س��وم تولي��د صنعتي را بر عه��ده دارند. اين 
بنگاه ه��اي بزرگ از امتيازات و حمايت هاي خاص و متنوع دولتي مانند بازارهاي بس��ته 
يا انحصاري و رانت مواد خام برخوردار هس��تند. طرح مالياتي مورد اشاره فرصتي طايي 
براي بنگاه هاي خصولتي-رانتي فراهم مي كند تا از رانت جديد مالياتي بهره مند ش��وند و 
در مقابل فش��ار مالياتي آنها به بخش خصوصي واقعي و صاحبان مشاغل و مردم منتقل 

گردد. 
در زمين��ه اصاح نظام مالياتي اش��اره يي ب��ه اخذ ماليات از درآمده��ا و منافع كان 
مانند س��ود سپرده هاي بانكي يا مستغات نش��ده است. ماليات هاي مرسوم دنيا از قبيل 
ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات هاي اماك و مستغات )راكد، ارث، فروش، معامات(، 
در ايران دريافت نمي ش��ود يا نازل اس��ت. ماليات اماك و مس��تغات ايران ٠.8درصد 

     اقتصاد بازار آزاد عليه مردم و بخش خصوصي؟

نسخهگردشچرخخصولتي-رانتي-دولتيها



چگونه گوشي تلفن همراه 
قاچاق نخريم؟

خريداران گوش��ي هاي تلفن همراه بايد پيش از نهايي 
كردن خريد خود با ارسال شناسه بين المللي درج شده روي 
جعبه گوشي به سامانه#7777* از اصالت و ورود قانوني آن 

به كشور اطمينان حاصل كنند. 
به گزارش ايرنا، س��اماندهي بازار گوشي تلفن همراه با 
اجراي »طرح ملي ثبت گوش��ي در ش��بكه يا احراز اصالت 
تلفن همراه« معروف به »رجيس��تري« به 11س��ال پيش 

برمي گردد. 
براي نخستين  بار اين طرح سال 1383 مطرح و اجراي 
آن دو س��ال به طول انجاميد اما نتوانست موفقيت الزم را 

كسب كند. 
پ��س از گذش��ت 10س��ال، نخس��تين مرحل��ه طرح 
رجيستري بيست و هشتم مهر امس��ال و با پايش آخرين 
شناس��ه هاي تركيبي از گوشي و سيم كارت در شبكه هاي 

اپراتور موبايل آغاز شد. 
اكنون اين ط��رح درحال اجرا امكاني ب��راي خريداران 
گوش��ي هاي تلفن همراه ايجاد كرده است تا آنان بتوانند با 
خيالي آسوده نسبت به خريد اقدام كرده و مطمئن باشند، 
گوش��ي خريداري شده اصل اس��ت و نيز بدانند گوشي از 
مبادي رسمي وارد شده يا خير و اگر از مبادي رسمي وارد 

نشده از خريد منصرف شوند. 
خريداران گوشي هاي تلفن همراه براي آگاهي از اصالت 
گوش��ي مي توانند پيش از نهايي كردن خريد خود شماره 
شناسه 15رقمي حك شده روي جعبه گوشي تلفن همراه 
را به سامانه#7777* ارسال كرده و پس از دريافت پيامك 

اصالت نسبت به خريد اقدام كنند. 
همچنين خريداران مي توانند با دريافت برنامه نرم افزاري 
جديد شناس��ايي گوش��ي هاي تلفن همراه از س��امانه هاي 
ارائه كننده اين نرم افزارها و نصب آن روي گوش��ي قديمي 
خ��ود و قرار دادن آن روي گوش��ي كه قصد خريد دارند از 

اصالت گوشي مطمئن شوند. 
عالوه بر آن اين سامانه و برنامه نرم افزاري اين امكان را 
در اختيار خريداران گذاشته تا از نو يا كاركرده بودن گوشي 

جديد آگاه شده سپس آن را بخرند. 
خريداران مي توانند با نصب س��امانه دولت همراه روي 
تلفن ه��اي همراه خود از طريق ارس��ال#4* براي دريافت 
اصالت گوش��ي تلفن همراه اقدام ك��رده و خريد مطمئني 
داش��ته باش��ند. خريداران بايد به اين نكته توجه داش��ته 
باش��ند كه اگر هنگام ارسال شناس��ه بين المللي درج شده 
بر جعبه هاي گوش��ي ها پيام غيرمجاز روي صفحه نمايش 
داده شد از خريد اين نوع گوشي اجتناب كنند؛ زيرا چنين 
گوشي از مبادي رس��مي وارد نشده است و امكان دريافت 

شبكه هاي تلفن همراه كشور را ندارد. 
طرح ملي ثبت گوش��ي در ش��بكه كه يك بار در سال 
1385 به مرحله اجرا درآمد و به دليل هاي مختلف شكست 
خورد در دولت يازدهم و با هدف كنترل بازار از گوشي هاي 

قاچاق مطرح و پيگيري شد. 
پس از روي كارآمدن دولت دوازدهم طرح رجيس��تري 
دوباره در دس��تور كار قرار گرفت و مطالعات كارشناس��انه 
آن ادامه يافت تا آنكه بيس��ت و هشتم مهرماه امسال طبق 
گزارش ه��ا و وعده هاي قبلي داده ش��ده طرح كدداركردن 
گوشي هاي تلفن همراه وارد مرحله نخست خود كه مرحله 
پايش بازار بود، ش��د. مرحله پايش ب��ازار با رصد بازار تلفن 
همراه كشور آمار دقيقي از انواع گوشي هاي تلفن همراهي 
كه چه از راه قانوني و چه از راه هاي غيرقانوني وارد كش��ور 
مي ش��وند به دس��ت آورد و عالوه بر آن همه گوش��ي هاي 
فعال در شبكه تلفن همراه كشور را ثبت كرد. پس از پايان 
اين مرحله، س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي 
در 2مرحل��ه محصوالت ش��ركت هاي مختلف تلفن همراه 
را مش��مول رجيس��تري كرد كه مهم ترين آن گوشي ها و 

تبلت هاي شركت اپل بود. 
س��پس گوش��ي هاي مدل موتوروال، بلك بري، گوگل 

پيكسل و ال. جي مشمول اجراي اين طرح شدند. 
مدل هاي »اس9« و »اس9پالس« گوش��ي تلفن همراه 
سامسونگ از هشتم اسفند مش��مول اجراي طرح شدند و 
رجيس��تري مدل هاي باقيمانده گوشي هاي سامسونگ به 
پانزدهم فروردين س��ال آتي موكول ش��د. تقاضاي ساالنه 
تلفن همراه در كش��ور بال��غ بر 9ميليون دس��تگاه برآورد 
مي ش��ود كه فقط 2ميليون دس��تگاه آن از طريق واردات 
رسمي و 2ميليون و 300هزار دستگاه نيز از ساير روش هاي 
وارداتي مانند ورود همراه مس��افر تامين مي شود. بر اساس 
آمار گمرك جمهوري اس��المي ايران، واردات گوشي تلفن 
همراه از مبادي رس��مي كش��ور در 10ماه امس��ال با رشد 
98درصدي نسبت به مدت مش��ابه پارسال به 2ميليون و 
361هزار دس��تگاه به ارزش 342ميليون و 828 هزار دالر 
رسيده است. براساس آخرين آمار گمرك جمهوري اسالمي 
ايران، حجم واردات تلفن همراه از مبادي رس��مي به كشور 
در 11ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 93درصد و 

درآمد گمركي از اين محل را 150درصد رشد كرد. 

درآمد ۱۸۰ هزار خانواده ايراني 
از تلگرام

فرمانده بسيج وزارت ارتباطات گفت: بيش از 180هزار 
خانواده ايراني از تلگرام كسب درآمد مستقيم با گردش مالي 
چند ده ميليارد توماني دارند. بايد اپليكيش��ين هاي داخلي 
را ب��راي روزي كه مديريت تلگرام به ايران س��رويس نداد، 

تقويت كنيم. 
به گزارش فارس س��عيد مهديون، فرمانده بسيج وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات در ش��انزدهمين همايش 
فرماندهان بسيج مخابرات مناطق سراسر كشور به فرمايش 
مقام معظم رهبري در مورد حضور بس��يج در همه عرصه ها 
به عنوان يك راهكار براي برون رفت از مشكالت، اشاره كرد 
و افزود: بسيج در عرصه نبرد و در جبهه هاي جنگ تحميلي 
خوش درخش��يد و اكنون زمان آن اس��ت كه در عرصه هاي 
م��ورد نياز ديگر مانند عرصه ه��اي عمومي ازجمله فرهنگ، 
كارآمدي و فسادزدايي حضور فعال و تاثيرگذار داشته باشد. 
مهدي��ون در ارتب��اط با فضاي مجازي گف��ت: بايد حضوري 
هدفمند در شبكه هاي مجازي داشته باشيم و كم كاري هاي 
گذشته در اين مورد را جبران كنيم چون هر جا در اين فضا 
كم كاري ش��ده دش��من حضور خود را در آن نمايان كرده 
است. وي به از بين رفتن مرزها در فضاي مجازي اشاره كرد 
و گفت: به عنوان مثال بيش از 180هزار خانواده در ايران از 
شبكه تلگرام درآمد مستقيم كسب مي كنند و بيش از چند 
ده ميليارد تومان گردش مالي اين موضوع است، فرض كنيد 
مديريت اين اپليكيشين به دليلي نخواهد به ايرانيان سرويس 
دهد، پس بايد در جهت تقويت و حمايت از اپليكيشين هاي 
داخلي با تمام توان اقدام ش��ود و اميدواريم بس��يجيان عزيز 
كه تحصيل كردگان دانش��گاهي هم در بين آنها بسيار زياد 
اس��ت، در اين زمينه تالش الزم را داش��ته باشند. مهديون، 
همچنين رعايت س��بك زندگي اسالمي و تقويت آن را جزو 
اولويت هاي بس��يج دانست و با تاكيد بر حفظ سالمت اداري 

خواستار تقويت اقدامات بسيج در اين مورد شد. 

اخبار

از كل درآمده��اي مالياتي و 0.04درصد از كل توليد ناخالص داخلي اس��ت كه نس��بت 
ب��ه كش��ورهاي ديگر )با س��هم 0.5 تا 5 درص��د از توليد ناخالص داخلي( بس��يار ناچيز 
اس��ت. فهرس��ت انواع ماليات ها و عوارضي كه بر امالك در ديگر كشورها وضع مي گردد، 
طوالني اس��ت كه به عناوين كلي آنها اشاره مي ش��ود، اعمال ماليات )1( عايدي سرمايه 
)ارزش اف��زوده زمي��ن(، )2( زمين باير، )3( خانه هاي خالي، )4( س��اختمان نيمه س��از، 
)5( مس��كن م��ازاد )امالك مازاد ب��ر احتياج يك خانوار(، )6( مس��كن لوكس و ويال )بر 
اس��اس س��طح زيربنا، منطقه و...(، )7( ارزش افزوده توليد ساختمان، )8( محيط زيست 
از س��اختمان هاي ويالي��ي واقع در مناطق��ي از قبيل جنگل ها و كن��اره رودخانه ها، )9( 
اراضي كش��اورزي از ساختمان هاي مس��كوني و به خصوص غيرمسكوني واقع در اراضي 
كش��اورزي، )10( نقل و انتقال )واقعي سازي(، )11( ارث امالك و )12( اجاره ساختمان 
)واقعي و منطقي-سازي( . در چين ماليات هاي متنوعي بر زمين و ساختمان وضع شده 
است. اين ماليات ها شامل موارد متنوعي از قبيل منابع، نگهداري شهري و ساخت و ساز، 
مس��كن، امالك ش��هري، استفاده از زمين ش��هري، ارزش افزوده زمين و تصاحب زمين 
كش��اورزي مي ش��ود كه در مجموع در حدود 10درصد از كل ماليات ها در اين كشور را 
پوشش مي دهد. در مقايسه با چين، اگر ماليات هاي زمين و مسكن مشابهي در ايران اخذ 
مي گرديد، درآمد س��االنه آن به حدود 10درصد درآمد اقتصادي )توليد ناخالص داخلي( 

يا حجم كل ماليات وصولي كشور بالغ مي شد. 

3- تامين مالي طرح هاي عمراني با انتشار اوراق بدهي دولتي
تامين مالي كسري بودجه طرح هاي عمراني از طريق انتشار اوراق بدهي جديد، يكي 
ديگر از حوزه هاي مهم نس��خه را ش��امل مي ش��ود. اگر اجراي طرح هاي عمراني توسط 
بنگاه هاي خصولتي-رانتي-دولتي مد نظر اس��ت كه ناكارآمدي و نتايج بعضا فاجعه آميز 

آن در سه دهه اخير )مانند سدسازي ها( ديده شده است.
 ش��ايد تامين مالي اجراي طرح هاي عمراني مانن��د هزينه 9تريليون ريالي در بودجه 
س��ال 1397 براي طرح هاي انتقال آب به كرمان مد نظر اس��ت كه در اصل براي ايجاد 
بنگاه هاي خصولتي-رانتي-دولتي فوالد اس��ت. در نيمه اول دو دهه اخير ميزان تشكيل 
س��رمايه ثابت در بخش ماش��ين آالت كمي بيش از س��اختمان بود، اما از س��ال 1386 
تاكنون وضعيت به سود ساختمان تغيير كرد و در طي ده سال اخير سهم اين بخش به 
دو-سوم تشكيل سرمايه ثابت )يا به عبارتي سرمايه گذاري كشور( افزايش يافت. بنابراين 
اگر فعاليت هاي عمراني ساختماني مد نظر است، هم اكنون تشكيل سرمايه ثابت در اين 
بخش با مازاد روبرو است و اگر منظور ماشين آالت است كه نيازي به انتشار اوراق بدهي 

نيست و محل تامين منابع آن صندوق توسعه ملي است. 

4- بنگاه هاي صنعتي و ايجاد اشتغال
بر اس��اس داده هاي گزارش نتاي��ج آمارگيري نيروي كار )مركز آمار ايران( در س��ال 
1395، از مجموع 22.6ميليون نفر اشتغال كشور 3 ميليون و 817 هزار نفر )16.9درصد 
از كل( در بخ��ش تولي��د صنعت��ي )صنعت-س��اخت( و 156هزار نف��ر در بخش معدن 

)0.7درصد از كل( اشتغال داشتند. 

نتايج ط��رح آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي 10نفر كاركن و بيش��تر كش��ور )مركز 
آمار ايران( در س��ال 1394 )آخرين نس��خه( نش��ان مي دهد كه يك ميليون و 258هزار 

نفر در 13123 كارگاه صنعتي با اش��تغال 10 نفر كاركن و بيشتر اشتغال دارند. بررسي 
كارگاه ه��اي ب��زرگ صنعتي توس��ط بانك مركزي حاكي از اش��تغال 814 ه��زار نفر در 
1922كارگاه  ب��زرگ صنعتي )با تعداد كاركن بيش از 100نفر( در س��ال 1394 اس��ت. 
جمع بن��دي داده هاي فوق-الذكر نش��ان دهنده اين اس��ت كه از مجموع اش��تغال توليد 
صنعتي كش��ور، 21درص��د در كارگاه هاي بزرگ )با اش��تغال متوس��ط 424 نفر در هر 
كارگاه(، 13 درصد در كارگاه هاي متوس��ط با تعداد كاركن بين 10تا 100نفر )با اشتغال 
متوس��ط 40 نفر در هر كارگاه( و 65 درصد در كارگاه هاي خرد و كوچك، توزيع ش��ده 
اس��ت. صنايع كوچك و متوس��ط )با اش��تغال 10 تا 100 نفر كاركن( كه بايستي بخش 
مهمي از اش��تغال را به خود اختصاص دهد، نتوانس��ته جايگاه در خور خود را پيدا كند. 
بخش اعظم اشتغال صنعتي در كارگاه هاي خرد و كوچك متمركز شده كه نشان مي دهد 
س��از و كار موجود اقتصادي و روند توس��عه صنعتي كش��ور در جهت رشد آنها به سمت 

صنايع كوچك و متوسط عمل نكرده است. 
س��هم صنايع بزرگ پتروشيمي، خودروس��ازي، فوالد و فلزات اساسي از كل اشتغال 
توليد صنعتي كش��ور كمتر از 6 درصد و س��هم معدن 4 درصد است. در شرايطي كه در 
دوره 95-1368 ميزان تولي��د كارگاه هاي بزرگ صنعتي بيش از 1000درصد باال رفت، 
ميزان اشتغال آنها فقط 30 درصد افزايش يافت. در دوره 95-1380 رشد 240 درصدي 
توليد اين كارگاه ها توام با عدم تغيير در اشتغال آنها بود. بر اساس آمار بانك مركزي در 
طي دهه هاي هفتاد و هش��تاد شمس��ي توليد كل بخش صنعت 380درصد و در همين 
ح��ال تولي��د صنايع بزرگ 640 درصد افزايش يافت. بر اس��اس داده هاي مركز آمار طي 
دوره 90-1373، ارزش افزوده)درآمد( صنعتي صنايع بزرگ 700درصد و صنايع كوچك 
و متوسط 150درصد رشد پيدا كرد. الگوهاي رشد صنعتي صنايع بزرگ و صنايع كوچك 
و متوسط نشان مي دهد كه در 3دهه اخير شرايط به زيان صنايع كوچك و متوسط رقم 
خورده است. در يك جمع بندي كلي صنايع بزرگ رشد بسيار بااليي را در ربع قرن اخير 
تجربه كرده اند كه توام با نرخ رش��د پايين يا منفي رش��ته هاي صنايع كوچك و متوسط 
اس��ت. در اين ميان رش��ته هاي صنعتي اشتغالزا مانند نس��اجي، پوشاك، چرم و مبلمان 

به شدت تضعيف و در نتيجه دچار ريزش اشتغال شده اند. 

بر اساس آمارهاي بانك جهاني، بنگاه هاي كوچك و متوسط سهم 63 درصد از اشتغال 
جهان��ي را ب��ه خود اختصاص داده اند كه اين س��هم براي اتحاديه اروپا و اعضاي س��ازمان 
همكاري و توس��عه اقتصادي و بيس��ت اقتصاد بزرگ جهان به ترتيب 67، 77 و 64 درصد 
است. سهم اين بنگاه ها از كل توليد ناخالص )ارزش افزوده( جهاني 49درصد، براي اتحاديه 
اروپا 58 درصد و اعضاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 54 درصد است. اقتصاد ايران 
به پديده يي دچار ش��ده كه در آن بنگاه هاي بزرگ رش��د كرده اند و بخش خصوصي حول 

محور كليدي و مهم بنگاه ها و صنايع كوچك و متوسط توسعه نيافته است. 

5- وضعيت كنوني صنايع بخش خصوصي )كوچك و متوسط( 
در ش��ش ماهه اول سال 1396 )نسبت به س��ال 1390 با شاخص 100(، كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي به ترتيب در رشته هاي مواد غذايي، دارويي، مواد و محصوالت شيميايي و 
پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي و كك، محصوالت الستيكي و پالستيكي و فلزات اساسي 
از ركود خارج ش��ده اند. در همين حال كارگاه هاي بزرگ در 15 كد آيس��يك رشته هاي 
صنعتي )از 23رش��ته( كماكان در ركود باقي مانده اند. به عبارتي 65 درصد از رشته هاي 

صنعتي هنوز در ركود هس��تند. در كنار كارگاه هاي بزرگ رشته هاي صنعتي اشتغالزا مانند 
پوشاك )شاخص 43 نس��بت به 100 در سال 1390(، مبلمان )شاخص 58(، چرم )شاخص 
78(، صنايع توليد منس��وجات )ش��اخص 86( و محصوالت چوبي )ش��اخص 86(، رشته هاي 
صنعتي با فنآوري متوسط و باال مانند محصوالت رايانه يي، الكترونيكي و نوري )شاخص 54(، 
محصوالت فلزي )ش��اخص 76(، ماشين آالت و تجهيزات )شاخص 85( و ماشين آالت مولد و 
انتقال نيروي برق و دس��تگاه هاي برقي )شاخص 88(، هنوز نتوانسته اند از ركود خارج شوند. 
به طور كلي صنايع بزرگ دولتي و ش��به دولتي متكي به انرژي و منابع از ركود خارج شده اند 
اما صنايعي كه بيش��تر متعلق به بخش خصوصي و متكي به نيروي كار هس��تند، كماكان در 

ركود باقي مانده اند. 

در طي دوره 95-1390 با وجود رشد 36درصدي توليد داخلي آهن و فوالد، صادرات 
331درص��د افزاي��ش يافت و در همين ح��ال واردات و مصرف داخلي ب��ه ترتيب 57 و 
26درصد كاهش پيدا كرد كه به مفهوم تشديد ركود در صنايع پايين دستي و بخش هاي 
مصرفي وابس��ته به آهن و فوالد اس��ت. روند مش��ابه صنايع پايين دستي آهن و فوالد در 
خصوص صنايع پايين-دس��تي پتروش��يمي وجود دارد. در ش��رايطي كه طي سال هاي 
1394و 1395، توليد محصوالت پتروش��يمي با 7درصد رش��د به 50 ميليون تن رسيد، 
مصرف داخلي )ش��امل مصرف داخلي واحدهاي پتروشيمي( 37درصد كاهش و صادرات 

72درصد افزايش پيدا كرد. 
فعاليت هاي رانتي كه به نام توليد صورت مي گيرد، اثرات مخربي در فهم واقعيت هاي 
اقتصادي ايران ايجاد كرده است و اختالل هاي بزرگي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي 
كش��ور ب��ه وجود آورده اس��ت. با اعالم يك ش��اخص كلي كه تحت تاثي��ر صنايع رانتي 
ايجادكننده رش��د بي كيفيت قرار دارد، ش��رايط در آستانه فروپاشي بخش صنعت پنهان 
مي ش��ود و نظام سياست گذاري كش��ور حساس��يت خود را به اصالح وضعيت نامطلوب 
كنوني از دس��ت مي دهد. شايان ذكر است كه مش��كل با اندازه واحدهاي بزرگ نيست، 

موضوع بحران ساز رانتي بودن و مناسبات غيرشفاف و فساد و آسيب زننده آنها است. 

6- جمع بندي و نتيجه گيري
در ي��ك جمع بن��دي اجمالي مش��كل اصل��ي اقتصاد اي��ران تفوق بنگاه ه��اي بزرگ 
خصولتي-رانتي-دولتي بر آن و از س��وي ديگر نقش و جايگاه كمرنگ بخش خصوصي و 
صنايع كوچك و متوسط است. اجراي نسخه پيشنهادي بيش از هر چيز چرخه اقتصادي 
مخرب س��ه دهه اخير در جهت پشتيباني از اين بنگاه ها را استمرار مي بخشد و از سوي 

ديگر بخش خصوصي واقعي و صنايع كوچك و متوسط را تضعيف مي كند. 
يكي از خصلت هاي بارز طيف اقتصاددان نئوليبرال داخلي تكيه گزينش��ي، س��طحي 
و مطل��ق به نظريات و انگاره ه��اي بنيادگرايي بازار، بدون توجه به واقعيت ها، اقتضائات و 
مناس��بت هاي اقتصاد ايران و بيش از همه وابستگي شديد به الگوهاي اقتصادي رايج در 
امريكا اس��ت. س��بك و الگوي اقتصاد امريكايي بنا به خصلت امپرياليستي آن قابل تكرار 
در هيچ اقتصادي نيس��ت، چه برس��د به اينكه در اقتصاد رانت��ي تك محصولي نامولدي 
مانند ايران قابل اس��تفاده باش��د. نظام اقتصادي مورد نظر نئوليبرال هاي داخلي، بيش از 
هر چيز به يك نظام جنگل اقتصادي ش��بيه اس��ت كه تحت لواي قواعد اقتصاد بازار به 
بنگاه-هاي اقتصادي خصولتي-رانتي-دولتي آزادي عمل كامل اعطا مي گردد و از س��وي 
ديگر با ناديده گرفتن اصول اقتصاد بازار، انحصار اين بنگاه ها بر بازار غالب مي شود، انواع 
مداخ��الت حمايتي دولتي به نفع بنگاه ه��اي خصولتي-رانتي صورت مي گيرد، رانت هاي 
گسترده دولتي تزريق مي ش��ود، مزيت هاي رانتي جايگزين مزيت هاي رقابتي مي گردد، 
ماليات از صاحبان س��ودها و منافع باال اخذ نشده و به جاي آن از طبقه متوسط و پايين 
مالي��ات تورمي گرفته مي ش��ود، اقتصاد رفاقتي بر همه چيز س��لطه پيدا مي كند. در اين 
اكوسيس��تم دايناسوري ماقبل تاريخ، دوزيس��تيان خصولتي-دولتي با تغذيه از بسته يي 
از رانت ه��ا از محل منابع و ثروت هاي ملي و عمومي و در همين حال تخريب بنيان هاي 
اقتصادي و اجتماعي، هر روز فربه تر و قدرتمندتر و از سوي ديگر بخش خصوصي واقعي 

و مردم نحيف تر و ضعيف تر مي شوند. 
ش��يوه مورد اجراي نئوكالسيك هاي وطني اين است كه به جاي شناسايي ريشه هاي 
اصلي گرفتاري كش��ور و ارائه راه حل براي خروج از بحران، به س��مت دور زدن مس��اله 
حركت مي كنند و تقويت س��اختارهاي بحران س��از و عوامل تش��ديدكننده را پيش��نهاد 
مي دهند. به عنوان مثال در جريان بحران مالي دولت به جاي پرداختن به هزينه كردهاي 
رانتي و ناكارآمد و ارائه پيشنهادهايي براي رفع بحران فروپاشي مالي دولت، راه حل هايي 
ارائه مي دهند كه ناظر بر حفظ س��اختار ناكارآمد و پرفس��اد موجود و بي اعتنايي به آن 
اس��ت. نمونه آن نس��خه گردش مورد اشاره است كه به جاي حركت در جهت حل ريشه 

بحران و برخورد با مناسبات رانتي، پيشنهاد شدت بخشيدن به آن را مي دهد. 
بحران اقتصادي ايران از هزينه هاي كالن و رو به تزايد دستگاه ها و بنگاه هاي خصولتي-

رانتي-دولت��ي سرچش��مه مي گيرد ك��ه 3 ضلعي )1( هزينه هاي ب��االي غيرحاكميتي و 
غيرضروري و ناكارآمدي دولت، )2( تزريق رانت ها به بنگاه هاي خصولتي و تامين منافع 
گروه ه��اي خاص و )3( عدم اخذ ماليات از درآمدها و منافع كالن و معافيت هاي مالياتي 
رانتي ه��ا، محورهاي آن را در ب��ر مي گيرد. راه نجات اقتصاد اي��ران بر خالف آن چه در 
نسخه گردش اقتصاد خصولتي-رانتي-دولتي و ديگر راهكارها و رويكردهاي اقتصاددانان 
نئوليبرال تكرار ش��ده است از تس��هيل و تش��ويق فعاليت مولد اقتصادي مردم و بخش 
خصوص��ي واقعي مي گ��ذرد. اقتصاد ايران در ش��رايط ركود عمق يافته ق��رار دارد كه در 
نتيجه با بحران تقاضاي موثر روبه رو ش��ده اس��ت. اين بحران هم خانوارها و هم دولت را 
به شدت تحت تاثير قرار داده است. بنگاه هاي كوچك و متوسط قدرت خلق اشتغال مولد 
و ارزش افزوده اقتصادي بااليي دارند و ضمن سرمايه بري پايين، بحران هاي آب و محيط 
زيس��تي را در كشور تشديد نمي كنند. هم اكنون ايجاد اشتغال مولد را مي توان به عنوان 
مهم ترين و حياتي ترين موضوع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي كشور مطرح كرد. 
رش��د اشتغال مولد در بخش خصوصي واقعي منشأ اثرات مثبتي مانند كاهش فشارهاي 
س��نگين بودجه يي دولت )در زمينه هاي تامين رفاه، تامين اجتماعي و يارانه ها(، افزايش 
درآمد ملي، رشد اقتصادي پايدار، كاهش نابرابري هاي اجتماعي، بر طرف شدن بسياري 
از معضالت اجتماعي و فرهنگي و ارتقاي رضايت عمومي مي شود. در اين راستا 3 محور 
كليدي و مهم »ايجاد اش��تغال مولد«، »پيش��برد و ترويج نوآوري« و »توس��عه صادرات 

كاالها و خدمات با ارزش افزوده« مي تواند مد نظر قرار گيرد. 
آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه آميز است. 
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بورسكاال10
 عملك�رد »وبانك« طي 6 ماه: س��رمايه گذاري 
گروه توس��عه ملي)س��رمايه گذاري بانك ملي ايران( 
اطالع��ات و صورت ه��اي مالي مياندوره ي��ي 6 ماهه 
منتهي به 31 ش��هريور ماه 96 را حسابرس��ي شده و 
با س��رمايه ثبت ش��ده معادل 16هزار و 250ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. همچنين، ش��ركت در دوره شش 
ماهه نخس��ت س��ال مال��ي 96 مبلغ ي��ك دو هزار و 
218ميليارد و 700ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد. بر اين اس��اس مبلغ 137ريال س��ود به ازاي هر 
سهم پوشش داده ش��د كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل 21درص��د افزايش يافت. در 
س��ويي ديگر، اين ش��ركت در دوره 6 ماهه مش��ابه 
سال مالي قبل مبلغ 113ريال سود به ازاي هر سهم 
پوش��ش داده بود. بر اس��اس اين گزارش »وبانك« با 
افزودن سود انباش��ته ابتداي سال به سود خالص هر 
سهم مبلغ دو هزار و 943ميليارد و 474ميليون ريال 
سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 نگاه�ي بر عملك�رد پخش الب�رز: پخش البرز 
اطالع��ات و صورت هاي مال��ي مياندوره ي��ي 9ماهه 
منته��ي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با 
سرمايه ثبت شده معادل 520 ميليارد ريال و سرمايه 
ثبت نشده معادل 80 ميليارد ريال منتشر كرد. افزون 
بر اين، ش��ركت در دوره 9ماهه س��ال مالي 96 مبلغ 
يك 111ميلي��ارد و 487ميليون ريال س��ود خالص 
كس��ب كرد. بر اين اس��اس مبلغ 214ريال س��ود به 
ازاي هر س��هم كنار گذاشته ش��ده كه در مقايسه با 
دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 15درصد كاهش 
يافت. اين ش��ركت در دوره 9ماهه مش��ابه سال مالي 
قبل مبلغ 251ريال س��ود به ازاي هر س��هم پوشش 
داده بود. در س��ويي ديگر »پخش« با افزودن س��ود 
انباش��ته ابتداي سال به س��ود خالص هر سهم مبلغ 
170ميليارد و 425ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
ش��ركت  »وپت�رو«:  عملك�رد  ب�ر  نگاه�ي   
و  اطالع��ات  پتروش��يمي  صناي��ع  س��رمايه گذاري 
صورت ه��اي مالي مياندوره يي ش��ش ماهه منتهي به 
30 آبان ماه 96 را حسابرس��ي شده و با سرمايه ثبت 
ش��ده معادل يك هزار و 820 ميليارد ريال منتش��ر 
كرد. همچنين ش��ركت در دوره 6 ماهه نخست سال 
مال��ي 96 مبلغ يك هزار و 7ميلي��ارد و 386ميليون 
ريال سود خالص كرد. بر اين اساس مبلغ 4ريال سود 
به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره 
مشابه س��ال مالي قبل معادل 4درصد كاهش يافت. 
اين شركت در دوره شش ماهه مشابه سال مالي قبل 
مبلغ 4ريال زيان به ازاي هر س��هم پوشش داده بود. 
بر اين اس��اس »وپترو« با افزودن سود انباشته ابتداي 
س��ال به سود خالص هر س��هم مبلغ يك هزار و 60 
ميليارد و 871 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتشار عملكرد 9ماهه گروه صنعتي سپاهان: 
شركت گروه صنعتي سپاهان اطالعات و صورت هاي 
مال��ي مياندوره يي 9ماهه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 96 
را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 1650ميليارد 
ري��ال منتش��ر ك��رد. همچنين، ش��ركت با انتش��ار 
صورت هاي مالي 9 ماهه س��ال مالي جاري اعالم كرد 
در دوره 9ماهه ياد شده مبلغ 31ميليارد و 15ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
48ريال س��ود به ازاي هر س��هم محق��ق كرد كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 70درصد 
كاهش داش��ت. »فس��پا« در 9ماهه مشابه سال مالي 
قب��ل مبلغ 161 ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار 
گذاشته بود. بر اين اس��اس، به سود خالص دوره نيز 
سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
203ميليارد و 947ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 اختصاص 711ريال س�ود »بفجر«: پتروشيمي 
فج��ر اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 9ماهه 
منته��ي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با 
سرمايه ثبت ش��ده معادل شش هزار و 500 ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. همچنين ش��ركت در دوره 9ماهه 
س��ال مال��ي 96 مبل��غ 4ه��زار و 619 ميلي��ارد و 
743ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 711ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
كرد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل 
معادل شش درصد افزايش يافت. اين شركت در دوره 
9ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 672 ريال سود به 
ازاي هر سهم پوشش داده بود. افزون بر اين، »بفجر« 
با افزودن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص هر 
س��هم مبلغ پنج ه��زار و 878 ميليارد و 924ميليون 
ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در حس��اب هاي اين 

شركت منظور شد. 
 افزاي�ش 22درص�دي عملكرد »ش�پديس«: 
ش��ركت پتروش��يمي پرديس اطالعات و صورت هاي 
مالي مياندوره يي س��ه ماهه منتهي به 31شهريور ماه 
97 را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل 6 هزار 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين شركت در دوره 
سه ماهه نخست سال مالي 97 مبلغ يك هزار و 535 
ميليارد و چهار ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 256ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي 
قبل معادل 22درصد افزايش يافت. اين ش��ركت در 
دوره س��ه ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 210ريال 
سود به ازاي هر سهم پوشش داده بود. افزون بر اين، 
»ش��پديس« با افزودن سود انباش��ته ابتداي سال به 
س��ود خالص هر س��هم مبلغ دو هزار و 848 ميليارد 
و 134ميلي��ون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 اختصاص 254ريال س�ود هر سهم »وسپه«: 
شركت س��رمايه گذاري س��په اطالعات و صورت هاي 
مالي 12ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي 
نش��ده و با س��رمايه ثب��ت ش��ده معادل 5 ه��زار و 
382ميليارد ريال و س��رمايه ثبت نش��ده معادل يك 
هزار و 309ميليارد منتش��ر كرد. همچنين شركت با 
انتشار اطالعات و صورت هاي سال مالي 96 به صورت 
حسابرسي نش��ده، اعالم كرد طي سال مالي گذشته 
مبلغ يك هزار و 367ميليارد و 149ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 254ريال سود 
به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 18درصد كاهش داشت. 
بر اين اساس »وسپه« در 9ماهه سال مالي قبل مبلغ 
308ريال س��ود به ازاي هر س��هم محق��ق كرده بود. 
به س��ود خالص دوره نيز سود انباش��ته ابتداي سال 
اضافه ش��د و در نهايت مبلغ يك هزار و 763ميليارد 
و 318ميلي��ون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

معاون وزير از حركت به سمت مبادالت شفاف در حوزه كااليي خبر مي دهد

نقش بورس  كاال در عبور از اقتصاد دستوري
اكنون كه معامالت محص��والت زنجيره فوالد به 
نوب��ت درحال اضافه ش��دن به بورس كاال هس��تند، 
معاون معدن��ي وزير صنعت، معدن و تجارت از اقدام 
اين وزارتخانه براي تعيين فرمول قيمت گذاري آهن 
اس��فنجي جهت ارائه به بورس كاال خبر داده اس��ت. 
جعفر س��رقيني با بيان اينكه ب��ورس كاال در فاصله 
گرفتن از اقتصاد دستوري اثرات مثبتي براي اقتصاد 
داش��ته اس��ت، اظهار كرد: با هم انديش��ي در بخش 
خصوصي و دولتي و اس��تفاده از ظرفيت هاي بورس 
كاال ديگ��ر نياز به مداخله دول��ت در بازار محصوالت 
نخواهيم داش��ت البته اي��ن هم انديش��ي ها بايد به 
صورت منصفانه و برد- برد براي صنايع پايين دستي 
و باالدستي انجام شود تا بتوانيم در مسير آزادسازي 
قيمت ها و مش��اركت م��ردم در اقتصاد به درس��تي 
گام برداريم. وي افزود: درصدد هستيم براي محصولي 
همچون آهن اسفنجي نيز فرمول پايه يي تعيين شود 
تا عرضه و تقاضا در بورس، قيمت نهايي را مش��خص 
كند. به گزارش ايس��نا، مع��اون معدني وزير صنعت، 
معدن و تجارت همچنين با اش��اره به عرضه س��نگ 
آه��ن به بورس كاال بيان ك��رد: وزارت صنعت موافق 
اين موضوع اس��ت كه سنگ آهن به بورس كاال بيايد 
و توليدكنندگان س��نگ آهن مي توانند براي عرضه 
محصوالت ش��ان در بورس كاال و حركت به س��مت 
اقتصاد مبتني بر بازار اقدام كنند. س��رقيني در ادامه 
اظهار كرد: در راس��تاي حركت به س��مت مبادالت 
شفاف در حوزه كااليي، بورس كاال يك اتفاق مبارك 
در اقتصاد ايران است و اگر دوران گذشته و حواله يي 
را به ياد بياوريم بيش��تر قدر اين ب��ورس را خواهيم 
دانس��ت. از اين رو بايد طي س��ال هاي آينده ش��اهد 
ارتقا جايگاه و فعاليت هاي بورس كاال البته با حمايت 
نهادهاي دولتي و خصوصي باش��يم. اين معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تقويت و توسعه 
ب��ورس كاال از حيطه معام��الت كاالهاي داخلي بايد 
فراتر برود، افزود: پيش��رفت هاي ب��ورس كاال بايد در 
زمين��ه بين المللي نيز نمود پي��دا كند بطوري كه در 
صورت فراهم شدن برخي زيرساخت ها مي توان شاهد 
توسعه تجارت ايران با كش��ورهاي مختلف از طريق 
بورس كاال بود. به گفته س��رقيني، ب��ورس كاال بايد 
به سازوكارهايي مجهز ش��ود تا براي توليدكنندگان 
و س��رمايه گذاران خارجي نيز جذاب باش��د و توسعه 

ابزارهاي مالي را يكي از همين جذابيت ها دانست. 

 ركوردهاي تاريخي 96
در سويي ديگر، عبور ارزش معامالت بورس كاالي 
ايران از مرز 100هزار ميليارد تومان طي يازده ماهه 
س��ال 96 و اختصاص نيم��ي از ارزش معامالت بازار 
سرمايه به بورس كاال از مواردي است كه كارشناسان 
سال 96 را سال طاليي تاالر نقره يي قلمداد مي كنند. 
در همين ارتباط، مديرعامل يك ش��ركت كارگزاري 
در بيان داليل دس��تيابي ب��ورس كاال به ركوردهاي 

تاريخ��ي و افزايش حج��م و ارزش معامالت در اين 
بورس اظهار كرد: رشد ارزش معامالت بورس كاال به 
100 هزار ميليارد تومان گرچه به افزايش نرخ كاالها 
نيز مربوط مي شود، اما از مهم ترين داليل آن افزايش 
حج��م معامالت ب��ازار فيزيكي و مال��ي تحت تاثير 
افزايش تنوع در كاالهاي عرضه شده در بورس بوده 
كه بر رشد معامالت از نظر ريالي نيز اثر مثبت اعمال 
كرده اس��ت. به گزارش كاال خبر، حس��نعلي بشارت 
احساني افزود: در بين رينگ هاي مختلف بورس كاال، 
روند توسعه در رينگ كشاورزي بيش از ساير بازارها 
بوده است؛ زيرا رينگ صنعتي و پتروشيمي از ابتداي 
فعاليت با ورود فعاالن اين بازارها و معامالت پرحجم 
رو ب��ه رو ب��وده كه طي چند س��ال اخير تالش هاي 
زيادي در حوزه عرضه متنوع محصوالت كش��اورزي 
در بورس كاال انجام شد كه امروز نتيجه آن تالش ها 
را مشاهده مي كنيم. وي افزود: بورس محلي است با 
ش��فافيت حداكثري ضمن اينكه در اين بازار كشف 
قيمت منصفانه و واقعي برمبناي نظام عرضه و تقاضا 
انجام مي شود؛ آن هم در شرايط اقتصاد فعلي كه در 
بازارهاي سنتي واسطه ها حضور دارند. اين كارشناس 
ارشد بازار سرمايه در خصوص حذف واسطه ها و آثار 
ناش��ي از آن از طري��ق عرضه كااله��ا در بورس كاال 
گفت: يكي از مزاياي مهم عرضه محصوالت مختلف 
در بورس كاال اين اس��ت كه موجب حذف واسطه ها 
در بازارها مي ش��ود و اين امر تخصيص بهتر مواد به 

مصرف كنندگان را در پي دارد. طبيعي اس��ت كه با 
اين اقدام هزينه هاي توليدكننده تا حد زيادي كاهش 
يافته و بهاي تمام شده كاالي معامله شده در بورس 
نيز به مراتب كمتر مي ش��ود. زي��را عرضه در بورس 
مانع از چرخش يك كاال در بين چند واسطه مي شود 
و به صورت مس��تقيم در اختي��ار مصرف كننده قرار 
مي گي��رد و اين نتيجه از نظر اقتصادي بس��يار حائز 
اهميت است. بشارت احساني، توسعه بورس كاال در 
حوزه معامالت ابزارهاي نوين و خدمات مالي به ويژه 
ابزارهاي مش��تقه را يكي از اقدامات توس��عه يي اين 
بازار دانس��ت و گفت: براي توسعه اين بازار مي توان 
در ح��وزه راه اندازي قرارداده��اي آتي روي كاالهاي 
استاندارد حوزه كشاورزي و نيز پتروشيمي اقدام كرد 
كه تحقق اين امر مي تواند در توس��عه هر چه بيشتر 
بورس كاال و افزايش امكان برنامه ريزي اقتصادي به 

ويژه براي توليدكننده و مصرف كننده مفيد باشد. 

 عوامل توسعه 
افزون بر اين محمد اميري، مدير واحد كاال و انرژي 
يك ش��ركت كارگزاري نيز درخص��وص داليل ثبت 
ركوردهاي معامالتي جديد در بورس كاال گفت: بازار 
بورس كاال كه متشكل از تاالر صنعتي، پتروشيمي و 
كشاورزي است، در سال هاي اخير با رشد چشمگيري 
رو به رو بوده است به ويژه در تعامل با عرضه كنندگان 
و مصرف كنندگان در هر س��ه ح��وزه به خصوص در 

بخش كش��اورزي اقدامات گس��ترده يي انجام شد كه 
همي��ن امر باعث ب��زرگ ش��دن ارزش كل معامالت 
اين بازار ش��ده است. اميري افزود: در معامالت بخش 
كشاورزي، اجراي سياست قيمت تضميني محصوالت 
مختلف به ويژه معامله گندم در بورس كاال و انتش��ار 
گواهي س��پرده كااليي در اين رش��د بسيار موثر بوده 

است. 
وي در خص��وص اعتماد صنايع ب��ه بورس كاال و 
تمايل آنها به اس��تفاده از ظرفيت هاي اين بازار اظهار 
كرد: طي س��ال هاي اخير فعاالن صنايع مختلف هم 
نس��بت به اين بازار اعتماد بيشتري پيدا كرده اند؛ به 
طوري كه در بازار پتروشيمي نيز شاهد افزايش حجم 
و ارزش معامالت محصوالت اين صنعت هس��تيم كه 
نشان دهنده اعتماد فعاالن اين حوزه به بورس است. 
اي��ن كارگزار واح��د كااليي به انتش��ار اوراق گواهي 
سپرده كااليي نيز اشاره كرد و گفت: واقعيت امر اين 
است كه بررسي و طراحي شيوه هاي معامالتي نوين 
مثل گواهي سپرده كااليي و البته قراردادهاي مشتقه 
باعث شده فعاالن صنايع اعتماد بيشتري به اين بازار 
داشته باشند به طوري كه حجم معامالت كل بورس 
كاال از محل معامالت اي��ن ابزار جديد افزايش يافته 
اس��ت. اميري در خصوص توسعه بازار ابزارهاي نوين 
مالي در بورس كاال و پيش��ي گرفتن آن از معامالت 
بازار فيزيكي اظهار كرد: معامالت س��پرده كااليي از 
ابتدا براي محصول ذرت اس��تان خوزستان آغاز شد 

و 190هزار تن محصول با اس��تفاده از اين ابزار مورد 
معامله قرار گرفت تا مش��خص شود آيا طرح پايلوت 

موفق بوده يا خير. 
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه ادام��ه داد: طبق 
بررس��ي هاي به عمل آمده در آن زمان مشخص شد 
كه همه از اين ابزار رضايت داشتند و اين امر موجب 
ش��د عالوه بر معامل��ه كل ذرت توليدي در كش��ور 
در بس��تر بورس كاال، معامالت جو ني��ز در اين بازار 
آغاز ش��ود. وي درخصوص مزيت بازار ابزارهاي مالي 
نس��بت به بازار معامالت فيزيكي اظهار كرد: در بازار 
فيزيكي، امكان انجام معامالت پيوس��ته وجود ندارد؛ 
اين در حالي اس��ت كه در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي 
همچون سپرده كااليي قابليت انجام مستمر معامالت 
روي انواع محصوالت وجود دارد. اين كارگزار كااليي 
ب��ه راه ان��دازي معام��الت پيوس��ته روي محصوالت 
حوزه كش��اورزي همچون پس��ته و زعفران به عنوان 
محصوالت كش��اورزي ارزآور در كش��ور با استفاده از 
انتشار اوراق گواهي سپرده كااليي اشاره كرد و گفت: 
با انتقال معام��الت اين محصوالت به بورس مي توان 
شاهد بود كه فضاي داللي حاكم بر معامالت بازارهاي 
س��نتي آنها مرتفع شده است. ضمن اينكه وجود اين 
ظرفيت ه��ا بيان گر اين موضوع اس��ت ك��ه مي توان 
گواهي س��پرده كااليي را براي ايجاد بازاري مستمر و 
انجام معامالت پيوسته در رينگ هاي ديگر نيز مورد 

استفاده قرار داد. 
وي افزود: در اس��فند ماه جاري ش��اهد عرضه و 
معامل��ه نخس��تين اوراق گواهي س��پرده كااليي در 
صنعت پتروشيمي براي محصول پلي اتيلن سنگين 
بادي توليدي پتروش��يمي جم بوديم كه اين موضوع 
نيازمند فرهنگ س��ازي و اطالع رساني بيشتر است تا 
كاركردهاي آن به فعاالن حوزه صنايع معرفي شود. بر 
اين اساس، اين قابليت وجود دارد كه توليدكنندگان 
بزرگ در صنايع مختلف نيز گواهي س��پرده كااليي 
را ب��راي فروش محصوالت خود اس��تفاده كنند. وي 
از ام��كان راه اندازي معامالت آنالين گواهي س��پرده 
كااليي براي خريداران و فروش��ندگان در بورس كاال 
س��خن گفت و افزود: اين ابزار مالي امكان اس��تفاده 
ب��ه عنوان تضمين و وثيقه در دريافت تس��هيالت را 
براي توليدكننده فراهم مي آورد و بازار خرده فروشي 
نيز مي تواند به اين معامالت اضافه ش��ود. اميري در 
خاتمه س��خنان خود تصريح كرد: به نظر مي رس��د 
سياس��ت  هاي بورس كاال نيز در اين راستا قرار دارد 
تا با كمك اين ابزار، بازار خرده فروش��ي را نيز توسعه 
دهد. همچنين اتفاقي كه بيش��تر در بورس هاي دنيا 
مش��اهده مي شود اين است كه بيش��تر معامالت در 
بورس ه��اي كااليي به جاي معامالت فيزيكي مبتني 
بر كاموديتي ها بر مبناي معامالت كاغذي و در قالب 
اوراق و ابزاره��اي نوين مالي اس��ت. از اين رو به نظر 
مي رس��د طي سال هاي آتي بورس كاالي ايران نيز با 
اقدامات انجام شده بيشتر به اين سمت حركت كند. 

مروري بر مهم ترين رويدادهاي تاالر  نقره اي
گروه بورس 

 در هفت��ه گذش��ته رويداده��ا و اظهارنظره��اي 
مهمي پيرامون بورس كاالي ايران صورت گرفت كه 
معامله نخستين محموله صادراتي زعفران و معامله 
نخستين گواهي س��پرده كااليي صنعت پتروشيمي 
در ب��ورس كاال، نامه وزارت صنع��ت به معادن براي 
عرضه و كش��ف قيمت س��نگ آهن در بورس كاال و 
امكان عرضه كاالهاي قاچاق مكشوفه در بورس كاال 
از مهم تري��ن آنها بود. اين درحالي اس��ت كه در روز 
چهارشنبه 16 اسفند ماه تاالر محصوالت كشاورزي 
بورس كاالي ايران شاهد معامله 81 كيلوگرم زعفران 
ب��ود. در ش��رايطي ك��ه مديرعامل س��ازمان تعاوني 
روستايي هفته گذشته از عرضه پر حجم زعفران در 
بورس كاالي ايران خبر داده بود، در روز 16 اس��فند 
ماه براي نخس��تين بار 81كيلوگرم زعفران رشته يي 
درج��ه يك پوش��ال مرغوب با قيمت ه��ر كيلوگرم 
53 ميلي��ون و 954هزار ريال در بورس كاالي ايران 

معامله شد. 

 معامله گواهي  سپرده  كااليي پتروشيمي 
عالوه بر اين در هفته گذشته و در روز 13 اسفند ماه 
نخستين گواهي سپرده كااليي در صنعت پتروشيمي 
براي محصول پلي اتيلن سنگين بادي BL3 توليدي 
پتروش��يمي جم با نماد »پتر9701ن01« در بورس 
كاالي ايران معامله ش��د. هر گواهي س��پرده كااليي 
محص��ول پل��ي اتيلن س��نگين بادي اي��ن مجتمع 
پتروش��يمي به قيم��ت 56 ه��زار و 600 ريال مورد 
معامله قرار گرفت و 44ه��زار گواهي معادل 44هزار 
كيلوگرم)44تن( از اين محصول در بازار دادوستد شد 
و ارزش معامالت��ي بيش از 2ميلي��ارد و 490ميليون 

ريال را رقم زد. 

 بازار مستمر و كشف قيمت هاي روزانه
افزون بر اين، مديرعامل بورس كاالي ايران هدف 
اصلي براي اس��تفاده از اين ابزار مالي را در راس��تاي 
ايجاد يك بازار مس��تمر براي كاالهاي مختلف عنوان 
كرد. حامد س��لطاني نژاد درخصوص عرضه نخستين 
گواهي س��پرده كااليي گفت: يك��ي از اهداف بورس 
كاالي ايران از انتشار گواهي سپرده كااليي اين است 
كه براي كاالها يك بازار مستمر شكل بگيرد كه روزانه 
بتوان قيمت كاال را رصد كرد. وي تصريح كرد: با اين 
اقدام مصرف كنندگان خرد كه به انبارهاي توليدكننده 
دسترس��ي ندارند، مي توانند با خريد گواهي س��پرده 
كاالي��ي از بورس به انبارهايي كه نزديك بازار مصرف 
است جهت تحويل كاالي مورد نياز خود مراجعه كنند. 

 كاهش هزينه هاي دولت 
مديرعامل بورس كاالي ايران معتقد است، عرضه 
گندم كل كشور در بورس كاال براساس سياست قيمت 
تضميني هزينه هاي دولت براي خريد گندم را كاهش 
مي دهد. حامد سلطاني نژاد گفت: از  سال آينده گندم 

توليدي كش��ور در بورس كاال عرضه مي شود كه اين 
اتفاق مي تواند س��ازوكار معامله اين محصول مهم را 
شفاف كرده و دالالن و واسطه ها را از بازار حذف كند، 
چرا كه كش��اورزان در اين ساختار مي توانند به صورت 
مستقيم گندم توليدي خود را به فروشندگان عرضه 
كنند. وي اذعان داش��ت: در سال جاري چيزي حدود 
1.8  ميليون تن از گندم توليدي كشور در بورس كاال 
عرضه ش��د. اين درحالي است كه ميزان توليد گندم 
ايران رقمي در حدود 7تا 8  ميليون تن است و با اين 
حساب نزديك به يك چهارم گندم كشور كه در واقع 
گندم توليدي 4 استان كشور است، در ساختار مدرن 

بورس كاال عرضه شده است. 

 اجراي طرح عرضه خرما 
مديرعامل ب��ورس كاالي ايران درخصوص عرضه 
خرما نيز در بورس كاال گفت: قرار است از سال آينده 
طب��ق توافق ص��ورت گرفته، عرضه خرم��ا در بورس 
كاالي ايران انجام ش��ود. سلطاني نژاد گفت: در مورد 
خريد خرما، پيش��نهاد ما اين بود كه ابتدا محصول را 
ما از كش��اورز تحويل بگيريم 30درصد پول را دولت 
در ابت��دا پرداخت كند؛ منته��ي 70درصد باقيمانده 
در انبار بورس بنام خود كش��اورز ثبت ش��ود كه اگر 
كشاورز توانست، محصول را طي ساز و كار بورس كاال 
عرضه نمايد و اگر نتوانست، دولت به صورت توافقي از 

كشاورز خريد كند. 

 رعايت حقوق مصرف كنندگان 
همچنين، رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران 
س��ازوكار ب��ورس كاالي اي��ران را مصداقي در جهت 
حمايت از توليد كننده و مصرف كننده عنوان كرد. نيره 
پيروزبخت گفت: ب��ورس كاال به عنوان يكي از اركان 
بازار سرمايه نقش مهمي در رسيدن كاالهاي باكيفيت 
و استاندارد به دست مصرف كنندگان ايفا مي كند. به 
گفته وي، براساس قوانين س��ازمان ملي استاندارد و 
مولفه 24 اقتصاد مقاومتي، رعايت كيفيت و استاندارد 
همه كاالها براي رسيدن به دست مصرف كننده الزامي 
اس��ت كه با توجه به وجود نظارت ها و قوانين بورس 
كاال در جه��ت درياف��ت تضامي��ن از طرفين معامله 
مي توان گف��ت، بورس كاال نقش موثري در توس��عه 
حقوق مصرف كننده و توليد كنن��ده دارد. پيروزبخت 
تاكي��د ك��رد: رعاي��ت اس��تاندارد و كيفي��ت كاال از 
اولويت هاي رعايت حقوق مصرف كنندگان اس��ت كه 
بورس نيز يكي از ابزارهاي رس��يدن به اين اولويت در 

رعايت حقوق مصرف كنندگان به شمار مي رود. 

 موافقت مجلس 
در سويي ديگر، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به عرضه گندم در بورس كاال 
گفت: موافق آن هستيم كه كل عرضه گندم توليدي 
كشور در بورس كاال انجام شود؛ چرا كه گندم كاالي 
استراتژيكي اس��ت كه مي تواند تاثير خود را در حوزه 

كالن اقتصادي بگذارد. محمد رضا پورابراهيمي بيان 
ك��رد: با توجه ب��ه ضايعات گندم خريداري ش��ده در 
سياست خريد تضميني، عرضه اين محصول در بورس 
كاال به روش اجراي سياس��ت قيمت تضميني ضمن 
افزايش كيفيت از سوءاس��تفاده ها و مشكالتي مانند 
واردات غيرقانون��ي اين محص��ول جلوگيري مي كند. 
وي افزود: با عرضه كل گندم در بس��تر بورس كاال از 
برخي سوءاستفاده هاي احتمالي در خريد اين محصول 
جلوگيري مي شود. ضمن اينكه دولت هم بايد منابع 
مالي سنگيني براي خريد تضميني متحمل شود كه با 
اجراي سياست قيمت تضميني اين  بار مالي از دوش 

دولت برداشته مي شود. 

 عرضه كاالهاي قاچاق مكشوفه 
افزون بر اين، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي همچنين از پايان بررس��ي اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در كميس��يون 
متبوعش خبر داد و گفت: در اين كميسيون موضوع 
عرضه برخي كاالهاي قاچاق مكشوفه از طريق بورس 
كاال ارزيابي ش��د كه در اين راس��تا مي توان كاالهاي 
را ك��ه امكان عرضه در ب��ورس كاال را دارند از طريق 

سازوكار مذكور عرضه كرد. 

 نامه وزارت صنعت به معادن 
عالوه ب��ر اين معاون امورمع��ادن وصنايع معدني 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: در وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت به عرضه و كش��ف قيمت 
س��نگ آهن در بورس كاال، خوشامد مي گوييم و طي 
نامه يي به معادن نيز حمايت خود نسبت به اين اتفاق 
را اعالم كرده ايم. جعفر س��رقيني درخصوص مزاياي 
عرضه س��نگ آهن در ب��ورس كاال اظهار كرد: عرضه 
اين محصول در بورس كاال موجب مي شود از اين پس 
معادن مقياس كوچك نيز بتوانند قيمت محصول خود 
را در بورس كشف كنند. همچنين با عرضه در بورس 
اي��ن امكان وجود دارد ت��ا قيمت ها چه براي صادرات 
و چه براي عرضه در داخل، واقعي تر كش��ف ش��ود و 
تنها به قيمت محصول توليدي يك مجتمع وابس��ته 
نباش��د. وي گفت: عرضه محصوالت مختلف از جمله 
سنگ آهن در بورس موجب مي شود فروشنده زودتر 
به پول خود برسد و با توجه به شفافيت هاي معامالتي 
در بورس، دس��تگاه هاي ماليات��ي راحت تر مي توانند 
درآمدهاي مشمول ماليات را شناسايي كنند زيرا بستر 
معامالتي بورس شفافيت معامالت را از هر نظر بيشتر 

مي كند. 

 پاياني بر قيمت گذاري دستوري
همچنين، عضو هيات مديره انجمن س��نگ آهن 
گفت: گندله و كنسانتره سنگ آهن گل گهر درحالي 
در ب��ورس كاال پذيرش ش��ده ك��ه عرضه محصوالت 
سنگ آهني از چند سال گذشته مطرح بوده و انجمن 
سنگ آهن ايران موضوع ورود و تكميل زنجيره ارزش 

توليد فوالد در بورس را پيشنهاد داده بود. قدير قيافه 
در بيان مزاياي عرضه سنگ آهن در بورس كاال اظهار 
كرد: نخس��تين اتفاق مثبتي كه در عرضه محصوالت 
سنگ آهني و س��اير محصوالت زنجيره ارزش توليد 
در ب��ورس كاال وجود دارد، كش��ف قيم��ت واقعي و 
منصفان��ه اس��ت. همچنين با توجه به س��ازوكارهاي 
موجود در بورس كاال مكانيسم تسويه معامالت براي 
فروش هاي انجام ش��ده در رين��گ داخلي و صادراتي 
بورس كاال، عرضه كنندگان مي توانند در س��ريع ترين 
زمان ممكن وجه ناش��ي از ارزش كاالي فروخته شده 
خود را دريافت كنند. وي گفت: نكته دوم كشف قيمت 
منصفانه و خروج از شرايط يك طرفه يي كه بر اساس 
آن قيمت پايه محصول نيم ساخته يكي از كارخانجات 
مالك نرخ گذاري دس��توري بود ت��ا از اين پس روند 

قيمت ها برگرفته از نرخ هاي جهاني تعيين شود. 

 شناسنامه زعفران 
اف��زون ب��ر اين، مديرعامل يك ش��ركت مباش��ر 
رس��مي در طرح خري��د توافقي گفت: كش��اورزان و 
زعفرانكاران از اجراي سياست خريد توافقي كه براي 
نخس��تين بار در كشور اجرايي ش��د، استقبال كردند 
و زعف��ران كاران از نح��وه پرداخت پول محصول خود 
رضايت كامل داشتند. كريمي اظهار كرد: ما به عنوان 
يكي از مباش��ران رس��مي در اجراي اين طرح بيش 
از 2ت��ن و 800كيلوگرم زعفران را ب��ه روش معامله 
قطعي از كش��اورزان خري��داري كرديم و بيش از يك 
تن و 300كيلوگرم زعفران نيز در قالب گواهي سپرده 
كاالي��ي در بورس كاال مورد معامله ق��رار داديم. اين 
مباش��ر رسمي زعفران با تاكيد بر اينكه با اجراي اين 
سياست، زعفران ايراني براي نخستين بار شناسنامه دار 
ش��د، عنوان ك��رد: با اين اق��دام و ت��داوم اجراي اين 
سياست در سال هاي آتي مي توان برند زعفران ايراني 
را در دنيا مطرح كرد و حجم صادرات مس��تقيم اين 
محص��ول ارزآور را افزايش داد. همچنين، مديرعامل 
سازمان مركزي تعاون روستايي گفت: هدف از عرضه 
زعفران در بورس كاال اس��تفاده از ظرفيت ملي براي 
كسب موقعيت متناسب با توليد است تا ديگران براي 
محص��ول ما تعيين كننده قيمت نباش��ند؛ در واقع با 

اين حجم از توليد زعفران، اين حق مس��لم ما اس��ت 
كه پايه گ��ذار بورس جهاني زعفران باش��يم و قيمت 
پايه جهاني اين محصول را تعيين كنيم علي اوس��ط 
هاشمي گفت: با عرضه زعفران در بورس كاال به دنبال 
آن هستيم كه همه افرادي كه تا به امروز موضع فعالي 
در راه تجارت و صادرات داش��تند؛ حضور پررنگ تري 
در بازارهاي هدف داشته باشند. وي با اشاره به اينكه 
ايران تامين كننده 90درصد زعفران دنياس��ت، افزود: 
با اين حجم از توليد زعفران، اين حق مس��لم ماست 
كه پايه گذار بورس جهاني زعفران باشيم و قيمت پايه 

جهاني اين محصول را تعيين كنيم. 

 عرضه خودرو در بورس
بر اين اساس، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا 
در مراس��م آغاز عرضه خودرو كوئيك گفت: برخي از 
خودروه��اي توليدي ما و ديگر خودروس��ازان داخلي 
اخت��الف قيمت با بازار پي��دا كرده ان��د، بنابراين اگر 
بتواني��م اين محصوالت را در بورس كاال عرضه كنيم، 
اين اختالف قيمت به جاي وضعيت فعلي و رس��يدن 
به دالالن و واسطه ها به خودروسازان مي رسد. محسن 
جهرودي درباره هدف خودروسازان از عرضه خودرو در 
بورس كاال گفت: به طور كلي عرضه و تقاضا است كه 
قيمت يك محصول را تعيين مي كند و بورس كاال در 

اين زمينه مناسب است. 

 خروج از معامالت سنتي 
در سويي ديگر، رييس انجمن جوجه يكروزه گفت: 
م��ا فقط براي كش��ف قيمت به ب��ورس كاال مراجعه 
نكرده اي��م بلك��ه از بورس براي خ��روج عرضه جوجه 
يكروزه از حالت سنتي و شفاف سازي معامالت كمك 
گرفته ايم. درخصوص اينكه عرضه جوجه يك روزه در 
بورس كاال چه تاثيري در كش��ف قيمت آن داش��ته 
اس��ت، گف��ت: براس��اس قان��ون ابزاره��اي مالي اگر 
محصول��ي به طور مس��تمر در بورس عرضه ش��ود از 
شمول قيمت گذاري خارج مي ش��ود. وي اضافه كرد: 
بورس فقط براي كشف قيمت نيست بلكه براي خروج 
عرضه جوجه يك روزه از حالت س��نتي و شفاف سازي 

براي معامالت است. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 حضور در مناطق زلزله زده اس�تان كرمانش�اه - 
شهرستان سرپل ذهاب-ساري|  ستاد معين بازسازي 
بنياد مس��كن انقالب اسالمي اس��تان مازندران در استان 
كرمانش��اه در شهرس��تان س��رپل  ذهاب اس��تقرار يافت.  
وقوع زلزله در شهرس��تان س��رپل ذهاب استان كرمانشاه 
خس��ارت هاي مالي وجاني به همراه داش��ته ك��ه در اين 
ميان خس��ارت هاي مالي با تخريب واحدهاي مسكوني و 
تجاري همراه بوده اس��ت.   دراين راستا به منظور بازسازي 
شهرس��تان زلزله زده س��رپل ذهاب بنياد مسكن مازندران 
با توجه به رس��الت ذاتي خود وس��ابقه حضور دربازسازي 
مناط��ق جن��گ زده، مناط��ق زلزل��ه زده اس��تان كرمان، 
آذربايجان ش��رقي، رودبار و منجيل، كج��ور مازندران و... 
با استقرار س��تاد معين بازسازي دراين شهرستان مراحل 
بازسازي 5منطقه محله فوالدي، شهرك جهاد، ميراحمد، 
زعفران و پاونار را با اعزام تجهيزات از قبيل ماش��ين آالت 
سنگين و نيمه سنگين، نيروهاي انساني با حضور مديركل 
بنياد مسكن استان، معاونين و كارشناسان فني و اجرايي 

به مناطق مذكورعمليات اجرايي بازسازي را آغاز كرد. 

 ش�دت باد مانع فرود س�ه پرواز ورودي فرودگاه 
تبريز شد-تبريز| مديركل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي 
گفت: به علت نامناسب بودن شرايط جوي و سرعت باالي 
باد سه پرواز ورودي فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز 
از مشهد، تهران و كيش موفق به فرود نشده و به فرودگاه 
مبدا برگشتند. مصطفي صفايي گفت: سرعت باد در حال 
كم و زياد ش��دن است و در اين وضعيت نشستن هواپيما 
روي باند با مش��كل مواجه مي ش��ود. او با اش��اره به اينكه 
يكي از پروازهاي ورودي فرودگاه مربوط به ش��ركت آتا به 
زمين نشست و مشكلي نداشت، گفت: پروازهاي خروجي 
فرودگاه تبريز هم بدون هيچ مشكلي انجام مي شود. هنربر 
معاون مديريت بحران اس��تان هم گفت: هر چند تاكنون 
گزارشي از خسارت تندباد به درختان و تاسيسات شهري 
گزارش نش��ده اس��ت اما توصيه مي ش��ود، مردم از پارك 

خودرو در زير درختان خودداري كنند. 

 آمارهاي حوزه قاچاق كاال، شفاف س�ازي ش�ود-
قزوين| معاون سياس��ي و امنيتي استاندار قزوين تاكيد 
كرد: آمارهاي حوزه قاچاق كاال، شفاف سازي و در راستاي 
افزايش سطح آگاهي خانواده ها، اطالع رساني شود. عليرضا 
آش��ناگر در نشست ستاد مقابله با قاچاق كاال و ارز استان 
قزوي��ن اظهار كرد: ترويج براي حمايت از توليدات داخلي 
بدون شك نقش مهمي را در كاهش قاچاق به دنبال دارد. 
معاون سياس��ي و امنيتي اس��تاندار قزوين گفت: حمايت 
م��ردم از كااله��اي داخل��ي و ترويج فرهنگ اس��تفاده از 

محصوالت ايراني مهم ترين راه مقابله با قاچاق است. 

 غرس 3 هزار اصله نهال در جشنواره درختكاري 
خوي-اروميه| جشنواره بزرگ پياده روي و درختكاري به 
مناسبت هفته منابع طبيعي با استقبال خانواده ها و غرس 
3 هزار اصله نهال در خوي برگزار ش��د. جش��نواره بزرگ 
پياده روي و درختكاري به مناسبت هفته منابع طبيعي و 
با استقبال خانواده ها در خوي برگزار شد. اين جشنواره با 
حضور گسترده خانواده ها در تفرجگاه فنايي خوي برگزار و 
خانواده ها پس از پياده روي و كوهپيمايي 3هزار اصله نهال 
غرس كردند.  شريف رييس شوراي اسالمي شهر خوي در 
اين مراسم از احياي سنت پسنديده »هر تولد يك درخت« 
در خوي خبر داد و گفت: در اين سنت ديرينه هر خانواده 
با تولد فرزندي يك نهال درخت در دل طبيعت يا محدوده 

زندگي خود خواهد كاشت. 

 آغاز س�اخت تصفيه خانه فاضالب شهر اردكان-
يزد | وزير نيرو از اختصاص ۱۹ ميليارد تومان اعتبار براي 
ساخت تصفيه خانه شهر اردكان شهرستان سپيدان خبر 
 داد. اردكانيان در س��فر به س��پيدان گفت: براي اين طرح

۱۹ ميليارد تومان اعتبار از تسهيالت بانك توسعه اسالمي 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. او گفت: ظرفيت اين تصفيه 
 خانه ۶ هزار و ۹۰۰ متر مكعب در شبانه روز است و حدود

۲۲ ه��زار نف��ر را تحت پوش��ش قرار مي ده��د. وزير نيرو 
افزود: اين تصفيه خانه در زميني به مس��احت 3 هكتار در 
مدت ۲۴ ماه س��اخته مي ش��ود و 3 كيلومتر خط انتقال، 
۱5 كيلومتر شبكه اصلي و 55 كيلومتر شبكه فرعي دارد.  
اردكانيان گفت: پساب توليدي اين تصفيه خانه در بخش 

صنعت و كشاورزي هم استفاده مي شود. 

 كمك 3 ميليارد توماني گلس�تاني ها در جش�ن 
نيكوكاري-گ�رگان| مديركل كميته امداد امام خميني 
)ره( استان گلستان گفت: مردم سخاوتمند گلستان امسال 
در جشن نيكوكاري تاكنون 3 ميليارد تومان به نيازمندان 
كم��ك كردند. ام��ان اهلل حس��ين پور در بازديد اس��تاندار 
گلس��تان از پايگاه هاي جش��ن نيكوكاري گفت: جش��ن 
كمك 3 ميليارد توماني گلستاني ها در جشن نيكوكاري به 
مناسبت آغاز سال جديد با شعار »جوانه لبخند مي كاريم« 
ب��ا هدف كمك به تامين نياز ه��اي خانوارهاي نيازمند در 
3 روز برگزار ش��د. او افزود: تاكنون مردم اس��تان گلستان 
 در جش��ن نيكوكاري س��ال جاري در آستانه سال جديد

3 ميليارد تومان به نيازمندان كمك كردند. 

 ب�ا توجه به كم آبي بايد به س�مت مديريت تقاضا 
برويم-زنجان| مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري 
اس��تان زنجان گفت: در تامين آب اس��تان عمدتا از ۱۱۶ 
حلقه چاه آب شرب تامين مي شود و از دو سد نيز در اين 
رابطه بهره مند مي ش��ويم.  عليرضا جزءقاسمي با اشاره به 
اينكه ۶3 درصد س��طح استان تحت خشكسالي متوسط 
اس��ت، تصريح  كرد: وضعيت بارندگي در كل كش��ور بعد 
از پاييز خش��ك، در زمستان وضعيت مناسبي داشت ولي 
نبايد چشم مان به آسمان باشد ما بايد دنبال راهكار دايمي 
باش��يم و بايد با اصالح الگوي مصرف ش��رايط را مديريت 
كنيم.   اين مسوول با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته 
بارش برف در استان مناسب بود ولي در حال حاضر شاهد 

تغيير اقليم و تغيير رژيم بارش هستيم. 

 رفع مشكالت اقتصادي اولويت فعاليت مسووالن 
باشد-سمنان| نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه 
س��منان گفت: مس��ووالن كش��ور با همت مضاعف رفع 
مش��كالت اقتصادي مردم را بايد اولويت اصلي فعاليتشان 
قرار دهند.  آيت اهلل سيد محمد شاهچراغي در نمازجمعه 
اين هفته س��منان افزود: سال ۹۶ به فرموده رهبر معظم 
انقالب، سال اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال نامگذاري 
ش��ده اس��ت كه بايد ب��راي رونق اقتصادي م��ردم تالش 

بيشتري شود. 
او تصريح كرد: بيان درد مردم از سوي ائمه جمعه مخالفت 
با دولت نيس��ت بلكه تنها با تبيين مصايب و درد موجود 
در جامعه و راهكاري براي حل اين معضالت را خواس��تار 

هستند. 
وي افزود: مردم مش��كالت در جامعه را مي فهمند و خوب 

قضاوت مي كنند. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« از زير پوست سومين دوره نمايشگاه ويژه روستاييان و عشاير گزارش مي دهد

زماني براي چرخيدن چرخ معيشت روستاييان و عشاير

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

40 درصد مهارت آموزان كشور دانش آموختگان دانشگاهي هستند

گروه بنگاه ها|
نمايش��گاه توانمندي هاي روس��تاييان و عشاير 
كش��ور براي سومين سال پياپي از ميانه هاي اسفند 
در محل دايم��ي نمايش��گاه هاي بين المللي تهران 
برگزار ش��د و روز گذش��ته اختتاميه آن با استقبال 
مردم و رس��انه ها برگزار ش��د؛ نمايش��گاهي كه در 
بيان اهداف آن آمده اس��ت؛ »ارائ��ه توانمندي هاي 
روس��تاييان و عش��اير و تالش براي ارتقاي س��طح 

تخصصي و مهارتي روستاييان و عشاير.«
دامنه وس��يعي از محص��والت توليدي كه از نان 
محلي و صنايع دس��تي گرفته تا مواد غذايي خاص 
روس��تاييان و عش��اير و از تخم مرغ ه��اي محلي و 
گياهان كوهي گرفته تا ش��يريني هاي رنگ به رنگ 
در س��بد عرضه اين نمايش��گاه قرار داده شده اند تا 
مردم پايتخت نيز از حال و هواي توليدات روستايي 

و عشاير باخبر باشند. 
سومين نمايشگاه توانمندي روستاييان و عشاير 
از ۱۴ بخ��ش معرف��ي توانمندي ه��اي روس��تايي 
شهرستاني و استاني، نمايشگاه نوآوري ها و ايده هاي 
نو، روس��تاي نمادين، چادرهاي عشايري، نمايشگاه 
عملكرد دستگاه ها و سازمان ها، سرزمين ما، بخش 
بين الملل، نمايش��گاه عرضه توليدات و محصوالت، 
كارگاه آموزشي، نمايش��گاه عكس و فيلم، محوطه 
بازي ك��ودك، جايگاه مراس��م آيين��ي، چايخانه و 

سفره خانه سنتي تشكيل شده است. 
پس از گش��ت و گذار در محوطه باز نمايش��گاه، 
به س��الن ۲5 مي روم تا با كارآفريناني به گفت وگو 
بنشينم كه با بهره گيري از وام هاي حمايتي دولت، 
شغل جديدي ايجاد كرده اند يا كسب و كار خود را 

توسعه داده اند. 

 چرخيدن چرخ معيشت 
ميترا س��اماني، كارآفريني از استان زنجان است 
كه در غرف��ه اش دامنه وس��يعي از گياهان دارويي 
و ب��ه قول خودش معجزه آس��ا را جاي داده اس��ت 
ت��ا بازديدكنندگان با ابع��اد و زواياي مختلف نحوه 
اس��تفاده از اين محصوالت آشنا شوند. به سراغش 
مي رويم تا درباره اين نمايشگاه و حمايت مسووالن 

صحبت كنيم. 
ساماني در جريان گفت وگو با »تعادل« با اشاره 
به اين واقعيت كه در سال هاي اخير قدم هاي خوبي 
براي حمايت از كس��ب و كار روس��تايي و عش��اير 
برداشته شده است، مي گويد: »ما از روستاي زواجر 
در توابع شهرستان خدابنده زنجان در اين نمايشگاه 
ش��ركت كرديم. واقعيت آن است كه طي سال هاي 
گذشته بس��ياري از اهالي روستا به دليل مشكالت 
معيش��تي ونبود شغل روس��تا را ترك كردند تا به 
قول خودش��ان در ش��هر يك لقمه نان پيدا كنند، 
وضعيتي كه برخي از روس��تاها در استان زنجان را 
به ورطه فراموش��ي و متروك ش��دن كشاند؛ بيشتر 

جوانان روس��تا به ش��هرها مهاجرت كردند؛ اما اين 
روند طي سال هاي اخير بهتر شده است.«

از اي��ن كارآفري��ن درباره چرايي اي��ن تغييرات 
مي پرسم و اينكه فكر مي كند چرا اوضاع بهبود پيدا 
كرده؛ مي گويد: »از وقتي كه مسووالن براي كسب 
و كار روس��تاها ارزش قائل ش��دند، وضع هم بهتر 
ش��ده. درحال حاضر استانداري ها و فرمانداري ها از 
طرح هاي اش��تغالزايي روس��تايي حمايت مي كنند 
و اي��ن حماي��ت براي روس��تاييان دلگرم��ي ايجاد 
مي كند كه در روس��تاي خود بمانند و يك كس��ب 
وكار كوچ��ك و جمع و ج��ور راه اندازي كنند. خود 
ما مش��كالت معيشتي زيادي داش��تيم. ۲برادر من 
به ش��هر رفته بودند و من و مادرم و ۲خواهرم تنها 
در روس��تا بوديم. پدرم كه س��ال ها قبل فوت كرده 
در ح��وزه گياهان دارويي و غذايي كار مي كرد و به 
م��ا از كودكي آموزش داده ب��ود كه هر گياهي چه 
ويژگي هايي دارد و براي چه مواردي مناسب است. 
ما ه��م با كمك دهداري و فرمان��داري و با گرفتن 
وام از آنها؛ حمايت ش��ديم تا به توليد و فروش اين 
اقالم گياهي به عطاري ها و عموم مردم اقدام كنيم. 
خوشبختانه از اين طريق هم چرخ معيشت خانواده 
خودم��ان مي چرخد و هم اينكه براي 3 نفر از زنان 
روس��تا بعد از آموزش اش��تغالزايي كرده ايم تا به ما 

براي پاسخگويي به سفارش ها كمك كنند.«
از ميترا مي خواهم درباره نمايشگاه توضيح دهد 
و اينكه آيا از س��ومين دوره نمايشگاه راضي بوده يا 

نه كه مي گويد: »بله اين نمايشگاه هاي فصلي براي 
معرفي كارهاي ما و آش��نايي با مردم اس��تان هاي 
مختلف بسيار اثر گذار است. ضمن اينكه مسووالن 
هم از نزديك با ما برخورد دارند و مي توانيم درباره 
مش��كالت و نيازهايم��ان با آنها صحب��ت كنيم. در 
جريان برگزاري اين نمايش��گاه سفارش هاي زيادي 
با عطاري ه��اي پايتخت براي برخ��ي اقالم دارويي 

بستيم و سود خوبي نصيب ما شد.«

 دهستان رويين؛ دهكده نساجي ايران
هاج��ر بزرگ��ي از ديگ��ر كارآفرين��ان حاضر در 

نمايشگاه از خراسان شمالي است. 
دس��تبافت هاي رنگارنگ وي آنچنان جلب نظر 
مي كند كه براي آشنايي با چگونگي فعاليتش وارد 

غرفه مي شوم.  
هاجر مي گويد: روس��تاي رويين قديم به عنوان 
دهكده نس��اجي ايران مش��هور بود و در آنجا دست 
بافت هاي س��نتي مي بافيم.  »چند نس��ل است كه 
مي بافيم و من هم ۱۰س��ال است كه اين كار را به 
ش��كل حرفه يي ش��روع كرده ام. قبال در اين روستا 
چادر ش��ب توليد مي ش��د اما نس��ل هاي جديد با 
ايده ه��اي جدي��د كار مي كنند و اكن��ون عالوه بر 
دس��تبافت ها به توليد حوله مي پردازيم. روپش��تي، 

روبالشتي، روتختي و لباس هم توليد مي كنيم«. 
اي��ن كارآفري��ن مي گوي��د با حماي��ت صندوق 
كارآفرين��ي اميد ۴۰۰ميليون ريال وام گرفته و 7۰ 

تا8۰ بافنده با وي همكاري مي كنند. 
اين خانم نش��ان ملي و نشان مرغوبيت را گرفته 
است، ۲ فروشگاه در روستا و شهر اسفراين خراسان 
ش��مالي دارد ك��ه محصوالت خود را مي فروش��د و 
استان هاي اصفهان و يزد استقبال زيادي از كارهاي 

توليدي وي نشان داده اند. 
بزرگي ادامه مي دهد: هن��وز صادرات نداريم اما 
مي خواهي��م در اين عرصه نيز ت��الش كنيم؛ چون 
در ص��ورت حمايت مي توانيم به قزاقس��تان و ديگر 

كشورهاي همسايه صادرات داشته باشيم. 
بزرگي مي گوي��د: از ديگر فعاليت هاي اقتصادي 
انجام شده در رويين، ساخت اقامتگاه بوم گردي با 

۱۱۰سال قدمت است. 
وي توضي��ح مي ده��د: در كن��ار تولي��د صنايع 
دستي، سه سال است در بخش بوم گردي كارها را 

با كمك همسر و ۲فرزندم مديريت مي كنم. 

 گيوه نودشه كرمانشاه 
»منوچهر رنجبر« كارآفريني از استان كرمانشاه 
است ، مي گويد: گيوه توليدي شهر نودشه ثبت ملي 
ش��ده اس��ت. رنجبر مي گويد: در اين ش��هر حدود 
۲5۰۰نفر توليدكننده گيوه فعالند و بيش��تر مردم 

در قالب هفت تعاوني سامان يافته اند. 
»تعاوني ما ۲8۰عضو دارد كه به شكل مستقيم 
۱۰نف��ر در تعاون��ي تولي��د مي كنند اما به ش��كل 
غيرمس��تقيم حدود 3۰۰نفر در اين مس��ير فعاليت 

دارند.« به گفت��ه اين كارآفرين، اين گيوه ها هم در 
كش��ور خريدار دارد و هم به خارج از كشور به ويژه 

كردستان عراق صادر مي شود. 
وي تعري��ف مي كند: گيوه باف��ي در خانواده ما 
موروثي اس��ت. پدرم 8۱ س��ال دارد اما هنوز گيوه 

توليد مي كند. 
»ناصر اش��رفي« در استان كرمانش��اه سازهاي 
تنبور، تار، س��ه تار و س��نتور تولي��د مي كند و براي 
توس��عه ۲7كارگاه خود 5 ميلي��ارد ريال از صندوق 

كارآفريني اميد وام گرفته است. 
وي مبل��غ وام درخواس��تي خ��ود را ۱۰ميليارد 
ري��ال اع��الم مي كند كه در وهله نخس��ت نيمي از 
آن پرداخ��ت ش��ده و در انتظار نيم��ي ديگر از اين 
وام است. اش��رفي مي گويد: اين كار از پدران ما به 
ارث رسيده اما استقبال جوانان براي فعاليت در اين 

حوزه بي نظير است. 
وي ادامه مي دهد: هر جواني كه تمايل داش��ته 
باشد مي تواند با كس��ب آموزش، كارگاهي تاسيس 
كند و به ساخت ساز مشغول شود. همه اجزاي ساز 
در داخل تامين مي ش��ود و به م��واد اوليه از خارج 

نيازي نيست. 
اين كارآفرين توضيح مي دهد: هر 3ماه ۲۰س��از 
در هر كارگاه توليد مي ش��ود. اين س��ازها در همه 

جاي ايران متقاضي دارد. 

 نخستين روستاي بدون بيكار
مدير صندوق كارآفريني اميد شهرستان رودبار 
مي گويد: روس��تاي »اصطلخ ج��ان« از توابع بخش 
رحمت آباد شهرس��تان رودبار نخس��تين روستاي 
بدون بيكار كش��ور است. اين روس��تا يك هزار نفر 
جمعي��ت دارد كه تا پيش از اي��ن يكصد نفر بيكار 

بودند. 
طرح ملي »روس��تاي ب��دون بي��كار« به همت 
صندوق توس��عه كارآفريني اميد و معاونت توس��عه 
روس��تايي و مناطق محروم نهاد رياس��ت جمهوري، 
اداره كل روس��تايي و ش��وراهاي اس��تانداري ها در 
۲۰روستاي كشور به صورت آزمايشي اجرا مي شود. 
»زه��را زاغ��ري« توضيح مي ده��د: اعتباري كه 
براي ايجاد اشتغال در روستاي ياد شده مصوب شد 
۴۰ميليارد ريال بود كه تاكنون ۲5ميليارد ريال آن 

تخصيص يافته است. 
زاغري مي گوي��د: با توجه به قابليت روس��تا 
به لحاظ طبيعت زيبا و جاذبه هاي گردش��گري، 
۱3خانه بوم گردي راه اندازي شده و رستوران هاي 
س��نتي، عكاس��خانه با لباس ه��اي محلي، توليد 
لباس ه��اي س��نتي و عرضه نان محل��ي از ديگر 
فعاليت هاي��ي اس��ت ك��ه در اين روس��تا انجام 

مي شود. 
م��ردم روس��تا همچنين ب��ه فعاليت هايي مانند 
پرورش ماهي و فرآوري سبزي ارگانيك مشغولند. 

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس 
س��ازمان آموزش فني و حرفه اي گفت: ۴۰درصد از 
مهارت آموزان مراكز فني و حرفه  اي سراس��ر كشور 
را دانش آموخت��گان دانش��گاهي در مقاطع مختلف 
تشكيل مي دهند.  سليمان پاك سرشت اظهار كرد: 
58۶ مركز فعال فني و حرفه اي در سراس��ر كشور 
س��االنه به ۱,5 ميليون نفر آموزش هاي الزم را ارائه 
مي دهند.  وي گفت: بخ��ش مهمي از آموزش هاي 
اين نهاد به دانش آموختگان دانش��گاهي اختصاص 
دارد.  وي در حاش��يه مراس��م افتت��اح جش��نواره 
غذاه��اي بومي محلي سيس��تان و بلوچس��تان در 

زاهدان به ايرنا افزود: براس��اس توافق اخير سازمان 
فن��ي و حرفه اي با وزارت علوم مقرر ش��ده اس��ت، 
دانش��جويان عالقه مند حي��ن تحصيل آموزش هاي 
فن��ي و حرفه اي را فرا گيرن��د و گواهينامه دريافت 
كنن��د.  رييس س��ازمان آموزش فن��ي و حرفه اي 
خاصيت اين گواهينامه را اش��تغال پذيري بيش��تر 

دانشجويان ذكر كرد. 
پاك سرش��ت افزود: اگ��ر دانش��جويان آموزش 
درس��ت و متناس��ب با بازار كار را فرا گيرند به طور 

قطع مي توانند در جامعه تاثيرگذار باشند. 
وي توس��عه كيفي آموزش ه��اي فني و حرفه اي 

متناس��ب ب��ا ب��ازار كار و تامي��ن ني��از طرح هاي 
اي��ن  اولويت ه��اي  مهم تري��ن  از  را  اش��تغال زايي 
س��ازمان عنوان ك��رد.  پاك سرش��ت با اش��اره به 
تغييرات ايجاد ش��ده در مديري��ت فني و حرفه اي 
سيس��تان و بلوچس��تان بيان كرد: ضروري است با 
توجه به ظرفيت هاي بس��يار خوب و نياز سيستان 
و بلوچستان در زمينه توسعه آموزش هاي مهارتي، 
تح��رك جديدي در حوزه مديريتي فني و حرفه اي 
اين استان ايجاد شود.  وي گفت: به زودي مديركل 
جديد فني و حرفه اي سيستان و بلوچستان معرفي 

خواهد شد. 

مازندران|
پخ��ش  مل��ي  ش��ركت  مدي��ر 
فرآورده ه��اي نفت��ي منطقه س��اري 
گفت: بازرسان طرح نظارت و ارزيابي 
مج��اري عرضه فرآورده ه��اي نفتي، 
ب��راي آمادگ��ي كام��ل جايگاه هاي 
س��وخت مرحل��ه دوم بازديدها را از 

نيمه دوم اسفند ماه آغاز مي كنند. 
حس��ينعلي طالب��ي در جلس��ه برنامه ريزي ط��رح نظارت 
نوروزي به اهميت برنامه ريزي مدون در روزهاي پاياني س��ال 
و لزوم آمادگي كامل مس��ووالن و كاركنان اش��اره و بيان كرد: 
با توجه به ذخيره س��ازي كافي انواع فرآورده هاي نفتي در انبار 
نفت س��اري، هيچ مش��كلي در انجام عمليات سوخت رساني 
مطل��وب به مردم اس��تان و مس��افران ن��وروزي در ۱۲۲ باب 
جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي و 85 باب جايگاه س��ي ان جي 
وجود ندارد.  حسينعلي طالبي طي دستورالعملي حضور موثر 
روساي نواحي و بازديد كارشناس��ان مربوطه در ارائه خدمات 
مطلوب به مردم و نظارت كافي بر عملكرد جايگاه هاي سوخت 

قبل از سال نو و ايام تعطيل نوروزي را ضروري دانست. 
طالب��ي اظهار ك��رد: با وجود طبيعت زيب��ا، اماكن تاريخي 
و ت��ردد مس��افران ب��ه اس��تان مازن��دران، باتوجه ب��ه نياز به 
س��وختگيري و اس��تفاده از ديگ��ر خدم��ات مج��اري عرضه 
س��وخت، توزيع مطلوب س��وخت، نظافت و زيبا سازي جايگاه 
و نمازخانه ه��اي بين راهي، كيفيت س��وخت و تجهيزات فني 
موج��ود در جايگاه ها و همچنين رعايت ن��كات مهم ايمني و 
زيس��ت محيطي از جمله مواردي اس��ت كه همچون س��نوات 
گذش��ته بايد دردس��تور كار ناظران و كارشناسان اين منطقه 

قرار گيرد. 
بازرسان طرح نظارت و ارزيابي مجاري عرضه فرآورده هاي 
نفتي، براي آمادگي كامل جايگاه هاي س��وخت و پايش مراكز 
عرضه س��وخت در سطح ش��هرهاي منطقه ساري مرحله دوم 

بازديدها را از نيمه دوم اسفند ماه آغاز خواهند كرد. 

 تكميل ظرفيت ذخيره سازي 
سوخت نوروزي انجام شد

قزوين|
مديركل راه و شهرس��ازي استان 
قزوين با اشاره به راه اندازي كارخانه 
آس��فالت ۱۲۰ تني در الموت توسط 
ش��ركت كندوان پارس گفت: مجوز 
اين كارخان��ه پ��س از پيگيري هاي 
ص��ورت گرفته صادر ش��د و به ياري 
خدا با توليد آسفالت در اين كارخانه 
ش��اهد تس��ريع بيش��تري در اجراي پروژه هاي راهس��ازي و 

نگهداري راه در الموت خواهيم بود. 
به گزارش »تعادل« به نق��ل از روابط عمومي اداره كل راه 
و شهرس��ازي استان قزوين، مس��عود حق لطفي اظهار كرد: با 
س��فارش اداره راه��داري و حمل ونقل جاده ي��ي الموت امروز 

شاهد توليد نخستين آسفالت گرم اين كارخانه بوديم. 
حق لطفي اضافه كرد: ش��ركت كندوان پ��ارس، قراردادي 
را ب��ا اي��ن اداره كل براي مرمت، بهس��ازي و اج��راي روكش 
آس��فالت محورهاي فرعي و روس��تايي مناطق الموت شرقي و 
غربي منعقد نموده اس��ت.  او ادامه داد: پس از انعقاد قرارداد، 
اين ش��ركت به  منظور توليد آس��فالت موردنياز خود اقدام به 
نص��ب و راه ان��دازي كارخانه آس��فالت ۱۲۰ تني در حاش��يه 
محور روس��تايي كارندچال كرد و جهت توليد، مترصد صدور 
 مج��وز و پروان��ه بهره ب��رداري از صنعت و معدن اس��تان بود. 
حق لطفي افزود: منطقه الموت داراي محورهاي بسياري بوده 
و از مناطقي اس��ت كه تقاضاي سفر قابل توجهي نيز دارد و با 
توجه به كوهس��تاني بودن منطقه و دوري از مصالح راهسازي، 
پيمان��كاران براي فعاليت در الموت با مش��كالتي مواجه بودند 
ك��ه اميدواريم با راه اندازي اي��ن كارخانه بخش قابل توجهي از 
اين مس��ائل حل شود.  مديركل راه و شهرسازي استان قزوين 
با اش��اره به اينكه يك كارخانه آس��فالت ديگ��ر نيز در رجايي 
دشت الموت مشغول فعاليت اس��ت، عنوان كرد: اين كارخانه 
در اختيار بخش خصوصي قرار داشته و آسفالت موردنياز براي 

بخش هاي مختلف راهسازي را توليد مي كند. 

 نصب و راه اندازي كارخانه آسفالت
 120 تني در الموت

بوشهر|
ق��رارگاه خاتم االنبي��ا  فرمان��ده   
)ص( گفت: ايران در برداش��ت گاز از 
ميدان مش��ترك گازي با كشور قطر 
برابر اس��ت و با نصب ۱۰ سكوي در 
دس��ت ساخت برداشت از اين ميدان 
مش��ترك فراتر م��ي رود.  به گزارش 
ايرن��ا، عب��اداهلل عبدالله��ي در آيين 
بارگيري سكوي فاز ۲۲ پارس جنوبي در شركت صنايع دريايي 
اي��ران )صدرا( در جمع خبرنگاران بوش��هري اف��زود: فاز دوم 
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه 
ميعانات گازي دنيا تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد. 
فرمانده قرارگاه خاتم ادامه داد: با افتتاح فاز دوم پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس ميزان توليد روزانه اين واحد از ۱۲۰ هزار 
به ۲۴۰ هزار بش��كه ميعانات گازي افزايش مي يابد.  او تصريح 
ك��رد: با بهره برداري از فاز نخس��ت پااليش��گاه ميعانات گازي 
س��تاره خليج  فارس در س��ال ۹۶، 5,5ميليارد ليتر محصوالت 
مختلف توليد مي شود كه از اين ميزان ۲,5 ميليون ليتر بنزين 
اس��ت.  عبداللهي ادامه داد: با تحق��ق اين مهم ايران عالوه بر 
خودكفاي��ي در توليد بنزين مي تواند صادر كننده اين محصول 
نيز باش��د.  او در ادامه ب��ا قدرداني از حمايت هاي وزير نفت از 
قرارگاه خاتم االنبيا گفت: واگذاري ساخت برخي سكوهاي نفتي 
و گازي پارس جنوبي به ش��ركت صناي��ع دريايي ايران )صدرا( 
بيانگر اعتماد راسخ مسووالن به توانمندي و تخصص نيروهاي 
داخلي اس��ت.  عبداللهي افزود: در شرايطي كه دشمنان قسم 
خورده نظام روزانه و به س��اعت مي��دان تحريم هاي خود عليه 
نظام جمهوري اسالمي را گس��ترش مي دهند، اعالم مي كنيم 
تحريم ه��ا هي��چ تاثيري در پيش��رفت، ع��زم و اراده نيروهاي 
متخص��ص داخلي نداش��ته اس��ت.  او گف��ت: در زمان حاضر 
ايران با دارا بودن ۲5 س��كوي فرآوري در بين كشورهاي عضو 
اوپك رتب��ه پنجم را دارد و با آغاز به كار فعاليت ۱۰س��كوي 
پارس جنوبي جايگاه كشورمان در اين شاخص افزايش مي يابد. 

 ايران در برداشت گاز از ميدان 
مشترك گازي با قطر برابر است

زنجان|
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
اس��تان زنجان گفت: ب��دون توجه به 
مسائل اقتصادي و اجتماعي نمي توانيم 
برخورد مناس��ب براي برطرف كردن 
باشيم.  داشته  منابع طبيعي  مشكالت 
به گزارش ايس��نا، خلي��ل آقاجانلو در 
چهارمي��ن هماي��ش منطقه يي تغيير 
اقليم و گرمايش زمين كه در دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه 
زنجان برگزار ش��د، گفت: بسياري از تخريب ها ريشه در مديريت 
ما دارد و نمي توان اين مشكالت را گردن تغيير اقليم بيندازيم و 
مديريت نادرس��ت ما مي تواند موجب تش��ديد اين موضوع شود. 
او با اش��اره به اينكه ۲۲۰۰ هكتار مس��احت استان است، اظهار 
كرد: 5۶درصد اين ميزان را اراضي منابع طبيعي اس��تان تشكيل 
مي دهد و ما جزو استان هاي كم برخوردار از نظر پوشش جنگلي 
هستيم و زنجان استاني مرتعي است. اين مسوول خاطرنشان كرد: 
متوسط بارندگي استان زنجان 3۰۰ ميلي متر بوده و براي كشت 
ديم مناسب است و همين عامل يك مشوق براي كشت ديم جو 
است كه باعث مي شود با توجه به تكنولوژي و ورود ماشين آالت 

گسترده باعث تغيير كاربري اراضي  شود.  
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان گفت: در 
حدود ۹۰ ميليون هكتار بيابان را در س��طح كش��ور داريم كه 
حدود 55درصد مس��احت كشور را تش��كيل مي دهد كه يكي 
از چالش هاي اصلي ماس��ت؛ چراكه در حدود 85درصد كشور 
را مناطق خش��ك و نيمه خش��ك تش��كيل مي دهد كه اگر در 
مديريت اكوسيس��تم ها غفلتي انجام گيرد قطع��ا اين روند را 

تشديد مي كند.   
او با اش��اره به روند بيابان زايي افزود: تغيير اقليم، مديريت 
ناپايدار آب، تخريب سرزمين، شاخص هاي بيابان زايي، تضعيف 
اكوسيستم و جابه جايي گونه هاي گياهي، بحران آب از عواملي 
اس��ت كه كم و زي��اد در كش��ورمان مي بينيم ك��ه باتوجه به 

وضعيت اقليمي در مناطق مختلف وجود دارد. 

 

 .

 بيابان زايي؛ يكي از چالش هاي 
پيش روي زنجان
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اقتصاد اجتماعي12
ميانگين مبلغ مستمري 

تامين اجتماعي اعالم شد
بنا بر اع��ام س��ازمان تامين اجتماع��ي، ميانگين 
مبل��غ مس��تمري ماهيانه بازنشس��تگان مع��ادل يك 
ميليون و ٢٧١هزار تومان، ميانگين مستمري دريافتي 
ازكارافتادگان معادل ٧٥٦هزار تومان و ميانگين مستمري 
دريافتي بازماندگان بازنشستگان و بيمه شدگان متوفي 
٨٩٨ هزار تومان است. ٦١ درصد بازنشستگان سازمان 
تامين اجتماعي را بازنشس��تگان ع��ادي و ٣٩درصد را 
بازنشس��تگان پيش از موعد تشكيل مي دهند. براساس 
اين آمار ميانگين س��ن فعلي بازنشس��تگان ٦٥ سال و 
ازكارافتادگان برابر ٥٥ سال است. همچنين ميانگين سن 
برقراري مزاياي بازنشستگي معادل ٥٧ سال است. اين 
شاخص درباره ازكارافتادگان برابر ٤٤سال و فوت شدگان 
برابر ٥٥ سال است. همچنين ميانگين مبلغ مستمري 
ماهيانه بازنشس��تگان معادل يك ميلي��ون و ٢٧١هزار 
تومان، ميانگين مستمري دريافتي ازكارافتادگان معادل 
٧٥٦هزار تومان و ميانگين مستمري دريافتي بازماندگان 
بازنشس��تگان و بيمه ش��دگان متوفي ٨٩٨ هزار تومان 
اس��ت. ٣٣درصد بازنشستگان، ٨٠ درصد ازكارافتادگان 
و ٦٠ درص��د پرونده هاي فوتي مبلغ مس��تمري معادل 
حداقل دستمزد دريافت مي كنند. براساس آمار استخراج 
شده تا پايان سال ٩٥ ميانگين سابقه پرداخت حق بيمه 
مربوط به بازنشس��تگان معادل ٢٥سال، از كارافتادگان 
معادل ١٠سال و فوت شدگان معادل ١٤سال بوده است. 
تعداد كل پرونده هاي فعال مس��تمري بگيران تا پايان 
سال ١٣٩٤ معادل ٢ميليون و ٥٢٤ هزار و ١٣٣پرونده 
است. از اين ميان يك ميليون و ٦٣٣ هزار پرونده معادل 
٦٥ درصد مربوط به بازنشس��تگان، ١٣٤ه��زار پرونده 
معادل ٥ درص��د مربوط به ازكارافت��ادگان و ٧٥٦هزار 

پرونده معادل ٣٠درصد مربوط به فوت شدگان است.
 

 آمار واژگوني خودروها
در جاده هاي روستايي باالست

ريي��س پليس راه راهور ناجا نس��بت ب��ه باال بودن 
واژگون��ي  خودروها در كش��ور هش��دار داد و گفت: در 
جاده ه��اي روس��تايي عائ��م راهنماي��ي و رانندگي و 
خط كش��ي درس��تي وجود ندارد با توجه ب��ه نبود اين 
عائم، راننده قراراست چه چيزي را رعايت كند. سردار 
محمدحسين حميدي در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه 
آمار واژگوني  خودروها زياد است، گفت: يكي از مهم ترين 
عل��ل بروز اين ح��وادث صاف بودن كف جاده هاس��ت. 
همچنين بسياري از جاده هاي كشور استراحتگاه ندارند 
يا استراحتگاه ها براي مسافران بسيار پرهزينه است. او با 
بيان اينكه رانندگان يكنواخت رانندگي مي كنند، تصريح 
كرد: رانندگان اس��تراحت كافي در بين مسير ندارند و 
همين موضوع باعث افزايش خس��تگي و خواب آلودگي 
مي ش��ود همچنين عدم توجه به جلو توسط رانندگان 
از ديگ��ر عوامل واژگوني اس��ت. صحبت با تلفن همراه 
و ع��دم توجه راننده باعث تغيير جهت ناگهاني و خارج 
ش��دن خودرو از مسير اصلي خود مي شود و باعث بروز 
تصادف با خودروهاي ديگر يا واژگوني مي شود. رييس 
پلي��س راه راهور ناج��ا با بيان اينك��ه واژگوني خودرو 
حدود ٤٠درصد تصادفات جاده يي را ش��امل مي شود، 
خاطرنش��ان ك��رد: در برخي از اس��تان ها مانند محور 
ش��اهرود به سبزوار در استان خراسان رضوي، خراسان 
جنوب��ي، يزد، كرمان و اصفهان ميزان واژگوني بيش از 
٦٠ درصد است. متاسفانه تردد در اين جاده ها نيز بيش 
از ديگر جاده ها در كشور است و رانندگان ماحظات را 
رعايت نمي كنند. سردار حميدي درخصوص تصادفات 
وس��ايل نقليه عمومي مانند س��رويس هاي مدارس و 
اتوبوس ها و ميني بوس هايي كه در جاده هاي روستايي 
تردد دارند، تصريح كرد: جاده هاي روس��تايي كم عرض 
هس��تند و بيش��تر آنها داراي پيچ هاي تند و پرتگاه و 
دره هس��تند وخودروهايي كه در اين جاده ها استفاده 
مي ش��وند از ايمني حداقلي برخوردار هستند و ممكن 
اس��ت براي اين جاده ها مناس��ب نباشند. او با تاكيد بر 
اينكه جاده هاي روس��تايي اس��تاندارد نيستند، گفت: 
در بيش��تر اين جاده ها تنها آسفالتي ريخته شده تا از 
حالت خاكي خارج شود و وقتي پيچ ها در اين جاده ها 
متناسب با سرعت خودرو نباشد، طبيعي است كه آمار 
واژگوني و تصادفات در اين جاده ها باال مي رود. رييس 
پليس راه راهور ناجا تاكيد كرد: وقتي زيرساخت فراهم 
نباش��د همه  چيز دست به دست هم مي دهد تا حادثه 
رخ دهد در جاده هاي روس��تايي م��ا عائم راهنمايي 
و رانندگي و خط كش��ي درس��تي وجود ندارد با توجه 
ب��ه نبود اي��ن عائم راننده قرار اس��ت چ��ه چيزي را 
رعايت كند، متاس��فانه عمده راه هاي روستايي ما فاقد 

خط كشي هستند.
 

قانون تاسيس داروخانه ها 
نيازمند به روز رساني است

محمدنعي��م اميني فرد درب��اره مخالف��ت با تغيير 
آيين نامه تاسيس داروخانه ها و لزوم تدوين سند توسعه 
اشتغال داروسازان گفت: در مدت ٤دهه گذشته به لحاظ 
آمايش نيروي انس��اني و آمايش سرزميني به طورحتم 
تغييراتي به وجود آمده كه اين مس��اله نيازمند روزآمد 
كردن قانون تاسيس داروخانه ها است. نماينده ايرانشهر 
در مجلس شوراي اس��امي افزود: اصل مهم در قانون 
تاس��يس داروخانه ها اين اس��ت كه مس��وول فني بايد 
داروساز باشد يعني فردي كه به مكانيسم تجويز داروها، 
عوارض و نوع دارو آش��نا باشد اما در مورد اينكه مجوز 
تاسيس داروخانه تنها به داروساز يا به افراد ديگر فعال 
در حيطه پزشكي نيز مي توان مجوز تاسيس داروخانه 
داد؛ اين مس��اله درحال حاضر محل مناقشه است. وي 
تاكيد كرد: اصل اليتغير داروس��از بودن مس��وول فني 
بايد پذيرفته است اما اينكه چه فردي مي تواند موسس 
داروخانه باشد؛ بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا نيروي 
كافي از ميان داروس��ازان وجود دارد كه بايد ارجحيت 
و اولوي��ت را به اين افراد داد اما اگر در ش��رايط خاصي 
داوطلب داروساز براي تاسيس داروخانه موجود نباشد؛ 
شايد به ش��خصيت هاي حقوقي و موسسات نيز بتوان 
مجوز تاسيس داروخانه داد. اميني فرد گفت: بايد به اين 
نكته توجه كرد كه درحال حاضر در بس��ياري از موارد 
جذب منابع مالي بيش��تر به طرف تاسيس داروخانه ها 
برخي مش��كات ح��وزه دارو را مرتفع كند، با توجه به 
عدم ايفاي تعهدات بيمه ها به داروخانه ها مشكات مالي 
بسياري براي حوزه دارو وجود دارد؛ يعني حتي حيات 
واحدهاي دارويي به خطر افتاده است. موارد گفته شده، 
حكم كلي نب��وده و مي توان بحث ه��ا و گفت وگو هاي 

بسياري را به عمل آورد. 

اخبار

گزارش »تعادل« از موزه لوور در تهران 

نمايش فرانسوي از تاريخ شرقي

رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور: 

حق آبه تاالب ها تامين نشود بايد گردو غبار را تحمل كنيم
در توفان هاي گرد و غباري كه بهمن ماه امس��ال 
مش��ابه سال گذش��ته در تعدادي از شهرهاي كشور 
ازجمله اه��واز، خرم آب��اد و ياس��وج رخ داد؛ اگرچه 
بادهاي جنوبي برآمده از كش��ور عربستان س��عودي 
عام��ل خيزش اين توفان ها بود ام��ا بارگيري آن در 
داخل كش��ور صورت گرف��ت. ضياءالدين ش��عاعي 
مدير س��ابق س��تاد ملي مقابله با گرد و غبار و عضو 
پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، معتقد است 
اغل��ب اين توفان ه��اي گرد و غباري ك��ه از بادهاي 
جنوبي توليد مي ش��ود منش��ا داخلي دارد و معموال 
بادهاي جنوبي كه از س��مت عربستان مي آيد؛ روي 
خليج فارس س��رعت گرفته و كانون هاي گرد و غبار 
داخلي استان خوزس��تان به ويژه تاالب هاي خشك 
در جنوب ش��رق اهواز را فعال مي كن��د و درنهايت 

توفان هاي گرد و غباري شديد ايجاد مي كند.
س��هم منشا داخلي ريزگردها، موضوعي است كه 
عيسي كانتري رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور، از زمان شروع رياستش بر اين سازمان بر آن 
تاكيد داش��ته و راه حل آن را تامين حق آبه تاالب ها 
مي داند. او تامين حق آبه تاالب هاي خش��ك شده را 

دس��تور رييس جمهور دانس��ته و درباره اين موضوع 
گفت: اگر حق آب��ه تاالب ها را تامين نكنيم بايد گرد 
و غب��ار ناش��ي از آن را هم تحمل كنيم. كانتري، با 
اشاره به اينكه در زمستان شاهد گرد و غبار با منشا 
داخلي و در فصول بهار و تابس��تان شاهد گرد و غبار 
با منشار خارجي در كشور هستيم، گفت: طي دو ماه 
گذشت گرد و غبارهايي كه در خوزستان اتفاق افتاد 

منشا داخلي داشت. 
وي با تاكيد بر نقش تاالب هاي خش��ك ش��د در 
بروز پديده گرد و غبار اظهار كرد: بديهي اس��ت كه 
براي حل مش��كل گ��رد و غبار بايد ه��ر رفتاري كه 
باعث وقوع پديده گرد غبار ش��ده؛ تغيير داده و روند 
معكوس با آن را پيش��ه كنيم. به عبارت ساده تر بايد 
حق آبه تاالب ها را تخصيص دهيم تا اين طور نباش��د 
ك��ه با كمتري��ن وزش باد توفان هاي گ��رد و غباري 

ايجاد شود. 

 تامين حق آبه تاالب ها دستور رييس جمهور 
است

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با بيان 

اينكه رييس جمهور دس��تور تامين حق آبه تاالب ها 
را داده اس��ت، گفت: در خوزستان در حال حاضر به 
تاالب منصوري حدود ١٠ متر در ثانيه آب تخصيص 
داده شده است. همچنين وضعيت تاالب هورالعظيم 
نسبتا مس��اعد ارزيابي مي ش��ود و ٧٠درصد آن آب 
دارد اما تاكنون تنها ٢٠درصد تاالب شادگان آب دار 

شده است. 
وي تاكي��د ك��رد: م��ا باي��د ح��ق آبه ه��ا را از 
مصرف كننده ها پس بگيريم و مشكل همين جاست. 
چون منبع آب��ي جديدي وجود ن��دارد كه آن را به 
طبيعت تخصيص دهيم. واضح اس��ت كه سهم آبي 
طبيع��ت بايد از كش��اورزي پس گرفته ش��ود و به 
محيط زيست داده شود اما متاسفانه كشاورزان عادت 
كرده اند كه مصرف كنند و وقتي س��هم آب شان كم 

مي شود؛ فريادشان بلند مي شود. 
رييس سازمان محيط زيست با تاكيد بر اينكه هم 
بايد سهم كش��اورزي خوزستان تخصيص داده شود 
و ه��م حق آب��ه تاالب هاي اين منطقه تامين ش��ود، 
گفت: تاكن��ون تنها آب براي كش��اورزي اختصاص 
داده مي ش��د و حق محيط زيست فراموش شده بود 

و تنها در صورت بارندگي ش��ديد ممكن بود آبي هم 
به تاالب ها برسد. 

كانتري با اشاره به وخامت اوضاع تاالب شادگان، 
اظهار كرد: ش��ادگان االن اصا وضعيت خوبي ندارد، 
چون آب��ي كه بايد از رودخانه ه��اي زهره و جراحي 
وارد شادگان مي ش��د؛ به اين تاالب نرسيده است و 
مجبوريم با انتقال پس��اب هاي كش��ت نيشكر براي 

آب دار كردن نسبي شادگان استفاده كنيم تا با ايجاد 
رطوبت، از خيزش گرد و غبار جلوگيري كنند. 

معاون رييس جمه��ور در پايان اظه��ار كرد: اگر 
بخواهيم كاري نكنيم و در باالدس��ت حوضه، هرقدر 
كه دوس��ت داش��تند آب را مصرف كنند و به پايين 
دست هيچ آبي نرسد؛ در اين شرايط بايد گرد و غبار 

ناشي از اين وضعيت را هم تحمل كنيم. 

ريحانه جاويدي  
تماشاي موزه لوور شايد يكي از آرزوهاي افرادي 
باشد كه ميل به س��فر كردن و ديدن شگفتي هاي 
دنيا در جان شان ريشه دارد اما مناسبات سياسي و 
اقتصادي گاه همه چيز را به هم مي ريزد و تماش��اي 
لوور افس��انه يي فرانس��ه را به روياي شيرين دست 
نيافتن��ي تبديل مي كند با وج��ود اين ايراني ها اين 
ش��انس را دارند كه تا چهار ماه آينده ٥٦ اثر از اين 
موزه را در موزه ملي ايران مشاهده كنند. آثاري كه 
از ميان راهروهاي تو در توي لوور دس��تچين ش��د، 
راه پاري��س ب��ه تهران را طي كرد و ح��اال در موزه 
ملي اي��ران آرام گرفته اند. »ل��وور كوچك« عنوان 
نمايش��گاهي اس��ت كه تا ١٨ خ��رداد ٩٧ در ايران 
برپ��ا مي ماند تا باب دوس��تي هر چه بيش��تر ايران 
و فرانس��ه را باز كند. نمايش��گاهي كوچك از تاريخ 
جهان آن هم در روزگار پرمناقش��ه سياس��ي كه به 
اعتقاد رييس لوور، حكم دعوتنامه فرانسوي ها براي 
ايراني ها را دارد. »ژان لوك مارتينس« معتقد است: 
»اينك��ه »لوور« خود را در م��وزه ملي ايران معرفي 
مي كند، يعني دارد از مخاطب ايراني دعوت مي كند 

بيايد و خود لوور را ببيند.«

 آثار لوور چگونه به ايران آمد؟
از س��ال ١٣٩٤، تا امروز س��ه نمايش��گاه از آثار 
تاريخي موزه كش��ورهاي مختل��ف در ايران برگزار 
ش��ده اس��ت و اكنون چهارمين نمايش��گاه به آثار 
موزه لوور فرانس��ه اختص��اص دارد. روزگاري ايران 
و به ويژه ش��هر باستاني شوش در خوزستان، بهشت 
باستان شناس��ان فرانسوي به ش��مار مي رفت، مادام 
ديافوآ، ژاك دمورگان و بسياري از نام هاي شناخته 
ش��ده در دنيا باستان شناس��ي و معماري، خاطرات 
پررنگ و بس��ياري از روزهاي كاوشش��ان در ايران 
دارند، روزهايي كه با اجازه ناصرالدين ش��اه قاجار، 
كاوش هاي باستان شناس��ي خود در اي��ران را آغاز 
كرده و بس��ياري از اشيايي كه حين مرمت يافتند، 
به غنيمت به فرانس��ه بردند. حاال از ميان گنجينه 
عظيم موزه ل��وور آثاري از فرهنگ هاي باس��تاني، 
مانند رم، يونان، بين النهرين و هنر كاس��يك اروپا 
ب��راي نمايش به اي��ران آمد،  ٥٤ اثر از كش��ورهاي 
فرانس��ه، ايتاليا، اتريش، آلمان، هلند، مصر، تركيه، 
س��وريه، عراق و هند و در بين آنه��ا تنها دو قطعه 
ش��يء متعلق به ايران اس��ت تا شايد با نمايش آنها 
ك��دورت ديرينه ي��ي كه مي��ان ايرانيان نس��بت به 
كاوش ها و غنيم��ت بردن هاي مادام ديافوآ،  وجود 
داش��ت را رفع كند. اكنون قدم به س��اختمان موزه 
دوران اس��امي كه گذاش��ته ش��ود، كاخ سلطنت 

ناپلئون بناپارت كه هس��ته اوليه ش��كل گيري لوور 
ب��وده، نخس��تين تصويري اس��ت كه پيش چش��م 
مخاطب نق��ش مي بندد و بع��د از آن قدم زدن در 
ميان پنج س��الن ساختمان دوران اسامي، روايتگر 
ش��گفتي هاي اين موزه خواهد بود. جبرئيل نوكنده 
ريي��س موزه ملي ايران معتقد اس��ت مذاكره براي 
برپايي اين نمايش��گاه به س��ال ١٣٩٤ و سفر مدير 
موزه لوور فرانس��ه به ته��ران بازمي گ��ردد اما ژان 
ل��وك مارتينس  رييس م��وزه لوور فرانس��ه، آن را 
نتيجه سفر حسن روحاني رييس جمهور كشورمان 
به فرانس��ه مي داند. او مي گويد: »نمايش��گاهي كه 
امروز ش��اهد آن هستيد نتيجه سفر حسن روحاني 
رييس جمهور ايران به پاريس و توافق هاي آن سفر 
است. اين نخستين نمايشگاه لوور در تهران است و 
قصد داشتيم تنوع آثار موجود در لوور را به نمايش 

بگذاريم.«

 چه آثاري در »لوور كوچك« به نمايش درآمد؟ 
اين نمايشگاه كه در پنج گالري برگزار مي شود، 
آث��اري از چهره ه��اي معروف هنر جه��ان از جمله 
رامبران��د را هم��راه خ��ود دارد و فرصت تماش��اي 
اش��يايي مانند مجس��مه ابوالهول را ب��ه مخاطبان 

مي ده��د، در مي��ان آث��اري از فرهنگ ه��اي مصر 
باس��تاني، رم، يونان، بين النهرين و هنر كاس��يك 
اروپ��ا ك��ه در ل��وور كوچ��ك ته��ران ب��ه نمايش 
گذاش��ته ش��ده، دو اثر از ايران باس��تان را مي توان 
ديد؛ تبر مفرغي ٣٣٠٠ س��اله، كاوش ش��ده توسط 
رومن گيريش��من از محوط��ه جهان��ي چغازنبي��ل 
منقوش به نام پادش��اه عيامي )اونتاش ناپيريش��ا( 
و ِدرف��ش مدور مفرغي كه در اوايل هزاره دوم پس 
از مياد در لرس��تان كشف شده اس��ت. موزه لوور 
اين درف��ش را در قرن ١٩ تملك كرد كه آن زمان 
از نخس��تين آثار مفرغي لرس��تان در يك مجموعه 
عمومي بود. در س��ال ١٩٦٧ ميادي از اين ش��يء 
براي تهيه لوگوي رسمي بازار بورس تهران استفاده 
ش��د. از طرف ديگر ١٨ عك��س از مجموعه عباس 
كيارس��تمي،  كه از موزه لوور فرانس��ه گرفته شده 
است هم بخش ديگري از جاذبه هاي اين نمايشگاه 

را به خود اختصاص مي دهد. 
شاهكار ديگر لوور تهران، تابلويي ساده و كوچك 
از رامبراند است. »زن جوان نشسته« به كنج ديوار 
س��فيد موزه ك��ه در اص��ل پرتره يي از »ساس��كيا 
يولنبورگ« همس��ر رامبراند ب��وده كه با مداد قرمز 
هماتيت با سايه روشني سفيد در قرن ١٧ ميادي 

طراحي شده اس��ت، اگرچه اين نقاشي در نظر اول 
نگاه ه��ا را به خود جلب نمي كن��د، اما صحبت هاي 
كارش��ناس موزه، اهميت آن را نمايان مي كند، چرا 
كه يوسف حسن زاده، مدير انتشارات موزه ملي، اين 
نقاشي را يكي از نفيس ترين آثار رامبراند مي داند. 

مجس��مه معروف ابوالهول ك��ه يكي از نمادهاي 
مصر باستان به شمار مي رود، يكي از ٥٦ اثري است 
كه از لوور به تهران آمده است،  مجسمه يي از سنگ 
گرانوديوريت كه در فاصله س��ال هاي ٣٧٩ � ٣٩٣ 
پيش از مياد س��اخته شد و در سالني از نمايشگاه 
»لوور كوچك« كه با عنوان »روياي جهاني شدن« 
نامگذاري ش��ده اس��ت، ب��ه مخاطب��ان خوش آمد 

مي گويد. 
تم��دن بين النهري��ن كه لوور در زم��ان تكميل 
مجموع��ه خود س��راغ آنها رفت، آث��اري قابل توجه 
براي نماي��ش در تهران دارد كه مكش��وفه هايي از 
نين��وا و خورس آباد ع��راق متعلق به تمدن آش��ور 
و س��ومر اس��ت كه قطعه يي از نقش برجس��ته سر 
خ��راج گ��زار م��ادي از خورس آب��اد ع��راق متعلق 
به امپرات��وري آش��ور، قطعه يي از نقش برجس��ته 
س��ربازان با كاه پردار يافته شده از نينواي باستان 
متعلق به امپراتوري آش��ور و مجسمه گوِدآ مربوط 

به دوره س��ومري را شامل مي ش��ود. از »هيتي«ها 
فرهنگي كه بين س��وريه و تركي��ه در هزاره اول و 
در جغرافيايي محدود وجود داش��ت هم اثري براي 
نمايش در ايران انتخاب شده است. اثري متعلق به 
ق��رن ٨٠٠ � ٧٠٠ پيش از مياد كه يكي از معدود 
آثار مكشوفه باستان شناس��ان فرانسه بود كه باعث 
شد فرهنگ ناشناخته هيتي ها به دنيا معرفي شود. 
اثري كه از اين تمدن، در نمايشگاه »لوور كوچك« 
به نمايش درآمده اس��ت، سنگ مزار مادر و پسري 
مزي��ن به خط هيروگليف لووي اس��ت كه به ارزش 
كتيبه افزوده اس��ت. همچني��ن در كنار تمامي اين 
آث��ار كتيبه ي��ي از ميترا كه در حال كش��تن گاو نر 
اس��ت، در اين نمايش��گاه پيش چشم مخاطب قرار 
گرفته اس��ت. كتيبه يي كه تخمين زده شده قدمت 
آن ب��ه ق��رن دوم-چه��ارم ميادي مربوط ش��ود، 
از منطق��ه صيدا در لبنان پيدا ش��ده و س��الم ترين 
كتيبه ميتراييس��م جهان به شمار مي آيد كه تمام 
نش��انه هاي اين آيين را در خود جاي داده و از اين 

نظر ارزشمند شناخته شده است. 
يكي ديگر از گالري هاي اين نمايشگاه، مجموعه 
س��لطنتي را به نمايش گذاش��ته است؛ مثل نقاشي 
گل وگلدان و مجسمه نيم تنه پادشاه فرانسه، لويي 
چهاردهم اثر ژان باتيست بلن دوفونتنه و مربوط به 
١٦٨٧ ميادي از مجموعه قديمي آكادمي سلطنتي 
نقاش��ي و مجسمه سازي يا نقش برجسته زورق كه 
تمثيلي از گذر زمان اس��ت و مرب��وط به ١٥٥٠ تا 
١٦٠٠ ميادي. همچنين در جريان انقاب فرانسه 
آثار و قطعاتي از معابد و كاخ ها و مجموعه داراني كه 
از كش��ور رفته بودند، جمع آوري و به مجموعه لوور 
اضافه ش��دند. از ميان اين مجموعه هم نمونه هايي 
در ويترين هاي لوور تهران به نمايش درآمده است. 
يك��ي از آنها پيكره يي اس��ت ك��ه در دوران انقاب 
در س��ال ١٧٩٤ مصادره و به موزه لوور واگذار شد: 
فرش��ته نگهبان آرام��گاه قلب فرانس��يس دوم، اثر 
فرمين روس��ل، ١٥٦٣ تا ١٥٦٥ ميادي. اثر ديگر 
مجس��مه ميِنرو مشهور به اورسه است؛ برداشتي از 
ايزد بانوي عش��ق كه تنه آن ١٥٠ تا ٢٠٠ ميادي 
و افزوده ه��اي جديدي مقل س��ر، كاهخود و جغد 
در س��ال هاي ١٧٦٦ تا ١٧٧٧ به آن اضافه ش��ده و 
در دوران انقاب فرانس��ه از مجموعه كنت اورس��ه 

مصادره شده است. 
در يكي از ويترين هاي نمايشگاه لوور در تهران، 
شاهيني سياه به بازديدكنندگان زل زده؛ اين سازه 
مجسمه »حوروس« رم است، متعلق به حدود قرن 
٤ ت��ا يك پيش از مياد كه از مجموعه داران بزرگ 

دنيا خريداري و به لوور اضافه شده است. 

 معاون ام��ور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري گفت: با توجه 
به اينكه اكنون تعدادي از زنان در نقاط مختلف كش��ور در زندان 
به سر مي برند، اين معاونت توجه خاصي به رفع مشكات اين افراد 
دارد. معصومه ابتكار درباره اين موضوع افزود: »در سال ٩٦ به طور 
خاص درباره زنان زنداني برنامه هاي مختلفي داشتيم كه به همين 
منظور از زندان و بند نسوان در استان هاي كرمان و اروميه بازديد 
كردم. اينكه بند نسوان و خوابگاه هاي آنان مشكات جدي داشت 
و شرايط مطلوبي ندارند، به دليل جمعيت باال و منابع كم اعتباري 
در زندان ها است اما با پيگيري هايي كه انجام شده تاش براي رفع 

اين مشكات در حال انجام است.«
ابتكار درباره زندان اروميه با يك مهدكودك كوچك نيز گفت: 
در اين زندان هم مركز مهارت آموزي وجود داشت اما مي توان اين 
مركز را بيشتر تقويت كرد، البته در اين زندان نيز بانواني با جرايم 
غيرعمد وجود داشتند. به همين خاطر پويش ارمغان براي آزادي 
زنان زنداني از سال گذشته در كشور اجرا شده و حتي اين پويش با 
حمايت شخصيت هاي مخالف مواجه شده است و اميدواريم بتوانيم 
زنان زنداني معسر جرايم عمد كه توسط ستاد ديه شناساسي شده 

را از زندان آزاد كنيم.
وي تعداد زنان زنداني با جرايم غيرعمد را ٢٥٠ نفر برش��مرد 
و گفت: »اميدواريم بتوانيم تا شب عيد نوروز اين زنان را از زندان 
آزاد كنيم و اين موضوع اقدام بسيار مهمي است. البته براي بهبود 
وضعيت زندان ها در س��طح كشور، پيش��نهاداتي داشتيم تا شايد 
شرايط آنها را بهبود ببخش��يم. يكي از جهت گيري هاي ما درباره 
بانوان كه در دولت دوازدهم دنبال مي كنيم، موضوع تامين امنيت 
زنان در برابر خش��ونت و توجه به ابعاد مختلف اين مساله است به 
همين دليل اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را به عنوان 

مهم ترين اقدام با جديت دنبال مي كنيم.«
وي تصريح كرد: »همچنين براي ارتقاي س��طح آموزش زنان، 

محافظ��ت از آنان در برابر آس��يب ها، باال بردن س��طح آگاهي ها، 
مهارت هاي حقوقي در ارتباط با مس��اله حقوق شهروندي به آنان 
آموزش داده مي ش��ود كه اميدواريم در اين زمينه پيشرفت هايي 
داش��ته باش��يم. در پويش ارمغان آزادي كه تحت عنوان »زندان 
جاي مادران نيست« و براي همراهي در آزادي زنان زنداني جرايم 
غيرعمد به نام مبارك حضرت زهرا )س( از ايام فاطميه تا والدت 
و هفته زن آغاز شده، از همه نيكوكاران و خيران براي همراهي و 
همكاري بيش��تر جهت آزادي زنان زنداني درخواست ياري شده 
است.« معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، مشاركت در 
اين پويش را از روش هاي مختلف از جمله استفاده از كد دستوري 
#١٠١*٧٨٠* و ش��ماره حساب هاي ستاد ديه كشور به نام بانك 
ملي ايران و به شماره حساب ٠١٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٤ و شماره كارت 

آن ستاد به شماره ٦٠٣٧٩٩١١٩٩٥١٧٥٠٣ اعام كرده است. 
س��ال گذشته با اس��تناد به گزارش مكتوب ستاد ديه كشور با 
٦٠٠ ميلي��ون تومان ٣٢ زن زنداني آزاد ش��دند كه اين موضوع با 
برگزاري جشن گلريزان در راستاي نخستين پويش مردمي ارمغان 

آزادي ويژه زنان زنداني با جرايم غيرعمد اتفاق افتاد. 

توجه خاص معاونت زنان به وضعيت زنان زنداني
سخنگوي سازمان انتقال خون گفت: از ابتداي فروردين تا پايان 
بهمن امسال، ٣ ميليون و ٣٣٤ هزار و ٧١٥ واحد خون و فرآورده 
ش��امل، گلبول قرمز فش��رده، پاكت و پاسما در مراكز درماني و 

بيمارستاني كشور توزيع شد. 
بشير حاجي بيگي گفت: »ميزان توزيع گلبول قرمز فشرده يك 
ميليون و ٨٢٠ هزار و ٣٣٥ واحد و پاكت ٨٧٦هزار و ٩٦٢ واحد 
اس��ت و همچنين در اين مدت ٦٣٧هزار و ٤١٨ واحد پاسما در 
بيمارستان ها و مراكز درماني كشور توزيع شده است. در اين مدت 
٣درص��د از خون هاي اهدايي از گروه A منف��ي، ٢٧درصد آن از 
B منفي و ٢١ درصد آن از گروهB مثبت، ٢درصد از گروهA گروه
مثبت، يك درصد از گروه ABمنفي، ٧ درصد از گروه ABمثبت، 
٣٤درصد از گروه Oمنفي و باقي متعلق به گروه Oمثبت بودند. 

حاجي بيگي افزود: در مجم��وع ٨٩درصد خون هاي اهدايي از 
گروه هاي مثبت و ١١درصد بقيه از گروه هاي منفي بودند. 

وي ضمن تشكر از همه شهرونداني كه با اهداي خون خود براي 
نجات جان شهروندان اقدام مي كنند، گفت: همه ساله با فرارسيدن 
فصل سرما ميزان مراجعه مردم به مراكز انتقال خون براي اهداي 
خون كم مي ش��ود و مراكز انتقال خون ب��ا كاهش ذخاير خون و 
فرآورده هاي آن مواجه مي ش��وند. در كان شهرها به خاطر ارجاع 
بيماران و افزايش عمل هاي جراحي به خصوص در روزهاي پاياني 

سال اين كاهش محسوس تر است.
او گفت: »حداقل سن اهداي خون در كشور ١٨ سال و حداكثر 
٦٠ سال است و آقايان در سال چهار بار و خانم ها در سال سه بار 
مي توانند خون اهداكنند به شرطي كه بيش از ٥٠ كيلو گرم وزن 

داشته باشند.«

 حدود 2 ميليون نفر خون اهدا كردند
سخنگوي سازمان انتقال خون گفت: طي ١١ ماه گذشته، ٢ 

ميلي��ون و ٥٠٠ هزار و ٩٩ نفر براي اهداي خون به مراكز انتقال 
خون سراسر كشور مراجعه كرده اند كه از اين تعداد يك ميليون 

و ٩٢٣ هزار و ٣٦٦ نفر موفق به اهداي خون شدند. 
حاجي بيگ��ي افزود: از اين تعداد ٢٥٣ هزار و ٤١٨واحد خون 
مربوط به اهداكنندگان بار اول بوده اس��ت؛ همچنين ٨٧ هزار و 
٤٨٠ نف��ر از بانوان طي ١١ ماهه گذش��ته موفق به اهداي خون 

شده اند. 
وي از رس��يدن شاخص اهداي مستمر )اهداكنندگان مستمر 
حداقل س��الي دو بار خون اهدا مي كنند( به رقم ٥٨درصد خبر 
داد و تاكيد كرد: اين ميزان  ش��اخص اهداي مس��تمر نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته )١٣٩٥( نزديك به چهار درصد رشد 

داشته است. 
ب��ه گ��زارش ايرنا، اه��داي خ��ون در ايران به ص��ورت كاما 
داوطلبانه و بدون هيچ چشم داشتي فقط براي كمك به بيماران 

نيازمند به خون و فرآورده هاي آن انجام مي شود. 
در حال حاضر ش��اخص اهداي خون در ايران ٢٧ نفر به ازاي 
يك هزار نفر جمعيت است كه شاخص خوبي محسوب مي شود. 

توزيع بيش از 3 ميليون واحدخون در 11ماهه امسال 
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»تعادل«گزارشميدهد

ورود جعبه سياه پرواز تهران- ياسوج به فاز بازخواني
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

س��قوط هواپيماي ATR72 متعلق به ايرالين 
آس��مان در 29بهم��ن، دو وزير راه و شهرس��ازي و 
كار،  تع��اون و رفاه اجتماعي را اين هفته به مجلس 
مي كش��اند. براساس برنامه نمايندگان مجلس، علي 
ربيعي و عباس آخوندي، صبح و عصر روز سه شنبه 
هفته جاري بايد در بهارس��تان حاضر شده و درباره 
چرايي وقوع اين حادثه توضيحاتي را به نمايندگان 

ارائه كنند. 
در اي��ن ميان، انتش��ار خبرهايي درب��اره دانلود 
اطالعات جعبه س��ياه و احتمال انتشار دليل وقوع 
برخ��ورد هواپيماي ATR72 آس��مان با كوه دنا تا 
حدودي اخبار مربوط به استيضاح اين دو وزير را به 

حاشيه كشانده است. 
براس��اس گفته هاي مدير روابط عمومي سازمان 
هواپيمايي كش��وري روز پنج ش��نبه هفته گذش��ته 
كار دانلود)پياده س��ازي( اطالع��ات جعب��ه س��ياه 
هواپيماي س��انحه  ديده ش��ركت آسمان در فرانسه 
به پايان رس��يده و براي اعالم نهايي آن نياز به كار 

كارشناسي روي اطالعات به دست آمده است. 
رض��ا جعف��رزاده در اين باره گف��ت: از اين پس 
 CVR و   FDR و تحلي��ل اطالع��ات  بازخوان��ي 
هواپيما و س��اير پارامترها توسط گروه هاي 11گانه 
تيم بررس��ي س��انحه س��ازمان هواپيمايي كشوري 

انجام مي شود. 

اتمامبازخوانيجعبهسياه
دو جعب��ه س��ياه هواپيم��اي ATR72 هفت��ه 
گذش��ته و با وجود مخالفت اعضاي كميسيون اصل 
90 مجلس براي بازخواني و رمزگشايي علل سقوط 
به فرانس��ه فرس��تاده ش��د و دو روز پيش هم كار 
پياده سازي اطالعات به سرانجام رسيده و هم اكنون 
افكار عمومي در انتظار رسانه يي شدن علت يا علل 

وقوع اين سانحه هوايي هستند. 
اگرچه مدير روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري، زمان مش��خصي را براي اع��الم عمومي 
دلي��ل س��قوط تعيي��ن نكرده اس��ت ام��ا كاپيتان 
هوش��نگ ش��هبازي، معتقد اس��ت ك��ه مهم ترين 
مرحله در بررس��ي علت يا علل سقوط، پياده سازي 
اطالعات جعبه س��ياه اس��ت كه روز پنج شنبه اين 
كار انج��ام ش��ده اس��ت. ش��هبازي در گفت وگو با 
»تعادل« مي گويد: هم اكنون كه اطالعات بازخواني 
شده است، دفتر بررسي س��وانح و حوادث سازمان 
هواپيمايي كشوري بايد اين اطالعات را در كنار هم 
قرار داده و از اطالعات جمع آوري شده، علت وقوع 

حادثه را مشخص كند. 

او ادامه مي دهد: بايد اطالعات مربوط به سرعت، 
ش��تاب، درجه حرارت، جهت هواپيما و... مشخص 
ش��ود و در كن��ار گ��زارش هواشناس��ي، اطالعات 
مربوط ب��ه خلبان و... قرار گي��رد و در نهايت علت 
وقوع حادثه مشخص شود.  به گفته اين كارشناس 
ارش��د حوزه هوانوردي، ناگفت��ه نماند كه نمي توان 
از اهميت اثرات ناش��ي از نبود زيرساخت هاي الزم، 
 مدي��ران منفعل و سياس��ي و... بر وقايع و س��وانح 
هواي��ي غافل ماند.  ش��هبازي اظهار مي كند: جعبه 
س��ياه هواپيما شامل دس��تگاه ثبت اطالعات فني 
دس��تگاه  و   )Recorder  Data  Flight(پ��رواز
 voice Cockpit(ثبت صداهاي كابين و هواپيما
recorder( اس��ت كه با بررس��ي اطالعات اين دو 
دس��تگاه به خوبي مي توان ش��رايط هواپيما هنگام 
سقوط را مش��خص كرد.  او بيان مي كند: اطالعات 
كس��ب ش��ده از جعبه س��ياه هواپيما در كنار ساير 
اطالعات قرار مي گيرد و نتيجه كس��ب شده از اين 

اطالعات علت وقوع حادثه را مشخص مي كند. 
اين خلبان با س��ابقه با اشاره به اينكه گردآوري 
اطالعات جعبه س��ياه و س��اير اطالع��ات و به تبع 
آن مش��خص ش��دن علت حادثه به زمان چنداني 
ني��از ندارد، مي گويد: در اي��ن هفته بايد علت وقوع 

برخ��ورد اين هواپيما با كوه تعيين ش��ود اما تجربه 
نشان داده است كه در ايران  اعالم علت وقوع سوانح 
دچار سياسي بازي مي شود و به همين دليل انتظار 
مي رود كه ط��ي روزهاي آتي خب��ري درباره علت 

سانحه رسانه يي نشود. 

نسبتسقوطهواپيمابااستيضاح
ب��ا توجه به اس��تيضاح وزي��ران راه و كار در پي 
سقوط س��انحه هوايي اين سوال مطرح مي شود كه 
آيا اس��تيضاح وزرا مي تواند كمكي به حل مش��كل 
فرسودگي ناوگان صنعت هوايي و مشكالت پيچيده 
سازمان بازنشستگي كش��وري كند؟ آيا علت وقوع 
س��وانحي از اين دست، نبود زيرساخت هاي الزم در 

صنعت هوانوردي نيست؟
ش��هبازي با اش��اره به اينكه 90درصد س��وانح 
هوايي رخ داده در كش��ور ب��ه دليل مديران منفعل 
در اين حوزه اس��ت، مي گويد: كارشناس��ان صنعت 
هوان��وردي و مردم انتظ��ار بيش��تري از وزير راه و 
شهرسازي به عنوان متولي حوزه حمل و نقل دارند. 
او ادامه مي دهد: طي س��ال هاي گذشته مديران 
صنعت هوانوردي سياسي، س��نتي و منفعل بودند 
و همين موضوع موجب ش��ده كه با وجود گذش��ت 

40سال از انقالب و 2سال از برجام اقدام خاصي در 
زمينه هوايي انجام نشود. 

به گفته اين خلبان با س��ابقه كشورمان، اگرچه 
قراردادهايي براي خريد حدود 300هواپيما بس��ته 
شده است اما تاكنون تنها 11هواپيماي نو واردگان 
ناوگان هوايي كشورمان شده اند و انتظار مي رود كه 
وزير راه و شهرس��ازي كنوني اقدامات بيش��تري را 
براي بهسازي زيرساخت ها و نوسازي ناوگان هوايي 
انجام دهد.  ش��هبازي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه اهميت 
صنعت هوانوردي كمتر از انرژي هس��ته يي نيست، 
بيان مي كن��د: يكي از عوامل ايجاد توس��عه پايدار 
كشور، صنعت هوانوردي كش��ور است. اين صنعت 
در صورت توس��عه مي تواند اش��تغال زايي مناسبي 

ايجاد كند و رونق اقتصادي به همراه دارد. 
او اظه��ار مي كند: البته ناگفته نماند كه با تغيير 
وزي��ر، زيرس��اخت هاي صنع��ت هوان��وردي تغيير 
نمي كن��د مگ��ر اينكه وزي��ر جديد كه بر كرس��ي 
وزارت تكي��ه مي زند، منفعل نبوده و به دنبال ايجاد 

تغييرات اساسي در اين صنعت باشد. 
اين كارشناس ارشد صنعت هوانوردي مي افزايد: 
متاس��فانه وزي��ر راه و شهرس��ازي از فرصت ايجاد 
ش��ده پس از برجام به خوبي استفاده نكرد درحالي 

كه انتظ��ار مي رفت ط��ي اين مدت، س��اختارها و 
زيرساخت هاي صنعت هوانوردي دگرگون شود. 

ش��هبازي ادامه مي دهد: ش��خص وزي��ر در اين 
سانحه مقصر نيست بلكه ساختارها و زيرساخت ها، 
مدي��ران قبل��ي و نب��ود برنامه ريزي مناس��ب طي 
س��ال هاي گذش��ته وق��وع چنين حوادث��ي را رقم 
مي زنن��د.  اي��ن خلبان با اش��اره به اينك��ه بودجه 
مناسبي از سوي مجلس به صنعت هوانوردي كشور 
اختصاص داده نمي شود، مي گويد: هم اكنون حدود 
70 فرودگاه در كش��ور داريم ك��ه اغلب آنها توجيه 
اقتصادي ندارند و بايد به وضعيت اين فرودگاه هاي 
غيرفع��ال، وزي��ر و مدي��ران صنع��ت هوان��وردي 
رس��يدگي كنند.  ش��هبازي اظهار مي كند: با توجه 
به زيرس��اخت هاي نامناس��ب در صنعت هوانوردي 
در ش��رايط كنوني هيچ ف��ردي نمي تواند، تضمين 
ده��د كه فردا، هفته آينده و ماه هاي آتي هواپيماي 

ديگري در ايران دچار سانحه نشود. 

استيضاحبهصالحنيست
در همين حال رييس كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي درباره استيضاح آخوندي مي گويد: 
تا كمتر از دو هفته ديگر س��فر هاي نوروزي ش��روع 
مي شود كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي 
ش��قوق حمل و نقلي، مسووليت مديريت سفر هاي 
نوروزي را بر عهده دارد و در واقع اين ايام مهم ترين 
روز هاي كاري وزارت راه و شهرسازي است كه نبايد 

در روند انجام وظايف آن خللي ايجاد شود. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
محمدرض��ا رضايي كوچي اظه��ار مي كند: معتقدم 
زمان برگزاري جلسه استيضاح وزير بايد تغيير كند 
و به طور قطع اس��تيضاح وزير راه و شهرس��ازي در 
اين ش��رايط به صالح نيس��ت و معتقدم اين تاريخ 
بايد به بعد از انجام سفر هاي نوروزي موكول شود. 
در اين ميان عضو كانون عالي شوراهاي اسالمي 
كار ه��م معتقد اس��ت كه اس��تيضاح وزي��ر كار در 
بدترين زمان ممكن و در ش��رايطي انجام مي ش��ود 
كه اي��ن اقدام جز ضربه زدن ب��ه منافع كارگران و 
بازنشستگان بيمه  شده هيچ دليل و نتيجه يي ندارد. 
علي خدايي در گفت وگو با ايسنا اظهار مي كند: 
در ش��رايط كنوني وزارت كار از يك طرف به دليل 
استيضاح وزير كار توس��ط مجلس و از طرف ديگر 
مطرح ش��دن موضوع واريز منابع درمان س��ازمان 
تامين اجتماعي به خزانه تحت فشار است و مجلس 
بدترين زمان ممكن را براي اين كار انتخاب كرده و 
لطمه بزرگي به جامعه كارگري و منافع كارگران و 

بازنشستگان و بيمه شدگان زده است. 

اعتراضبهرفتارپيمانكاران
شهرداريباكارگران

مع��اون نظارت ش��وراي ش��هر ته��ران با اش��اره به 
اعتراضات كارگران پيمانكار ش��هرداري درخصوص عدم 
پرداخت حق��وق و مزايا گفت: پيمانكاران حق ندارند به 
بهانه اختالف مالي با ش��هرداري، حقوق كارگرانشان را 
پرداخت نكنند.  به گزارش ايس��نا، افش��ين حبيب زاده 
گفت: كارگراني كه طرف قرارداد با پيمانكاران شهرداري 
هس��تند در صورتي كه پيمانكار نس��بت ب��ه پرداخت 
حقوق و مزاياي آنان اقدام نكند، مي توانند به هيات هاي 
تشخيص و حل اختالف مراجعه كنند.  وي با بيان اينكه 
در صورت تشخيص هيات هاي حل اختالف حكم صادر 
مي شود، گفت: براساس اين حكم شهرداري موظف است 
از محل تضاميني كه از پيمانكار در اختيار دارد نس��بت 
به پرداخت حقوق به كارگران اقدام كند و كارگراني كه 
حق��وق و مزاياي خود را درياف��ت نكردند، مي توانند به 
هيات هاي حل اختالف مراجعه كنند.  رييس فراكسيون 
كارگري ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينك��ه اين افراد 
كارگران پيمانكار طرف قرارداد با ش��هرداري هستند نه 
كارگر ش��هرداري گفت: تنها كاري كه براس��اس قانون، 
ش��هرداري مي تواند براي اين كارگ��ران انجام دهد، اين 
است كه براساس حكم هيات تشخيص و حل اختالف از 

محل تضامين در اختيار حقوق پرداخت كند. 

نجفي:تهرانراتبديلبه
شهريبينالملليميكنيم

ش��هردار تهران گفت: بن��ا داريم ظرف س��ال هاي 
آينده، تهران را به يك شهر بين المللي تبديل كنيم.  به 
گزارش تسنيم، محمدعلي نجفي شهردار تهران در آيين 
كاشت درخت صلح و دوستي كه با حضور محمدجواد 
ظري��ف وزير امور خارج��ه و هيات هاي ديپلماتيك در 
بوس��تان نوروز برگزار شد، اظهار كرد: محيط  زيست با 
وجود اينكه با چالش هايي روبه روست اما از قابليت ها و 
ظرفيت هاي بسياري نيز برخوردار است.  وي افزود: يكي 
از ظرفيت هاي محيط زيست اس��تفاده از آن در حوزه 
گفت وگو در سطح ملي و منطقه يي است چراكه محيط 
زيست فضاي مناس��بي براي گفت وگوهاي عميق تر و 
دوس��تانه تر فراهم مي كند. گفت وگوها فرآيندي براي 
رسيدن به صلح و دوستي است و ما مي توانيم از ظرفيت 

محيط زيست براي رسيدن به اين امر استفاده كنيم. 
نجف��ي با بيان اينكه درخت در تمام دنيا س��مبل 
سرس��بزي اس��ت، گفت: در هفته درختكاري امسال 
اتفاقات خوبي ص��ورت گرفته و اميدواريم ظرف چند 
سال آينده تغييرات مناسبي را در تهران در بخش هاي 
مختلف ايجاد كنيم.  وي افزود: شهرداري تهران تالش 
مي كند با برنامه ريزي صحيح و مدون شرايط مناسبي 
براي ش��هروندان تهراني همچني��ن مهمانان خارجي 
در ش��هر فراهم كند تا آنها احساس آرامش و آسايش 
بهتري را داش��ته باش��ند.  ش��هردار تهران ادامه داد: 
مس��اله پايداري، تاب آوري، هوشمندي شهر و دانش 
بني��ان كردن اقتصاد ش��هري از محوره��اي اصلي در 
شهرداري تهران محسوب مي شود و براي دسترسي به 
اي��ن اهداف بلند و مهم و البته پيچيده ما مي توانيم از 
ارتباطات با شهرهاي بزرگ دنيا استفاده كنيم.  نجفي 
گفت: ش��هرداري تهران با روي باز از ارتباطات شهري 
با ساير كش��ورها استقبال مي كند و ما اين آمادگي را 
در اين بخ��ش داريم و اميدواريم نمايندگان ديپلمات 
كشورها و س��ازمان هاي بين المللي در تهران اين پيام 

ما را به كشورها و سازمان ها اعالم كنند. 
وي گفت: اميدواريم تهران ظرف سال هاي آينده به 

عنوان شهر بين المللي نقش خود را ايفا كند. 

ايرانشهر

مصوبه برج باغ ها يكي از مصوبات دوره دوم شوراي شهر تهران است 
كه در سال 83 به تصويب رسيد در مفاد طرح تفصيلي شهر تهران قرار 
گرفت. اين مصوبه در طول 13 س��ال منجر از بين رفتن بخش زيادي 
از باغ هاي تهران ش��د. به همين دليل اعضاي شوراي پنجم به درستي 
تصميم گرفته اند تا اين مصوبه را لغو كنند. رسيدگي به اين موضوع جزو 
دستور جلسه هفته گذشته شورا بود اما به دليل كمبود وقت بررسي آن 
به يك شنبه جاري موكول شد.  به گزارش مهر، محمد ساالري رييس 
كميسيون شهرسازي ش��وراي شهر تهران در اين باره توضيحاتي ارائه 
كرده و گفت: كميسيون شهرسازي طرح مربوط به لغو مصوبه برج باغ ها 
كه در س��ال 83 به تصويب رس��يده بود را حدود دو ماه پيش تصويب 
كرد و به هيات رييس��ه ش��ورا ارائه داد.  وي با بي��ان اينكه مصوبه لغو 
برج باغ ها در دستورجلس��ه يك شنبه اين هفته شوراي شهر قرار گرفته 
است، تصريح كرد: با توجه به دغدغه هاي جدي درخصوص از بين رفتن 
باغات و درختان ش��هر تهران در شورا، كميسيون شهرسازي ومعماري 
طي بررسي هاي جامعي كه انجام داد نهايتا، طرح مربوط به لغو مصوبه 
برج باغ ها كه در س��ال 83 به تصويب رسيده بود را حدود دو ماه پيش 
تصويب كرد و به هيات رييسه شورا ارائه داد.  ساالري ادامه داد: متاسفانه 
به دليل وصول اليحه بودجه 97 شهرداري تهران و مجموعه يي از دستور 
جلسات ديگر فرصت براي بررسي طرح مذكور نشد اما با پيگيري هاي 
كميس��يون شهرسازي و معماري ش��ورا اين موضوع در دستور جلسه 
يك شنبه ش��ورا قرار گرفت كه اميدواريم با راي مثبت اعضاي شوراي 
پنجم ش��هر تهران، ش��اهد پايان دادن به روند گذشته در بارگذاري در 
باغات باشيم.  وي در تشريح سابقه مصوبه برج باغ ها اظهار كرد: مصوبه 
برج باغ ها بر مي گردد به تصميم ش��وراي شهر تهران در سال 82 كه در 
آن زمان اعضاي ش��ورا با بيان اينكه مال��كان باغات به دليل عدم اجازه 
بار گذاري به انحاء مختلف نس��بت به قطع درختان و خشكاندن باغات 
اقدام مي كنند،  بندي را به مصوبه حفظ و گسترش فضاهاي سبز و باغات 

شهر تهران اضافه كردند كه به موجب اين بند، امالكي كه باغ شناخته 
مي شوند، مي توانند تمامي بارگذاري زيرپهنه هاي طرح تفصيلي كه به 

اين امالك و اراضي تعلق گرفته است را داشته باشند. 
عضو ش��وراي شهر تهران ادامه داد: اعضاي شورا در سال 82 به زعم 
خودش��ان براي ايجاد انگيزه براي مالكان و صاحبان باغات براي حفظ 
درختان، يك طبقه هم مازاد بر بارگذاري طرح تفصيلي به عنوان بسته 
تشويقي براي امالك باغي درنظر گرفتند و به اين ترتيب مصوبه برج باغ ها 
در شهر تهران شكل گرفت و در فرآيند ابالغ طرح جامع پيشنهاد الحاق 
به پيوست هاي طرح جامع را دادند.  ساالري درخصوص تبديل مصوبه 
برج باغ ه��ا به بحراني براي نابودي باغات گف��ت: به موجب اين مصوبه 
اساسا قسمت عمده باغات پراكنده و باغ شهر هاو باغ ويالهاي تهران از 
بين رفتند. چراكه به موجب مفاد طرح تفصيلي اين حجم از بارگذاري 
در باغات با س��طح اشغال 30درصد، در ارتفاع شكل مي گيرد كه البته 
شهرداري هاي مناطق نيز بعضا تا 4۵درصد سطح اشغال مجوز ساخت 
صادر كردند و همچنين به دليل تكليف طرح تفصيلي و نياز ساختمان 
ايجاد ش��ده به پاركينگ، ضرورت داش��ت زيرزمين هاي زيادي احداث 
شود تا بتوانند پاركينگ هاي بارگذاري برج باغ را تامين كنند، به همين 
جهت رمپ و لوپ هايي در محدوده حياط برج باغ ها ش��كل مي گرفت و 

بدين ترتيب قسمتي از درخت ها در اين رمپ و لوپ ها قطع مي شد. 
وي اف��زود: حتي ش��هرداري هاي مناطق در اج��راي اين مصوبه به 
بهانه تامين پاركينگ اجازه گودبرداري با سطح اشغال بيش از ۵0 الي 
۶0درصدي در زيرزمين ها را هم مي دادند.  رييس كميسيون شهرسازي 
و معماري ش��وراي شهر تهران با اش��اره به تذكرات پي در پي خود در 
ش��وراي چهارم اظهار كرد: در همان دوران ما با همكاري كميس��يون 
س��المت و محيط زيست ش��ورا طرحي را تهيه كرديم و به صحن شورا 
ارائه داديم اما در فرآيند تصويب به دليل مخالفت ها از سوي برخي اعضا، 

اين طرح به سرانجام مطلوب نرسيد. 

مصوبهبرجباغهادرآستانهلغو
تورج فرهادي قائم مقام معاونت شهرس��ازي و معماري شهرداري 
تهران اظهار كرد: در حال حاضر بيش از ۵0درصد هزينه هاي عمراني 
كشور در محدوده تهران خرج مي شود كه نشان دهنده جذابيت خاص 

و بسيار اين محدوده است. 
به گزارش ايس��نا، فرهادي با اش��اره به اينكه محدوده شهر تهران 
حدود ۶12 كيلومتر مربع است، گفت: نسبت مجموعه شهري تهران 
به محدوده شهري كل كشور عددي زير يك درصد را نشان مي دهند، 
به طوري كه يك ميليون و ۶47 هزار كيلومتر مربع مساحت كل كشور 
را تشكيل مي دهد. همچنين آخرين سرشماري نفوس در ايران در سال 
139۵ نشان مي دهد كه در مجموعه شهري تهران بيش از 19درصد 
جمعيت كش��ور به صورت رسمي زندگي مي كنند.  قائم مقام معاونت 
شهرس��ازي و معماري شهرداري تهران همچنين اضافه كرد: در حال 
حاضر حدود 20درصد كشور در ظرفيت مساحتي كه حدود يك درصد 

كشور را تشكيل داده است مشغول سكونت و زندگي هستند. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه ح��دود 30درصد از تولي��د ناخالص ملي 
در ش��هر تهران واقع ش��ده اس��ت، اظهار كرد: در حال حاضر بيش از 
۵0 هزينه هاي عمراني كش��ور در محدوده تهران خرج مي ش��ود، كه 
نش��ان دهنده جذابيت خاص و بسيار اين محدوده است، به طوري كه 

اين موضوع مي تواند منجر به با ارزش شدن زمين شود. 
 فرهادي كه در يك برنامه راديويي با موضوع بررس��ي بس��ترهاي 
زمين خواري و روش هاي مقابله با آن صحبت مي كرد، همچنين افزود: 
به دليل كم آب بودن كش��ور اكثر مردم به حضور در ش��مال ايران كه 
منطقه يي مملو از آب اس��ت، رغبت و عالقه بسياري دارند، به همين 
دليل همواره به دنبال اين هس��تند تا محل س��كونتي در اين ناحيه 
داش��ته باش��ند. همچنين توجه و عالقه مردم به يك موضوع خاص 
هم��واره بهانه هاي خوب و بس��ياري را دراختيار سوءاس��تفاده گران و 
فرصت طلبان قرار مي دهد تا با بهره گيري از فضاي ايجاد شده دست به 

سوءاستفاده از تقاضاي مردم بزنند. 
در ادام��ه اين برنامه راديويي مديركل امور امالك س��ازمان ثبت 
اسناد و امالك با اشاره به اينكه افزايش قيمت ملك در كشور همواره 
انگيزه زمين خواري را باال مي برد نيز اظهار كرد: متاس��فانه بس��ياري 
از مجازات هاي تعيين ش��ده در حوزه زمين خواري متناس��ب با جرم 
واقع ش��ده نيس��ت، به طوري كه اين مجازات در رفع و جلوگيري از 
گس��ترش اين موضوع كارساز نيست. ماشااهلل گرامي با اشاره به اينكه 
ثبت موقعيت تمام اراضي و امالك كشور همواره برعهده سازمان ثبت 
اسناد و امالك است، گفت: صدور سند مالكيت براي مالك يك زمين 
يا ملك ازجمله مهم ترين رسالت هاي سازمان ثبت اسناد كشور به شمار 
مي آيد. همچنين هر نهاد و دس��تگاهي ك��ه در زمينه زمين و ملك 
مس��ووليت و رسالتي را برعهده دارد، بايد حافظ امالك و اراضي خود 
باشند، به طوري كه سازمان ثبت احوال نمي تواند ضعف يك سازمان 
در نگهداري امالك خود را پوشش دهد.  وي با اشاره به دستگاه هاي 
متولي در امر عرصه هاي ملي كشور، گفت: مساحت كشور ايران حدود 
1۶4ميليون هكتار است، به طوري حدود 144ميليون از اين مقدار را 
مساحت غيرشهري و يك ميليون و 200هزار هكتار را مساحت شهري 
تش��كيل داده است.   گرامي با اش��اره به اينكه در حال حاضر حدود 
7درصد از مس��احت كشور را عرصه هاي ش��هري تشكيل داده است، 
عنوان كرد: طيف گس��ترده اراضي ملي و غيرشهري كشور باتوجه به 
فعاليت هاي مطلوب س��ازمان اراضي و مراتع كشور در وضعيت خوبي 
قرار ندارند، به طوري كه حفاظت فيزيكي از اين اراضي راه مناس��بي 

براي مديريت اراضي به شمار نمي آيد. 
وي با اش��اره به اقدامات سازمان ثبت اسناد درخصوص جلوگيري 
از موضوع زمين خواري در كش��ور، تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور همواره در نظر دارد تا با اقدامات سيستمي از گسترش 

موضوع زمين خواري در كشور جلوگيري كند. 

صرف۵۰درصدهزينههايعمرانيكشوردرمحدودهتهران

آگهي ابالغ مفاد رأي صادره از طرف، هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي امالك و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مصوب سال 1390/09/20

برابر راي شماره 139۶۶03010۵7010071 مورخ 139۶/10/03 صادره از هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي، امالك و ساختمان هاي فاقد  سند رسمي مصوب 1390/9/20 مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تصرفات مالكانه 
خانم ثريا رمضاني جوالدي فرزند حسين  به صورت ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 70/9۵ مترمربع 
قس��متي از پالك 4۶2 فرعي از ۵3 اصلي واقع در ش��هريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتي و دفتر امالك مربوطه 
سند مالكيت شش دانگ پالك مذكور ذيل ثبت صفحه 4۶۵ دفتر امالك جلد 97 به نام آقاي حسين هاني ثبت، صادر و تسليم 
شده سپس برابر سند شماره 20۶48 مورخ 13۶0/08/10 دفترخانه 20 شهريار به بانو مجيده حالف انتقال شده است؛ نامبرده 
در هيأت حضور نيافته و هيأت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آيين نامه اجرائي آن مصوب 1391/04/2۵ 
نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد رأي صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع 
جهت اطالع آگهي مي گردد كه چنانچه به مفاد رأي صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره 
نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 139۶/12/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 139۶/12/19 

 سيد مرتضي موسوي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار- م الف/31003 

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده: 9۶7/4/9۶

حوزه 4  وقت رسيدگي در روز: شنبه  مورخ : 97/02/23 ساعت: 11/1۵ صبح 
خواهان: ميالد ساريخاني

خوانده: يونس قاضي خاني
خواسته: مطالبه وجه چك 

 خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه 4 شوراي حل اختالف شهريار - م الف/30977

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذيل به روش مناقصه عمومي
محل اعتبارتضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )به ريال(واحدتعداد يا مقدارنام و مشخصات كاالرديفشماره فراخوان

2009۶1403000031

1PN=16 400 عدد10شير فلكه پروانه اي

غيرعمراني282۵00000

2PN=16 ۵00 عدد۵شير فلكه پروانه اي

3PN=16 ۶00 عدد۵شير فلكه پروانه اي

4PN=16 700 عدد10شير فلكه پروانه اي

عدد100شير فلكه كشويي ۶۵ ۵

عدد90شير فلكه كشويي ۶80

عدد۵00شير فلكه كشويي 7100

عدد100شير فلكه كشويي 81۵0

عدد۵0شير فلكه كشويي 9200

 و از طري��ق س��امانه ت��داركات الكترونيك��ي دولت خريداري نماي��د. كليه مراحل مناقص��ه از طريق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونيكي دولت )س��تاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

باتوجه به اينكه اين شركت در نظر دارد كه فرآيند كليه مناقصات آتي خود را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد لذا 
از كليه مناقصه گران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست مي شود كه نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي بسته به ماهيت خود )حقيقي/ حقوقي( به 

آدرس الكترونيكي فوق الذكر مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 8۵19373۶-021 و يا مركز تماس با شماره 27313131-021 تماس بگيرند.
شركتآبوفاضالباستانآذربايجانشرقي

»كمبودآبجدیاست،درمصرفآنصرفهجويینمائيم«

»آگهيمناقصهعموميخريد-نوبتاول«
شماره2۰۰9614۰3۰۰۰۰31مورخ96/12/12مندرجدرسامانهتداركاتالكترونيكيدولتشماره17۰سال96

ساخت18سولهجديدبحراندرتهران
رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران از ساخت 18 سوله 
جديد مديريت بحران در سال 97 خبر داد.  به گزارش ايسنا، احمد صادقي درباره 
آخرين وضعيت س��وله هاي مديريت بحران در شهر تهران اظهار كرد: درخصوص 
س��وله هاي مديريت بحران و كاربري و نحوه فعاليت و س��اير امور مربوط به آن با 
دس��تور ش��هردار تهران كميته يي تش��كيل ش��د.  وي با بيان اينكه در كميته در 
مورد نحوه واگذاري مس��تند و نوبتي اين س��وله ها به مديريت بحران و پس گيري 
آنها بحث و اقدام خواهد ش��د، اظهار كرد: بايد تمام اين س��وله ها به كاركرد اصلي 
خود برگردند.  رييس س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران همچنين 
در مورد اقدامات مديريت ش��هري براي س��اخت سوله هاي جديد در تهران گفت: 
امس��ال باتوجه به اهميتي كه مديريت ش��هري اعم از ش��وراي شهر و شهرداري 
تهران نس��بت به موضوع بحران و مديريت بحران در تهران داش��تند، 18 ميليارد 
تومان بودجه براي سال 97 مصوب و مقرر شد تا اين مبلغ براي ساخت سوله هاي 
جديد در تهران هزينه شود.  صادقي درباره اينكه با 18 ميليارد تومان چند سوله 
ساخته خواهد شد به ايسنا گفت: اين مبلغ براي ساخت 18 سوله جديد است كه 
مكان يابي آن هم انجام ش��ده است.  رييس س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران 
ش��هر تهران درباره اينكه تهران به چند سوله مديريت بحران احتياج دارد، اظهار 
كرد: ما بايد در 1۵0 ناحيه سوله داشته باشيم و در واقع در حال حاضر 3۶ سوله 

كم داريم كه 18 سوله از اين 3۶ مورد كسري در سال 97 ساخته خواهد شد. 

اداره كل حري��م  نظ��ارت  معاون��ت  سرپرس��ت 
شهرداري تهران از ممنوعيت ساخت و ساز در حريم 

و توجه به »حريم گردي« در ايام نوروز خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، حميد اس��دبيگي با بيان اينكه 
سوءاس��تفاده  برخي اف��راد از تعطيالت ن��وروز براي 
س��اخت و س��از و... در زمين هايش��ان، گفت: در دو 
س��ال اخير طرح ويژه يي از سوي معاونت شهرسازي 

 اجراي��ي مي ش��ود كه در پي آن س��اخت و س��از از 
2۵ اس��فند م��اه تا پانزدهم فروردي��ن در كل عرصه 
حريم ممنوع مي ش��ود.  وي با بيان اينكه امسال نيز 
س��اخت و ساز در حريم از 2۵ اسفند ماه سال جاري 
ت��ا 1۵ فروردين 97 ممنوع اس��ت، گف��ت: ماموران 
ش��ركت حريم بان در ص��ورت مواجهه با س��اخت و 
س��ازهاي غيرقانون��ي و انتقال مصالح س��اختماني، 

نسبت به برخورد و تخريب سازه اقدام خواهند كرد. 
اس��دبيگي با بيان اينكه در راس��تاي ساماندهي 
حريم ب��ا 9 فرماندار و 18 بخش��داري كه در حريم 
عرص��ه س��رزميني و مديريت��ي مش��ترك داري��م 
رايزني  هايي انجام گرفته اس��ت، گفت: 30 س��ازمان 
در حري��م ته��ران ذي نفع هس��تند كه در راس��تاي 
بهبود وضعيت حريم با آنها تعامل داش��ته و جلسات 
مختلف��ي برگزار كرده اي��م كه با اس��تقبال ارگان ها 

مواجه شديم. 

ممنوعيت2۰روزهساختوسازدرحريمتهران
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صنعت، معدن و جتارت14
   سهم صنايع كوچك 

از صادرات چقدر است؟
 ايس�نا| معاون س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعت��ي از هدف گذاري 2.5ميلي��ارد دالري صادرات صنايع 
كوچك در اين ش��هرك ها طي س��ال آتي خبر داد. غالمرضا 
س��ليماني با اش��اره به اينكه 5۰۰۰ واحد صنعتي كوچك در 
ش��هرك هاي صنعتي شناسايي ش��ده اند، اظهار كرد: برآورد 
حجم صادرات صورت گرفته از طريق صنايع كوچك مستقر 
در ش��هرك هاي صنعتي حدود 6 ميليارد دالر است كه فقط 
ح��دود 2ميليارد دالر آن توس��ط صادركنندگان با اظهارنامه 
گمركي ثبت شده اس��ت.  وي ادامه داد: هدف گذاري صورت 
گرفته در مورد صادرات صنايع كوچك مستقر در شهرك هاي 
صنعتي در سال جاري حدود 2ميليارد دالر بود كه در ۱۱ماهه 
محقق ش��د و پيش بيني مي كنيم تا پايان سال 2۰۰ميليون 
دالر ديگ��ر به اين رقم اضافه ش��ود. مع��اون صنايع كوچك 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در بخش 
ديگ��ري از صحبت هاي��ش و در ارتباط با پتانس��يل صادراتي 
كليه واحدهاي صنعتي كوچك در سراس��ر كشور بيان كرد: 
پتانسيل صادراتي كليه خوشه هاي صنعتي در بخش SME ها 
رقمي معادل ۱۷ميليارد دالر اس��ت كه حدود 8 ميليارد دالر 
آن توسط صادركنندگان اظهار مي شود.  سليماني با اشاره به 
اينكه در سال جاري حدود 2ميليارد و 2۰۰ميليون دالر توسط 
صنايع كوچك مستقر در شهرك هاي صنعتي صادرات صورت 
مي گي��رد، اعالم كرد: هدف گذاري در س��ال جاري 2ميليارد 
دالر بود و در سال آينده اين هدف گذاري با رشد 25درصدي 

معادل 2.5ميليارد دالر در نظر گرفته شده است. 

 تشكيل اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق 

پاي�گاه خبري اتاق ايران| هيات فع��االن تجاري اتاق 
ايران كه به سرپرس��تي غالمحسين ش��افعي به عراق سفر 
كرده اند با حضور در اتاق كربال با تجار و بازرگانان اين ش��هر 
دي��دار و گفت وگو كردند. رييس اتاق اي��ران در اين ديدار با 
اش��اره ب��ه رفت وآمدهاي گروه ه��اي سياس��ي و اقتصادي، 
دولت��ي و خصوصي ايران به عراق گفت: با توجه به ش��رايط 
كنوني و شكس��ت داعش ش��اهد فصل جدي��دي از ارتباط 
دو كش��ور خواهيم بود.  غالمحسين شافعي همزماني سفر 
مع��اون اول رييس جمهور و هيات فع��االن اقتصادي ايراني 
ب��ه بغداد را بيانگر اهميت عراق براي توس��عه روابط تجاري 
و س��رمايه گذاري دانست و گفت: هر دو هيات اعزامي بخش 
دولتي و خصوصي توانس��ته اند براي حل و فصل مس��ائل به 
نتايج مطلوبي دست پيدا كنند. او ايجاد كميته مشترك براي 
پيگيري مش��كالت تجار و س��رمايه گذاران دو كشور و طرح 
پيشنهادهاي اقتصادي بين اتاق ايران و اتاق عراق را ازجمله 
توافق هاي خوب با مسووالن عراقي دانست و گفت: چون نگاه 
ما به كربال در كنار مسائل اقتصادي يك نگاه ديني و مذهبي 
است، ارتباط اتاق هاي استاني با اتاق كربال مي تواند يك رابطه 
بلندمدت باشد كه پيشنهاد مي كنم براي توسعه اين ارتباط و 
حل مشكالت موجود كميته مشتركي بين اتاق هاي استاني، 
اتاق مش��ترك ايران و عراق و اتاق كربال ايجاد شود.   رييس 
اتاق كربال هم گفت: اتاق كربال هميش��ه ميزبان هيات هاي 
ايراني از استان هاي مختلف است اما گاهي توافقات از مرحله 
حرف به مرحله اجرا نمي رسد و اين باعث شده كه شركت ها 
و س��رمايه گذاران ديگر كش��ورها به سرعت جايگزين شوند. 
نبيل االنباري ضمن تاكيد بر ضرورت حضور دايمي و حقيقي 
شركت هاي ايراني در عراق و كربال گفت: اكنون شركت هاي 
تركيه يي و عربس��تاني با قدرت و ترفندهاي مختلف درحال 
انجام امور تجاري و س��رمايه گذاري در كربال هستند و حتي 

در بحث عتبات عاليات نيز ورود كرده اند. 
رييس اتاق كربال با اش��اره به تاثير مثبت حضور رييس 
ات��اق اي��ران در كربال گفت: ب��ا توجه به هم��كاري خوب و 
موث��ر ايراني ها در جنگ با داعش عالقه منديم، ش��ركت ها و 
س��رمايه گذاران ايراني با جديت بيش��تري امور خود را براي 
رسيدن به نتيجه پيگيري كنند همچنين مايليم كاالهاي با 

كيفيت ايراني به بازار كربال راه پيدا كنند.  

 تداوم روند كاهشي قيمت 
خودروهاي خارجي 

ف�ارس| كاهش تقاضا براي خري��د خودروهاي خارجي 
باعث شده اس��ت كه قيمت اين خودروها در بازار در برخي 
موارد به زير نرخ نمايندگي برس��د و در اين ش��رايط فعاالن 
بازار پيش بيني مي كنند، روند كاهشي قيمت ها در روزهاي 
پاياني سال نيز ادامه داشته باشد. قيمت گذاري نجومي براي 
خودروهاي خارجي و پيگيري موضوع كاهش تعرفه واردات 
خودرو در مجلس باعث كاهش تعداد خريداران اين خودروها 
شده و همين مساله روند كاهشي قيمت ها را به همراه داشته 
اس��ت. در عين حال، قيمت برخ��ي خودروها در بازار به زير 
نرخ نمايندگي هم رس��يده اس��ت كه اين اختالف قيمت تا 
42ميليون تومان نيز مي رس��د.  در اي��ن زمينه مي توان به 
عرضه توسن با قيمت 25۷ميليون تومان در بازار اشاره كنيم 
درحالي كه از س��وي نمايندگي با قيمت 2۷8ميليون تومان 
يعني 2۱ميلي��ون تومان باالتر از نرخ بازار عرضه مي ش��ود. 
همچنين سانتافه در بازار با قيمت 293ميليون تومان خريد 
و فروش مي ش��ود درحالي كه نرخ اين خودرو در نمايندگي 
335ميليون تومان اس��ت ك��ه 42ميليون توم��ان باالتر از 
قيمت بازار اس��ت. النترا نيز با قيمت ۱85ميليون تومان در 
بازار معامله مي ش��ود اما قيم��ت اين محصول در نمايندگي 
۱9۰ميليون تومان است كه شاهد اختالف 5 ميليون توماني 
قيمت نمايندگي و بازار اين خودرو هس��تيم. در مورد سراتو 
ه��م بايد به قيمت ۱84ميليون توماني اي��ن خودرو در بازار 
اش��اره كنيم درحالي كه نرخ آن در نمايندگي ۱9۰ميليون 

تومان يعني 6 ميليون تومان باالتر از قيمت بازار است. 
همچنين رنو كلئوس 2۰۱8 با قيمت 3۰3ميليون تومان 
در بازار عرضه مي ش��ود درحالي كه اين خودرو توسط نگين 
خودرو با قيمت 3۱2ميليون تومان به فروش مي رسد. به اين 
ترتيب ش��اهد عرضه اين خودرو با اختالف 9ميليون توماني 
بين نمايندگي و بازار هس��تيم. قيمت رنو تليس��مان 2۰۱8 
ني��ز در بازار 26۰ميليون تومان و در نمايندگي 265ميليون 
تومان اس��ت كه نشان دهنده اختالف 5 ميليون توماني بين 
اين دو نرخ اس��ت.  در اين وضعيت قيمت خودروهاي ديگر 
نيز در بازار با كاهش چشمگيري روبه رو بوده است به طوري 
كه در مورد لكس��وس NX بايد به افت 8۰ ميليون توماني 
قيمت در بازار اش��اره كنيم كه درحال حاضر با قيمت 52۰ 
ميلي��ون تومان خريد و فروش مي ش��ود.  س��عيد موتمني، 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل در اين مورد مي گويد: 
خودروهاي خارجي كه هم اكنون از سوي نمايندگي ها عرضه 
مي ش��وند غالبا خودروهايي هستند كه به اميد باال رفتن پي 
 در پي قيمت ها در پاركينگ ها نگهداري شده و حاال با توجه 
به روند كاهشي قيمت ها در بازار به خريداران عرضه مي شوند. 
او پيش بيني مي كند، قيمت خودروهاي وارداتي در بازار طي 
روزهاي باقيمانده سال نيز به روند كاهشي خود ادامه دهد. 

اخبار

سايت ثبت سفارش واردات )ثبتارش( دوباره از دسترس خارج شد

تجارت قرباني دالر 
 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

توافق با بانك هاي مركزي دنيا الزمه جذب سرمايه
از  يك��ي  خارج��ي  س��رمايه گذاري  ج��ذب   
وعده هاي اصلي حس��ن روحان��ي در دوره انتخابات 
رياست جمهوري اخير بوده اس��ت. روحاني و تيم او 
امي��دوار بودند با انعقاد برجام و كن��ار رفتن ابرهاي 
تيره تحريم، ايران بتواند به عنوان بازاري جذاب براي 
سرمايه گذاران خارجي، كمبود سرمايه موردنياز براي 
توسعه را به س��رعت از محل سرمايه خارجي تامين 
كن��د. با اين همه، حتي اجراي برجام هم نتوانس��ت 
دروازه ه��اي ايران را به ص��ورت تمام و كمال به روي 
سرمايه هاي خارجي بگشايد و هر چند در زمينه هايي 
مانند خودرو، ساخت بيمارستان و نيز ساخت هتل، 
دستاوردهايي به دس��ت آمد، انتظارات به هيچ وجه 
ب��رآورده نش��دند. از س��وي ديگر، در ش��رايطي كه 
زمزمه ه��اي ع��دم تايي��د مج��دد برجام از س��وي 
رييس جمهور امريكا در پايان ارديبهش��ت ماه سال 
۱39۷ به گوش مي رس��د، نگراني ه��ا از وضع دوباره 
تحريم عليه بانك مركزي ايران هم دوباره اوج گرفته 
است. شايد به همين دليل باشد كه مهدي كرباسيان 
مع��اون وزير صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و رييس 
هي��ات عامل ايميدرو، مي گوي��د: اگر به دنبال تحقق 

س��رمايه گذاري خارجي 5۰ميليارد دالري هستيم، 
بايد با بانك هاي مركزي دنيا تفاهمنامه امضا كنيم. 

مع��اون وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت گفت: 
ج��ذب س��رمايه گذاري 5۰ ميلي��ارد دالري ب��راي 
طرح هاي برنامه ريزي ش��ده در يك دوره پنج س��اله، 
نيازمن��د توافقنامه هاي دوجانبه با بانك هاي مركزي 
دنيا و ش��ركت هاي معدني بين المللي است. مهدي 
كرباس��يان گفت: سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صناي��ع معدني ايران )ايميدرو(، فهرس��ت طرح ها و 
پروژه هاي واجد شرايط اخذ تامين مالي )فاينانس( را 
به سازمان برنامه و بودجه ارسال داشته تا از خطوط 

اعتباري توافق شده تامين منابع شود. 
ب��ه گفت��ه او، مذاكره ب��ا بانك ه��اي ايراني براي 
اس��تفاده از تس��هيالت ارزي ش��عب خارج از كشور 
صورت گرفته و مرحله نخست اين امر تا پايان امسال 
براي يك��ي از پروژه ها عملياتي خواهد ش��د. رييس 
هيات عامل ايميدرو توضيح داد: اكنون براي رقابتي 
كردن شرايط جذب سرمايه گذاري روي قراردادهاي 
»IPC« )چس��رمايه گذاري از مرحل��ه اكتش��اف تا 
بهره ب��رداري و بازپرداخ��ت از مح��ل محصول( كار 

مي شود كه با قرارداد هاي نفتي مشابهت دارد. 
او گف��ت: مذاكره و پيگي��ري برگزاري همايش با 
ش��ركت هاي خارجي در روس��يه )مسكو(، سوييس 
و انگلي��س )لندن( در حال انجام اس��ت كه به زودي 
برگزار خواهد شد. كرباسيان تصريح كرد: بسته هاي 
سرمايه گذاري كه توسط مش��اوره هاي بين المللي و 

داخلي در دست تهيه است، ارائه خواهد شد. 
مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: 
براساس توافقنامه با كشورهاي كره جنوبي، اتريش و 
دانم��ارك در زمينه اختصاص خطوط اعتباري براي 
تكميل طرح هاي كش��ور، س��ازمان ايميدرو اقدام به 
اخذ مجوزهاي الزم از بانك مركزي و سازمان برنامه 
و بودج��ه كرده كه با اخ��ذ مجوزهاي مربوطه، اقدام 
به تامي��ن مالي و تكميل طرح هاي س��رمايه گذاري 

مي شود. 
او تصريح كرد: اج��راي اين طرح ها پيامد توليد 
محص��والت راهبردي در چارچ��وب زنجيره تامين 
معدن و صنايع معدني را به دنبال دارد. كرباس��يان 
افزود: براس��اس برنامه ريزي صورت گرفته از كشور 
دانمارك با س��قف 5۰ ميليون يورو پروژه هاي مس 

تامين مالي خواهند ش��د و تاييد بانك مركزي نيز 
در اين ارتباط اخذ شده است. 

 تالش براي جذب سرمايه گذار روسي 
رييس هيات عام��ل ايميدرو گف��ت: پيش بيني 
شده كنفرانس��ي در ماه هاي مه  و آوريل سال جاري 
ميالدي )2۰۱8( براي بخش معدن و صنايع معدني 
با ش��ركت هاي معدني روسيه برگزار شود تا بستري 
ب��راي س��رمايه گذاري و فاينان��س پ��روژه از محل 

اعتبارات اين كشور فراهم  آيد. 
او اضافه كرد: همچنين انتظ��ار مي رود از تامين 
مال��ي اتريش ني��ز براي ش��ركت هاي فوالد س��ازي 
)گل گهر( استفاده شود. به گفته كرباسيان، پيش بيني 
مي شود اجالسي در كره جنوبي براي استفاده بخش 
معدن و صنايع معدني ب��راي بهره گيري از فاينانس 
اين كش��ور كه براي بخش نفت درنظر گرفته ش��ده 
و تاكنون از آن اس��تفاده به عمل نيامده، بهره گيري 
ش��ود.  رييس هيات عامل ايميدرو گفت: دس��تيابي 
به صادرات بيش از 2 ميليارد دالري س��نگ تزييني 
تا پايان برنامه ششم توس��عه )۱4۰۰( هدف گذاري 

ش��ده و اين مهم بايد با ظرفيت س��ازي براي توسعه 
بازار و افزايش صادرات سنگ تزييني ايران از حدود 
3۰۰ميلي��ون دالري فعل��ي تحقق يابد. كرباس��يان 
افزود: سازمان ايميدرو و انجمن سنگ ايران تشكيل 
كنسرس��يوم غيردولتي با مش��اركت اين س��ازمان، 
ش��ركت هاي خصوصي داخلي و شركت هاي معتبر 
خارج��ي در زمينه توليد و تجارت س��نگ تزييني و 
ساختماني را در دست بررسي دارد. كرباسيان اضافه 
كرد: پيش��نهاد شده تا انجمن سنگ ايران نسبت به 
تشكيل يك شركت كنسرسيوم صادراتي با عضويت 
اعضاي خ��ود اقدام نمايد و س��ازمان ايميدرو نيز با 
يك ش��ركت خارجي و كنسرس��يوم ياد شده اقدام 
به تش��كيل ش��ركت صادراتي نمايد.  انجمن سنگ 
ايران درصدد است در منطقه ويژه كاشان با دريافت 
يك قطعه زمين نس��بت به ايجاد نمايشگاه صادراتي 
سنگ هاي تزييني اقدام نمايد. براساس آمار گمرك 
جمهوري اس��المي ايران در مدت ۱۰ ماهه امس��ال 
)منتهي به دي( صادرات محصوالت معدن و صنايع 
معدني ب��ه بيش از رقم 53.3ميلي��ون تن به ارزش 

افزون بر ۷.5 ميليارد دالر رسيد. 

محمدمهدي حاتمي |
سامانه ثبت س��فارش واردات )ثبتارش( باز هم از 
دس��ترس خارج شد. اين اتفاق در ش��رايطي رخ داده 
كه ح��دود دو ماه پيش، اين س��ايت، پس از وقفه يي 
۷ماهه، بازگش��ايي ش��ده بود. خيلي ها آن را ناشي از 
تالش دولت براي سر وسامان دادن به بازار خودروهاي 
وارداتي عن��وان كردند واتفاقي كه در پي بازگش��ايي 
ثبتارش رخ داد اين ظن را نيز تقويت كرد. از آن س��و، 
تعرف��ه خودروهاي وارداتي به يك ب��اره افزايش يافت، 
به طوري كه پاي بهارستان نشينان و ديوان عدالت اداري 
هم به ماجرا باز شد. اما در اين بين فاكتور مهم ديگري 
بود كه بيش از ديگر عوامل، بازار واردات را تحت تاثير 
ق��رارداد؛ آن هم افزايش تقاضا براي دالر بود. برهمين 
اس��اس، بانك مركزي چندي پيش طي ابالغيه يي به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت رس��ما ثبت سفارش با 
واحدي ارزي دالر را ممنوع اعالم كرد. حال برخي در 
تحليل اختالل دوباره در روند ثبت سفارش واردات، آن 
را بخش��ي از زنجيره اقدامات دولت براي كنترل بازار 
ارز عنوان مي كنند. اما به نظر مي رسد، كنترل بازار ارز 
براي دولت كارآساني نباشد، چراكه تعمدا روند واردات 
به كش��ور را دچار اختالل كرده ت��ا بلكه عطش براي 
دالر قدري آرام بگيرد. حال به گفته فعاالن اقتصادي، 
محدود كردن ثبت س��فارش تا ساعت ۱6 هر روز، به 
دو دليل صورت گرفته است؛ يعني دولت مي خواهد با 
اهرمي كه در اختيار دارد، نخست واردات را كنترل تا 
تراز تجاري را مثبت كند و دليل دوم اينكه سوءمديريت 
ارزي خ��ود را از جيب كاهش واردات جبران كند. اين 
در حالي است كه تصميمات لحظه يي به نفع تجارت 
خارجي كشور نيست ، چراكه تجارت جاده يي دو طرفه 
است و نمي توان انتظار داشت بدون ابزارهاي مناسب 

آن، تجارت خارجي كشور رشد كند. 

 ممنوعيتي كه محدوديت ايجاد نمي كند!
اگرچه س��ازمان توس��عه تجارت اعالم كرده ثبت 
س��فارش واردات تنها تا ساعت ۱6 هر روز امكان پذير 
است، اما قطعي مكرر سامانه ثبت سفارش )ثبتارش( 
تجار را با چالش  جدي مواجه كرده است. سامانه ثبت 
سفارش به عنوان تنها درگاه ورودي براي تجار و فعاالن 
اقتصادي، مدت ها اس��ت كه با تصميمات يك شبه و 
تغييرات مكرر مواجه است. جريان  سازترين اشكال اين 
سامانه را شايد بتوان به ممنوعيت چندين ماهه واردات 
خودرو و بسته بودن سايت براي ثبت سفارش اين كاال 
ربط داد، كه با چالش ها و انتقادات جدي مواجه ش��د؛ 
در نهايت برخي منابع خبري هم اعالم كردند كه چند 
ده هزار ميليارد تومان بابت همين بسته بودن سامانه 
ثبت سفارش، نصيب 9 واردكننده خودرو شده است. 
اما اين پايان ماجرا نبود، چراكه پس از آن، مس��ووالن 
سازمان توسعه تجارت بازهم بارها با اعمال تغييرات در 
اين س��امانه، فعاالن اقتصادي را دچار مشكل كردند. 
اگرچه خودش��ان بر اين باورند ك��ه اين ها محدوديت 
و ممنوعيتي نيس��ت كه بتوان��د كار اقتصاد ايران را با 
چال��ش مواجه كند؛ اما فعاالن اقتصادي مي گويند كه 
تصميمات يك باره و چالش هاي اينچنيني، عمال هزينه 

تجارت خارجي كشور را افزايش مي دهد. 
چندي پي��ش، مجتبي خس��روتاج مع��اون وزير 
صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد كه زمان اعتبار ثبت 
س��فارش كاال از 6 ماه به 3 م��اه تقليل يافته تا بتوان 
مديريت دقيق تري بر واردات كاال صورت داد و قدرت 
برنامه ريزي را از برخي س��ودجويان گرفت. اما پس از 
آن در دي ماه 96، باز هم دولت در محدوديتي جديد، 
ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را محدود به ساعت 
8 صبح تا ۱6 كرده كه هنوز هم مش��خص نيست كه 
دليل اين امر چه بوده اس��ت. خسروتاج همچنين در 
مورد ممنوعيت واردات ب��ا واحد ارزي دالر گفته بود: 
تاكنون مش��كل مهمي از س��وي واردكنندگان مطرح 
نش��ده و با توجه به نوع كاالهاي وارداتي و كشورهاي 
طرف مبادله، نبايد مش��كل جدي ايجاد ش��ود. بنابه 
اظهارات او، سياست هاي ارزي كشور و نحوه استفاده از 
آن از اختيارات بانك مركزي اس��ت. عالوه براين، عدم 
اتكا به دالر، س��ال ها است كه بحث محافل اقتصادي 
اس��ت و در واردات كاالهايي كه از طريق شبكه بانكي 
انجام مي ش��ود، از دالر استفاده نمي شود و در سيستم 
ثبت سفارش نيز اس��تفاده از دالر براي واردات با نرخ 

مبادله يي چند سالي است كه ممنوعيت وجود دارد. 
 به گفته خس��روتاج، با توجه به اينكه در دو س��ال 
اخير بخش��ي از كاالهاي وارداتي به سمت ارز آزاد )ارز 
صادراتي( رفته و س��هم آن در تجارت خارجي كشور 
افزايش يافته و به حدود 5۰درصد رس��يده اس��ت، با 
همان هدف خروج از اتكا به دالر در مبادالت تجاري، 
طبيعي بود كه بانك مركزي به دنبال چنين سياستي 

در واردات كشور به خصوص در شرايط فعلي باشد. 
در اين ميان، اكنون س��امانه ثبت س��فارش مجدد 

ب��دون هيچ اطالع قبلي از س��وي س��ازمان توس��عه 
تجارت ايران از دسترس خارج شده و از شب گذشته، 
دسترس��ي به اين س��امانه از س��وي فعاالن اقتصادي 
امكان پذير نيست. اگرچه دولت اعالم كرده كه امكان 
ثبت س��فارش تنها تا س��اعت ۱6 امكان پذير اس��ت، 
ام��ا باتوجه به قرار گرفتن بخش��نامه ها و برخي پيش 
آگهي ها در اين س��امانه، در دس��ترس بودن آن امري 

الزامي است. 
از آن س��و، فعاالن اقتصادي هم ب��ر اين موضوع 
تاكيد دارند كه بايد هرگونه تصميمي از سوي دولت 
و حتي اختالل در شبكه ها اطالع رساني شود تا آنها 
بتوانند برنامه ريزي و اق��دام به تصميم گيري كنند.  
در همي��ن رابطه، يكي از فع��االن اقتصادي به مهر 
مي گويد: دول��ت از اين تصميمات يك ش��به براي 
ثبت س��فارش واردات زياد در دولت دوازدهم اتخاذ 
ك��رده، كه به هي��چ عنوان به نفع تج��ارت خارجي 
كشور نيس��ت. او مي افزايد: شايد دولت بخواهد كه 
واردات را كنترل كند تا جبران بي تدبيري هاي ارزي 
خود را كند، اما به هرحال تجارت جاده اي دو طرفه 
است و نبايد انتظار داشت كه بدون ابزارهاي مناسب 
آن، تجارت خارجي كش��ور رش��د كند. به گفته اين 
فعال اقتصادي، طي ماه گذش��ته و به خصوص بعد 
از نوسانات ارزي، س��امانه ثبت سفارش بيش از هر 
زمان ديگري با اختالل مواجه شده و اينكه تا ساعت 
4 عصر فقط امكان انجام ثبت سفارش وجود داشته 
باشد، به دليل اين است كه دولت واردات را كنترل 
كن��د تا هم تراز تجاري اش را مثبت كرده و به خود 
افتخار كند و هم اينكه سوءمديريت ارزي خود را از 

جيب كاهش واردات جبران كند. 

  هيواليي به نام نقدينگي سرگردان
از س��وي ديگر، مديركل دفتر خدم��ات بازرگاني 
سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با »تعادل«، 
معتقد اس��ت اختالل در س��ايت ثبتارش را مي توان 
تاكتيكي از جانب دولت، براي كنترل بازار ارز در نظر 
گفت. فرهاد نوري با بي��ان اينكه نمي توان به صورت 
دقيق گفت كه نوسانات بازار خودرو و دالر تا چه اندازه 
به هم مرتبط است، تصريح كرد: اما با اين حال، اينكه 
بازار ارز همچنان ملتهب اس��ت، قابل كتمان نيست و 
تقاضاي بااليي براي دالر در بازار وجود دارد. برهمين 
اساس، طبيعي است كه دولت با اهرم هاي گوناگون به 

دنبال كنترل بازار ارز باشد. 
نوري همچنين با اشاره به اينكه طرح دو هفته يي 
سپرده هاي گواهي ريالي با سود 2۰درصد هم نتوانسته 
عطش خريد دالر را كاهش دهد، تصريح كرد كه بايد 
به اين موضوع را در نظر داشت كه نرخ دالر در ايران، 
با متغيرهاي ديگري از جمله قيمت هاي بازار مسكن، 
نرخ س��ود سپرده هاي بانكي و همين طور قيمت طال 
در ارتباط است. از اين رو، براي تعيين سمت و سوي 

بازار، بايد اين موارد را با هم درنظر بگيريم. 
اي��ن در حالي اس��ت كه كارشناس��ان معتقدند 
ام��روز بخش اعظم نقدينگي موجود در كش��ور، در 
حس��اب هاي بانكي جا خوش ك��رده و جذب 24۰ 
هزار ميليارد تومان نقدينگي به س��مت بازار اوراق 
گواه��ي ريالي هم به حجم نقدينگي رس��وب كرده 
در بانك ها افزوده اس��ت. حال پرس��ش اينجا است 
كه مردم چقدر نقدينگي س��رگردان دارند كه هنوز 
بازار ارز روي آرامش به خود نديده است؟ نوري در 
پاس��خ به اين پرس��ش بر اين باور است كه برآورد 

دقيقي از اينكه مردم چه ميزان نقدينگي سرگردان 
در خانه هاي خود دارند، وجود ندارد. 

 تاكتيكي براي كنترل بازار ارز؟
اما آيا ايجاد اختالل در سايت ثبت سفارش واردات 
را مي توان به ت��الش دولت براي كنترل بازار ارز ربط 
داد؟ واقعيت اين است كه نرخ ارزهاي خارجي در بازار 
اي��ران همچنان به تركتازي خ��ود ادامه مي دهد و به 
نظر نمي رس��د كه شيوه هاي مختلف كنترل اين بازار 
راه به جايي برده باش��ند. پس از برخورد قهري با دانه 
درشت هاي بازار ارز در تهران و برخي شهرهاي ديگر، 
پس از آنكه بانك هاي كشور به مدت دو هفته پذيراي 
اوراق سپرده ريالي با سود 2۰درصد بودند و نيز پس از 
آنكه اعالم شد واردات با ارزهاي ديگر جايگزين واردات 
با دالر مي شود، هنوز هم به نظر مي رسد جامعه عطش 

زيادي براي خريد ارزهاي خارجي داشته باشد. 
در اين مدت، فروش اوراق گواهي سپرده ريالي 
با س��ود 2۰درصد، در م��دت تنها دو هفته به 24۰ 
هزار ميليارد تومان رس��يد. آمارها نش��ان مي دهند 
نقدينگي كش��ور حدود ۱45۰ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت و به اي��ن ترتيب، در م��دت دو هفته چيزي 
حدود ۱6درص��د از كل نقدينگي كش��ور به خريد 
اوراق ب��ا س��ود 2۰درص��د اختص��اص پي��دا كرده 
اس��ت. به اي��ن ترتيب، انتظار ب��ر آن بود كه جذب 
اين ميزان از نقدينگي در بانك هاي كش��ور، بتواند 
ولع س��يري ناپذير براي خريد دالر و ساير ارزهاي 
خارج��ي را كنترل كند. ممنوعي��ت واردات با دالر 
هم قاعدتا بايد روند تقاضاي بي س��ابقه براي دالر را 
بي��ش از پيش كاهش مي داد. ب��ا همه اين ها، هنوز 
هم بس��ياري از صرافي هاي شهرهايي مانند تهران، 
صحنه صف كش��يدن براي خريد دالر هس��تند. از 
همين رو ش��ايد پر بيراه نباشد كه ايجاد اختالل در 
عملكرد س��ايت ثبتارش را به تاكتيكي جديد براي 
كنترل ب��ازار ارز ربط بدهي��م، تاكتيكي كه ممكن 
اس��ت ولع خريد دالر را كنترل، ام��ا در دراز مدت 

تبعات منفي به دنبال داشته باشد. 
بس��ته شدن سايت ثبتارش و ممنوعيت واردات با 
دالر در درازمدت به گران تر ش��دن كاالهاي وارداتي 
و به ويژه كاالهاي واس��طه اي و سرمايه يي مي انجامد. 
بخ��ش عمده يي از توليد در صنع��ت نيمه جان ايران 
وابس��ته به كاالهاي واسطه اي اس��ت و با گران تمام 
ش��دن واردات )به دليل ممنوعي��ت واردات با دالر يا 
ايج��اد اختالل در رون��د واردات( كاالي توليد ش��ده 
ه��م در نهايت رو به گراني مي رود. اين افزايش قيمت 
دالر بر واردات كاالهاي س��رمايه يي )يا به ديگر بيان، 
ماشين آالت( هم اثر مي گذارد و با كاهش واردات اين 
دس��ته از كاالها، در درازم��دت هزينه هاي توليد باال 
خواهد رفت. اين در حالي اس��ت كه افزايش صادرات 
ناش��ي از كاهش ارزش ريال در براب��ر دالر، رويدادي 
زمان بر اس��ت و نمي توان به اين زودي منتظر آن بود. 
براساس آنچه گفته شد به نظر مي رسد كه دود التهاب 
در بازار ارز نه به چشم دولت يا بازرگانان، بلكه به چشم 

مصرف كنندگان نهايي خواهد رفت. 

 ايرنا|
 مع��اون وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از توافق اين 
وزارتخانه با سازمان ملي استاندارد براي تعديل استانداردهاي 
85گان��ه خودرويي خبر داد. منص��ور معظمي گفت: در هفته 
گذش��ته با س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران درباره بازنگري در 
اس��تانداردهاي 85گانه خودرويي توافق ش��د ك��ه به زودي 
از س��وي اين س��ازمان اعالم مي ش��ود. به گفته او بر پايه اين 
توافق قرار شد، استانداردهايي اجباري شود كه خودروسازان 
ق��ادر به پاس كردن آنه��ا بوده و به نفع مش��تريان خودرو و 

مصرف كنندگان باشد. 
ت��ا ابت��داي دي ماه امس��ال خودروس��ازان باي��د مدارك 
اس��تاندارد 55 گان��ه را به س��ازمان ملي اس��تاندارد تحويل 
مي دادن��د و خودروهاي��ي ك��ه ق��ادر ب��ه پ��اس ك��ردن اين 
اس��تانداردها نبودند از دور خارج ش��وند. از اين تاريخ به بعد 
اگ��ر هر يك از اي��ن خودروها بخواهند دوب��اره به خط توليد 
بازگردند، بايد اس��تانداردهاي 63 گان��ه را پاس كنند؛ يعني 
عالوه بر اس��تانداردهاي پيشين 8 اس��تاندارد ديگر نيز اضافه 
ش��د. اين مهل��ت تا اول دي ماه س��ال آين��ده)۱39۷( براي 
اين خودروها باقي اس��ت اما از زمس��تان آينده 22 استاندارد 
ديگر نيز اضافه مي ش��ود و پشت س��ر گذاشتن 85 استاندارد 

الزامي اس��ت. در همين رابطه رييس س��ازمان ملي استاندارد 
اي��ران چندي پيش بر رعايت اس��تانداردهاي خودرويي طبق 

زمان بندي اعالم شده، تاكيد كرد. 
به گفته نيره پيروزبخت، سازمان ملي استاندارد در اجراي 
استانداردهاي جديد به طور كامل شفاف و مطابق برنامه اعالم 
ش��ده، عمل مي كند و در چگونگي اجراي اين استانداردها با 
توجه به بس��ترهاي موجود به خودروس��ازان ياري مي رساند. 
پيروزبخت بيان كرد: از همه خودروس��ازان خواس��ته شده در 
برنامه اجرايي دقيق خود چگونگي اجراي اين اس��تانداردها را 

به ما گزارش كنند. 
در پي اجراي مرحله نخست استانداردهاي جديد اجباري 
خ��ودرو از اول دي ماه ۱396 خودروس��ازان توليد و واردات 
برخي خودروهاي غيراستاندارد را از دستور كار خارج كردند. 
بر اين اس��اس، MVM 3۱5 سدان، MVM 55۰، تيگو 5، 
س��ايپا ۱3۱و س��ايپا ۱32 دوگانه سوز، س��ايپا ۱4۱ بنزيني و 
 ،XUM دوگانه سوز، آريو ۱5۰۰ سي سي، پژو پارس با موتور
وان��ت تك كابي��ن و دو كابين م��زدا و كارا ۱۷۰۰)بنزيني و 
دوگانه س��وز(، آس��ا 5۰F B، ليفان 62۰، ليفان X5۰، ليفان 
X6۰، ج��ك J5، هيونداي i۱۰ و برخي خودروهاي س��نگين 

جاده يي در اين فهرست قرار گرفتند. 

معاون وزير صنعت: 

 استانداردهاي 85 گانه خودرو تعديل مي شود
 فارس |

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: بازداشت كردن 
يك عده دالل ارز ازجمله جمشيد بسم اهلل و بستن صرافي ها چاره 
كنترل بازار ارز نيس��ت بلكه راه نجات اين چرخه معيوب، شفاف 
شدن نقل و انتقاالت ريالي و ارزي در شبكه بانكي است. مجيدرضا 
حريري در مورد ممنوعيت ثبت سفارش واردات كاال با دالر امريكا 
گفت: اين اقدام اثر خاصي در تجارت خارجي ندارد و بيشتر تصميم 

سياسي و نمادين است و اثر اقتصادي چندان ندارد. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين افزود: هر كااليي در دنيا 
قيمت��ي دارد و معادل آن مي ت��وان هر ارز رايجي را پرداخت كرد، 
م��ا هم مي توانيم به ازاي خريد هر كااليي يورو، يوآن، دالر يا پوند 
پرداخت كنيم. او با بيان اينكه در طول 3۰سال گذشته اين قبيل 
بخشنامه ها چند بار ديگر هم ابالغ شده است، گفت: بخشنامه هاي 

مذكور بدون لغو به مرور كنار گذاشته شده اند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ما نفت 
را با دالر به دنيا مي فروش��يم، گفت: اما دريافتي ما از كش��ورهاي 
مختلف حتما دالر نيست و مي تواند براساس ارزهاي ديگر باشد. او 
افزود: ممكن است در مواردي براي تبديل ارز به ارزي ديگر ناچار 
باشيم كه هزينه تبديل پرداخت كنيم اما اين مساله عمومي نيست. 
حريري با اشاره به اينكه چين دارنده بزرگ ترين ذخائر دالري 

دنياس��ت، گفت: حدود 6 درص��د از معامالت تجاري چين با پول 
ملي اين كشور يعني يوآن انجام مي شود و بقيه مبادالت با ارزهاي 
ديگر اس��ت. او با بيان اينكه به دليل مشكالت مبادالت بانكي در 
دنيا بانك مركزي ايران نمي تواند پولش را به راحتي نقل و انتقال 
دهد، گفت: همين موضوع مشكالتي را در مورد تامين منابع ارزي 
ايجاد كرده اس��ت. او افزود: البته در طول يك سال ارز استحصالي 
نسبت به مصارف ارزي حداقل 2۰ميليارد دالر بيشتر است يعني 
كمبود ارز در تجارت فرامرزي نداريم اما مشكل اين است كه اين 
ارزها در اختيار ما نيس��ت.  حريري افزود: مس��اله دوم اين اس��ت 
كه بخش زيادي از درآمدهاي ارزي ما از كش��ور خارج مي ش��ود 
و در كش��ورهاي مختلف ازجمله تركي��ه، ايتاليا و كانادا تبديل به 
امالك مي ش��ود بدون اينكه چيزي به جاي آن وارد كش��ور شود. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: كش��ورهايي كه 
م��ا را در تنگناهاي ارزي ق��رار مي دهند، آمار ريز مبادالت تجاري 
ما را دارند ولي دولت هاي مختلف ما را غريبه مي دانند. نايب رييس 
اتاق مشترك ايران و چين با بيان اينكه در مقاطع مختلف ازجمله 
سال هاي 89 و 9۰ هم اين قبيل اقدامات صورت گرفته است، بيان 
كرد: رييس وقت بانك مرك��زي مي گفت هر كس هر چقدر دالر 
بخواهد به وي مي دهيم به طوري كه اين اقدامات موجب افزايش 

قيمت دالر از يك هزار تومان به بيش از 3هزار تومان شد. 

نايب  رييس اتاق بازرگاني ايران و چين: 

 ممنوعيت واردات با دالر اثري بر تجارت خارجي نمي گذارد
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15 نفت و انرژي
 پايان بي نتيجه 

نشست اوپك و شيل 
 تس�نيم| مقامات اوپك و توليد كنندگان نفت شيل 
امريكا براي دومين سال متوالي در حاشيه كنفرانس انرژي 
س��راويك با يكديگر ديدار و گفت وگ��و كردند. به گزارش 
بلومبرگ، مقامات اوپك و توليد كنندگان نفت شيل امريكا 
براي دومين س��ال متوال��ي در حاش��يه كنفرانس انرژي 
س��راويك با يكديگر ديدار و گفت وگو كردند.  اين نشست 
درحالي برگزار شد كه توليد نفت شيل امريكا شتاب گرفته 
و تالش هاي اوپك و متحدانش براي برقراري توازن مجدد 

در بازار را مختل كرده است. 
محمد باركيندو، دبيركل اوپك پس از اين شام كاري 
كه در رستوران گرو در مركز شهر هيوستون امريكا برگزار 
ش��د، اظهار كرد:»ما از يك چرخه دشوار بيرون آمده ايم و 
كنفرانس سراويك اين فرصت را به ما مي دهد تا مالحظات 
و تجربه هايمان را مقايس��ه كنيم.« باركيندو سال گذشته 
براي نخستين بار با چندين تن از مديران شركت هاي نفت 
ش��يل امريكا ديدار كرد و يك كانال ارتباطي غيرمعمول 
ميان اوپك و رقباي نوظهورش گشود. بعد از نشست سال 
2017 توليد نفت امريكا به لطف توسعه صنعت شيل بيش 
از يك ميليون بش��كه در روز افزايش يافته كه معادل كل 
توليد نفت ليبي بوده است.  باركيندو گفت:»گوش دادن به 
تجربيات بازيگران مختلف بسيار ارزشمند و آموزنده بود.« 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اوپك نگران رشد بيشتر 
توليد نفت امريكا در سال جاري و سال 2019 است، گفت: 
»به هيچ  وجه. اين يك تحول خوشايند است. تقاضا خيلي 

باالست. خيلي باال. «
ه��ر چند باركيندو تالش كرده ت��ا اين كانال ارتباطي 
با توليد كنندگان ش��يل را باز نگه دارد اما تحليلگران اميد 
چنداني براي توافق بين دو طرف ندارند.« سندي فيلدن، 
مدير بخش تحقيقات نفت و فرآورده هاي نفتي موسس��ه 
مورنينگ اس��تار گفت:»ب��ه دليل اينك��ه توليد كنندگان 
امريكايي از توافق كاهش توليد منتفع مي شوند، نمي توان 
هيچ منفعت مشتركي بين اين دو گروه)اوپك و شيلي ها( 
يافت.« مارك پاپا، يكي از مديران ش��ركت هاي نفتي هم 
پس از اين نشست گفت:»مطلقا هيچ اتفاق معنادار خاصي 
در اين نشس��ت رخ نداد... ما هيچ بحث مشخصي در هيچ 

باره يي انجام نداديم. 

 4 متقاضي جديد 
عضويت در اوپك 

باش�گاه| وزير صنعت معدن و انرژي گينه اس��توايي 
اعالم كرد: 4كش��ور از آسيا و آفريقا طي نامه يي به اوپك 
خواستار عضويت در اين سازمان شده اند و اوپك خواسته 
آنها را بررس��ي مي كن��د.  به گزارش اس��پوت نيك، وزير 
صنعت معدن و انرژي گينه استوايي اعالم كرد كه 4كشور 
آفريقايي، آسيايي به دنبال پيوستن به سازمان كشورهاي 

صادر كننده نفت)اوپك( هستند. 
در آفريق��ا كش��ورهاي نظير كنگو، چ��اد كه توليدات 
پرنوساني دارند براي پيوستن به اين سازمان عالقه دارند. 
البته توليد آنها مي تواند ميانگين به 3تا 4هزار بشكه در روز 

برسد اما درحال توسعه توليد خود هستند. 
»اوبيان��گ« وزير ان��رژي گينه در حاش��يه كنفرانس 
س��راويك در هوس��تون تگزاس اعالم كرد: مقامات اوپك 
اعالم كردند، اعضاي جديد تعهدات بين المللي كه در اوپك 
ديده شده را بايد بپذيرند. كشورهاي آسيايي مانند اندونزي 
كه ابت��دا اوپك را به عنوان عضو ناظ��ر ترك كرد درحال 
حاضر تالش مي كند كه دوباره به اين س��ازمان برگردد و 
كشور ديگري مانند مالزي هم به دنبال پيوستن به اوپك 
اس��ت و اين كشورها نامه يي را به س��ازمان فرستاده اند و 
م��ا درحال ارزياب��ي وضعيت آنها هس��تيم.  وقتي از وزير 
انرژي گينه اس��توايي درباره نظر اوپك درباره پيش��نهاد 
ونزوئال درباره طرح كاهش توليد نفت س��وال ش��د،  پاسخ 
داد: اوپك در حالت كلي از پيشنهاد ونزوئال براي كار روي 
بازارهاي نفتي اوپك وغيراوپك را حمايت مي كند. براساس 
اين پيش��نهاد بازار اين كشورها بايد طي 5 سال آينده نيز 

نظارت شود. 
اين مساله يي است كه به كشورهاي توليد كننده اجازه 
مي دهد تا برنامه ها و پروژه هاي خود را بهتر راهبري كنند. 
بهترين راه اين است كه دولت چين انجام داد و آنها برنامه 
5 ساله اجرا كردند. اين مسير منطقي و سودآور خواهد بود 
و نوسان كمتري در بازار ايجاد خواهد كرد. اين يك ايده و 
مطالعه اس��ت كه توسط اوپك تاكنون اجرا شده است. در 
ص��د و هفتاد و دومين اجالس اوپ��ك كه در وين اتريش 
برگزار شد، گينه به عنوان چهاردهمين عضو اين سازمان 

پذيرفته شد.

صعود قيمت نفت 
باش�گاه خبرنگاران جوان| قيمت هر بش��كه نفت 
برنت ديروز با 1۶سنت معادل 0.25درصد افزايش نسبت 
به جلس��ه قبل به ۶3 دالر و 77س��نت رسيد. به گزارش 
رويترز؛ درحالي كه بازارهاي آس��يايي سهام بعد از انتشار 
خبر ديدار رهبر كره ش��مالي با رييس جمهوري امريكا در 
چند ماه آينده با رشد شاخص مواجه شده اند، قيمت نفت 
هم امروز افزايش داش��ت.  به گفته مس��وول امنيت ملي 
دولت كره جنوبي، رهبران دو كش��ور قرار است تا ماه مه 
ب��ا يكديگر ديدار كنند و رهبر كره ش��مالي قول داده كه 
از انجام آزمايش��ات هسته يي يا موشكي بيشتر خودداري 
كن��د. ترامپ گفته اين دعوت را در مكان و زماني كه بايد 

مشخص شود، مي پذيرد. 
تجار گفتند: انتشار اين خبرها موجب تقويت بازارهاي 
بورس آسيايي شده و قيمت نفت را نيز افزايش داده است.  
براس��اس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز با 
1۶سنت معادل 0.25درصد افزايش نسبت به جلسه قبل 
به ۶3 دالر و 77س��نت رسيد. قيمت نفت خام امريكا هم 
ديروز با 11س��نت معادل 0.2درصد افزايش به ۶0 دالر و 
23سنت رسيد.  با وجود اين افزايش ها، قيمت نفت برنت 
و نفت خام امريكا در مسير كاهش هاي هفتگي تقريبا يك 
درص��دي و 1.7درصدي قرار دارد. تجار همچنين گفتند: 
اين كاهش قيمت به دليل افزايش توليد نفت امريكا بوده 
كه از اواس��ط س��ال 201۶ تاكنون با 23درصد افزايش به 

10.37ميليون بشكه در روز رسيده است. 
بانك » اي ان زد« در يادداش��تي نوشت: بازار همچنان 
درگي��ر برطرف كردن مازاد عرضه يي اس��ت كه در نتيجه 
افزاي��ش توليد نفت امريكا ش��دت گرفته اس��ت. امريكا 
عمدتا به لطف حفاري هاي شيل اكنون بيش از عربستان، 
بزرگ ترين صادر كننده جهان، نف��ت توليد مي كند. تنها 
توليد روس��يه از امريكا بيش��تر اس��ت. هانس وان كليف، 
تحليلگ��ر بازار نفت گفت: به نظر مي رس��د كه دير يا زود 
امريكا به بزرگ ترين توليد كننده نفت جهان تبديل خواهد 
ش��د. سوال اصلي اين است كه دقيقا چه زماني اين اتفاق 

رخ خواهد داد. 

طالي سياه

چگونه رويا به حقيقت مبدل مي شود

صفر كردن كربن در سبد انرژي
گروه انرژي| مهدي نيكوئي|

اس��تفاده تمام و كمال از انرژي هاي تجديدپذير در 
سال هاي گذشته مانند يك رويا بوده است؛ رويايي كه 
به دليل هزينه باالي باتري هاي ذخيره س��ازي و قيمت 
ارزان نفت و گاز رنگ حقيقت به خود نمي گرفتند. با اين 
ح��ال، اكنون بايد اميدوار بود كه با پژوهش هاي جديد 
راهي كامل براي پاكس��ازي كامل سبد انرژي كشورها 
از كربن پيدا ش��ود. اكنون اين امكان روي كاغذ وجود 
دارد ك��ه نفت را فراموش ك��رد و با تكيه بر »ابر و باد و 
مه و خورش��يد«، تقريبا تمام انرژي موردنياز بشر امروز 
را تامين كرد. جديدترين پژوهشي كه امكان پاكسازي 
كامل كربن از سبد انرژي را مورد بررسي قرار داده، چند 
مزيت عمده دارد كه يكي از آنها توجه به ميزان تبخير 
آب در بخش هاي مختلف ش��بكه انرژي )مساله بسيار 
مهمي كه براي نخس��تين بار مورد توجه قرار مي گيرد( 
و ديگري جايگزين هايي براي باتري هاي ذخيره س��ازي 

گران قيمت است. 
پژوهش��گران 3 ط��رح متف��اوت ارائ��ه كرده اند كه 
براس��اس آنها موفق ش��ده اند ان��رژي موردني��از 139 
كش��ور را به طور كامل از انرژي هاي تجديدپذير تامين 
كنن��د. اين طرح ها در حالي ارائه مي ش��ود كه به دليل 
نوس��ان هاي بي��ش از ح��د در مي��زان ب��رق توليدي 
به وس��يله ب��اد، آب و ن��ور خورش��يد )كه ب��ا تغييرات 
ميزان تقاضا در زمان هاي مختلف تش��ديد مي ش��ود(، 
 معم��وال انرژي هاي تجديدپذير به عن��وان منابع انرژي 
قابل اتكايي به ش��مار نمي رود. در مقاله جديدي كه در 
مجله »رينوبل انرژي« به چاپ رس��يد، پژوهش��گران 
ب��ه جس��ت وجوي راه هاي��ي پرداختند ت��ا انرژي هاي 
تجديدپذي��ر را تبديل به منابعي قابل اتكا براي جوامع 
كنند. پژوهش آنها در 20 منطقه مختلف جهان انجام 
ش��د و در مناطق مورد بررس��ي نيز طي دوره مطالعه، 
سبد انرژي مورد استفاده 100درصد پاك شد و از منابع 
تجديدپذير استفاده شد.  اين پژوهشگران پيش از اين، 
نقش��ه راهي تدوين كرده بودند كه براس��اس آن، 139 
كشور مي توانستند تا سال 2050، تمام انرژي موردنياز 
خود را از منابع پاك تامين كنند. براساس اين نقشه راه، 
80درصد تغيير و تحول سبد انرژي بايد تا سال 2030 
انجام شود. در پژوهش جديد، تالش شده تا شبكه هاي 
تامين انرژي ايجاد شده به وسيله نقشه راه ها، باثبات و 

قابل اتكا بمانند. 

 راه حل هاي چندگانه
نويس��نده اصل��ي مقال��ه م��ورد بحث، م��ارك زي 
جاكوبس��ون استاد مهندسي شهري و محيط زيست در 
دانشگاه استنفورد اس��ت. او كه عالوه بر حرفه تدريس 
در چند موسسه زيس��ت محيطي ديگر هم به فعاليت 
مشغول اس��ت، درباره پژوهش انجام گرفته، مي گويد: 
»براس��اس نتايجي كه به دس��ت آورده اي��م، اكنون با 
اطمين��ان بيش��تري مي گويم ك��ه هيچ مان��ع فني يا 
اقتصادي براي 100درصد پاك كردن سبد انرژي وجود 
ندارد. در حقيقت س��بد انرژي تم��ام جهان را مي توان 
پاك كرد و با هزينه يي اندك به شبكه برق پايدار و قابل 
اتكايي دست يافت كه از انرژي هاي تجديدپذير نشأت 

گرفته است.«
نويسنده اين مقاله ادامه مي دهد: »اين راه حل، نقش 
بس��ياري در حذف گرمايش جهان��ي و 4 تا 7 ميليون 
مرگ ساالنه جهاني ناشي از آلودگي هاي هوا، ايفا خواهد 
ك��رد. در كنار اين مزيت ها، امنيت و پايداري انرژي هم 

تامين مي شود.«
ب��ه گفت��ه وي »بزرگ تري��ن مانع در پياده س��ازي 
انرژي هاي تجديدپذير در مقياس وس��يع، ادراك مردم 
اس��ت كه هنوز هم تصور مي كنند، حفظ روش��نايي و 
جلوگي��ري از قطعي برق را نمي توان به س��ادگي انجام 
داد.« پي��ش از اين و در س��ال 2015، جاكوبس��ون و 
همكارانش امكان ايجاد يك ش��بكه ب��رق پاك پايدار 
در امريكا را براي 48 س��اعت پياپي بررسي كردند. آن 
پژوهش تنها يك س��ناريو براي نحوه رسيدن به اهداف 
درنظر گرفته بود كه اضافه كردن توربين هاي برقابي به 
سدهاي كنوني امريكا بود. برخي از آن مقاله انتقاد كرده 
بودن��د كه براي برنامه ريزي هاي انجام ش��ده اش، بيش 
از حد به افزودن توربين هاي جديد به س��دهاي برقابي 
متك��ي بود. در آن مقاله، ب��راي آنكه به افزايش مصرف 
برق در ساعات اوج مصرف و بدون تغيير تعداد يا اندازه 
سدها پاس��خ داده شود، تعداد توربين هاي عملياتي هر 

سد افزايش يافته بود. 
آن مقاله همچنين مورد اين نقد قرار داشت كه بيش 
از ح��د بر ذخيره انرژي مازاد در آب، يخ و س��نگ هاي 

زيرزميني متكي بوده است. اما در مقاله اخير جاكوبسون 
تالش شده تا اين ضعف ها را كاهش داده و تامين انرژي 
را از منابع كامال پاك و جايگزين س��وخت هاي فسيلي 

انجام دهد. 
جاكوبسون مي گويد: »نتيجه اصلي كه ما از پژوهش 
خود گرفته ايم، اين اس��ت كه به چند ش��يوه مختلف 
مي توان تمام سبد انرژي را تجديدپذير كرد و انجام آن 
به هيچ وجه غيرممكن نيست. وي درباره باور داشتن به 
امكان پاك كردن س��بد انرژي توضيح مي دهد: »درك 
اين موضوع بسيار مهم اس��ت؛ چراكه بزرگ ترين مانع 
در پياده سازي انرژي هاي تجديدپذير در مقياس وسيع، 
ادراك مردم اس��ت كه هنوز هم تصور مي كنند، حفظ 
روش��نايي و جلوگي��ري از قطعي ب��رق را نمي توان به 

سادگي انجام داد.«
 البته در كشورهاي كوچك مانند ايسلند، جاماييكا، 
كوب��ا و هاييت��ي هزين��ه تعمي��م دادن مناب��ع انرژي 
تجديدپذير به كل سبد انرژي كشورها، هزينه يي باالتر 
از انجام آن در كش��ورهاي وسيع تر دارد كه البته در هر 
صورت اين هزينه نس��بت به هزينه واقعي اس��تفاده از 
س��وخت هاي فسيلي بسيار كمتر اس��ت. در اين مقاله، 
همچنين بيان شده كه در چند كشور انگشت شمار كه 
تراكم جمعيت آنها بسيار باالست )مانند هنگ كنگ و 
مال��زي( اين امكان وجود ندارد كه تمام انرژي موردنياز 
كشور را از منابع تجديدپذير تامين كرد. با اين حال به 
گ��زارش »تعادل«، فناوري هاي جديدي كه پس از اين 
مقاله رواج يافته اند )مانند مزرعه خورش��يدي ساختن 
هلند در وس��ط دريا(، اين مش��كل را ه��م حل كرده و 
احتماال مي توان يك نسخه انرژي كامال پاك براي تمام 

كشورها ترويج كرد. 

 تامين ميزان تقاضا
در بطن اين پژوهش، اين نياز احساس شده تا بتوان 
به وس��يله منابع انرژي طبيعي، تقاضاي سال 2050 را 
تامين كرد. براي انجام اين كار، پژوهشگران 139 كشور 
را )كشورهايي كه در پژوهش قبلي براي شان نقشه راه 
پاكس��ازي انرژي تدوين كرده بودند( براساس نزديكي 
جغرافيايي و برخي نگراني هاي ژئوپليتيك به 20 منطقه 

مختلف تقسيم كردند. 
برخالف پژوه��ش قبلي كه مي��زان توليد و عرضه 
انرژي براس��اس ميانگين افزايش س��االنه تقاضا تعيين 
 مي شد، در پژوهش جديد اين گونه برنامه ريزي شد كه 
30 ثاني��ه پس از افزايش تقاضا، ان��رژي موردنياز براي 
آن، تامي��ن ش��ود. اين فرض دش��وار در دوره 2045 تا 
2050 درنظر گرفته شده و به دنبال آن است كه بتواند 
واكنش مناسبي نسبت به تغييرات انرژي توليدي از باد 
و خورشيد و همچنين نوسانات ميزان تقاضا در ساعت ها 

و فصل هاي از خود نشان دهد. 
در اي��ن پژوهش ب��راي برنامه ريزي ه��اي احتمالي 
 و انطب��اق توليد و عرض��ه انرژي با ش��رايط فرضي، از

2 برنامه مدل سازي كامپيوتري و محاسباتي استفاده شده 
اس��ت. برنامه مدل سازي نخست، الگوهاي آب و هوايي 
جهان را از س��ال 2045 ت��ا 2050 پيش بيني مي كند. 
براساس نتايج پيش بيني اين برنامه، ظرفيت توليد انرژي 

مرتبط با وضع هوا مانند انرژي توليدي توربين هاي بادي 
ساحلي و فراساحلي، پنل هاي خورشيدي پشت بام ها، 
پنل هاي خورشيدي در نيروگاه ها و نيروگاه هاي متمركز 
خورشيدي )نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي( و درنهايت 
مراكز انرژي گرمايي خورشيدي در دوره مورد بررسي، 
برآورد شد. اين نوع منابع انرژي، بسيار متغير هستند و 
لزوم��ا توليد انرژي در زمان��ي صورت نمي گيرد كه اوج 

تقاضاست و به انرژي نياز است. 
در مرحله بعد، اين داده هاي خروجي از مدل سازي 
اول با مدل دوم تركيب مي شود كه انرژي قابل توليد از 
منابع باثبات تر اس��ت. انرژي باثبات تر قابل توليدي كه 
براساس مدل محاس��باتي دوم برآورد مي شوند، شامل 
منابعي مانند نيروگاه هاي زمين گرمايي، ابزارهاي توليد 
برق از جزر و مد و امواج و نيروگاه هاي برقابي مي شود. 
ضمن آنكه براي تامين حرارت نيز از ظرفيت هاي زمين 
گرماي��ي بهره گرفته مي ش��ود. در مدل دوم همچنين 
اين موضوع بررس��ي مي ش��ود كه چگون��ه مي توان در 
زمان توليِد مازاد انرژي هايي مانند برق، گرما، س��رما و 
هيدروژن، آنها را ذخيره س��ازي كرد. عالوه بر اين، مدل 
ياد شده، شامل پيش بيني تقاضاي انرژي در گذر زمان 

هم مي شود. 
با اس��تفاده از دو مدل، اين گروه توانست پيش بيني 
كند كه چه مقدار انرژي مي تواند از طريق منابع متغير 
انرژي توليد شده و به چه شكلي بايد از منابع باثبات تر 
انرژي بهره برد تا نوس��ان هاي توليد و تقاضاي انرژي را 

مديريت كرد. 

 فرار از خاموشي
هر سه سناريويي كه در اين پژوهش تعريف شدند، 
توانس��تند با هزينه اندكي در تمام طول 5 س��ال مورد 
بررس��ي، از وقوع خاموشي جلوگيري كنند. تفاوت اين 
س��ناريوها، نحوه ذخيره س��ازي انرژي بود. يك سناريو 
ش��امل پمپ هاي حرارتي اس��ت كه ب��راي جايگزيني 
بخاري و كولرهاي مبتني بر احتراق اس��تفاده مي شود. 
در اين س��ناريو نه انرژي گرمايش و س��رمايش ذخيره 
مي ش��ود، نه توربيني به سدهاي برقابي اضافه مي شود 
و نه از باتري براي ذخيره س��ازي برق استفاده مي شود. 
البت��ه اين س��ناريو در 14 منطق��ه از 20 منطقه مورد 
 بررس��ي ق��رار گرف��ت و ب��ه عبارت��ي 89.7درصد از 
139 كشور براساس امكان استفاده از اين سناريو مورد 

بررسي قرار گرفتند. 
به گ��زارش »تع��ادل«، در يك س��ناريوي ديگر از 
باتري هاي ذخيره ساز برق استفاده مي شود و در كنار آن 
از نيروگاه هاي عظيم حرارتي از نوع متمركزساز انرژي 
خورش��يدي )concentrated solar power( بهره 
گرفته شد و ميزاني سرما و گرما براي شرايط غيرمنتظره 
ذخيره شد. در اين سناريو نيز هيچ توربيني به سدهاي 
برقابي كنوني اضافه نمي ش��ود و پمپ هاي حرارتي هم 
مورد استفاده قرار نمي گيرند. سناريوي سوم البته اندكي 
شباهت به پيشنهادات قبلي نويسندگان اين مقاله پيدا 
مي كند. در اين س��ناريو از ذخي��ره باتري و پمپ هاي 
حرارتي استفاده نمي شود و در عوض تالش مي شود تا 
بخش قابل توجهي از نياز به انرژي در ساعات اوج مصرف 

از طريق نيروگاه هاي متمركزس��از انرژي خورشيدي و 
ذخيره س��رما و گرما تامين شود. در كنار اين راهكارها، 
براي 12 منطقه از 20 منطقه مورد بررسي، نياز شد تا 
حداكث��ر ظرفيت توليد برق از مناب��ع آبي افزايش يابد 
)از طري��ق افزايش تعداد توربين هاي آبي(؛ هر چند كه 
اين ظرفيت افزوده شده تنها در ساعات اوج تقاضا مورد 
استفاده قرار مي گيرند و »ميانگين« انرژي برقابي توليد 

شده اين 12 منطقه، تغييري نمي كند. 
 واقعيت اين اس��ت كه امكان اجتناب از خاموشي با

 س��ه س��ناريوي مختل��ف، حكاي��ت از آن دارد كه با 
راه حل هاي بس��ياري مي ت��وان ثبات و پاي��داري را به 
ش��بكه هاي انرژي 100درصد پاك، اف��زود؛ آن هم در 
حالي كه بسياري از شكاك ها و منتقدان انرژي هاي پاك 
اعتق��اد دارند كه در صورت افزايش بيش از حد ضريب 
نفوذ انرژي هاي تجديدپذير در س��بد انرژي، نمي توان 

پايداري و ثبات آن را حفظ كرد. 
با اين حال، پژوهشگران نشان داده اند هزينه واقعي 
هر واحد انرژي )هزينه هاي سالمت، تغيير اقليم و تامين 
انرژي( در هر كدام از س��ناريوها تنها حدود يك چهارم 
هزينه هاي ان��رژي به روش هاي معم��ول تامين انرژي 
جهان اس��ت. اين امر عمدت��ا به دليل حذف هزينه هاي 
بهداش��تي و زيست محيطي سوخت هاي فسيلي است؛ 
هزينه هايي كه به جوامع اس��تفاده كننده از انرژي هاي 
فسيلي تحميل مي شوند. در اين ميان، توربين هاي بادي 
نقش بس��يار پررنگي در پاكسازي س��بد انرژي دارند و 
عالوه بر آنكه آاليندگي هوا، آب و خاك ندارند، با كاهش 
مي��زان تبخير آب نيز حدود 3درصد از گرمايش جهان 

را كاهش مي دهند. 
اگرچه هزينه توليد هر واحد انرژي در س��ناريوهاي 
نقشه راه و روش مرس��وم كنوني، تفاوتي با هم ندارند، 
پژوهش��گران پي برده اند كه نقشه راه ارائه شده، ميزان 
ان��رژي موردنياز در ش��بكه را تا نصف مي��زان كنوني، 
كاه��ش مي دهد. بنابراين، مصرف كنندگان در حقيقت 
هزينه كمت��ري خواهند پرداخت. به عن��وان مثال، در 
س��ناريوي يك كه براي سرمايش و گرمايش محيط از 
پمپ هاي حرارتي استفاده مي شود اما هيچ ذخيره سازي 
گرمايي يا سرمايي انجام نمي گيرد، نزديك به 58درصد 
انرژي كمتري نس��بت به حالت كنون��ي مصرف انرژي 
كش��ورها نياز اس��ت كه طبيعت��ا اين موض��وع نياز به 
هزينه ه��اي ثاب��ت و متغير هر واحد ان��رژي را كاهش 
مي ده��د.  مق��دار زيادي از اين صرفه جوي��ي در انرژي 
از اين موضوع حاصل مي ش��ود ك��ه ديگر نيازي به آن 
نخواه��د بود تا براي اس��تخراج، حمل و نقل و پااليش 
سوخت هاي فسيلي، انرژي مصرف شود. در اين صورت 
به جاي سوزاندن سوخت، مي توان به طور مستقيم برق 
توليد كرد و به جاي استفاده از سيستم هاي سرمايش و 

گرمايش مرسوم از پمپ هاي حرارتي بهره برد. 
م��ارك دلوچي يكي از نويس��ندگان اي��ن مقاله و 
از پژوهش��گران دانش��گاه بركلي كاليفرنيا، در اين باره 
مي گويد: »يكي از بزرگ تري��ن چالش هاي پيش روي 
سيس��تم هاي انرژي كامال مبتني ب��ر منابع پاك مانند 
باد و خورش��يد، آن است كه عرضه را با تقاضا متناسب 
س��اخته و با هزينه يي معقول، پايداري و قابليت اتكاي 

كامل را فراهم كند. نتيجه كار ما نش��ان مي دهد كه با 
فناوري هاي كنوني و تقريبا در تمام كشورها مي توان به 

چنين هدفي دست پيدا كرد.«

 برنامه ريزي پيش نگرانه، همكاري جمعي
جاكوبس��ون و همكاران��ش مي گويند ك��ه يكي از 
چالش هاي باقي مانده نقشه راه آنها، همكاري موردنياز 
بين بخش هاي سياس��ي اس��ت.  جاكوبس��ون توضيح 
مي ده��د: »بهتري��ن حال��ت آن اس��ت كه بي��ن تمام 
بخش هاي سياسي همكاري كامل صورت گرفته و همه 
با هم تصميم بگيرند كه مزارع بادي در كجا قرار گرفته، 
پنل هاي خورشيدي در كجا استقرار يابند و باتري هاي 
ذخيره س��ازي در چه مكاني نگه داش��ته ش��وند.« وي 
ادامه مي ده��د: »از طرفي، زماني مي ت��وان به بهترين 
كارايي در كل سيس��تم تامين انرژي دس��ت پيدا كرد 
كه برنامه ريزي ها، پيش نگرانه باش��د و به انجام اقدامات 

موردنياز و روزمره اكتفا نشود.« 
اي��ن  ب��ه  باتوج��ه  همكاران��ش  و  جاكوبس��ون 
پيچيدگي هاي ژئوپليتيك، در حال كار كردن روي نقشه 
راه هاي كوچك تري هستند تا به شهرها هم كمك كنند 
به عن��وان واحدهاي كوچك مصرف انرژي، س��بدهاي 
 انرژي خ��ود را به طور كامل ب��ا انرژي هاي تجديدپذير 
پر كنند.  پژوهشگران ديگري كه در اين مقاله همكاري 
داش��تند، يكي از دانشگاه آلبورگ دانمارك و ديگري از 

دانشگاه بركلي كاليفرنيا بودند. 

 كاربردهايي براي ايران
در پژوهشي كه جاكوبسون براي تامين 100درصدي 
انرژي موردنياز كش��ورها از منابع طبيعي و تجديدپذير 
انجام داد، نام ايران هم در بين يكي از 139 كشور مورد 
بررس��ي به چشم مي خورد. البته ايران به عنوان يكي از 
كش��ورها در منطقه خاورميانه ديده مي ش��ود و به طور 

جداگانه به آن پرداخته نشده است. 
به گ��زارش »تعادل«، در اين مقال��ه، عالوه بر آنكه 
در هر س��ناريو، راه حل��ي براي تامين ان��رژي موردنياز 
در پي��ك تقاضا انديش��يده ش��ده اس��ت، به طور كلي 
فناوري هايي براي تعديل و پاكس��ازي سبد انرژي هم 
درنظر گرفته شده اس��ت. پمپ هاي حرارتي )كه براي 
همگام س��ازي دماي س��اختمان ها با دماي چندمتري 
عمق زمين در فصول مختلف س��ال استفاده مي شود( 
به همراه باتري هاي ذخيره س��ازي ب��رق يا نيروگاه هاي 
متمركزس��از انرژي گرمايي خورش��يدي از گزينه هاي 
اين سناريوهاس��ت. با اين حال، عالوه بر اين فناوري ها، 
نياز اس��ت كه به ترتيب، 41درصد از سوخت موردنياز 
خودروها از ش��ارژ برقي پيش از حركت و 44درصد آن 
از طريق ذخيره سازي انرژي به شكل هيدروژن، تامين 

شود. 
از موارد ديگري كه مي توان به آن اش��اره كرد، اين 
است كه خاورميانه يكي از معدود مناطقي است كه براي 
پاكسازي كامل كربن از سبد انرژي آن نيازي به آن ندارد 
كه توربين هاي بيشتري روي سدهاي خود استفاده كند 
و تنها كافي اس��ت كه نيروگاه هاي متمركزس��از انرژي 
خورش��يدي و ذخيره س��ازهاي گرما و س��رما را به كار 
بگيرد. اين موضوع را مي توان خبري اميدواركننده براي 
خاورميانه يي دانست كه با خشكسالي دست وپنجه نرم 

مي كند. 
درنهايت نيز بايد به س��ناريوهاي مختلف پاكسازي 
كامل س��بد انرژي خاورميانه اش��اره كرد. در حالي كه 
مي ت��وان راهكارهاي مختلفي براي عبور از وابس��تگي 
به سوخت هاي فسيلي استفاده كرد )مانند خودروهاي 
هيدروژني و الكتريكي يا پمپ هاي حرارتي و باتري هاي 
ذخيره س��ازي و نيروگا ه ه��اي متمركزس��از ح��رارت 
خورش��يدي(، هزينه و بهاي تمام شده هر واحد انرژي 
تامين ش��ده با س��ناريوهاي مختلف، با يكديگر تفاوت 
دارن��د.  بررس��ي هاي »تعادل«، حاكي از آن اس��ت كه 
اس��تفاده از پمپ ه��اي حرارتي به جاي س��وخت هاي 
فسيلي يا حتي باتري هاي ذخيره سازي برق و انبارهاي 
گرما و سرما، منطقي ترين راه براي پاكسازي كامل كربن 
از س��بد انرژي اس��ت. دليل اين موض��وع، صرفه جويي 
تقريبا 57درصدي در مصرف انرژي نس��بت به س��بد 
كنوني اس��ت. به اين صورت، با آنكه دس��ت كم در اين 
س��ناريو نياز به سرمايه گذاري هاي اوليه باالتري نسبت 
به نيروگاه هاي متمركز حرارت خورش��يدي و انبارهاي 
ذخيره س��رما و گرما اس��ت، اما كاهش شديد مصرف 
انرژي، هزينه هاي اوليه را جبران مي كند و هم دولت ها 
و ه��م مصرف كنندگان از هزينه هاي كمتر آن بهره مند 

خواهند شد. 

پاون|
از زمان��ي ك��ه اردكاني��ان توانس��ت راي اعتماد 
مجلس شوراي اس��المي را دريافت كند و وزير نيرو 
ش��ود، بارها بر اين موضوع تاكيد كرده كه منابع آبي 
ايران، همواره محدود بوده و نياز اس��ت تا مصرف و 
سياس��ت هاي تامين آب هم با اين ش��رايط سازگار 
ش��ود. در اين مي��ان، كاهش ش��ديد بارندگي ها در 
س��ال جاري، ش��رايط تامين آب را بس��يار دش��وار 
كرده و نياز به تس��ريع تغييرات بيش��تر احس��اس 
مي شود. اس��تان فارس يكي از استان هايي است كه 
به ش��رايط خشكسالي طاقت فرس��ايي دچار است و 
كاهش بارندگي هاي س��ال جاري نسبت به ميانگين 
بلندمدت، در برخي حوزه ها به 75درصد هم رسيده 
اس��ت. ش��ايد به همين دليل باش��د كه وزير نيرو، 
سفري به شهرهاي مختلف استان فارس تدارك ديد 
تا با بهره برداري و ش��روع به ساخت تصفيه خانه هاي 
فاضالب مختلف، بازچرخاني آب و استفاده چندباره 

از منابع در دسترس را افزايش دهد. 
در س��فر رضا اردكانيان به فارس، شروع عمليات 
آبرس��اني به فسا از س��د رودبال، افتتاح تصفيه خانه 
فاضالب اس��تهبان، ش��روع عملي��ات اجرايي طرح 
فاضالب ش��هر آباده، ش��روع عمليات اجرايي طرح 
فاضالب داراب، افتتاح تصفيه خانه فاضالب سپيدان، 
پيگي��ري احداث و آبگيري س��د نرگس��ي در حوزه 

كازرون و رسيدگي به وضعيت سد هايقر انجام شد. 
در اين سفر، از پست 400 كيلوواتي نيروگاه سيكل 

تركيبي جهرم هم بهره برداري شد. 
رض��ا اردكانيان در آيين كلنگ زني قطعه س��وم 
آبرساني از سد رودبال به شهر فسا بيان داشت: امسال 
 بنا بر گزارش هايي كه وجود دارد خشك ترين سال طي 
50 س��ال گذشته را ش��اهديم به طوري كه در چهار 
ماه از س��ال آبي 97-9۶ با كاهش چشمگير نزوالت 

آسماني مواجه بوده ايم. 
اردكانيان با تاكيد ب��ر اينكه در زمينه آب و برق 
در كش��ور، مصرف زده هس��تيم و متناسب با منابع 
محدود خود اس��تفاده نمي كنيم، گفت: در 50 سال 
گذش��ته سير نزوالت آس��ماني رو به كاهش و سير 
جمعيت و مصرف رو به افزايش بوده اس��ت كه بايد 
نس��بت به اصالح الگوي مصرف برنامه ريزي دقيقي 

صورت گيرد. 
وي تامي��ن آب ش��رب م��ردم را اولوي��ت دولت 
دانس��ت و اف��زود: در بخش كش��اورزي نيز نيازمند 
اصالح الگوي مصرف آب هس��تيم و انتخاب بهترين 
ش��يوه براي آبياري بايد از اولويت هاي دولت باش��د 
كه در اين زمينه همكاري مردم تعيين كننده است. 

اردكانيان ادامه داد: نقش گروه هاي مرجع در اين 
زمينه حياتي است و فرهنگ حاكم بر شيوه زندگاني 
و مصرف آب و برق نيز از اين قاعده مستثني نيست 

و وزارت نيرو دس��ت ياري به سمت گروه هاي مرجع 
مورد اعتماد مردم دراز مي كند. 

به گ��زارش »تع��ادل«، اردكانيان، پي��ش از اين 
نيز باره��ا از لزوم مديريت تقاضاي مردم به ش��كل 
داوطلبانه و لزوم فرهنگ س��ازي در اين زمينه سخن 
گفته بود و حتي مديركل روابط عمومي خود را هم 
براس��اس توانايي براي حركت در اين مسير، انتخاب 

كرده بود. 
وزير نيرو با اش��اره به نقش موثر گروه هاي مرجع 
به وي��ژه روحاني��ت مع��زز در افكار عموم��ي گفت: 
دردوراني با عنوان »س��ازگاري با كم آبي« را در حال 
تجربه كردن هس��تيم و بايد نوع��ي از زندگي را كه 
سازگار با شرايط اقليمي كشور است در پيش گرفت 

چراكه با خشكسالي هاي موقت مواجه نيستيم. 
اردكاني��ان اف��زود: همان گونه كه دركش��ورهاي 
مختل��ف دني��ا از آب چندين بار اس��تفاده مي كنند 
بايد برنامه ري��زي الزم براي تصفيه آب صورت گيرد 
و محدودي��ت در ايج��اد صنايع پرآب اعمال ش��ود. 
وي بيان كرد: موضوع آب بايد توس��ط دس��تگاه ها و 
وزارتخانه هاي مختلف به صورت مشترك مورد توجه 

قرار گيرد و برنامه ريزي شود. 
وزير نيرو ادامه داد: س��رخط پروژه هاي مشترك 
از ابتداي دولت دوازدهم ميان دس��تگاه هاي مختلف 
تعريف ش��ده كه در اس��تان هاي مختلف براس��اس 

مصرف هرچ��ه بهتر آب موجود، برنامه ريزي ش��ده 
است. اردكانيان با بيان اينكه همواره تامين آب هاي 
جديد ما را غافل از درمان اين بيماري خشكسالي و 
مصرف زياد آب كرده است گفت: ايجاد سطح بااليي 
از مفاهم��ه با مصرف كننده در زمينه كاهش مصرف 

آب و برق ضروري است. 

 لزوم توجه به پساب
وزي��ر، در آيي��ن افتت��اح تصفيه خان��ه فاضالب 
استهبان نيز به سخنراني پرداخت و تاكيد بيشتري 
بر اهميت استفاده از پساب ها و بازچرخاني آب كرد. 
وي با بي��ان اينكه بارش كم باعث توجه بيش��تر ما 
به موضوع مصرف مي ش��ود، اظهار داشت: در شرايط 
كنون��ي بايد توجه خود را ب��ه زمينه هاي مصرف در 
ش��رب و صنعت و كش��اورزي ك��رده و تالش كنيم 

بهترين بهره وري را در مصرف داشته باشيم. 
اردكاني��ان ب��ا تاكيد ب��ر اينكه در ح��ال حاضر 
پايدارترين منبع آب پساب تصفيه شده است، ادامه 
داد: ما مجبوريم آب ش��رب ش��هرها و مراكز بزرگ 
جمعيتي را از هر طريق ممكن از شيرين سازي آب 
دري��ا گرفته تا منابع زيرزمين��ي تامين كنيم و اين 
آب پس از مصرف به يك منبع تامين پايدار تبديل 

مي شود. 
وزير ني��رو ادامه داد: هم اكن��ون حدود ۶ميليارد 
مترمكعب فاضالب بطور مس��تمر توليد مي شود كه 
باي��د با تصفي��ه آن، آب مورد نياز ب��راي بخش هاي 

مختلف را پاسخگو باشيم. 
وي تصريح كرد: در زمان حاضر در كش��ور حدود 

48درصد جمعيت ش��هري تحت پوش��ش شبكه و 
تصفيه خان��ه فاض��الب هس��تند و راه طوالني براي 
تكميل اي��ن طرح وجود دارد. وزير ني��رو ادامه داد: 
امروز بيش از 20 ميليون هكتار زمين كشاورزي در 
جهان با پس��اب تصفيه مي شود و ما نيز بايد به اين 

سمت حركت كنيم. 
اردكاني��ان با بي��ان اينكه اتكا ب��ه منابع عمراني 
دولتي ب��راي توس��عه طرح هاي فاض��الب ناممكن 
اس��ت، ادام��ه داد: باي��د مكانيس��م هاي متنوعي را 
در جه��ت تش��ويق بخش خصوصي ب��راي حضور و 
س��رمايه گذاري تعريف كني��م. وي تصريح كرد: در 
اس��تان فارس پوشش جمعيت از طرح هاي فاضالب 
حدود 10درصد اس��ت و بنابراين در اين زمينه بايد 

حركت مضاعفي را داشته باشيم. 
اردكانيان در آيين افتتاح تصفيه خانه فاضالب 
شهر سپيدان نيز بار ديگر بر اهميت پساب تاكيد 
كرد و اظهار داش��ت: پس��اب در حال حاضر و در 
ش��رايط كم آبي يك منب��ع مهم تامي��ن آب در 
كشور اس��ت. وي با بيان اينكه هم اكنون در دنيا 
فقط 20درصد پس��اب ها تصفيه مي ش��ود، ادامه 
داد: خوش��بختانه در كش��ور ما هم اكنون حدود 
48درصد پساب ها تصفيه مي شود ولي اين طرح 
را باي��د براي ۶ ميليارد مترمكعب پس��ار توليدي 

اجرا كرد. 
اردكانيان ادامه داد: پس��اب تصفيه ش��ده صرفه 
اقتصادي بس��يار باالي��ي براي بخ��ش صنعت دارد 
و صنايع ب��زرگ بايد بداي مش��اركت در طرح هاي 
فاضالب و تامين آب مورد نياز خود پيشقدم شوند. 

تاكيد ويژه اردكانيان بر استفاده از پساب 
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عكسروز

عكس:ايرنا روزيبهناممادردرخانهسالمندان»مهرآنا«بجنورد

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

همهدوستانبهنفعتئاترتوجيهنيستند
مديركل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به اينكه برخي تئاتري ها به نفع تئاتر توجیه نیستند تا چند 
گامي را بلندتر بردارند، ابراز امیدواري كرد كه مدير بعد از او در اداره كل با انرژي بیشتري بتواند با تكیه بر بستر مناسبي كه فراهم 
شده، كارها را پیش ببرد. به گزارش ايسنا، مهدي شفیعي كه درباره رفتن از اداره كل هنرهاي نمايشي با مجتبي حسیني، معاون 
هنري صحبت هايي داشته و از اتفاقاتي تازه در آينده يي احتماال نزديك خبر مي دهد، معتقد است: كسي كه در جايگاه مديريت تئاتر 
مي نشیند حتما بايد اختیارات مشخص مالي و ارتباطي داشته باشد تا برنامه هاي خود را بتواند پیش ببرد. شفیعي درباره زماني كه 
به عنوان مديركل هنرهاي نمايشي منصوب شد، گفت: وقتي به من پیشنهاد شد كه مديريت اداره كل هنرهاي نمايشي را برعهده 
بگیرم، شرايط ملتهب بود، چه به لحاظ نارضايتي هنرمندان از مجموعه مديريتي تئاتر و چه به لحاظ ساختاري و اداري؛ مثال شوراي 
مركزي ارزشیابي و نظارت يك سالي بود كه اصال تشكیل نشده بود. خیلي از وعده هاي داده شده به هنرمندان عملي نشده بود. بدهي 

به گروه ها زياد بود و با خیلي از آنها قرارداد منعقد نشده بود.

چهرهروز

بررسيفروشخودروهايالكتريكيدرميانبزرگترينتوليدكنندگاندرجهان

تسخيربازارباخودروهايسبز
گروهگوناگون

هشتاد و هشتمین نمايشگاه بین المللي 
خ��ودرو در ژن��و درحال برگزاري اس��ت. 
طبق گزارش هاي منتش��ر شده، بس��یاري از برندهاي 
معروف خودروس��ازي در اين نمايش��گاه حضور داشته 
و جديدتري��ن محصوالت خود را براي عموم به نمايش 
گذاشته اند. در س��ال هاي اخیر بحران تولید آالينده ها 
باعث ش��ده كه كش��ورها، راهكارهاي بس��یاري براي 
تغییر شرايط آب  و هوايي ارائه دهند. يكي از مهم ترين 
برنامه ه��ا براي اين منظور، افزاي��ش تولید خودروهاي 
الكتريكي بوده است. بر اين اساس در اين نمايشگاه نیز 
تمركز خاصي بر فناوري هاي الكتريكي بوده است. آن 
طور كه گفته شده، تولید خودروهاي الكتريكي مي تواند 
در كاه��ش گازهاي گلخانه ي��ي و آالينده ها تاثیر قابل 
 توجهي داشته باشد؛ بر اين اساس بسیاري از كشورها 
ت��الش مي كنند تا با تولید خودروهاي الكتريكي تعهد 

خود را نسبت به آينده يي پاك تر نشان دهند. 
طبق اطالعات منتشر شده، ماشین هاي الكتريكي 
پالگین در س��ال 2017 حدود 2.3درصد از كل 5 بازار 
بزرگ خودروسازي در جهان را به  خود اختصاص داده 
بودن��د. آن طور كه انجمن خودروس��ازان اعالم كرده، 
چین يكي از بزرگ ترين تولیدكنندگان ماش��ین هاي 
الكتريكي در جهان است. طبق بسیاري از گزارش هاي 
منتشر شده، چین در تالش براي كاهش آلودگي هوا، 
تولی��د داخلي بیش از 500 مدل خودرو س��واري را از 
ابتداي س��ال 2018 ممنوع اعالم كرده است. آن طور 
كه گفته ش��ده، تصمیم دولت چین بر اين است كه به 
طور كامل به سمت تولید مدل هاي جديد خودروهاي 
هیبريدي و پالگین هیبريدي حركت كند تا بتواند در 
سال 2030 حدود 40درصد از كل بازار فروش خود را 
به اين خودروها اختص��اص دهد. طبق اين گزارش در 
سال 2017 میزان تولید خودروهاي پالگین هیبريدي 
در چین حدود 579 هزار دس��تگاه بوده كه اين تعداد 
حدود 2.3درصد از بازار فروش خودرو چین را به خود 
اختصاص داد. اين درحالي اس��ت كه در س��ال 2016 
فروش خودروه��اي الكتريكي در چین ب��ا 50 درصد 
افزاي��ش روبه رو بوده اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده، 
چین تصمیم دارد در تولید خودروهاي الكتريكي مسیر 

كش��ورهاي اروپايي مانند فرانسه و بريتانیا را در پیش 
بگیرد؛ بر اين اساس پیش بیني شده كه تا سال 2040 
ممنوعیت فروش وسايل نقلیه تمام ديزلي و بنزيني را 
اجرا كند. پس از چین، امريكا در س��ال 2017 دومین 
تولیدكننده خودروهاي پالگین هیبريدي در جهان بود. 
آن طور كه در اين گزارش گفته ش��ده در سال گذشته 
میالدي در اين كش��ور حدود 200هزار خودرو پالگین 
تولید شده كه اين تعداد 1.2درصد از كل فروش خودرو 
در بازار امريكا را به  خود اختصاص داده اند. طبق س��اير 
گزارش هاي منتش��ر شده، بخش حمل ونقل در امريكا 
نخس��تین منبع تولید آالينده ها و گازهاي گلخانه يي 
در اين كشور به  شمار مي رود. هر چند كه خودروهاي 
هیبري��دي و الكتريك��ي از محبوبی��ت قاب��ل  توجهي 
برخوردار هستند اما همچنان نتوانستند، بحران تولید 

آالينده ها را در اين كشور كاهش دهند. 
همانط��ور كه در اي��ن گزارش گفته ش��د، چین و 
امريكا به عنوان بزرگ ترين تولیدكنندگان خودروهاي 
الكتريكي در جهان به  شمار مي روند اما همچنان سهم 
ف��روش اتومبیل ه��اي الكتريكي در بازار خ��ودرو اين 
كشورها تفاوت قابل  توجهي با نروژ دارد. براساس ساير 
گزارش هاي منتشر شده، در س��ال 2017 نروژ ركورد 
فروش خودروهاي الكتريكي را شكسته است. آن طور 

كه گفته شده، سیاست هاي جديد اين كشور خريداران 
را به سمت قواي محركه الكتريكي هدايت كرده است. 
بر اين اس��اس بیش از نیمي از درخواس��ت هاي جديد 
خريد خودرو در س��ال 2017 در نروژ مربوط به وسايل 
نقلیه الكتريكي بوده است. براساس گزارش منتشر شده 
از سوي انجمن خودروسازان در سال 2017 حدود 59 
هزار خودرو الكتريكي در اين كشور تولید شده كه اين 
میزان تولید حدود 36.7درص��د از فروش بازار خودرو 
نروژ را به خود اختصاص داده اس��ت. طبق شمار تولید 
خودروهاي الكتريكي، ژاپن رتبه چهارم را در میان ساير 
كشورها به خود اختصاص داده است. آن طور كه گفته 
ش��ده، میزان تولید خودروهاي هیبري��دي و پالگین 
هیبري��دي در اين كش��ور در س��ال 2017 حدود 56 
هزار دستگاه بوده همچنین سهم فروش وسايل  نقلیه 
الكتريكي در ب��ازار خودرو ژاپن حدود 1.3درصد اعالم 
ش��ده اس��ت. طبق اين گزارش، آلمان و بريتانیا نیز در 
میان بزرگ ترين تولید كنندگان خودروهاي الكتريكي 
در جهان قرار دارند. در س��ال 2017 تولید خودروهاي 
پالگین هیبريدي در آلمان حدود 55 هزار دس��تگاه و 
در بريتانیا بیش از 44هزار دس��تگاه بود. س��هم فروش 
خودروهاي الكتريكي در بازار اين دو كش��ور نیز 1.6و 

1.8درصد اعالم شده است. 

آمارنامه

بازارهنر

نادرمشايخيبه»آمادئوس«پيوست
كارگ��ردان »آمادئوس« با اش��اره به حض��ور نادر 
مشايخي به عنوان رهبر اركستر در اين نمايش عنوان 
كرد در اجراي اين اثر تالش شده در عین پرداختن به 
مضامیني چون حسد و طمع، نمايشي سرگرم كننده 
خلق ش��ود. به گزارش مهر جواد موالنی��ا، كارگردان 
نمايش »آمادئ��وس« درباره روي صحنه بردن اين اثر 
نمايش��ي گفت: نمايش��نامه »آمادئوس« نوشته پیتر 
ش��فر اس��ت كه از 7 فروردين ماه با 4 زب��ان در تاالر 
حافظ به صحن��ه خواهد رفت. مینو جان محمدي كه 
فارغ التحصیل تئاتر و س��اكن كاناداس��ت، بازنويسي و 
دراماتورژي متن را برعهده داش��ته است و از آنجا كه 
ترجمه نمايش��نامه ترجمه زياد خوبي نیست و بیشتر 
فضاي اپیك و حماس��ي به اثر داده است در بازنويسي 

متن تالش شد كار به زبان امروزي نزديك تر شود. 
او درب��اره اجرا ب��ه 4 زبان مختلف توضیح داد: اين 
نمايش يك بازيگر فرانس��وي دارد ك��ه در كار كال به 
زبان فرانسه صحبت مي كند. همچین از آنجا كه سالي 
يري شخصیت منفي نمايش اصالتا ايتالیايي بوده است، 
صحنه يي طراحي ش��ده كه در آن او با فرد ديگري به 
زب��ان ايتالیاي��ي صحبت كند كه براي اي��ن كار براي 
بازيگران معلم آموزش زبان ايتالیايي گرفته شده است 
همچنین اپراهاي موتزارت هم به زبان آلماني نوش��ته 
مي ش��ده است و در همین راس��تا گروه كر 95درصد 
قطعات را ب��ه زبان آلماني و تنها 5 درصد از آنها را به 
زبان ايران��ي مي خواند. خود من نیز ترانه را روي يكي 
از قطعات موتزارت نوش��ته ام كه به زبان فارس��ي اجرا 
مي ش��ود. زبان چهارم نمايش فارس��ي است و اصوال 
80 درصد كار به اين زبان اجرا خواهد ش��د. كارگردان 
نمايش »س��وءتفاهم« ادامه داد: در اين اجرا نس��بت 
به زمان نمايش��نامه وفادارانه عم��ل نكرده ايم و حتي 
لباس ها و ژس��ت ها كمي جديدتر هستند. البته زمان 
وقوع رويدادها زياد مشخص نیست و طراحي لباس ها 
تركیبي از لباس هاي امروزي و قديمي تر است. در كل 

با دراماتورژي كه روي نمايش��نامه »آمادئوس« انجام 
ش��ده، نگاه جديدي به متن داشته ايم و تالشمان اين 
بوده كه نمايش در عین اينكه مضامیني چون حسادت 
و طمع را به تصوير مي كش��د، اثري سرگرم كننده نیز 
باشد. موالنیا درباره طراح صحنه و رهبر اركستر نمايش 
گفت: حمید پورآذري با وجود مش��غله يي كه داشت، 
پذيرف��ت طراحي صحن��ه نمايش را برعهده داش��ته 
باش��د و البته به عنوان مشاور هنري هم در كنار گروه 
خواهد بود. همچنین نادر مشايخي هم به عنوان مشاور 
موس��یقي و رهبر اركس��تر در نمايش حض��ور دارد و 
قطعات موتزارت را براي اجرا رهبري خواهد كرد. او در 
پايان صحبت هايش درباره اجراي نمايش در ايام نوروز 
اظهار كرد: اجرا در اين ايام به مس��افران و افراد ساكن 
در شهرس��تان هاي نزديك تهران كه در طول س��ال 
نمي توانند به تهران سفر كنند و به ديدن نمايش هايي 
بنش��ینند ك��ه در پايتخت ب��ه صحنه م��ي رود، اين 
فرصت را مي دهد تا در نوروز كه تهران خلوت اس��ت، 
نمايش هاي روي صحنه را ببینند همچنین شهروندان 
تهراني نیز مي توانند اوقات فراغتشان را با ديدن تئاتر 
سپري كنند. نمايش »آمادئوس« نوشته پیتر شفر به 
طراحي و كارگرداني جواد موالنیا كه نوروز 97 در تاالر 
حافظ روي صحنه مي رود 10سال از زندگي ولفگانگ 
آمادئوس موتزارت و آنتونیو سالي يري آهنگساز دربار 

را روايت مي كند كه در حسد غرق مي شود. 

»اسرافيل«درفستيوالزنانتركيه
»اس��رافیل« ب��ه كارگردان��ي آي��دا پناهن��ده و 
تهیه كنندگي مس��تانه مهاج��ر در جديدترين حضور 
بین المللي خود بهار 97 در تركیه به نمايش درمي آيد. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از رواب��ط عمومي فیلم، 
»اس��رافیل« در جديدترين حضور بین المللي خود در 
پانزدهمین جش��نواره بین المللي فیل��م زنان تركیه با 
نام »فیلم��ور«) )FILMMORبه نمايش درمي آيد. 
فس��تیوال فیلم زنان »فیلمور« تركیه با هدف تشويق 
همچنین نمايش حض��ور زنان در عرصه هاي مختلف 
صنعت س��ینما از س��ال 2003 آغاز به فعالیت كرده 
اس��ت و به نمايش آثار زنان فیلمساز اختصاص دارد. 
نمايش آثار س��ینماگران زن سراس��ر جهان با حضور 
آنه��ا از آوريل)نیمه فروردين 97( در 7 ش��هر تركیه 
ازجمله اس��تانبول، ازمیر، آدانا و... آغاز مي شود. پخش 
بین المللي فیلم سینمايي »اسرافیل« بر عهده كمپاني 
DreamLab Film به مديريت نس��رين میرش��ب 

اس��ت. اين فیلم س��ینمايي درامي درب��اره چالش ها، 
نیازهاي عاطفي و روابط انساني است كه فیلمنامه آن 
توسط ارسالن امیري و آيدا پناهنده به نگارش درآمده 
اس��ت. هديه تهراني، مريال زارعي، هدي زين العابدين 
و پژمان بازغي بازيگران اصلي و علي عمراني، س��هیال 
رضوي، پوريا رحیمي س��ام و س��ودابه جعفرزاده ديگر 

بازيگران »اسرافیل« هستند. 

طنينآواياقوامدربرجآزادي
گروه موس��یقي »آرشاوير« كنسرتي را با محوريت 
موسیقي اقوام ايراني در برج آزادي روي صحنه مي برد. 
به گزارش ايلنا، كنس��رت گروه موس��یقي »آرشاوير« 
به سرپرس��تي فرش��اد رستمي 20 اس��فند در سالن 
اصل��ي برج آزادي برگزار مي ش��ود. در اين كنس��رت 
قرار اس��ت در دو بخش قطعاتي از موسیقي سنتي و 
اقوام مختل��ف ايراني اجرا ش��ود؛ ازجمله قطعات اين 
اجرا مي ت��وان به هلو هلو، مر جنگ��ه، رندانه، الله لر، 
بويتینیم و... اشاره كرد. فرشاد رستمي)سرپرست گروه، 
خواننده و نوازنده قیچك(، سیدفواد حسیني)خواننده(، 
علیرضا صنعتي)نوازنده عود(، آس��و نادري)نوازنده دف، 
بندير، دايره(، ش��قايق بختیاري)نوازن��ده تار(، مرتضي 
فتحي)نوازنده كمانچه(، علیرضا مصدقي)نوازنده تنبك و 
پركاشن( و مژگان حسیني)نوازنده قانون( اعضاي گروه 

آرشاوير را تشكیل مي دهند. 
كنسرت گروه موسیقي »آرشاوير« يك شنبه هفته 

آينده 20 اسفند در ساعت هاي ساعت 13:00و 16:00 
در سالن اصلي برج آزادي برگزار مي شود. عالقه مندان 
مي توانند ب��راي تهیه بلیت اين اجرا به س��ايت ايران 
كنس��رت مراجعه كنند. گروه آرش��اوير كه از س��ال 
1391 در زمینه موس��یقي س��نتي به ويژه موسیقي 
 اقوام مختلف ايراني فعالی��ت مي كند تاكنون بیش از

50 كنسرت برگزار كرده است. 

پيامصلحجويي»اون«
نيويوركتايمز:

اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنامه، گزارشي از اعالم 
براي  كره شمالي  آمادگي 
به  كرد.  منتش��ر  مذاكره 
نیويورك تايمز،  گ��زارش 
نماين��ده ك��ره جنوب��ي، 
پی��ام كره ش��مالي را ب��ه 
مقامات امريكايي تحويل 
مي دهد. آنطور كه در اين 

روزنامه گفته ش��ده به  دنبال آمادگي كره ش��مالي 
ب��راي مذاك��راه پیرامون خلع س��الح هس��ته يي، 
يك مق��ام كره جنوبي با پیامي از س��وي مقامات 
كره ش��مالي عازم امريكا خواهد شد. طبق گزارش 
نیويورك تايمز، چونگ ايوي��ي يونگ، ريیس دفتر 
امنیت ملي و از مش��اوران ارش��د ريیس جمهوري 
اين كش��ور براي ديدار ب��ا مقام��ات امريكايي به 
واشنگتن س��فر خواهد كرد. براساس اين گزارش، 
وي حام��ل پیامي از س��وي حكومت كره ش��مالي 
براي دولت امريكاس��ت اما محتواي اين پیام فاش 
نش��ده است. خبر س��فر چونگ به امريكا يك روز 
پس از آن انتش��ار مي يابد كه او پس از سفري دو 
روزه به پیونگ يانگ، پايتخت كره ش��مالي و ديدار 
ب��ا كیم جونگ اون، رهبر آن كش��ور از موافقت او 
ب��راي برگزاري نشس��تي ب��ا ريیس جمهوري كره 
جنوب��ي در ماه آينده می��الدي خبر داد همچنین 
گفت كه مقامات كره ش��مالي براي كنار گذاشتن 
برنامه تس��لیحات هس��ته يي خود اع��الم آمادگي 
كرده اند. همچنین در اين گزارش گفته ش��ده كه 
اعالم آمادگي كره شمالي براي مذاكره بر سر برنامه 
تسلیحات هسته يي آن كشور درحالي منتشر شد 
كه در چند ماه گذشته ادامه آزمايش هاي موشكي 
و هس��ته يي ك��ره ش��مالي واكنش تن��د مقامات 
امريكايي را در پي داش��ت و ب��ا جنگ تبلیغاتي و 

تهديد متقابل همراه بود. 

والاستريتژورنال:
صفحه  روزنام��ه،  اين 
اول خ��ود را به گزارش��ي 
از ص��دور دس��تور اعمال 
تعرفه ه��اي تجاري جديد 
از سوي ترامپ اختصاص 
داد. بناب��ر اين گ��زارش، 
دونال��د ترامپ س��رانجام 
دس��تور اعمال تعرفه هاي 
تجاري جديد درخصوص 

واردات ف��والد و آلومینیوم را صادر كرد. تعرفه هاي 
جديد اعمال ش��ده از س��وي امريكا موجي جديد 
از نارضايت��ي را در میان ش��ركاي داخلي و خارجي 
دول��ت ترامپ به وج��ود آورده و ب��ر احتمال وقوع 
جنگ جهاني اقتصادي دامن زده اس��ت. نارضايتي 
ش��ديد ش��ركاي امريكا از اعمال تعرفه هاي تجاري 
جديد  بنابر گزارش هاي منتشر شده، دونالد ترامپ 
س��رانجام ديروز دس��تور اعمال تعرفه هاي تجاري 
جدي��د درخص��وص واردات ف��والد و آلومینیوم را 
صادر كرد. تعرفه هاي جديد اعمال ش��ده از س��وي 
امريكا موجي جديد از نارضايتي را در میان شركاي 
داخل��ي و خارجي دولت ترامپ به وج��ود آورده و 
بر احتم��ال وقوع جنگ جهاني اقتصادي دامن زده 
اس��ت. به گزارش وال استريت ژورنال، ترامپ با ذكر 
اين نكته كه امريكا »به دلیل اعمال تجاري تهاجمي 
كش��ورهاي خارجي به يغما رفته اس��ت« سیاست 
چند ده ساله امريكا درخصوص سیاست باز تجاري 
را پايان داده اس��ت. براساس سیاست جديد دولت 
ترامپ به واردات فوالد و آلومینیوم از خارج از امريكا 
به ترتیب 25و 10درصد تعرفه تجاري تعلق گرفت. 
از ديدگاه ترامپ بس��یاري از كشورهايي كه در امور 
تجاري بدترين رفتار را با امريكا دارند، شركاي اين 
كشور هستند. به گفته ترامپ، تعرفه هاي جديد از 
15روز ديگر اجرايي خواهد شد. اين درحالي است 
كه اين تعرفه ها در وهله اول شامل كشورهاي كانادا 
و مكزيك نخواهد ش��د و ساير شركاي امريكا كه از 
نظر تجاري و امنیتي براي اين كش��ور حائز اهمیت 
هس��تند، مي توانند درخصوص معاف شدن از اين 

تعرفه ها با دولت امريكا مذاكره كنند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

اداياحترامبهسوپراستارفقيدهند
فس��تیوال فیل��م هن��دي لس آنجلس 
در اي��ن دوره خود به س��ري  ديوي بازيگر 
مش��هور بالیوود كه به تازگي درگذش��ته 
اس��ت اداي احت��رام مي كند. ب��ه گزارش 
ورايتي، فستیوال فیلم هندي لس آنجلس 
در س��ال 2018 بخش ويژه يي را به اداي 

احترام به سري  ديوي بازيگر هندي اختصاص داده است. سري ديوي ماه پیش 
در 54 س��الگي درگذش��ت. اين بازيگر هندي كه از كودكي وارد دنیاي سینما 
ش��د و در دهه هاي 1980 ي��ا 1990 در فیلم هايي بس��یار موفق نقش آفريني 
كرد، هفته پیش به دلیل س��كته قلبي در شهر دوبي درگذشت. به گزارش مهر، 
فس��تیوال فیل��م هندي لس آنجل��س از 11 تا 15 آوريل برگزار مي ش��ود فیلم 
»چاندني« يا »مهتاب« س��ري  ديوي را كه فیلم پرفروش س��ال 1989 بود در 
اي��ن دوره اكران مي كند. اين جش��نواره با فیلم »در س��ايه ها« ب��ا بازي مانوج 
باجپايي ش��روع مي شود و با فیلم »س��تاره هاي راك دهكده« از ريما داس كار 
خود را خاتمه مي دهد. »س��تاره هاي راك« پايیز اخیر در جشنواره فیلم تورنتو 
ب��ه نمايش درآمد. در كنار باجپايي، ديپش جین كارگردان س��اكن لس آنجلس 
كه فیلم »در سايه ها« را كارگرداني كرده نیز در شب افتتاحیه فستیوال حضور 
خواهد داشت. در اين جش��نواره كه فیلم هايي به 12 زبان به نمايش درمي آيد 
چهار فیلم براي نخستین بار اكران جهاني مي شوند و سه فیلم براي نخستین بار 
در امريكاي شمالي نمايش داده مي شوند. در میان فیلم هايي كه در اين دوره به 
نمايش درمي آيد 12 فیلم ساخته كارگردان هاي زن هستند. از جمله فیلم هاي 
اين دوره فیلم »گرسنه« با بازي ناصرالدين شاه بازيگر 67 ساله هندي و تیسكا 
چوپرا در اقتباس��ي از »تیتوس آندرونیكوس« نوش��ته شكسپیر است. »آشرام« 
نیز به كارگرداني بن راخي، »آجي« قصه انتقام جويي ساخته دواشیش ماخیجا، 
»پ��رواز« با بازي پاروات��ي و »اونرتا« ساخته هانس��ال مهتا نیز ديگ��ر آثار اين 

فستیوال هستند. 

ويراني»آرامش«دردزفول
اواخر فروردين 96 بود كه معاون میراث 
فرهنگي خوزس��تان اعالم ك��رد كه عمارت 
تاريخ��ي »فیروزي« ش��هر دزف��ول مدعي 
ش��خصي پیدا كرده و نام��ش از فیروزي به 
»آرامش« تغییر مي كند اما هنوز چند روزي 
به پايان اين س��ال باق��ي مانده كه مجتبي 

گهستوني فعال میراث فرهنگي خوزس��تان از فرو ريختن اين خانه خبر مي دهد؛ 
آن ه��م به علتي نامعلوم. »خانه فیروزي« در شهرس��تان دزفول كه س��ال 81 به 
 ش��ماره 7919 در فهرس��ت آثار ملي به  ثبت رس��یده بود و با پیگیري هاي مالك 
حقیق��ي اين بنا به »خانه آرامش« تغییر نام داده بود درحالي فرو ريخته كه بنا به 
اظهارنظر برخي كارشناسان شكل تخريب نشان مي دهد كه نشست نامتقارن بدي 
در فونداسیون خانه اتفاق افتاده كه شايد در اثر نفوذ فاضالب كنترل نشده، تراز آب 
زيرزمیني يا نش��تي آب بوده باشد. سال 94 مالك اين بنا به  نام آرامش توانست با 
پیگیري از دستگاه قضايي مالكیت خود را به  اثبات برساند و با پیگیري هاي اداره كل 
میراث فرهنگي، نام اين خانه به  نام او تغییر يافت. پیش تر شوشتري، معاون میراث 
فرهنگي خوزستان گفته بود:»در سال هاي 89 و 90 از محل اعتبارات مشاركت هر 
سال 25میلیون تومان براي مرمت اين بنا هزينه شده است.« به گزارش ايرنا، ريزش 
اين بناي تاريخي در بافت قديم دزفول درحالي است كه گفته مي شود، سال گذشته 
بیش از 500 میلیون ريال براي مرمت آن هزينه شده است. عباس پاپي زاده، ريیس 
مجمع نمايندگان خوزستان و نماينده دزفول در مجلس شوراي اسالمي نیز پیش از 
اين ضمن هشدار نسبت به نابودي بافت كهن و تاريخي دزفول خواستار تخصیص 
اعتبار ويژه براي س��اماندهي 270هكتار بافت قديم اين شهر شد. به گفته مجتبي 
گهستوني، فعال میراث فرهنگي خوزستان حال بافت تاريخي دزفول خوب نیست 
تا آنجا كه اگر تا ديروز از دزفول با نام ش��هر آجري ياد مي ش��د امروز بايد از آن با 
نام شهر سنگ ها ياد كرد چراكه خانه هاي بافت تاريخي آن يكي پس از ديگري به 

بهانه هاي مختلف از بین مي رود. 

تاريخنگاري

انتصاب نخستين وزير انتشارات و مطبوعات
مجلس شوراي ملي 19 اسفند 1342 كابینه حسنعلي منصور را كه دو روز پیش 
از آن، پس از كناره گیري امیر اسداهلل علم مامور تشكیل كابینه شده بود، تايید كرد و 
اداره انتشارات و راديو تبديل به وزارت اطالعات )انتشارات و مطبوعات-ارشاد( شد كه 
بعدا س��ازمان هاي ديگري از جمله جهانگردي بر آن اضافه شد و نصرت اهلل معینیان، 
روزنامه ن��گار، تصدي وزارت تازه را برعهده گرفت. قبال امور مطبوعات ازجمله صدور 

پروانه از اختیارات وزارت كشور و پیش از آن شوراي عالي فرهنگ بود. 
نصرت اهلل معینیان ورود به عرصه مطبوعات و نگارش مطالب روزنامه را از اصفهان 
ش��روع كرد و به كمك دايي خود، باقر مجلس��ي، كه از روزنامه نگاران قديمي ش��هر 
اصفهان بود، توانست خود را در روزنامه هاي آن زمان شهر اصفهان مطرح كند. پس از 
عزيمت به تهران، او در روزنامه  آتش )وابسته به جناح اكثريت( شروع به نگارش مقاله 
كرد و در سال 1326 به سمت سردبیري روزنامه رسید. پس از آن، باتوجه به مهارتي 
كه در تنظیم مقاالت داشت، در كابینه فضل اهلل زاهدي به معاونت اداره كل تبلیغات 
و راديو رس��ید و در س��ال 1335 و دولت حسین عال به رياست اداره كل تبلیغات و 
در سال 1337 به سرپرستي اداره انتشارات و تبلیغات و معاونت نخست وزير منصوب 

شد. ]2[ معینیان در سال 1341 در كابینه اسداهلل علم به وزارت راه منصوب شد. 
پس از خروج معینیان از اداره انتشارات و راديو، جهانگیر تفضلي جايگزين او در آن 
اداره شد كه در كمتر از سه ماه از اين پست كنار گذاشته شد و معینیان با حفظ سمت 
وزارت، به اين نهاد بازگش��ت. معینیان از اعضاي هیات اجرايیه حزب ايران نوين كه 
توسط حسنعلي منصور در 6 بهمن 1342 تاسیس شد بود؛ كه بیشتر اعضاي شوراي 
مركزي اين حزب، از كارمندان دولت بودند. پس از نخست وزير شدن حسنعلي منصور 
در اواخر س��ال 1342، نام سازمان انتشارات و راديو تغییر كرد و تبديل به وزارتخانه 
اطالعات شد؛ حسنعلي منصور معینیان را كه ريیس سازمان انتشارات و راديو بود، به 

سمت وزارت اطالعات منصوب نمود. 

در آن زمان كه براي دولت اشاره به كوچك ترين ضعفي قابل تحمل نبود، معینیان 
اجازه پخش برنامه روزانه »در گوش��ه و كنار ش��هر« را در پرايم تايم )ساعت 4 و نیم 
بعدازظه��ر( از رادي��و داده بود كه ضعف ها و نارس��ايي هاي جامعه تهران را منعكس 

مي كرد. 
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