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

همه گزينه ها در صورت 
 خروج امريكا از برجام 

روي ميز است

علت افزايش حمالت دشمنان 
احساس خطر آنان از قدرت 

فزاينده ايران است

 علي اكبر واليتي
مشاورمقام معظم رهبري در امور بين الملل:

 رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
جمعي از فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح: 

دالر
5536 تومان

یورو
6550 تومان

تمام سکه
1930000 تومان

شاخص بورس
96341            

خبر

   وزير اطالعات: ارائه خوراك مسموم 
به جامعه خيانت است

وزير اطالعات تاكيد كرد كه رسانه ها بايد در ارائه مطالب صحت را اصل قرار 
دهن��د. به گزارش ايلنا، س��يدمحمود علوي در ديداري با اصحاب رس��انه كه در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد، با تبريك سال نو و اشاره به نامگذاري 
س��ال توس��ط مقام معظم رهبري )مدظله العالي( ابراز اميدواري كرد، اين سال 
سالي سرشار از خير و بركت و سراسر شور و نشاط و سرور براي همه ملت باشد. 
وزير اطالعات از وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي براي اين دعوت و حضور در 
جمع فعاالن رس��انه قدرداني كرد و با اش��اره به آيات و احاديث مرتبط با هدف 
خداوند از بعثت انبياي الهي و بناي كعبه براي مردم گفت: در اسالم حكومت نيز 

براي مردم شكل مي گيرد و بايد به واسطه آن حقوق مردم احقاق شود. 
وزير اطالعات با بيان اينكه حقوق الهي قابل بخشش است اما حق  الناس طبق 
موازين ش��رع قابل اغماض و گذش��ت نيس��ت و بايد جبران شود، گفت: كرامت 
مردم كه خمير مايه انس��انيت است بايد حفظ شود. وزير اطالعات دروغ، تهمت، 
پرده    دري و افش��اي س��ر ديگران را مخالف موازين ش��رع مبين اسالم دانست و 

تصريح كرد: راه موفقيت در دنيا و آخرت رعايت ارزش هاي اخالقي است. 
علوي پيامبر اعظم)ص( را س��مبل اخالق دانس��ت كه در طول 23سال امت 
اس��المي را به قدرت برتر جهان تبديل كرد و خداوند ويژگي برتر آن حضرت را 
اخالق نيكو معرفي كرد. وي با بيان اينكه فعاليت  هاي رسانه يي بايد در چارچوب 
اخالق باشد، خاطرنشان كرد: متاسفانه در ساليان اخير اخالق جامعه آسيب ديده 
اس��ت و رس��انه ها در ترميم آن بايد پيش��گام ش��وند. وزير اطالعات ارائه مسائل 
نادرس��ت به جامعه را براي مردم س��م مهلك دانست و ابراز داشت: رسانه ها بايد 
در ارائه مطالب صحت را اصل قرار دهند، چراكه ارائه خوراك مس��موم به جامعه 
خيانت است. علوي ادامه داد: مردم از نظر اسالم حق داشتن امنيت جاني، مالي 
و اقتصادي آبرو و حيثيت دارند و اگر رسانه يي به آبروي شخصي تعدي كرد بايد 
از او دفاع كنيم و بهش��ت را به دست آوريم. وي اضافه كرد: بر اساس آموزه هاي 
ديني حتي به افراد كافر هم نبايد ناسزا گفت، چراكه بد زباني در جامعه گسترش 
مي   يابد. وزير اطالعات يادآور ش��د: اگر در جامعه احس��اس امنيت نباشد، خير و 
بركتي نخواهد ديد و اين امنيت بايد همراه با نش��اط و سرور باشد. علوي افزود: 
جامعه ما نيازمند آرامش��ي فراتر از امنيت اس��ت و اين امر در محترم ش��مردن 
حقوق يكديگر محقق مي ش��ود و رس��انه ها بايد در جهت توس��عه آرامش جامعه 
قلم بزنند تا فرهنگ ايماني جامعه رش��د يابد. وي آزار و اذيت از طريق رس��انه ها 
را ممنوع دانست و بيان كرد: عقده   گشايي در رسانه ها مضر است اما بيان عقيده 
براي جامعه مفيد خواهد بود. علوي ادامه داد: رسانه ها مي توانند پرچمدار خيزش 

الهي در جامعه باشند تا همگان شاهد بركات آن شوند. 

   خلبان؛ مقصر سانحه هواپيمايي 
تهران- ياسوج

رييس كميس��يون عمران با اشاره به آخرين اطالعات پرواز تهران- ياسوج كه 
س��ال گذشته دچار سانحه ش��د، گفت: اكنون درحال بررسي زمينه ها و عواملي 

هستيم كه موجب اشتباه خلبان در اين پرواز شده است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، محمدرضا رضايي كوچي با بيان اينكه براساس 
اطالعات جعبه س��ياه، خلبان در اين سانحه مقصر بوده است، افزود: براي اينكه 
روش��ن شود خلبان دچار اشتباه شده يا وي روند عادي و مراحل مختلف را طي 
كرده، خلبان به لحاظ جس��مي و روحي آمادگي داش��ته يا خير يا اينكه هواپيما 

آماده پرواز براي شرايط بحراني بوده است، بررسي هايي درحال انجام است. 
رضايي كوچي افزود: عوارض و زمينه هاي متعددي موجب اش��تباه خلبان در 
س��انحه هوايي تهران- ياسوج ش��ده است. رييس كميسيون عمران با بيان اينكه 
اطالعات جعبه س��ياه را كامال مطالعه و مكالمات آن را گوش كرديم، بيان كرد: 
در لحظات آخر كمك خلبان به خلبان مي گويد هوا خراب اس��ت و بهتر اس��ت 
بازگرديم اما متاسفانه خلبان به ادامه مسير به سمت مقصد اصرار دارد و به دنبال 
آن ارتف��اع هواپيما را كاه��ش داده و پايين تر از حد معمول مي آيد كه اين اقدام 

موجب برخورد هواپيما با كوه و بروز سانحه مي شود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه   صفحه 2 

معاون ام��ور بين المل��ل و بازرگاني 
وزي��ر نفت گفت: س��وآپ)معاوضه( گاز 
تركمنس��تان به وس��يله اي��ران در پي 
مذاكرات رييس��ان جمهوري دو كشور 

هشتم فروردين ماه از سر گرفته شد. 
به گزارش وزارت نفت، »اميرحسين 
زماني نيا« كه رييس جمهوري را در سفر 
نوروز امسال)هفتم تا نهم فروردين  ماه( 
به تركمنس��تان و جمهوري آذربايجان 
همراهي كرده بود، يادآوري كرد ژانويه 
گذش��ته)دي- بهم��ن 1396( به دليل 
كيفيت پايين گاز تركمنس��تان، سوآپ 
از طريق ايران متوقف شد كه بر مبناي 
مذاكرات رييس��ان جمهوري اس��المي 
ايران و تركمنستان، دستور از سرگيري 
سوآپ در هفتم فروردين ماه صادر و از 

هشتم فروردين  ماه آغاز شد. 
زماني ني��ا از تركمنس��تان به عنوان 

»ش��ريك راهبردي« نام ب��رد و اضافه 
ك��رد: وزارت نف��ت آمادگي خ��ود را به 
تركمنستان براي همكاري بلندمدت در 
بخش انرژي همچنين صادرات مشترك 
به هند، پاكس��تان و كشورهاي حاشيه 

خليج فارس اعالم كرده است. 
وي تاكي��د كرد: رون��د حل  و فصل 
اختالف گازي ايران و تركمنستان نيز با 
نظر مثبت رييس��ان جمهوري دو كشور 
و با نگاه مثبت به گسترش روابط انرژي 
آغاز ش��ده است. اين مس��وول تصريح 
كرد: مذاكرات براي دس��تيابي به تفاهم 
مش��ترك با دستور رييس��ان جمهوري 
2 طرف ادام��ه دارد. زماني نيا همچنين 
از پيش��نهاد تركمنس��تان براي توسعه 
3 مي��دان در خ��زر خب��ر داد و گفت: 
پيش��نهاد طرف تركمن��ي با نظر مثبت 

درحال بررسي است. 

معاون ام��ور بين المل��ل و بازرگاني 
وزير نفت به توافق هشتم فروردين ماه 
وزي��ران نفت جمهوري اس��المي ايران 
و جمه��وري آذربايج��ان براي توس��عه 
مش��ترك 2 بلوك نفتي در خزر اش��اره 
كرد و افزود: اين تفاهمنامه كه از سوي 
رييس��ان جمهوري 2 كش��ور به عنوان 
»توافق تاريخي« خوانده ش��د، مي تواند 
روابط دوستي و همكاري اقتصادي را به 

طور تصاعدي افزايش دهد. 
توس��عه  تفاهمنام��ه  امض��اي  وي 
مشترك 2 بلوك نفتي در خزر را نتيجه 
2س��ال مذاكره پياپي دانست و از آن به 

عنوان »يك توافق ويژه« نام برد. 
»جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 
آذربايج��ان پي��ش از آنك��ه بحث رژيم 
حقوقي خزر نهايي ش��ود، توافق بزرگ 
اقتصادي امضا كردند تا عزم 2 كش��ور 

را ب��راي ارتقاي روابط اقتصادي نش��ان 
دهند«. 

معاون وزير نفت تاكيد كرد، امضاي 
تفاهمنامه 2 كش��ور براي توس��عه اين 
بلوك ه��اي نفتي ف��ارغ از مباحث رژيم 

حقوقي خزر است. 
به گزارش ايرنا، گاز تركمنس��تان از 
طريق اي��ران به جمه��وري آذربايجان 

سوآپ مي شود. 
اي��ران گاز  اي��ن ط��رح،  براس��اس 
تركمنس��تان را در م��رز تحويل گرفته 
و ماب��ه ازاي آن را در م��رز جمه��وري 

آذربايجان تحويل مي دهد. 
رييس جمهوري اسالمي ايران هفتم 
تا نهم فروردين ماه امس��ال براي ديدار 
و رايزن��ي  ديپلماتيك با همس��ايه هاي 
ش��مالي ب��ه تركمنس��تان و جمهوري 

آذربايجان سفر كرد. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: اگ��ر امريكايي ها بخواهند برجام را 
ترك كنند يا هر اقدام خالف متن برجام 
توسط هر كشوري مستقيم يا غيرمستقيم 
صورت بگيرد، دس��ت ايران باز اس��ت تا 
انتخاب خود را داشته باشد. همه گزينه ها 

روي ميز است. 
به گ��زارش ايرنا، علي اكبر واليتي روز 
گذشته در حاشيه ديدار با بيستر يستكي، 
رييس هيات باشگاه گفت وگوهاي والداي 
روسيه در پاسخ به س��والي درباره خروج 
احتمال��ي امريكا از برج��ام اين مطلب را 

بيان كرد. 
وي افزود: ايران پايبند به برجام است 

و تا به حال هم به آن عمل كرده است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تاكيد كرد: اينگونه نيست كه ناچار باشيم 
يك راه حل را در نظر بگيريم و خود را در 
بن بست قرار دهيم. در صحنه بين المللي 
كمت��ر كش��وري پي��دا مي ش��ود كه در 
استقالل و اعتماد به نفس الزم مثل ايران 
عمل كرده باشد و در آينده هم همينطور 

خواهد بود. 
واليت��ي تصري��ح ك��رد: ب��ا توجه به 
در  اي��ران  ك��ه  اقت��داري  و  اس��تقالل 
تصميم گيري هاي منطقه يي و بين المللي 
دارد ما هر گزينه يي كه به مصلحت ملي 

باشد، آن را انتخاب خواهيم كرد. 
واليتي در پاسخ به سوالي درخصوص 
تب��ادالت ارزي مي��ان ايران و روس��يه با 
توج��ه به افزاي��ش قيم��ت دالر و اينكه 
چ��ه راهكاري ب��راي تب��ادالت ارزي دو 
كش��ور وجود خواهد داش��ت، گفت: اين 
موضوعي است كه توس��ط اقتصاددان ها 

و متخصصي��ن پولي و بانك��ي بايد بحث 
ش��ود چراكه بحثي فني است. ما با يك 
ارزيابي كلي مي تواني��م، تاكيد كنيم كه 
يكي از راه هاي نجات كش��ورها در مساله 
مالي و بانكي اين است كه پول ملي خود 

را تقويت كنند. 
وي ادام��ه داد: م��ا ه��ر چ��ه روابط 
اقتصادي دو كش��ور را با واحدهاي پولي 
دو ط��رف انج��ام دهيم، باعث مي ش��ود 
آس��يب پذيري ما در برابر نوسانات ارزي 

خارجي كمتر شود. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گف��ت: اكن��ون در كش��ورهاي مجموعه 
بريكس شامل روسيه، چين، هند، آفريقاي 
جنوبي و برزيل بخشي از مبادالت خود را 
با پول ملي انجام مي دهند و حتي مي توان 
اعتبارهاي متقابلي در كشورها ايجاد كرد 
و براس��اس آن كااله��ا را مبادله كرد و از 
طري��ق اعتب��ارات بين بانكي دو كش��ور 

تسويه نهايي صورت بگيرد. 
واليتي يادآور شد: رابطه ايران و روسيه 
هر روز شكوفاتر مي شود و البته اين شكل 
رابطه كه براساس احترام متقابل، حقوق 
برابر و همكاري نزديك و صميمانه است 

در دوره اخير بي سابقه است. 
وي ادامه داد: ايران و روسيه به عنوان 
دو كش��ور مس��تقل و مقتدر ب��ا يكديگر 
هم��كاري مي كنن��د بدون اينك��ه اجازه 
دخال��ت در امور داخل��ي يكديگر بدهند 
و اگ��ر حضوري در صحنه هاي منطقه يي 
داريم براس��اس همكاري هاي مش��ترك 

خواهد بود. 
اين عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام گفت: تجربه س��وريه تجربه خوبي 

بود. ب��ا وجود عدم ش��ناختي كه در اين 
نوع همكاري ها وجود داش��ت اما عملكرد 
دو ط��رف كامال مدبرانه بود؛ البته ممكن 
اس��ت در حين عمل هم مشكالتي پيش 
آيد كه با تدبير دو طرف حل مي شود كه 
تاكنون هم حل شده است و همچنان اين 

همكاري ها مي تواند تسري پيدا كند. 
واليتي در ادامه درباره جلسه ديدار با 
هيات روسي گفت: هر دو طرف معتقديم 
كه روابط دو كشور بايد براساس شناخت 

متقابل و اعتماد متقابل باشد. 
وي افزود: اين گفت وگوهايي كه بين 
م��ا انجام مي ش��ود به عن��وان گروه هاي 
مطالعاتي قطع��ا مي توان��د هموار كننده 

روابط بين ايران و روسيه باشد. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ادامه داد: تا آنجا كه تا به حال مس��ووالن 
ايران و روسيه بيان كردند مسير دو كشور 

روابط راهبردي است. 
واليتي با بيان اينكه همكاري هايي كه 
ايران و روس��يه در ارتباط با سوريه انجام 
دادند مجموعه همكاري ه��اي راهبردي 
اس��ت، گف��ت: در آينده ني��ز در رابطه با 
درياي خ��زر، قفق��از، آس��ياي مركزي، 
افغانس��تان، آس��يا، همكاري شانگهاي و 

بريكس گام هايي را برخواهيم داشت. 
وي در ادام��ه گفت: بدون ترديد ايران 
و روس��يه با توجه به نقش آنها در حفظ 
امنيت منطقه و تالش هاي بين المللي دو 
كش��ور تاثيرگذار در صحنه بين المللي و 

منطقه يي هستند. 
اين عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام گف��ت: همكاري هايي كه تا به حال 
داش��تيم، توسعه خواهد يافت و روابط دو 

جانبه ايران و روسيه رو به پيشرفت است. 
وي افزود: هر دو كش��ور معتقديم كه 
ايران و روسيه در همكاري هاي ترانزيتي 
بتوانند كاالهاي روس��يه را از طريق ايران 
به آس��ياي جنوبي و ش��رقي و برعكس 

برسانند. 
واليتي يادآور ش��د: همكاري هاي دو 
كشور موجب خواهد ش��د كه بتوانيم از 
منافع مش��ترك خودمان در اين منطقه 
حمايت كنيم و از اين طريق بتوانيم جلو 
توسعه طلبي امريكايي ها و متحدانشان را 
بگيري��م تا اينكه منطق��ه روي آرامش را 

ببيند. 
اين عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام تاكيد كرد: هر دو كش��ور معتقديم 
كه اداره امور كش��ورهاي منطقه فقط به 
دست مردم منطقه و حكومت هاي قانوني 

آنها بايد باشد. 
در ادامه بيستر يستكي، رييس هيات 
باشگاه گفت وگوهاي والداي روسيه گفت: 
ديدار بسيار خوبي داشتيم و مرحله بسيار 
مهمي در رواب��ط و گفت وگوي دوجانبه 
بين دو كشور بود. وي با بيان اينكه آينده 
دنيا بس��تگي بسيار زيادي به روابط ايران 
و روس��يه دارد، اف��زود: ولي ب��راي اينكه 
آينده را به صورت موثر و كارآمد  س��ازيم 
در مرحله اول بايد همديگر را بشناس��يم 
و اعتماد بسيار خوبي به هم داشته باشيم 
و فرصتي را براي شفاف كردن مهم ترين 
مسائل ايجاد كنيم. اين عضو هيات روسي 
يادآور ش��د: دنيا به ص��ورت راديكالي در 
حال تغيير اس��ت و ما هم بايد براي اين 
تغييراتي كه به سرعت انجام مي شود خود 

را آماده كنيم. 

اخبار سرمقاله

  يك استعفا، دو پيشنهاد

1- برخ��الف راي قاطع پارلمان ش��هري پايتخت به ت��داوم فعاليت محمدعلي 
نجفي به عنوان ش��هردار تهران، به نظر مي رسد، نجفي بنابه داليل پيدا و پنهان، بر 
كناره گيري از اين سمت اصرار دارد. در اين صورت، او بار ديگر بايد تقاضاي خود را به 

صورت مكتوب طرح كند تا مراحل قانوني اين استعفا طي و نهايي شود. 
جلسه بررسي استعفاي نجفي ديروز در شرايطي در شوراي شهر تهران برگزار شد 
كه هم شهردار و هم اعضاي اين شورا بر انجام اصالحات بنيادين در امور پايتخت و 
ريل گذاري جديد در مسير خدمتگزاري توام با شفافيت، رانت زدايي و تامين حقوق 
شهروندان طي هفت ماه گذشته تاكيد كردند. هم نجفي و هم اعضاي شوراي شهر 
)حتي اعضايي كه با هدف انجام سريع تر و سهل تر فرآيند معالجه شهردار، به استعفاي 
او راي مثب��ت دادند( بر همكاري، همفكري و تعامل طرف مقابل در پيش��برد امور 
شهري و ساماندهي ناهنجاري هاي به جا مانده از گذشته و از جمله پرداخت 6 هزار 
ميليارد تومان از بدهي هاي 52 هزار ميليارد توماني ش��هرداري، تحقق 95 درصدي 
بودجه س��ال گذش��ته و... صحه گذاشتند و اين دوره كوتاه مديريت شهري را از نظر 

هماهنگي بين قانونگذاران و مجري قانون كم نظير توصيف كردند. 
2- ش��ايد فروردين ماه سال گذش��ته، تصور روي كارآمدن شوراي شهري كامال 
اصالح طلب با ش��هرداري داراي سوابق سياسي مشخص و كارنامه اجرايي سطح باال 
كمي س��خت يا دور از ذه��ن مي نمود، اما امروز در ذهن اغلب راي دهندگان س��ال 
گذش��ته و همچنين اعضاي فعلي شوراي شهر، فعاليت سالم شهرداري تهران بدون 
نجفي سخت يا حتي غيرممكن اس��ت. در اين فرآيند يك ساله )تهيه ليست اميد، 
برگ��زاري انتخابات ش��وراها، انتخاب ش��هردار تهران، اصالحات ص��ورت گرفته در 
فرآيند هاي ش��هرداري( اگر چه گام هاي مثبتي هم از سوي مردم و هم از مسووالن 
برداشته شد، اما نقايصي هم وجود داشت. يكي از اين نقايص، ورود برخي چهره هايي 
كه وجهه سياس��ي آنها بر وجهه كارشناسي و تخصصش��ان غلبه دارد، به مجموعه 
مديريت شهري پايتخت بود. اساسا حكمراني و مديريت نهادها و سازمان هاي بزرگ 
بيش از آنكه كاري سياس��ي به شمار  آيد، در روزگار ما امري كارشناسي و تخصصي 
تلقي مي شود كه مستلزم تحصيالت و سوابق كاري مرتبط است. اين مساله در اداره 
امور شهري همچون تهران به عنوان يك سازمان اقتصادي- اجتماعي پيچيده، متنوع 
و گس��ترده بيش از پيش اهميت دارد. در عين حال، نبود احزاب سياس��ي »فعال و 
كادرس��از« حكمراني خوب و مطلوب در حوزه هاي تخصصي مختلف را در كشور به 
چالش��ي قابل توجه بدل كرده است. در اين چارچوب، غلبه رويكردهاي سياسي بر 
رويكردهاي تخصصي در ادوار گذش��ته مديريت شهري تهران نتايج مثبتي برجاي 
نگذاشت و روند امور پايتخت را با تمام مسائل و مشكالتش دچار وقفه كرد. ماجراي 
استعفاي الويري از شهرداري تهران در دوره شوراي شهر اول كه ديروز نيز در جلسه 
بررسي استعفاي نجفي يادآوري شد، يكي از نمونه هاي حاكميت و غلبه رويكردهاي 
سياس��ي بر رويكردهاي اجتماعي است. نمونه ديگر، انباشت بدهي 54 هزار ميليارد 
توماني و استخدام هاي فله يي و امالك نجومي در دوره هاي دوم، سوم و چهارم شوراي 

شهر تهران است. 
3- به گفته نجفي و اغلب اعضاي ش��وراي ش��هر، افزون بر مساله »بيماري«، 
»فشارهاي سياس��ي« هم در ماجراي استعفاي شهردار تهران دخيل بوده است. 
در چنين ش��رايطي، به نظر مي رس��د، مهره چينان و مهره س��ازان سياس��ي بايد 
چهره هايي را روانه نهادها و شوراهاي تخصصي همچون شوراي شهر و شهرداري 
تهران كنند كه در رش��ته خود متخصص زبردست و ش��ناخته شده يي باشند تا 
از گزند نگاه هاي گروهي و جناحي مصون باقي بمانند و بتوانند در س��ايه اتكا به 
علم و دانش،  مس��ائل و مشكالت فزاينده كالن شهر تهران )آلودگي هوا، تنگناي 
مالي، ترافيك، حمل و نقل عمومي، فرونشست و فروريزش زمين، زلزله، مديريت 
بح��ران و...( را كاه��ش داده ي��ا رفع كنند. از س��وي ديگر، به نظر مي رس��د، در 
ميان مدت، نمايندگان شوراي شهر و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ضروري 
اس��ت، زمينه هاي الزم براي انتخاب ش��هرداران از طريق راي مس��تقيم مردم را 
فراه��م آورند. در اين صورت، ش��هرداران منتخب با اعتبار كس��ب ش��ده از راي 
مستقيم ش��هروندان، داراي استقالل و قدرت بيشتري براي پيشبرد امور شهري 
خواهند داش��ت. روشي كه در كالن ش��هرهايي همچون لندن و نيويورك تجربه 

شده و پيامدهاي مثبتي را براي شهرهاي يادشده به بار آورده است. 
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»تعادل« تاثيرپذيري بخش هاي مختلف از افزايش قيمت دالر را بررسي مي كند

اثر نوسان نرخ ارز بر بازارها
 صفحه 4 

 صفحه 13 

جهان

 تالش براي خروج 
از سايه كاستروها

7

ايران، سوآپ گاز تركمنستان را از سر گرفت

واليتي: همه گزينه ها در صورت خروج امريكا از برجام روي ميز است

رنا
: اي

س
عك

1- برخالف راي قاطع پارلمان ش��هري پايتخت 
به تداوم فعاليت محمدعلي نجفي به عنوان شهردار 
تهران، به نظر مي رس��د، نجف��ي بنابه داليل پيدا و 
پنه��ان، بر كناره گيري از اين س��مت اص��رار دارد. 
در اي��ن ص��ورت، او بار ديگر باي��د تقاضاي خود را 
به صورت مكتوب ط��رح كند تا مراحل قانوني اين 
اس��تعفا طي و نهايي شود. جلسه بررسي استعفاي 
نجفي ديروز در ش��رايطي در ش��وراي شهر تهران 
برگ��زار ش��د كه ه��م ش��هردار و هم اعض��اي اين 
ش��ورا بر انجام اصالحات بنيادين در امور پايتخت 
و ريل گذاري جديد در مس��ير خدمتگزاري توام با 
شفافيت، رانت زدايي و تامين حقوق شهروندان طي 

هفت ماه گذشته تاكيد كردند...

گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 
چندي پيش انتش��ار نامه محم��ود حجتي وزير 
جهاد كشاورزي خطاب به معاون اول رييس جمهوري 
ب��راي افزاي��ش 50درص��دي حقوق كاركن��ان اين 
وزارتخانه خبرساز شد. حجتي در اين نامه با اشاره به 
تبعيض آميز بودن اجراي فصل دهم قانون مديريت 
خدمات كشوري از جهانگيري خواسته بود تا حقوق 
كاركن��ان اين وزارتخانه ه��م 50درصد افزايش پيدا 
كند. ماجرا از مصوبه  هيات وزيران در بهمن ماه سال 
گذشته آغاز شد. براساس اين مصوبه، هيات وزيران 
مق��رر كرده بود تا پرداخت ه��اي موضوع ماده 217 
قانون ماليات هاي مس��تقيم در سازمان امور مالياتي 
به صورت افزايش 50درصدي حقوق كاركنان اعمال 
شود. اما اين مصوبه اعتراض را در بين ساير دستگاه ها 

هم ايجاد كرد...

 يك استعفا
دو پيشنهاد

 يك بام و دو هواي 
كاهش هزينه ها

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه  3 

صنعت، معدن و تجارت

14

 سد سياسي جذب 
منابع خارجي

در جريان توافق هس��ته يي با قدرت هاي جهاني، 
حس��ن روحاني اين پرس��ش را مطرح ك��رد كه چرا 
همواره اقتص��اد ايران بايد در اولويت دوم نس��بت به 
سياست باشد. از همين رو، خواستار شد تا يك بار هم 
كه شده اقتصاد اولويت نخست كشور باشد. اما تالش 
دولتمردان يازدهم و دوازدهم نتوانست انتظارات را در 
حوزه اقتصاد حتي با ورود به دوران پسابرجام برآورده 
س��ازد. جذب منابع مالي خارج��ي را مي توان يكي از 
اه��داف مهم اقتصادي طي س��ال هاي اخي��ر نام برد؛ 
اگرچه پيش بيني  ها حاكي از اين بود كه با شكس��ته 
شدن تحريم  ها، راه براي سرريزشدن پول  هاي خارجي 
به كش��ور باز شود، اما بررس��ي ها و آمارها عكس اين 
را نش��ان مي دهد. به طوري كه، موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني طي يك گزارش پژوهشي نشان 
مي ده��د، با وجود تصويب بي��ش از 70 ميليارد دالر 
قطعنامه در دوره پسابرجام، اما همچنان تغيير شرايط 
سياس��ي، جذب منابع مالي در قراردادهاي مصوب و 
به كارگيري آنها در سرمايه گذاري كشور را تحت الشعاع 

قرار داده ...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي

شهردار تهران با كسب 16 راي مخالف با استعفا و 4 راي موافق فعال در بهشت ماندني شد

پايتخت در انتظار تصميم تازه نجفي



 روحاني درگذشت مادر شهيدان جراح زاده 
را تس�ليت گفت-پاد| رييس جمه��وري در پيامي 
درگذش��ت اسوه صبر و استقامت حاجيه خانم طاهره 
صنيعي نژاد مادر شهيدان گرانقدر محسن، عبداالمير 
و محمدرضا جراح زاده را تس��ليت گفت. در بخشي از 
پيام تسليت روحاني آمده است: درگذشت اسوه صبر 
و اس��تقامت حاجيه خان��م طاهره صنيعي ن��ژاد مادر 
ش��هيدان گرانقدر محس��ن، عبداالمي��ر و محمدرضا 
جراح زاده از دليرم��ردان دوران پرافتخار دفاع مقدس 
موجب تاثر خاطر ش��د.  وي در اين پيام تصريح كرد: 
اين مادر فداكار كه با پرورش ش��يرمرداني سلحشور، 
فرزن��دان خود را در راه عظمت اس��الم، اس��تقالل و 
امنيت ميهن تقديم كرد، الگويي ماندگار و الهام بخش 
در ترويج فرهنگ متعالي ايثار و شهادت خواهد بود. 

و  اس�تانبول  در  ارز  گران�ي  ريش�ه هاي    
اربيل-تعادل| مش��اور فرهنگي رييس جمهور براي 
ارزان ش��دن نرخ ارز پيش��نهاد داد. حسام الدين آشنا 
نوشت: ارز ارزان مي شود اما نه با مماشات با محتكران 

جسوراسكناس و قاچاقچيان قهار اربيل و استانبول. 
  افتتاح قهوه خانه در قم نگران كننده است-

ايس�نا| رييس ش��وراي عالي جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم با بيان اينكه افتتاح قهوه خانه در قسمتي از 
قم نگراني هايي براي دلس��وزان استان به وجود آورده، 
گفت: كسي منكر ش��ادي مردم نيست، اما نبايد اين 
ش��ادي به ناهنجاري و رقص و پايكوبي تبديل ش��ود 
به همين دليل اين مس��اله و نظارت بر اماكني مانند 
قهوه خانه ها نيازمند توجه بيش��تري است. به گزارش 
ايس��نا، آيت اهلل محمد يزدي در ديدار با اس��تاندار قم 
و مديران اس��تان با بيان اينكه ب��راي حفظ مديريت 
اس��تان الزم اس��ت، فاكتورهاي خاص مديريتي را در 
نظ��ر گرفت، گفت: صرف وجود مراجع و حوزه علميه 
در ش��هر براي پيشرفت استان كافي نيست، بلكه بايد 

فاكتورهاي خاص مديريتي را در نظر گرفت. 
 همراهي اروپا با سياست ضدبرجام امريكا 
خفت بار اس�ت-مهر| رييس س��ازمان انرژي اتمي 
درب��اره هرگون��ه تبعي��ت اتحاديه اروپا از سياس��ت 
ضدبرجام��ي امري��كا هش��دار داد و آن را ب��راي اين 
اتحاديه خفت بار دانس��ت. علي اكبر صالحي در پاسخ 
به پرسش��ي درب��اره رويك��رد اروپايي ه��ا در تبعيت 
از سياس��ت هاي ضد برجامي ترامپ اظهار داش��ت: 
آمادگي براي برگشت پذيري در صورت نياز است كه 
ما اين آمادگي را ايج��اد كرده ايم. صالحي همچنين 
درباره اظهارات اخير نماينده امريكا در س��ازمان ملل 
مبن��ي بر اينك��ه حتي با خروج واش��نگتن از برجام، 
اي��ران در اي��ن توافق خواه��د ماند، گف��ت: تصميم 
اي��ران تصميمي نيس��ت كه كس��ي به عن��وان يك 
ش��خص بتواند، اتخاذ كند بلكه تصميم جمعي است 
كه مس��ووالن ارش��د نظام اتخاذ مي كنند؛ در چنان 
شرايطي وزارت امور خارجه تحليل هاي بسياري ارائه 
خواهد كرد، ش��رايط را خواهد سنجيد و تصميمات 
الزم را خواه��د گرفت، اكنون درب��اره تصميم ايران 

چيزي نمي شود گفت. 
 احياي قدرت داعش در خاك افغانس�تان 
بعيد اس�ت-برنا| وزير دفاع كشورمان گفت: تهران 
گمان نمي كند كه داعش در خاك افغانس��تان قدرت 
خود را احيا كند. امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح در گفت وگو با تلويزيون 
راشاتودي اظهار كرد: با وجود اينكه داعش تهديدات 
امنيتي را در افغانس��تان به وجود آورده است، ايران 
مانند برخي كش��ورها از جمله روس��يه فكر نمي كند 
كه افغانس��تان به پايگاه جديد داعش تبديل ش��ود. 
او افزود: ش��كي نيس��ت كه تروريست هاي داعش به 
افغانس��تان رفته اند، اما بر سر شمار آنها اختالف نظر 
وجود دارد. برخي شمار تروريست ها را تا 10هزار نفر 
اعالم مي كنند در حالي كه دولت افغانستان مي گويد 
تعداد آنها كمتر اس��ت، اما بدون شك در افغانستان 

در حال عمليات هستند. 
 انتق�اد ي�ك نماينده از س�فرهاي خارجي 
متعدد نمايندگان- ايسنا| عباس گودرزي نماينده 
مجلس در تذكر ش��فاهي در پايان جلسه علني ديروز 
گفت: از هيات رييسه تقاضا دارم تا سفرهاي خارجي 
نماين��دگان كه به تازگي ب��ه كثرت انجام مي ش��ود، 
كنت��رل كند. او افزود: س��فر خارجه هزين��ه دارد و از 
بودجه بيت المال است و بايد دستاوردي داشته باشد. 
هر نماينده از هر كميسيوني كه به سفر خارجه مي رود 
بايد براساس ضرورت باشد. وي در ادامه گفت: اين امر 
خالف مصلحت اقتصادي كش��ور است و اكنون نيز به 
يك رويكرد مسابقه يي تبديل شده است، هيات رييسه 

به اين موضوع ورود پيدا كند. 
 تذكر خدري نس�بت به تعلل در بررس�ي 
ط�رح اس�تيضاح وزي�ر كش�ور- خان�ه ملت| 
عبدالحميد خدري نماينده مجلس گفت: متاس��فانه 
استيضاح وزير كشور با تكميل امضا و ارجاع به هيات 
رييس��ه در اسفند ماه هنوز در دستور كار كميسيون 
قرار نگرفته است، در حالي كه براساس آيين نامه بايد 
ظرف هفت روز اس��تيضاح در دستور كار كميسيون 
ذي ربط قرار گيرد. او افزود: ما ش��اهد بوديم كه سه 
وزير نزديك به ايام نوروز و در بدترين ش��رايط براي 
استيضاح به مجلس آمدند اما استيضاح وزير كشور با 
تكميل امضا و ارجاع به هيات رييس��ه در اسفند ماه 
هنوز در دستور كار كميسيون قرار نگرفته است. اين 
ش��ائبه براي نمايندگان ايجاد خواهد ش��د كه هيات 

رييسه تبعيض قائل مي شود. 
 تالش ها ب�راي آزادي مرزبان ربوده ش�ده 
در پاكس�تان ادامه دارد- ايرنا| رييس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
گف��ت: تالش هاي زيادي ب��راي آزادي س��عيد براتي 
مرزبان ربوده ش��ده ايراني در پاكس��تان انجام شده و 
اي��ن تالش ها ادامه دارد. عالءالدي��ن بروجردي افزود: 
بنابر اخباري كه آمده س��عيد براتي سرباز ربوده شده 
دراختيار گروهك هايي اس��ت كه در پاكستان حضور 
دارند و تالش فراواني نيز براي آزادس��ازي وي صورت 

گرفته است. 
 روابط تهران و پاريس در مسير صحيح قرار 
دارد- سخنگو| ابوالقاسم دلفي سفير ايران در فرانسه 
در مراس��م افتتاحي��ه هفته فرهنگ��ي اصفهان كه در 
مجلس ملي فرانسه برگزار شد، گفت: تحوالت سياسي 
و اقتصادي ايران و فرانسه بعد از برجام نشان مي دهد 
 كه روابط دو كش��ور در مس��ير صحيح ق��رار دارد. او 
ب��ا اش��اره به قدمت تاريخ��ي روابط دو كش��ور اظهار 
داشت: جمهوري اسالمي ايران و فرانسه در عرصه هاي 
فرهنگ��ي، علمي، دانش��گاهي و همچني��ن اقتصادي 
و تج��اري ازجمل��ه توريس��م از ظرفيت ه��اي زيادي 
برخوردارند و همكاري خوبي طي س��ال هاي اخير در 
زمينه هاي علمي و دانشگاهي و فرهنگي بين دو كشور 

وجود داشته است. 

روي موج خبر

گزارش مجلس از تخلفات در صندوق ذخيره فرهنگيان منتشر شد

زير و بم عملكرد 22 ساله صندوق فرهنگيان

در نامه اي به وزير كشور صورت گرفت

اعتراض آخوندي به اجرايي نشدن مقررات ساختماني
عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي در پاسخ 
به نام��ه رحماني فضلي وزير كش��ور درباره موضوع 
»اصالح ش��يوه نام��ه تبصره ۲ م��اده ۲۴ آيين نامه 
اجراي��ي م��اده ۲۳ قانون نظام مهندس��ي و كنترل 
س��اختمان مصوب 1۳۸۳« و اظهارنظر درباره رفع 
ابهام از چگونگ��ي انجام وظايف و مس��ووليت هاي 
نظارت بر س��اختمان از كنترل و بازرسي ساختمان 
تاكيد كرد كه در اين زمينه به تش��خيص اينجانب 
كه مجري اين قانونم، بر اس��اس قانون ابالغ شده و 

همچنان بر اجراي آنها اصرار دارم. 
در ادام��ه اين نامه آمده اس��ت: »مطابق مصوبه  
دول��ت چنانچه اعتراض��ي وجود دارد، ب��راي رفع 
اخت��الف در برداش��ت حقوق��ي از قان��ون مي توان 
موضوع را به معاونت حقوقي رييس جمهوري ارجاع 

و از آن مقام درخواست اظهارنظر شود.«
البت��ه پي��ش از اي��ن موضوع به ط��ور كلي و در 

قال��ب پيش نوي��س آيين نامه كنترل س��اختمان به 
آن معاون��ت انعكاس داده و آن معاونت در اين باره 
اظهارنظر كرده است. مشكل اينكه برخي همكاران 
جنابعالي تمايلي به پذيرش نظريه حقوقي معاونت 
حقوق��ي رييس جمه��وري ندارند. از اي��ن رو اقدام 
ب��ه تهيه پيش نوي��س اين گونه مكاتب��ات مي كنند. 
 بي گم��ان اينجانب ب��ه نظريه  حقوق��ي آن معاونت 

تن خواهم داد و مطابق قانون عمل خواهم كرد.
آخوندي همچنين اضافه ك��رده، مرجع تطبيق 
اين گون��ه موارد با قانون دي��وان عدالت اداري بوده 
و اي��ن مرج��ع نيز تاكن��ون در اين دو م��ورد هيچ 

اظهارنظري معمول نداشته است. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي در نام��ه خ��ود به وزير 
كش��ور يادآور ش��ده اس��ت: اجراي قانون در حوزه  
ش��هرداري ها و دهداري ها در اج��راي مقررات ملي 
س��اختمان، معم��اري و شهرس��ازي در س��ال هاي 

گذش��ته با چالش هاي سهمناكي مواجه بوده است. 
مقوله هايي چون شهرفروش��ي، امضافروشي و عدم 
تعهد به قانون و مقررات در اين دس��تگاه ها تبديل 
به باور عمومي ش��ده و ضمان��ت اجراي قانون را در 

كشور به طور كلي تهديد مي كند. 
آخوندي خاطرنش��ان كرده است، كالبد شلخته 
و ناموزون ش��هرها و س��اختار بودجه ش��هرداري ها 
ني��ز قرينه هاي قوي اي بر عدم التزام ش��هرداري ها 
و س��اير مراجع كنترل س��اختمان نسبت به رعايت 
قانون و مقررات هستند. در چنين بستري، دريافت 
عمومي مبني بر وجود فس��اد سازمان يافته در اين 
حوزه ش��يوعي كامل دارد كه چندان نيز ش��گفتي 
نيس��ت. ف��ارغ از مي��زان صحت واقعي اي��ن باور و 
دريافت، وظيفه من و شماس��ت كه در دولت زمينه 

شكل گيري تخلف و وقوع فساد را بخشكانيم. 
او ادام��ه داده، از همي��ن رو از آغ��از س��ال ۹۴ 

اقدام به تدوين آيين نامه اجرايي كنترل س��اختمان 
ك��رده و پيش نويس آن را ب��راي اظهارنظر همگان 
اعالم عموم��ي و در ابتداي س��ال 1۳۹۵ مراتب را 
به دولت براي تصويب ارائه كردم. پس از آن برخي 
ابهام ها از س��وي آن وزارت مطرح شد كه همچنان 
با اظهارنظر معاون حقوقي رييس جمهوري موضوع 

فيصله يافت. 

 اصالحات ضروري ساختمان ها
در ادام��ه اين نامه آمده اس��ت: اف��زون بر آن با 
توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده با آن وزارت و 
اعمال برخي اصالح ها، موضوع در كميسيون فرعي 
و كميس��يون اصلي صنعت و زيربنايي، نهايي و به 
دولت ارائه ش��د. با اين وجود، برخي همكاران شما 
در آن وزارت در هم��ه مراح��ل بر ك��وس مخالفت 
كوبيدن��د و همچنان مي كوبند و رس��يدگي به اين 
آيين نامه را بيش از ۲س��ال ب��ه تاخير انداختند كه 

خوشبختانه اكنون در دستور كار دولت است. 
آخون��دي در نامه خود افزوده، اقدام هاي صورت 
گرفته از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي به  شدت 
مورد اس��تقبال جامعه مهندس��ي ايران قرار گرفته 

و ن��ور اميدي را ب��راي اصالح امور و بازمهندس��ي 
مهندس��ي س��اختمان در جامعه مهندس��ي ايران 
فراهم آورده است. البته اندك افرادي كه منافع شان 
در اين ارتباط آس��يب مي بين��د و به برخي مقام ها 
دسترس��ي دارند و مي توانند موضوع را وارونه جلوه 
دهند، صداي بلندي دارند و دس��ت از كارش��كني 

برنمي دارند. 
وزير راه و شهرس��ازي در اين نامه تصريح كرده، 
مي دانم جنابعالي در مبارزه با فس��اد دس��ت كم به 
ان��دازه من انگيزه داريد؛ از اين رو خواهش��مندم به 
جاي انجام چني��ن مكاتبه هايي به وزارت ما كمك 
كنيد تا بهتر و برنده تر اين اصالح را انجام دهيم. در 
هر صورت، از آنجا كه اس��تانداران منصوب دولتند، 
مجري دستور همه وزيرانند و وزير كشور نمي تواند 
دستور وزير ديگري را متوقف كند و استانداران نيز 
در ص��ورت تخلف بايد پاس��خگو باش��ند. او در اين 
نامه درخواس��ت كرده وزارت كشور پي نوشت ذيل 
۲ نامه داده ش��ده به استانداران را اصالح كند و در 
صورتي كه وزير همچنان بر نظر خود اصرار دارد از 
طريق معاون اول يا معاون حقوقي رييس جمهوري 

اقدام شود. 

گروه ايران|
»در هر موردي كه هيات ورود پيدا كرده تخلفي 
كالن مش��اهده ش��د به صورتي كه گوي��ي تخلف و 
ارتكاب ج��رم، در صندوق ذخيره فرهنگيان نهادينه 
شده است«؛ اين بخشي از گزارش تحقيق و تفحص 
از صندوق ذخيره فرهنگيان اس��ت كه از آبان س��ال 
گذش��ته در مجلس آغاز و گزارشش روز گذشته در 
صحن مجلس قرائت شد. حجم تحقيق و تفحص به 
آن ان��دازه بود كه زاه��دي يكي از اعضاي هيات، آن 
را بزرگ ترين تحقي��ق و تفحص مجلس خواند و در 
گزارش هم آمد كه بررس��ي كامل آنچه در صندوق 
ذخيره فرهنگيان و ش��ركت هاي تابع��ه رخ داده، به 
سه سال زمان و تعداد كافي كارشناس نياز دارد. اما 
هم��ان تحقيق محدود از اي��ن صندوق هم به تخلف 
مال��ي چندين هزار ميليارد توماني رس��يده اس��ت. 
نماين��دگان در گزارش خود با اش��اره به الزام دولت 
به تشكيل صندوق براي فرهنگيان، نوشته اند كه اين 
صندوق از ابتدا بارش كج گذاشته شده است؛ چراكه 
دولت براس��اس قانون بايد به يكي از صور چهارگانه 
وزارتخانه، موسس��ه دولتي، شركت دولتي، موسسه 
و نهاد عموم��ي غيردولتي، س��اختاري جديد ايجاد 
كند، در حالي كه وزي��ر آموزش و پرورش وقت اين 
صندوق را به نام بخش خصوصي تاسيس كرده است 
كه به گفته نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص 
اين كار از ابتدا در ش��يوه فعاليت صندوق انحراف به 
وجود آورده است. گزارش نمايندگان در چهار بخش 
صندوق ذخيره فرهنگيان، ش��ركت س��رمايه گذاري 
فرهنگيان، بانك س��رمايه و ش��ركت پت��رو فرهنگ 

تنظيم شده است. 

 تخلفات در 2 قرارداد موسسه صندوق
اعضاي هيات تحقيق و تفحص در بخش صندوق 
ذخي��ره فرهنگي��ان، »ط��رح فرهنگ« و »ق��رارداد 
مش��اركت حقوق��ي گل نبي« را مورد بررس��ي قرار 
داده و تخلفات در اين دو قرارداد را بررسي كرده اند. 
براس��اس گ��زارش نماين��دگان »ط��رح فرهن��گ« 
قراردادي است كه موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان 
با همكاري بانك س��رمايه و بخ��ش خصوصي براي 
تامين بخشي از كاالهاي اساسي مورد نياز فرهنگيان 

با تخفيف ميانگين ۲6.۵درصد با ش��رايط پيش بيني 
شده اقدام كرده اس��ت. در اين طرح، قراردادي بين 
صن��دوق ذخي��ره فرهنگيان و ش��ركت ف��راز رايانه 
ماندگار منعقد مي ش��ود كه در نخس��تين گام فاقد 
مصوبه هيات مديره يا هيات امناي موسس��ه صندوق 
ذخيره فرهنگيان بوده است. همچنين بانك سرمايه 
مبلغ ۸00 ميليارد ريال با نرخ 1.۵درصد تس��هيالت 
ب��دون آنك��ه در توافقنامه اصالح��ي تعهدي در اين 
خصوص داشته باشد، در وجه كارگزار پرداخت كرده 
اس��ت، اما اجراي طرح پس از چند ماه در سال ۹۳ 
با مش��كالت اجرايي مواجه ش��ده و كارگ��زار نيز به 

تعهدات خود عمل نكرده است. 
»قرارداد مشاركت حقوقي گل نبي« ديگر موردي 
اس��ت كه در تاريخ 16 ش��هريور ۹1 به مبلغ ۳ هزار 
و ۹00ميليارد ريال شامل سرمايه گذاري و مشاركت 
حقوقي در س��اخت و تكميل و تامين مالي و فروش 
 واحده��اي ي��ك مرك��ز تج��اري و اداري معروف به 
گل نب��ي صورت گرفته اس��ت كه براس��اس گزارش 
نمايندگان فاقد كارشناسي معتبر در محاسبه امالك 
و هزينه ها در زمينه قرارداد است. همچنين مديران 
صن��دوق بعد از عدم تحقق اي��ن پروژه در تاريخ ۲۳ 
 آذر ۹۴ مجددا ب��دون توجه به آخرين ارزش گذاري 
۳ كارشناس رس��مي دادگس��تري، اقدام به تهاتر و 
 خريد س��هام پروژه مع��روف به پاژ مش��هد به مبلغ 

۵0۴0 ميليارد ريال مي كنند. 

 شركت هايي صرفا براي زيان
در بخ��ش دوم گ��زارش ب��ه تخلف��ات ش��ركت 
 س��رمايه گذاري فرهنگيان پرداخته ش��ده كه داراي 
۵ ش��ركت تابعه بورسي به نام هاي ماين سازي اراك، 
ذوب آهن اصفهان، بانك سرمايه، ايران ارقام، عمران 
و توس��عه فارس و 1۹ شركت تابعه غيربورسي است. 
نمايندگان ۹ پروژه اين ش��ركت ها را بررسي كرده و 
حجم تخلفات در آن را اس��تخراج كرده اند. »قرارداد 
ش��ركت س��رمايه گذاري بازرگاني تدبيرگران اطلس 
بابت مشاركت در واردات و فروش خودرو«، »قرارداد 
با شركت هرمز پاسارگاد با كارگزاري شركت تجارت 
آفرين سون قشم«، »قرارداد با شركت هرمز پاسارگاد 
بابت خريد قير«، »قرارداد حق العمل كاري ش��ركت 

سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس-بازراني«، »قرارداد 
حق العمل كاري براي فروش اس��لب بدهي ش��ركت 
فوالد تجارت ايراني��ان«، »قرارداد حق العمل كاري با 
شركت روش��ه قش��م بابت خريد و فروش مازوت«، 
»قرارداد با ش��ركت پوشش پارسا تجارت«، »قرارداد 
با شركت توس��عه و تجارت جهان س��ير نيوساد« و 
»پروژه خريد س��هام شركت فوالدس��ازان اميرآباد« 
قراردادهاي��ي ب��وده ك��ه نمايندگان آن را بررس��ي 
ك��رده و مجموعا ب��ه تخلفي بي��ش از ۳00 ميليارد 
تومان دس��ت يافته ان��د. نماين��دگان در انتهاي اين 
بخش از گزارش خ��ود، در جمع بندي دليل متضرر 
ش��دن ش��ركت س��رمايه گذاري فرهنگي��ان را عدم 
ارائ��ه مش��اوره هاي الزم و كارشناس��ي هاي به عمل 
آمده قبل از انعقاد موارد فوق الذكر، س��وءمديريت و 
تصميمات متزلزل، س��هل انگاري و عدم پاسخگويي 
هيات مديره به هيات امنا دانس��ته اند كه باعث شده 
تعداد زيادي از تضامين اخذ ش��ده بي نتيجه بوده و 
شركت س��رمايه گذاري فرهنگيان نتواند به مطالبات 
خود دس��ت يابد. همچنين در اين رابطه، تعدادي از 
قراردادها كه به اين موارد ختم نشده تبديل به تهاتر 
با زمين معارض دار، پروژه هاي س��نگين نيمه تمام و 
سهام نامرغوب ش��ركت ها شده كه بازگشت سرمايه 

آن در هاله يي از ابهام است. 

 دست و دل بازي »سرمايه«
ام��ا مهم ترين بخش گزارش به بررس��ي تخلفات 
در بانك سرمايه بازمي گردد. بانكي كه باعث تحقيق 
و تفح��ص از صن��دوق ذخيره فرهنگيان ش��د؛ آنجا 
ك��ه برخي مقام��ات قضاي��ي از تخلف��ات جدي در 
اين بانك وابس��ته به صن��دوق فرهنگيان خبر دادند 
تا نماين��دگان مجاب به كلي��د زدن طرح تحقيق و 
تفحص ش��وند. »مطالبات غيرجاري« بانك سرمايه 
نخستين بخشي است كه نمايندگان در گزارش خود 

به آن اشاره كرده اند. 
براس��اس اين گزارش، كل مطالبات غيرجاري در 
پاي��ان فروردين ماه 1۳۹6 مبل��غ يك صد و ۳۲هزار 
ميلي��ارد ريال بوده كه نزديك به 70درصد آن يعني 
قري��ب به ۹0 ه��زار ميليارد ريال مش��كوك الوصول 
است. درواقع كساني كه اين مبلغ را دريافت كرده اند 

به اعتق��اد مديران بانك، ت��وان پرداخت بدهي هاي 
خ��ود و انج��ام تعهدات ش��ان را ندارن��د و بان��ك به 
اي��ن ميزان متضرر خواهد ش��د. در بخش ديگر اين 
گ��زارش به بده��كاران كالن بانك س��رمايه اش��اره 
شده اس��ت كه به گفته نمايندگان سي و يك گروه 
را ش��امل مي ش��ود و در كل حدود ۸۴ هزار ميليارد 
ريال مطالبات غيرجاري متعلق به آنهاس��ت. »عدم 
اخ��ذ تامين كافي و اخذ وثايق س��هل البيع«، »عدم 
اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري مشتري«، »عدم 
اس��تعالم وضعيت بدهي غيرجاري مشتري«، »عدم 
اس��تعالم وضعيت چك برگش��تي جهت ممنوعيت 
ارائه خدمات بانكي به مش��تريان داراي سابقه چك 
برگش��تي«، »عدم اخذ صورت هاي مالي حسابرسي 
ش��ده توسط حس��ابرس مورد تاييد«، »مغايرت نرخ 
س��ود تس��هيالت ارائه شده با سياس��ت هاي پولي و 
اعتباري ساالنه نظام بانكي« و »عدم كسب اطمينان 
از تامين حداق��ل ۲۵درصد از منابع مالي پروژه هاي 
س��رمايه گذاري از مح��ل حق��وق صاحبان س��هام و 
تامي��ن حداقل ۲۵درصد كل دارايي هاي ش��ركت ها 
در زم��ان اعطاي تس��هيالت« مجموعه يي از عوامل 
ب��وده كه در گ��زارش مجلس از آنه��ا به عنوان دليل 
قرارگيري مطالبات بانك س��رمايه از بدهكاران كالن 
در بخش »مش��كوك الوصول« نام برده ش��ده است. 
»يك ه��زار و ۳00 ميلي��ارد توم��ان ضمانتنامه هاي 
مش��كوك الوصول، مازاد مطالبات مش��كوك الوصول 
غيرجاري«، »تهاتر برخي مطالبات غيرجاري بانك با 
امالك معرفي شده از طرف بدهكاران كه ارزش شان 
در كارشناس��ي بيش از قيمت واقعي محاس��به شده 
است« و »سرمايه گذاري بيش از حد مجاز ۴0درصد 
در شركت هاي وابسته و فرعي« توسط مديران بانك 

س��رمايه از مواردي ب��وده كه به اعتق��اد نمايندگان 
تخلف��ات ج��دي در آنها رخ داده اس��ت. ب��ه اعتقاد 
تنظيم كنن��دگان اين گزارش، بخش عمده يي از اين 
وضعيت نابس��امان بانك وابس��ته به صندوق ذخيره 
فرهنگيان به تغييرات س��ريع مديريتي بازمي گردد. 
آنج��ا كه اين بانك از بدو تاس��يس در س��ال ۸۴ تا 
پاي��ان س��ال ۹۵ 1۳ مديرعامل را به خ��ود ديده كه 
 بر اين اس��اس عمر مديريت به ط��ور ميانگين در آن 
10 م��اه بوده اس��ت. دليل اين بي ثبات��ي هم از نگاه 
نمايندگان، به وجود دو گروه س��هامدار عمده بانك 
ش��امل ش��ركت هاي زيرمجموعه صن��دوق ذخيره 
فرهنگي��ان و گروه منتس��ب به به��روز ريخته گران 
بازمي گردد كه تس��لط اين دو گروه بر اكثريت سهام 
بان��ك، منجر به تنش هاي اساس��ي در روند فعاليت 
آن ش��ده اس��ت. »عدم نظارت موثر و مناسب بانك 
مركزي جمهوري اس��المي اي��ران« نيز ديگر عاملي 
بوده كه در اين گزارش به آن اش��اره ش��ده اس��ت. 
آخرين بخش گزارش اعضاي هيات تحقيق و تفحص 
از صن��دوق ذخيره فرهنگيان هم به ش��ركت »پترو 
فرهنگ« مربوط مي ش��ود كه ب��ه اعتقاد نمايندگان 
به دليل تاس��يس ش��ركت هاي متعدد و عدم اجراي 
طرح ه��اي مدنظر و تعدد آنها موج��ب توزيع منابع 
و عدم استفاده صحيح آن توسط شركت شده است. 
به اعتقاد نمايندگان س��وءمديريت در اين ش��ركت 
تا آنجاس��ت ك��ه در بعضي ش��ركت ها ب��دون هيچ 
فعالي��ت خاصي صرفا حقوق پرداخت مي ش��ود و در 
امور بازرگاني نيز به علت عدم ش��ناخت مناس��ب از 
بازارهاي جهاني و اس��تفاده نك��ردن از تحليلگرهاي 
بازارهاي بين المللي ش��اهد ضرر و زيان فراوان بوده 

است. 
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چهرهها

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه 
گفت: جمهوري اسالمي ايران همواره 
از همبس��تگي، ثب��ات و امنيت پايدار 
در لبن��ان حمايت كرده و در راس��تاي 
حف��ظ و تقويت وح��دت ميان طوايف 
و گروه ه��اي سياس��ي اين كش��ور از 
هيچ كوششي دريغ نكرده است. بهرام 
قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه 
روز يك شنبه در گفت وگو با ايرنا درباره مقاله انتقادي منتشر شده 
در يك روزنامه درخصوص سياست هاي ايران در لبنان اظهار كرد: 
مطالب منتش��ر ش��ده در اين مقاله در تضاد با مواضع جمهوري 
اس��المي ايران بوده و سنخيتي با رويكرد تفاهم محور جمهوري 
اس��المي ايران در لبنان طي ۴دهه از عمر انقالب اس��المي ندارد. 
قاسمي افزود: جمهوري اسالمي ايران همواره از همبستگي، ثبات 
و امنيت پايدار در لبنان حمايت كرده و در راستاي حفظ و تقويت 
وحدت ميان طوايف و گروه هاي سياس��ي لبنان از هيچ كوششي 
دريغ نك��رده و در تمامي ديداره��ا و مالقات هاي خود با مقامات 
رس��مي لبنان بر اين امر تاكيد كرده اس��ت. وي تصريح كرد: ما 
معتقديم جمهوري لبنان در سايه همزيستي مسالمت آميز پيروان 
اديان و طوايف مختلف اين كش��ور اعم از مس��لمان و مسيحي به 
الگويي براي س��اير كشورها تبديل شده و تقويت اين همبستگي 
وظيف��ه همگان بوده و جمهوري اس��المي ايران ني��ز همواره در 
همين راستا گام برداشته است. سخنگوي وزارت خارجه در پايان 
همچنين اظهار كرد: احترام به حاكميت و سيادت تمامي كشورها 
ازجمله كشور دوست و برادر لبنان و رعايت احترام شخصيت هاي 
سياسي اين كش��ور مهم ترين ركن سياس��ت خارجي جمهوري 

اسالمي ايران است. 

 ايران براي حفظ وحدت گروه هاي لبناني
 از هيچ تالشي دريغ نكرده است

رييس مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به شعار سال تاكيد كرد كه اگر 
قرار به تحول در حوزه توليدات ملي 
كش��ور باشد، اش��كاالت بايد مرتفع 
ش��ود. عل��ي الريجاني در نشس��ت 
1۹فروردين(  ديروز)يك شنبه  علني 
ق��وه مقننه پ��س از قرائ��ت گزارش 
كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي 
و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي درباره اجراي قانون 
بهبود مس��تمر محيط كسب وكار گفت: با توجه به شعار سال 
۹7 مبني ب��ر حمايت از كاالي ايراني، كميس��يون ويژه همه 
جوانب را به صورت يكپارچه جمع بندي و ظرف دو، سه هفته 
آينده گزارش تكميلي را به مجلس ارائه دهد و كميسيون هاي 
تخصصي ديگر مجلس نيز براس��اس بررس��ي هاي انجام شده 
نظ��ر خود را به كميس��يون ويژه ارائه دهن��د. او با بيان اينكه 
گزارش قرائت ش��ده از اهميت بسياري برخوردار است، ادامه 
داد: اي��ن گ��زارش نش��ان داد برخي اقداماتي ك��ه بايد انجام 
مي گرفت، عملياتي نش��ده اس��ت كما اينكه نماينده دولت در 
اظه��ارات خود اش��اره كوتاهي به آنها ك��رد. رييس مجلس با 
تاكيد بر اينكه مس��اله مذكور را بايد جدي گرفت، يادآور شد: 
اگر قرار به تحول در حوزه توليدات ملي كشور باشد، اشكاالت 
بايد مرتفع ش��ود از اين رو آقاي اميري، معاون رييس جمهور 
بهتر اس��ت پيگير موضوع باش��د به ويژه اينكه سال جديد به 
سال حمايت از توليد ملي نامگذاري شده و گزارش كميسيون 
ويژه بايد مبناي بررس��ي ها قرار بگيرد و اشكاالت مرتفع شود 
تا در جلس��ه بعد كه گزارش نهايي ارائه مي شود شاهد تحولي 

در امور باشيم. 

 توصيه رييس مجلس به دولت 
درباره حمايت از كاالي ايراني

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي 
تاكيد كرد: اسحاق جهانگيري نمي خواهد 
از دولت اس��تعفا بدهد و قصدي هم براي 
شهردار ش��دن ندارد. حسين مرعشي در 
گفت وگو با ايلنا درباره ش��ايعه استعفاي 
اس��حاق جهانگيري از سمت معاون اولي 
آقاي  اس��تعفاي  رياست جمهوري گفت: 
جهانگي��ري از دولت مطرح نيس��ت. من 
با ايش��ان حرف زدم و چنين چيزي وج��ود ندارد. گاليه يي هم وجود 
ندارد و مشكلي هم نيست. او در پاسخ به اين سوال كه برخي شواهد 
از گاليه و ناراحتي جهانگيري نس��بت به عملكرد سيدمحمود واعظي 
حكاي��ت مي كند، اظهار كرد: چنين چي��زي وجود ندارد و نبايد آن را 
مطرح كرد. چنين مسائلي در دولت مطرح نيست و نبايد آن را بزرگ 
كرد و به آن پرداخت. نماينده كرمان در مجلس ششم در پاسخ به اين 
س��وال كه برخي از اصالح طلبان مي گويند اسحاق جهانگيري بايد هر 
چ��ه زودتر از دولت اس��تعفا بدهد، تصريح كرد: تحليلي كه مبتني بر 
استعفاي آقاي جهانگيري و خروج ايشان از دولت است را غلط مي دانم. 
آق��اي جهانگيري بايد در دولت باقي بمان��د و به آقاي روحاني كمك 
كند. مرعش��ي با بيان اينكه دولت روحان��ي، دولت همه اصالح طلبان 
اس��ت، خاطرنشان كرد: نه به مصلحت آقاي روحاني و نه به مصلحت 
اصالح طلبان و نه به مصلحت كشور است كه آقاي جهانگيري از دولت 
جدا ش��وند.  وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كارگزاران مخالف تداوم 
حضور محمدعلي نجفي در كس��وت ش��هردار تهران است؟ ابراز كرد: 
آقاي نجفي خودشان استعفا دادند و بايد به مردم توضيح بدهند كه چرا 
استعفا داده اند. ارزيابي حزب كارگزاران اين است كه ما بايد به صداقت 
آقاي نجفي اعتماد كنيم. وقتي ايشان بيماري دارند و آمادگي ندارند تا 

مسووليتي را بپذيرند چرا بايد ايشان را اذيت كنيم. 

 جدايي معاون اول از دولت 
به مصلحت كشور نيست

معاون حقوق��ي رييس جمهور گفت: 
س��ال ۹7 س��الي جدي تر و سخت تر به 
لح��اظ كاري خواهد بود و همه بايد عزم 
خود را ب��راي اجراي موف��ق برنامه ها و 
ماموريت هاي اين معاونت به كار بگيريم. 
به گزارش ايس��نا، لعيا جنيدي ديروز در 
ديدار نوروزي مديران و كاركنان معاونت 
حقوقي رياس��ت جمهوري اظهار كرد: از 
نيمه سال ۹6 به جمع معاونت حقوقي پيوستم اما شاهد سنگيني و 
حجم باالي فعاليت هاي معاونت حقوقي در همين مدت بودم. او افزود: 
با اين وجود به جرات مي گويم با توجه به وضعيت داخلي و خارجي 
كش��ور و نيز اولويت هاي ابالغي از س��وي رييس جمهور به معاونت 
حقوقي، سال ۹7 سالي جدي تر و سخت تر به لحاظ كاري خواهد بود 
و همه بايد عزم خود را براي اجراي موفق برنامه ها و ماموريت هاي اين 
معاونت به كار بگيريم. معاون حقوقي رييس جمهور افزود: همان طور 
كه در سخنراني معارفه خود در جمع همكاران معاونت تاكيد كردم 
جز در موارد ضرورت، تغييري در چينش نيروهاي معاونت نداده ام و 
همچنان از همه كساني كه كار علمي و كارشناسي مي كنند، قاطعانه 
حمايت مي كنم. از همه هم��كاران مي خواهم كه با وجود كمبودها 
براي يك س��ال پركار و جدي آماده باشند.  جنيدي تصريح كرد: در 
سال ۹7 مس��ائل جدي و مهمي در عرصه هاي داخلي و بين المللي 
پي��ش روي نظام و دولت ق��رار دارد لذا بايد تمام تمركز و توان خود 
را ص��رف اجراي دقيق ماموريت ه��ا، وظايف و برنامه هاي خود كنيم 
كه در صدر آنها اولويت هاي ابالغي رييس جمهور اس��ت. او افزود: از 
همه معاونان، مديران و كاركنان معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري 
مي خواهم كه كمر همت بسته و عزم خود را براي عبور موفق از يك 

سال كاري سخت جزم كنند. 

تشريح برنامه هاي معاونت حقوقي 
رييس جمهوري  در سال 97

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي ظهر ديروز 
)يك شنبه( در ديدار جمعي از فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح، ضمن 
تبريك اعياد به ويژه ماه رجب، گفتند: ماه هاي رجب، شعبان و رمضان، 
به دليل ايام متبرك خود براي بندگان صالح خدا عيد هستند و بايد از 

اين ماه هاي پر بركت بيشترين بهره معنوي را برد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي از اقتدار، امنيت، عزت و توانايي كافي 
در زمان الزم به عنوان اهداف اصلي نيروهاي مسلح نام بردند و با تاكيد 
بر ضرورت كادرسازي و جانشين پروري در نيروهاي مسلح خاطرنشان 

كردند: نتيجه فعاليت ها و اقدامات انجام شده در نيروهاي مسلح بايد در 
راستاي تامين اهداف تعيين شده باشند. ايشان همچنين دوران كنوني 
را دوران عزت جمهوري اس��المي ايران دانس��تند و تاكيد كردند: علت 
تهاجم هاي بي س��ابقه كنوني بر ضد نظام اسالمي، قدرت روزافزون اين 

نظام اس��ت زيرا دش��منان از اين قدرت فزاينده به شدت احساس خطر 
كرده ان��د و حمالت خود را افزايش داده ان��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
افزودند: با وجود تمام توطئه ها و به كوري چشم دشمنان، قدرت نظام 
اسالمي، روز به روز افزايش خواهد يافت. پيش از سخنان فرمانده معظم 
كل قوا، سرلش��كر باقري رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح گزارشي از 
دس��تاوردها و فعاليت هاي نيروهاي مسلح در سال گذشته بيان كرد و 
گفت: در سال جديد، به افزايش تالش ها و حركت هاي مجاهدانه براي 

دستيابي به اهداف، متعهد هستيم. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جمعي از فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح: 

علت افزايش حمالت دشمنان، احساس خطر آنان از قدرت فزاينده ايران است
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3 كالن
۷۸ درصد تسهيالت صندوق 

كارآفريني اميد در روستاها
رييس كميس��يون اجتماعي مجلس با اش��اره به 
پرداخت ۷۸ درصد تس��هيالت صن��دوق كارآفريني 
اميد در مناطق روس��تايي به اقش��ار مستضعف طي 
4سال ونيم گذش��ته، از رشد ۸۰ درصدي تسهيالت 

اين صندوق خبر داد. 
ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از صن��دوق كارآفريني 
امي��د عبدالرض��ا عزي��زي، در هماي��ش سراس��ري 
مديران س��تادي و استاني اين صندوق با بيان اينكه 
صندوق كارآفريني اميد موفق به جلب اعتماد مردم 
و نماين��دگان آنه��ا در مجلس ش��ده اس��ت، گفت: 
نخستين مورد شناسنامه دار شدن و تعيين وضعيت 
حقوق��ي صندوق بود كه ب��ا پيگيري هاي مديرعامل 
صندوق به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي هويت 

پيدا كرد. 
ريي��س كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اس��المي اف��زود: در مدت 4س��ال ونيم گذش��ته با 
مديري��ت خوب تمامي مديران صندوق و بازگش��ت 
اقس��اط، ۵ه��زار و ۵۰۰ميلي��ارد تومان تس��هيالت 
پرداخت ش��د كه ح��دود ۷۸درص��د آن در مناطق 
روس��تايي و مستضعف بوده اس��ت و در مجموع نيز 
صندوق نسبت به سنوات گذشته ۸۰درصد رشد در 
پرداخت تس��هيالت داش��ته كه اين بسيار ارزشمند 

است. 
عزي��زي با اش��اره ب��ه حساس��يت هاي پرداخت 
تس��هيالت ازدواج به رش��د ۱۶۰۰درصدي پرداخت 
اين تس��هيالت در صندوق اشاره كرد و آن را نتيجه 
برنامه س��ازي و برنامه ريزي مناس��ب بازوان اجرايي 

صندوق عنوان كرد. 
وي همچنين به كاهش نيروي انس��اني صندوق 
طي اين س��ال ها اش��اره كرد و گفت: در كش��ور ما 
نزدي��ك به 2ميليون و ۵۵۰ هزار كارمند وجود دارد 
يعني به ازاي هر ۳۰نفر يك كارمند، در مقابل ژاپن 
با ۱2۸ميليون نف��ر جمعيت، ۳۵۰هزار كارمند دارد 
يعني به ازاي هر ۳۰۰نفر يك كارمند استخدام شده 
اس��ت. عزيزي اظهار كرد: ما ۸ميلي��ون و ۵۰۰هزار 
نفر كارمند و مستمري بگير كشوري و لشكري داريم 
و بايد روش��ي پيدا كنيم ت��ا بتوانيم با جلب رضايت 
كارمن��دان تع��داد كارمن��دان دولت را ك��م كرده و 
راندمان خدمات به كارمندان باقي مانده را باال ببريم. 
وي در بخ��ش ديگري از اظهاراتش با اش��اره به 
معضل بيكاري با بيان اش��اره ب��ه اينكه تا زماني كه 
ما عمران نداش��ته باشيم و درآمد ناخالص باال نرود، 
سطح اشتغال باال نخواهد رفت، تصريح كرد: جايگاه 
صن��دوق كارآفرين��ي اميد در مجلس بس��يار خوب 
است و به خاطر جلب اعتماد مردم و نمايندگان آنها، 
صندوق در كنار ساير بانك هاي عامل براي پرداخت 
تسهيالت روستايي و عشايري از محل منابع صندوق 
توس��عه ملي از س��وي نمايندگان مجلس ش��وراي 

اسالمي انتخاب شد. 
وي ب��راي دس��تيابي ب��ه خدمات صن��دوق در 
پايين ترين سطوح بر ايجاد دفاتر صندوق در روستاها 

و بخش هاي بزرگ تاكيد كرد. 

كالن

»تعادل« پشت پرده افزايش 50درصدي حقوق كاركنان سازمان امور مالياتي را بررسي كرد

يكبامودوهوايكاهشهزينهها

يك اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح كرد 

ضرورت پايه گذاري دولت رفاه در ايران

گروه اقتصادكالن|
وحي��د شقاقي ش��هري در تحلي��ل هزينه هاي 
زندگ��ي كارگران و رابطه آن با حداقل مزد س��ال 
۹۷ گف��ت: با افزايش ۱۸۵هزار توماني حداقل مزد 
و رس��يدن آن ب��ه حدود يك ميلي��ون و ۱2۵هزار 
تومان باز هم ش��اهد عقب افتادگي مزد از خط فقر 
نسبي كه در كالن ش��هرها ۳ ميليون تومان است، 

خواهيم بود. 
به گزارش ايلنا به اعتقاد وحيد شقاقي ش��هري 
كارش��ناس اقتصادي كه در حوزه فقر و معيش��ت 
پژوه��ش  كرده اس��ت؛ در ايران حداقل دس��تمزد 
بيشتر متاثر از وضعيت اقتصادي و بحران مديريت 
توليد بوده اس��ت به گونه يي ك��ه همين حاال هم 
ب��ا خط فقر نس��بي كه وي آن را در كالن ش��هرها 
۳/۵ميليون تومان و در شهرهاي كوچك 2ميليون 

مي داند، فاصله دارد. 
شقاقي شهري در پاسخ به اين سوال كه افزايش 
۱۸۶ هزار توماني حداقل مزد سال ۹۷ تا چه اندازه 
انتظ��ارت مزدبگيران را ب��رآورده مي كند، توضيح 
داد: م��ن از دو منظر به افزايش حدود 2۰درصدي 
حداقل دستمزد نگاه مي كنم تا از خالل آن به يك 
جمع بندي برسم. از منظر طبقه كارگر قطعا حداقل 
م��زد ۹۷ انتظارات آنها را برآورده نمي كند، چراكه 
هزينه ه��اي زندگي باال رفت��ه و تامين حداقل هاي 
معيش��تي دشوار شده اس��ت. كارگران با توجه به 
دس��تمزدهاي فعلي امكان تامين نيازهاي ضروري 
خود را ندارند؛ لذا حداقل دس��تمزد بايد بيشتر از 
اينها افزايش يابد اما در مقابل كارفرمايان را داريم 
ك��ه به دنبال اين هس��تند كه به هر نحوي ش��ده 
هزينه ه��اي توليد را پايين بياورند. بالطبع با توجه 
به وضعيت اقتصادي كش��ور افزاي��ش هزينه هاي 

توليد به ضرر توليدكنندگان است. 
وي افزود: بروكراس��ي هاي گسترده و پيچيده، 
فضاي نامتناس��ب بازار كسب و كار، پيش بيني پذير 
نبودن اقتصاد ايران، بهره  وري پايين به علت به روز 
نبودن تكنولوژي از موانع كسب و كار هستند. حتي 
توليدكنندگان در اي��ران براي تامين مالي خود از 

سيستم بانكي وام با س��ود 22درصدي مي گيرند؛ 
اين در حالي اس��ت كه در ساير كشورهاي منطقه 

اين نرخ چيزي در حدود 2 تا ۳ درصد است. 
شقاقي ش��هري تاكي��د ك��رد: افزاي��ش حدود 
2۰درصدي براي كارفرمايان مناسب است و كمتر 
از اي��ن رقم هم براي كارگ��ران قابل پذيرش نبود 
و معقوالن��ه هم نيس��ت. به ه��ر روي اگر از هر دو 
منظر تحليل كنيم حرفش��ان بر مبناي منطقي كه 
دارند، درست است. كارفرما مي گويد كه توان اين 
اندازه از افزايش دس��تمزد ني��روي كار را به خاطر 
آنچه گفته ش��د، ندارد و كارگران هم به درس��تي 
مي گوين��د اگر رش��د الزم در دس��تمزدها اعمال 
نش��ود ما نمي توانيم معيشت خود را تامين كنيم. 
ماحصل اين شرايط موجب شد بحث هاي طوالني 
مي��ان نماين��دگان كارگران، كارفرماي��ان و دولت 
ش��كل بگيرد. باز هم تاكيد دارم كه افزايش حدود 
 2۰ درص��دي م��زد جوابگوي هزينه ه��اي زندگي 

نخواهد بود. 
اين اس��تاد دانش��گاه گفت: س��فره هاي طبقه 
كارگ��ر و مزدبگير ك��ه به همراه خانواده هايش��ان 
نيم��ي از جمعيت كش��ور را تش��كيل مي دهند به 
 ش��دت از نوس��انات اقتصادي متاثر اس��ت. طبق 
گفته هاي مش��اور اقتصادي رييس جمهوري سرانه 
درآمد هر ايراني تازه به ۷۰درصد از س��رانه درآمد 
س��ال ۱۳۵۵ رسيده است. طبق اظهارات سال ۹۶ 
محمد مخبردزفولي رييس »س��تاد اجرايي فرمان 
ام��ام )ره(« ۱2ميليون نفر از همين جمعيت مورد 
اش��اره زير خط فقر مطلق و 2۵ تا ۳۰ميليون نفر 
زير خط فقر نس��بي به س��ر مي برند. وي در انتقاد 
به وضع موجود گفته است كه »ايران، بوركينافاسو 

نيست، كشوري است كه منابع دارد«.
شقاقي ش��هري افزود: در همه جاي دنيا بخشي 
حمايت از طبقه كارگر بر عهده دولت است؛ افزايش 
2۰ درصدي مزد قطعا جوابگو نيست و دولت بايد 
به مي��دان بيايد. به  صورت كل��ي دولت ها موظف 
هس��تند كه در ش��رايط ركود و ت��ورم به داد ملت 
برسند و رفاه آنها را تضمين كنند. آنها بايد مطابق 

قانون اساس��ي حمايت هاي مختلفي از كارگران و 
حداقل بگيران خود بكنند؛ مثل بس��ته هاي رفاهي، 
حمايت ه��اي بهداش��تي و معيش��تي، آم��وزش و 
درمان رايگان، كمك هزينه هاي مربوط به مسكن 
حتي تامين مس��كن اجتماع��ي، يارانه هاي نقدي 
و غيرنق��دي. حتي در آزادتري��ن اقتصادهاي دنيا 
هم اين كار انجام مي ش��ود. اين گونه قدرت خريد 
كارگر حفظ مي ش��ود و در تامين مخارج زندگي وا 
نمي ماند و خ��ود را بي حمايت و محروم نمي بيند. 
لذا آنچه جاي آن به ش��دت خالي اس��ت، حمايت 

دولت از طبقه كارگر است. 
وي اف��زود: اگر من وزير بودم ي��ا در مذاكرات 
ش��ركت نمي كردم يا حرفي براي گفتن داش��تم. 
وظيف��ه من به عنوان وزير اقتص��اد و وزير صنعت 
اين اس��ت كه بگويم دولت چه سياست هايي براي 
حماي��ت از دو طرف دارد. هم��ه اين موارد بايد به 

صورت شفاف اعالم شود. 
شقاقي ش��هري درب��اره اقتص��اد در س��ال ۹۷ 
اين گونه پيش بيني كرد: س��ال ۹۷ تورم تك رقمي 
نخواهد ب��ود و چيزي در ح��دود ۱۳ تا ۱۵درصد 
اس��ت. ثانيا ت��ورم كااله��اي ضروري ب��ه تنهايي 
2۰درصد اس��ت. تورم را بايد در رش��د اجاره بهاي 
خانه حس��اب كرد. حتي ممكن است كه اين رقم 
بيش��تر از 2۰درصد باشد؛ اين پيش بيني من براي 
س��ال ۹۷ است. از طرفي قيمت دالر با يك جهش 
4۰درصدي مواجه ش��ده و به باالي ۵ هزار تومان 
رس��يده اس��ت؛ در مقابل ارزش پول ملي كاهش 
يافته؛ خوب پرس��ش اين است كه فشار اين تورم 

دورقمي بر دوش چه كسي است؟!
وي اضافه كرد: ب��ار تورمي افزايش قيمت دالر 
ت��ازه از نيمه دوم س��ال خ��ود را نش��ان مي دهد. 
چون فروش��نده هايي كه جنس ب��ا دالر ۳ هزار و 
۵۰۰ تومان��ي خريده و اجناس ش��ان تمام ش��ده، 
ب��راي خري��د اجناس جدي��د بايد ب��ا دالر ۵هزار 
تومان��ي خري��د كنند كه اين ي��ك افزايش قيمت 
جديد را به خري��داران اين كاالها كه همان طبقه 
كارگر اس��ت، تحميل مي كند. ل��ذا افزايش حدود 
2۰درصدي حداقل دس��تمزد معيشت كارگران را 
در س��طح تامين حداقل ها حفظ مي كند؛ بنابراين 
آنچه مغفول مانده حمايت هاي رفاهي، بهداش��تي، 
آموزشي است. دولت بايد مشخص كند كه كجاي 

حمايت از طبقه كارگر ايستاده است. 
شقاقي ش��هري اظهار كرد: فاصله ميان خط فقر 
نس��بي و با دس��تمزد را دولت بايد پر كند. به هر 
روي اين دولت ها هس��تند كه با سياست هاي خود 
اين ش��رايط اقتصادي را به وج��ود آورده اند. قطعا 
اين فاصله هر س��ال تشديد مي شود. دولت بايد دو 

كار انجام دهد.
اول حمايت ه��اي ويژه از طبق��ه كارگر تا اينها 
به زير خط فقر نس��بي نروند و دوم اينكه به بهبود 
فضاي كس��ب و كار و برداش��تن بروكراس��ي هاي 
تحميل��ي از ناحيه بانك ها و موارد ديگر اقدام كند. 
اين دو را جدا از هم نمي بينيم، چراكه توليدكننده 
بايد براي پرداخت حقوق كارگر و تامين اش��تغال 

وي وجود داشته باشد. 

گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 
چن��دي پيش انتش��ار نامه محم��ود حجتي وزير 
جهاد كشاورزي خطاب به معاون اول رييس جمهوري 
ب��راي افزاي��ش ۵۰درص��دي حق��وق كاركن��ان اين 
وزارتخانه خبرس��از ش��د. حجتي در اين نامه با اشاره 
به تبعيض آميز بودن اجراي فصل دهم قانون مديريت 
خدمات كش��وري از جهانگيري خواسته بود تا حقوق 
كاركنان اين وزارتخانه هم ۵۰درصد افزايش پيدا كند. 
ماجرا از مصوبه  هيات وزيران در بهمن ماه س��ال 
گذشته آغاز شد. براس��اس اين مصوبه، هيات وزيران 
مقرر كرده بود تا پرداخت هاي موضوع ماده 2۱۷ قانون 
ماليات هاي مستقيم در سازمان امور مالياتي به صورت 
افزايش ۵۰درصدي حقوق كاركنان اعمال ش��ود. اما 
اين مصوبه اعتراض را در بين س��اير دس��تگاه ها هم 
ايجاد كرد و دستگاه ها يكي پس از ديگري درخواست 
افزاي��ش حقوق كاركنان خود را به س��ازمان اداري و 

استخدامي بردند. 
اين مس��اله در نهايت جمش��يد انص��اري رييس 
سازمان اداري و استخدامي را هم به واكنش واداشت. 
انصاري كه به نظر در پي توجيه اقدام اخير س��ازمان 
متبوعش براي افزاي��ش ۵۰درصدي حقوق كاركنان 
س��ازمان امور مالياتي ب��وده، در اظهارنظر اخير خود 
گفته اس��ت كه اين افزايش حقوق به معناي افزايش 
پرداختي به كاركنان سازمان امور مالياتي نبوده و تنها 
محل تامين اين پرداخت ها تغيير كرده اس��ت. البته 
اظهارات انصاري بي راه هم نيست؛ چراكه پرداخت   هاي 
موضوع ماده 2۱۷ قانون ماليات هاي مستقيم در قالب 
افزاي��ش ۵۰درص��دي حقوق كاركنان س��ازمان امور 
مالياتي صورت گرفته اس��ت. با اين حال، اين مساله 
فاقد بستر قانوني است و شايد همين مساله اعتراض 

ساير دستگاه ها را سبب شده است. 

 يك مصوبه و اعتراض دستگاه ها
انصاري به صورت غيرمستقيم به اعتراض دستگاه ها 
اشاره كرده و گفته است كه هر هفته درخواست هايي 
براي افزايش حقوق از دستگاه هاي مختلف داريم و اين 
موضوع جديدي نيست. او گفته كه اين درخواست ها 
در س��ازمان مورد بررس��ي قرار مي گيرد و مساله در 
اختيار داش��تن منابع در موافقت با اين درخواست ها 

تعيين كننده است. 
هرچن��د ريي��س س��ازمان اداري و اس��تخدامي 
تالش كرده تا مس��اله را عادي جلوه دهد و از س��طح 
حساس��يت در اين موضوع بكاهد اما به نظر مي رسد 
ك��ه اي��ن موضوع در س��طح س��اير دس��تگاه ها هم 

مساله س��از شده است. بنا به ادعاي انصاري، دولت در 
راستاي نظم بخشي به پرداخت هاي ماده 2۱۷ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم اقدام به افزاي��ش ۵۰درصدي 
حقوق كاركنان سازمان امور مالياتي كرده است. اما از 
آنجا كه وظيفه تعيين مبناي حقوق كاركنان به عهده 
دولت نيست، اين اقدام را مي توان خالف قانون دانست 
كه مطالبه افزايش حقوق از س��وي ساير دستگاه ها را 

هم در پي داشته است. 

 اشكال قانوني افزايش حقوق كاركنان دولت
در اي��ن زمين��ه محمدرض��ا مالكي مع��اون دفتر 
مطالعات اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس بر اين 
باور اس��ت كه اقدام دولت ب��راي افزايش ۵۰درصدي 
حقوق كاركنان س��ازمان امور ماليات��ي حتي اگر در 
راس��تاي نظم دهي به پرداخت ها باش��د، اش��تباهي 
استراتژيك است و دولت بايد هر چه سريع تر مصوبه 

اخير خود را لغو كند. 
مالك��ي در گفت وگو با »تع��ادل« به توضيح در 
اين رابطه پرداخت و گفت: »س��ازمان امور مالياتي 
مج��وز پرداختي دارد كه موض��وع ماده 2۱۷ قانون 

ماليات هاي مستقيم است. اين قانون به سازمان امور 
ماليات��ي اجازه مي دهد تا يك درص��د از درآمدهاي 
حاص��ل از اخذ ماليات را براي آم��وزش و پرداخت 
پاداش ب��ه كاركنان اين س��ازمان هزينه كند. اين 
موض��وع از س��ال ۶4 وجود داش��ت. ظاه��را دولت 
خواس��ته نظمي به اين پرداخت ها بدهد و از محل 
همين درآم��د، مباني حق��وق را ۵۰درصد افزايش 
داده است. هيات وزيران در اين رابطه مصوبه  يي هم 

داشت كه اساس اين كار اشتباه است.«
وي اف��زود: »ممكن اس��ت دولت ب��ه دنبال ايجاد 
نظم در پرداخت ها و پرهيز از پرداخت هاي سليقه يي 
باشد، اما اين اقدام مبناي قانوني ندارد. تنها كسي كه 
مي تواند مباني حقوق را افزايش دهد، قانون گذار است؛ 
چراكه مباني حقوق را قانون گذار تعيين كرده اس��ت. 
مگر اينكه قانون گذار مجوزي به دولت داده باش��د تا 
حقوق را افزايش دهد. به عنوان نمونه، در قانون پنجم 
توس��عه، بند الف ماده ۵۰ به دولت اجازه داده بود كه 
امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را 
به ميزان ۵۰درصد افزايش دهد. البته در اين مورد هم 

دولت رفتارهاي خالف قانوني داشت.«

 اشتباه استراتژيك سازمان اداري و استخدامي
مالك��ي با بي��ان اينكه رفتار اخي��ر دولت هيچ 
مبناي قانوني نداش��ت، تصريح ك��رد: »اگر دولت 
مي خواس��ت نظمي به پرداخت هاي موضوع ماده 
2۱۷ قانون ماليات هاي مستقيم بدهد، مي توانست 
س��ازو كار اجراي��ي تعيي��ن كند تا از اي��ن به بعد 
پرداخ��ت موضوع اين ماده به ش��كل مش��خصي 
ص��ورت گيرد. دولت ب��راي حل اين مس��اله يك 
اقدام غيرقانوني انجام داده اس��ت. سازمان اداري و 
اس��تخدامي و هيات وزيران چنين اختياري ندارد 

كه مباني حقوق دستگاهي را افزايش دهد.«
وي نام��ه اخير حجتي به جهانگيري براي افزايش 
حقوق كاركن��ان وزارت جهاد كش��اورزي را نش��انه 
اعتراض مي دان��د و مي گويد: »افزاي��ش ۵۰درصدي 
مبناي حقوق در س��ازمان امور مالياتي سبب شده تا 
دس��تگاهي مثل وزارت جهاد كشاورزي هم اعتراض 
كند. وزارت جهاد كش��اورزي، تم��ام وزارتخانه ها جز 
وزارت اطالعات، شركت ها و موسسات دولتي همگي 
مش��مول قانون خدمات دولتي هستند. هيات وزيران 
اگر اين اختيار را دارد كه در مورد سازمان امور مالياتي 

چنين افزايشي را ايجاد كند، طبيعتا بايد درمورد ساير 
دستگاه ها هم داشته باشد. اما اساسا اين اختيارات از 
حوزه هيات وزيران خارج است. شايد درخواست وزير 
جهاد كش��اورزي نوعي اعتراض به اقدام هيات وزيران 
باشد چراكه هيات وزيران چنين اختياري را ندارد كه 

مبناي حقوق كاركنان را تعيين كند.«
مالكي افزود: »توجيه سازمان اداري و استخدامي 
اين است كه همان پولي كه در قالب ماده 2۱۸ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم پرداخت مي شد، نظم داده و به 
ص��ورت ۵۰درص��د افزايش حقوق انجام داده اس��ت. 
توجيه س��ازمان اداري و اس��تخدامي اين اس��ت كه 
پرداخت جديدي صورت نگرفته و تنها شكل پرداخت 
عوض شده است. اما اين اقدام مبتني بر قانون نيست 
و باعث ش��ده است تا دس��تگاه هاي ديگر هم مطالبه 
كنند. اگر س��ازمان امور ماليات��ي در قالب ماده 2۱۷ 
ب��ه كاركنان خود به هر ميزاني پول پرداخت مي كرد، 
هيچ دستگاهي نمي توانست اعتراض كند. اما اشتباه 
استراتژيك سازمان اداري و استخدامي براي پرداخت 
اي��ن پول در قالب افزاي��ش ۵۰درصدي حقوق باعث 

اعتراض دستگاه ها شده است.«
مالكي بر اين باور اس��ت كه دول��ت بايد مصوبه 
اخي��ر را لغو كند. اگر دولت قصد دارد به ماده 2۱۷ 
قانون ماليات هاي مستقيم نظم بدهد، بايد آن را در 

قالب يك بخشنامه و سازوكار اجرايي انجام دهد. 
اظه��ارات اخير انص��اري در رابطه ب��ا مباني 
تصمي��م دولت براي افزاي��ش ۵۰درصدي حقوق 
كاركنان س��ازمان امور مالياتي گرچه قانع كننده 
به نظر مي رس��د اما اعتراض ساير دستگاه ها براي 
افزايش حقوق كه در پي اين اقدام صورت گرفته، 
نش��ان مي دهد هنوز وحدت رويه در بدنه دولت 
براي كاهش هزينه ها وجود ندارد. در شرايطي كه 
دولت هم به بار مالي سنگين و عدم كفاف منابع 
درآمدي بودجه معترف اس��ت، دس��ت به چنين 
اقدامي هم زده كه اعتراض و مطالبه گري س��اير 
 دس��تگاه هاي دولتي را در پي داشته است. نكته 
جالب توجه اينجاست كه در مصوبه هفته گذشته 
هيات وزيران كه مربوط به ضوابط اجرايي بودجه 
۹۷ بود، برخي بندها ش��امل پاداش، حق اياب و 
ذهاب، هزينه غذا و... كاركنان دولت حذف ش��ده 
بود كه اين امر را مي توان حركت به سمت كاهش 
هزينه ه��اي دولتي تعبير كرد اما در نقطه مقابل، 
افزايش حق��وق كاركنان  مصوبه هايي همچ��ون 
دولت در تناقض آش��كار ب��ا رويه صرفه جويي در 

بودجه ۹۷ است. 
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»تعادل«تاثيرپذيريبخشهايمختلفازافزايشنرخدالررابررسيميكند

اثر نوسانات ارز بر بازارها
نرخارزدانشجوييدرسال97بهقيمتآزادتامينميشود

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري
در حال��ي كه التهابات و نوس��انات نرخ ارز در 
ماه هاي اخي��ر در فروردين 97 نيز ادامه يافته و 
خبره��ا از معامله دالر با ن��رخ 5800 تومان در 
روزهاي اخير مي دهد و احتمال ادامه نوس��ان ها 
در روزه��اي آينده نيز وجود دارد، كارشناس��ان 
پيش بيني كرده اند كه اين موضوع روي بازارهاي 
مختلف س��رمايه، مس��كن، پول و كاال از جمله 
خودرو، مواد غذايي و... نيز اثر گذاشته و احتماال 
با افزايش قيمت ملك و اجاره مس��كن، س��قوط 
ش��اخص بورس و قيمت س��هام، خروج بخشي 
از س��پرده ها از موسس��ات مالي و بانك ها همراه 

خواهد شد. 
به گ��زارش »تعادل«، هر چن��د كه خبرهاي 
تاييد نشده يي از فروش ملك و آپارتمان، فروش 
س��هام و خروج س��پرده از بانك ها و موسس��ات 
اعتباري براي خريد ارز و سكه به گوش مي رسد، 
ام��ا اخبار موثق اعالم ش��ده از ش��اخص بورس 
و قيمت مس��كن نش��ان مي دهد كه ب��ه دنبال 
نوس��انات ارزي 8 ماهه اخير، قيمت مس��كن در 
اس��فندماه 26درصد رش��د كرده و شاخص كل 
ب��ورس نيز در كل 20 روز اخير 52 واحد رش��د 
كرده و روز ش��نبه و يك ش��نبه يعني در دو روز 

800واحد سقوط كرده است. 
به دنب��ال اين تحوالت، برخ��ي صاحب نظران 
معتقدن��د كه احتماال اثر ن��رخ ارز به تدريج روي 
هزينه ه��اي معيش��تي و خري��د كاالهايي كه به 
مواد واس��طه يي و اوليه وارداتي ني��از دارند نيز 
اثر خواهد گذاش��ت و باعث يك موج گراني كاال 
خواهد بود. بر اين اس��اس، از آنجا كه نرخ رشد 
مصرف بخش خصوصي در س��ال 96 در مجموع 
3.5درصد بوده و نشانه پايين بودن درآمد سرانه 
و قدرت خري��د گروه هاي كم درآمد و متوس��ط 
اس��ت در نتيجه نوس��انات ارزي، افزايش قيمت 
مس��كن و اج��اره خانه، رش��د قيم��ت كاالهاي 
مصرف��ي و معيش��تي، كاهش ش��اخص بورس 
و هج��وم نقدينگي به س��مت ب��ازار ارز و طال و 
دارايي ها و كاالهاي مختلف، عمال فش��ار هزينه 
زندگي در سال 97 را حتي در شهرهاي بزرگ و 
متوسط افزايش خواهد داد و اين موضوع نيز در 
كنار افزايش فشار هزينه يي در شهرهاي كوچك 
و روس��تاها مي تواند مش��كالت اقتصادي و... را 

دامن بزند.

رشدقيمتارزوطال
روز يك ش��نبه 19 فروردي��ن 97، نرخ ارز و 
طال و س��كه در ب��ازار بار ديگ��ر افزايش يافت و 
در حال��ي كه دالر در صرافي ه��اي بانكي معادل 
4900 تومان فروخته شده، دالر در بازار با 230 
تومان رش��د 5580 تومان، ي��ورو با 145 تومان 
افزايش 6575 تومان، پوند با 120 تومان رش��د 
7500 تومان و درهم با رش��د 50 توماني 1480 

تومان به فروش رسيد.
در عين حال برخي فعاالن بازار ارز، از معامله 
5800 توماني دالر در حاش��يه بازار و در برخي 
س��اعات خبر داده اند كه البته ميانگين قيمت ها 
حدود 5580 توم��ان و نزديك به 5600 تومان 

بوده است. 
به گزارش »تعادل«، س��امانه سنا نيز نرخ هر 
دالر امري��كا را 4 ه��زار و 898 توم��ان، هر يورو 
را 7 ه��زار و 164 تومان و ه��ر پوند را 7 هزار و 
250 تومان اع��الم كرده و در بازار ارز مبادله يي 
باتوجه به عدم تغيير 39 ارز رسمي، نرخ رسمي 

دالر 3781.4 تومان، پوند 5326.4 تومان و يورو 
4645 تومان اعالم شد. 

در حال حاضر س��ه ن��رخ ارز در معامالت در 
دس��تور كار ق��رار دارد كه ن��رخ دالر مبادله يي 
3781 توم��ان، دالر صرافي ه��اي بانكي 4900 
توم��ان و ن��رخ دالر آزاد بي��ن 5580 تا 5800 
تومان اعالم ش��ده است و عالوه بر فاصله دو نرخ 
مبادله يي و آزاد ب��ه ميزان 1800 تومان، فاصله 
دو ن��رخ آزاد و صرافي بانكي معادل 680 تومان 
و فاصله دو نرخ صراف��ي بانكي با نرخ مبادله يي 
مع��ادل 1120 تومان اس��ت. در ب��ازار طال نيز 
اگرچ��ه بازار جهاني، روزهاي يك ش��نبه تعطيل 
اس��ت اما روند ن��رخ اونس نيز صع��ودي بوده و 
در قيمت 1333دالر معامله ش��ده است. بر اين 
اساس به دنبال افزايش نرخ اونس جهاني و دالر، 
قيمت طال و س��كه نيز افزايش داشته است و هر 
گرم طالي 18 عي��ار با 3000 تومان افزايش به 

168 هزار و 993 تومان رسيده است. 
س��كه طرح جديد 37 هزار تومان رش��د كرد 
و يك ميلي��ون و 825 هزار تومان معامله ش��د، 
س��كه طرح قديم 20هزار تومان رش��د كرد و به 
يك ميليون و 763 هزار تومان رس��يد، نيم سكه 
نيز 20 هزار تومان افزايش داشته و به 875هزار 
تومان رسيد. از سوي ديگر، ربع سكه با 11 هزار 
تومان رش��د 570 هزار تومان و س��كه گرمي با 
5ه��زار تومان افزايش مع��ادل 353 هزار تومان 

معامله شد. 
در حراج��ي س��كه نيز قيمت پاي��ه هر قطعه 

س��كه تمام بهار آزادي يك ميليون و 415 هزار 
تومان و قيمت پايه نيم س��كه 770 هزار و 500 

تومان اعالم شده است.
به قيمت هاي ف��وق 9درصد ماليات بر ارزش 
افزوده اضافه خواهد ش��د كه بر اين اس��اس هر 
قطع��ه س��كه به��ار آزادي يك ميلي��ون و 542 
ه��زار و 350 توم��ان و ني��م س��كه 839 هزار و 
845تومان قيمت گذاري ش��ده است. همچنين 
س��كه هاي 200 قطعه يي نيز به بسته هاي 50 و 
100 قطعه يي اضافه شده است. در نخستين روز 
حراج س��كه در بانك كارگشايي، 15 هزار قطعه 

سكه نيم و تمام بهار آزادي به فروش رفت. 

جلسهامروزمجلسباكرباسيانوسيف
دربارهنوساناتارزي

در رابط��ه با افزايش زياد نرخ ارز و س��كه در 
روزهاي اخير، رييس مجلس ش��وراي اس��المي 
اعالم ك��رد كه مس��عود كرباس��يان وزي��ر امور 
اقتص��ادي و دارايي و ولي اهلل س��يف رييس كل 

بان��ك مرك��زي روز دوش��نبه 20 فروردين 97 
در كميس��يون اقتص��ادي مجلس براي بررس��ي 

نوسانات ارزي حضور مي يابند. 
ب��ه گزارش ايِبن��ا، نادر قاضي پور در نشس��ت 
علن��ي يك ش��نبه 19 فروردين مجلس ش��وراي 
اس��المي در تذكر شفاهي گفت: جلوي گراني ارز 
را بگيريد تا مش��كالت حاد اجتماعي، سياسي و 

امنيتي حاصل نشود. 
نماينده اروميه در مجلس ش��وراي اس��المي 
ب��ا بي��ان اينك��ه نبايد اج��ازه دهي��م ريال ها به 
دالر تبدي��ل ش��ود، افزود: ادامه اي��ن روند باعث 

ورشكستگي بانك ها خواهد شد. 
علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي 
در پاسخ به اين تذكر گفت: بايد حساسيت الزمي 
در اين زمينه وجود داشته باشد، البته كميسيون 
اقتصادي مجلس نيز در اين زمينه مامور ش��ده و 
در نخس��تين فرصت يعني دوشنبه هفته جاري 
نشس��تي را با وزي��ر اقتصاد و ريي��س كل بانك 

مركزي برگزار خواهد كرد. 

وي با بي��ان اينكه بايد كميس��يون اقتصادي 
گزارشي از نشست مذكور به صحن علني مجلس 
ارائ��ه كند، اف��زود: ما ني��ز از مس��ووالن دعوت 
خواهي��م كرد تا درخصوص عل��ت گراني هاي ارز 

و نحوه كنترل آن به نمايندگان توضيح دهند. 

نرخارزدانشجوييبهقيمتآزاد
براس��اس بخش��نامه بان��ك مرك��زي از اول 
فروردي��ن ماه امس��ال تامين ارز بابت ش��هريه و 
هزينه اقامت دانش��جويان آزاد شاغل به تحصيل 

در خارج از كشور به نرخ آزاد انجام مي شود. 
براسا س بخشنامه بانك مركزي در 28 اسفند 
ماه سال 96 س��هميه ارز دانشجويي به نرخ آزاد 

محاسبه مي شود.
در مت��ن اي��ن بخش��نامه آمده اس��ت: پيرو 
بخش��نامه ش��ماره 14 آذر 96 مرتب��ط با بخش 
س��وم مجموعه مق��ررات ارزي »خدم��ات ارزي 
و س��اير مب��ادالت ارزي بين الملل��ي« به اطالع 
مي رس��اند تامي��ن ارزي بابت ش��هريه و هزينه 
اقامت دانش��جويان آزاد ش��اغل ب��ه تحصيل در 
خارج از كشور )موضوع بندهاي )3-2( و )3-3( 
از قس��مت »ب« بخش سوم مجموعه مذكور( از 
تاري��خ اول فروردين 1397 صرف��ا به نرخ آزاد و 
كم��اكان از طريق بانك امكان پذير اس��ت. ضمن 
ارس��ال تصوير )6( اصالحي در ارتباط با بندهاي 
فوق الذك��ر جه��ت جايگزيني با صفح��ه متناظر 
قبلي، مقتضي اس��ت در رابطه با چگونگي تامين 
و ف��روش ارز بابت بندهاي ياد ش��ده به نرخ آزاد 
هماهنگ��ي الزم را با اداره ص��ادرات اين بانك به 
عمل آورند. خواهش��مند است مراتب را به كليه 
ش��عب و واحده��اي ارزي ذي صالح اب��الغ و بر 

حسن اجراي آن نظارت نمايند. 

قيمتسكهآتيرويخط
۲ميليونتوماني

باالترين قيمت س��كه آتي تحويل دي 97 در 
معامالت روز گذش��ته به 2 ميليون و 23 هزار و 
500 تومان رس��يد، اما قيمت تس��ويه در نهايت 

يك ميليون و 994 هزار تومان شد. 
در ب��ازار معام��الت آتي قيمت س��كه تحويل 
دي م��اه 1397 مرز 2 ميلي��ون تومان را رد كرد 
به طوري كه هر عدد س��كه در باالترين قيمت به 
رق��م 2 ميليون و 23 هزار و 500 تومان رس��يد. 
كمتري��ن قيمت س��كه آت��ي به ي��ك ميليون و 
953هزار و 500 تومان را تجربه كرد و در نهايت 
قيمت تسويه به يك ميليون و 994 هزار و 790 

تومان رسيد. 
الزم به ذكر اس��ت معامالت قرارداد آتي سكه 
ط��ال تحويل دي  م��اه 97، روز چهارش��نبه 16 
اس��فندماه س��ال 1396 در بورس كاال راه اندازي 
ش��ده و تا 23 دي ماه 97 قابل انجام خواهد بود. 
در تاري��خ راه اندازي معامالت س��كه آتي دي ماه 
قيم��ت هر س��كه آتي يك ميلي��ون و 736 هزار 
و 192 تومان بود كه تا روز گذش��ته حدود 298 

هزار تومان افزايش داشته است. 
حراج س��كه در بانك كارگش��ايي ك��ه از روز 
ش��نبه با بسته هاي 50 و 100 قطعه يي آغاز شد، 
با اضافه ش��دن بس��ته هاي 200 قطعه يي در روز 
يك ش��نبه ادامه يافت. مبلغ سكه هاي خريداري 
ش��ده در ح��راج فقط از طري��ق كارت هاي عضو 
شتاب قابل تسويه است، بنابراين شركت كنندگان 
در ح��راج نمي توانند وجه نق��د يا چك بانكي به 

برگزاركنندگان حراج بپردازند. 

سيفبااشارهبهبرنامهشبكهبانكيدرحمايتازكااليايرانيتاكيدكرد

هيچموسسهغيرمجازفعاليدركشوروجودندارد
گروهبانكوبيمه

 ريي��س كل بانك مركزي ط��رح اصالح نظام 
بانكي، س��اماندهي ب��ازار ارز، برنامه ري��زي براي 
حماي��ت از كاالي ايراني و تقويت و پياده س��ازي 
نظام نوين نظ��ارت را اصلي ترين برنامه هاي بانك 
مركزي و شبكه بانكي در سال 1397 معرفي كرد. 
به گ��زارش بان��ك مركزي، ولي اهلل س��يف در 
دي��دار ن��وروزي مديران بانك مرك��زي و مديران 
عامل شبكه بانكي، ساماندهي موسسات غيرمجاز 
را از بزرگ تري��ن اقدامات بانك مركزي در س��ال 
1396 خواند و گفت: موسس��ات غيرمجاز كه در 
سال هاي اخير با ايجاد اختالل در بازار پول كشور، 
انتظام بخش��ي به بازار پول را با موانع و معضالتي 
روبه رو ك��رده بود، در س��ال 1396 ب��ا همكاري 
اركان حاكميتي و هم��ت همكاران بانك مركزي 

ساماندهي شدند.
فعالي��ت اين موسس��ات كه با جذب س��پرده 
پرريس��ك،  بازاره��اي  در  آن  س��رمايه گذاري  و 
س��رمايه هاي مردم را در معرض نابودي قرار داده 
بودند، هم اكنون س��اماندهي ش��ده است و امروز 
هيچ موسس��ه غيرمجاز فعالي در س��طح كش��ور 

وجود ندارد. 
س��يف با اش��اره به آث��ار مخربي ك��ه ادامه دار 
شدن فعاليت هاي موسسات غيرمجاز براي اقتصاد 
كش��ور به همراه داشت، افزود: بخش نظارت بانك 
مرك��زي با وج��ود تمام فش��ارهاي موج��ود گام 
مهمي در انتظام بخش��ي به شبكه بانكي برداشت 
و ام��روز ديگر بانك ه��ا در وادي رقابت مخربي كه 
ب��راي تجهيز گران قيمت منابع به واس��طه حضور 
غيرمجاز ها ش��كل گرفته ب��ود، ق��رار نمي گيرند. 
همچنين بانك مركزي، دس��تگاه هاي حاكميتي و 
ش��بكه بانكي همواره بايد آمادگ��ي مقابله با بروز 
و ظهور چنين خطراتي را داش��ته باش��ند و اجازه 

ش��كل گيري مجدد چنين پديده ه��اي مخربي را 
ندهند. رييس شوراي پول و اعتبار افزود: در سال 
جاري تالش مي كنيم، فرآيند بازپرداخت باقيمانده 
سپرده هاي سپرده گذاران در موسسات غيرمجاز از 
طريق شناسايي دارايي هاي غيرمجازها انجام شود. 

حمايتازكااليايراني
رييس كل بانك مركزي با اش��اره به نامگذاري 
س��ال جديد به ن��ام » حماي��ت از كاالي ايراني« 
توس��ط مقام معظ��م رهبري عنوان كرد: ش��بكه 
بانك��ي براي تحقق اي��ن هدف باي��د برنامه ريزي 
و خط مش��ي خود را تعيين كن��د و با وجود عدم 
تعادل هاي��ي كه در نظام بانك��ي وجود دارد، تمام 
توان خود را براي اس��تفاده بهينه از منابع موجود 
در راستاي اشتغال زايي و حمايت از كاالي ايراني 

به كار گيرد.
س��يف هدفمند ك��ردن اعطاي تس��هيالت را 
اولويت ش��بكه بانك��ي خواند و تاكي��د كرد: همه 
همكاران نظام بانكي بايد به گونه يي هدف گذاري 
و عم��ل كنند ك��ه هيچ منبعي از نظ��ام بانكي به 
ه��در نرود و بي��ش از هر زماني ش��اهد تخصيص 
منابع در راس��تاي توليد و اشتغال باشيم. در اين 
راستا بانك مركزي با بانك هاي دولتي و خصوصي 
نشس��ت هايي را ب��راي ترس��يم برنامه ه��ا و نحوه 
عمليات��ي كردن آنها از هفته آت��ي برگزار خواهد 

كرد. 

تخصيص۴۸ميليارددالرارزبرايواردات
ريي��س كل بانك مرك��زي در خصوص بهبود 
مراودات بانكي كش��ور با بانك ه��اي دنيا تصريح 
ارز  دالر  48ميلي��ارد  گذش��ته  س��ال  در  ك��رد: 
مبادله اي براي واردات كاالها و خدمات از س��وي 
بانك مركزي اختصاص داده شده كه در مقايسه با 

س��ال پيش از آن كه 39ميليارد دالر بود، افزايش 
قابل مالحظه اي را نشان مي دهد. سيف همچنين 
با اش��اره به راه اندازي سامانه نيما )نظام يكپارچه 
مب��ادالت ارزي( اف��زود: با راه اندازي اين س��امانه 
تمام مبادالت ارزي كشور در بستري امن، انجام و 
تامي��ن و تخصيص ارز به صورت برخط براي تمام 
صادركنن��دگان و واردكنندگان فراهم مي ش��ود. 
اين س��امانه امكان مديريت بهينه ب��ازار ارز براي 

سياست گذار را نيز فراهم مي كند. 
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به رشد 24 
درصدي اعطاي تسهيالت در 11ماهه سال 1396 
نس��بت به مدت مشابه سال 1395 تصريح كرد: از 
520هزار ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت شده 
توسط شبكه بانكي در سال 1396 معادل 62درصد 
س��رمايه در گردش براي اس��تفاده از ظرفيت هاي 
توليد و 28درصد نيز به صورت س��رمايه گذاري در 
قالب طرح هاي جديد به بخش هاي مختلف اقتصاد 

كشور اختصاص يافته است.
وي افزود: در سال 1396 همچنين 1445فقره 
تس��هيالت معادل 3هزار و 200ميليارد تومان به 
شركت هاي دانش بنيان اعطا شده است. همچنين 
2 ه��زار و 200ميلي��ارد تومان تس��هيالت نيز در 
اختيار بخش خودرو س��ازي قرار گرفته است، چرا 
ك��ه اين دو ح��وزه نقش مهم و موث��ري در ايجاد 

اشتغال كشور ايفا مي كنند. 
س��يف با اش��اره ب��ه پرداخ��ت يك ميليون و 
175ه��زار فق��ره وام ازدواج در س��ال 1396 نيز 
گف��ت: پرداخ��ت اين تع��داد تس��هيالت با وجود 
افزاي��ش رقم آن ب��ه 10 ميليون توم��ان با همت 
مضاعف شبكه بانكي عملياتي شد و اميدواريم در 
سال جديد نيز با همت همكاران، گامي بزرگ در 

راستاي اين امر حسنه  برداريم. 
رييس كل بانك مركزي بهب��ود وضعيت ارائه 

خدمات بانكداري الكترونيك را نشانگر اهميت آن 
در بانكداري خواند و گفت: در حالي كه 10س��ال 
پيش نس��بت اسكناس به نقدينگي 15درصد بود، 
امروز اين نس��بت به 2.5درصد كاهش پيدا كرده 
كه نش��انگر عملكرد خوب بخش فناوري اطالعات 
بان��ك مركزي و بانك هاس��ت ك��ه حجم عظيمي 
از مب��ادالت و تراكنش ه��ا را ب��دون كوچك ترين 
مش��كلي انجام مي دهند. س��يف ضم��ن تاكيد بر 
اهميت طرح اصالح نظام بانكي گفت: طرح اصالح 

نظام بانكي براي از بين بردن عدم تعادل هايي كه 
در شبكه بانكي وجود دارد از امسال آغاز مي شود 
و اميدواريم با انسجامي كه در حاكميت براي اين 
موضوع به وجود آمده است، گام هاي موثري را در 

اين زمينه  برداريم. 
رييس كل بانك مركزي، ساماندهي بازار ارز از 
طريق سامانه نيما و همچنين تقويت و پياده سازي 
نظ��ام نوين نظارت��ي را از ديگ��ر برنامه هاي بانك 

مركزي در سال 1397 برشمرد. 

ميزانتغييرقيمتقيمتطالوارز
37،000+ تومان1،825،000 تومانسكه طرح جديد
20،000+ تومان1،763،000 تومانسكه طرح قديم

20،000+ تومان875،000 توماننيم سكه
11،000+ تومان570،000 تومانربع سكه

5000+ تومان353،000 تومانسكه گرمی
3000+ تومان168،993 تومانهر گرم طالی 18 عيار

230+ تومان5580 توماندالر
2+ تومان4900 توماندالر صرافی های بانكی

145+ تومان6575 تومانيورو
60160 تومانيورو صرافی های بانكی

120+ تومان7500 تومانپوند
50+ تومان1480 توماندرهم

سقوط 800 واحدي شاخص بورس در 
دو روز و افزايش 26درصدي قيمت 

مسكن در اسفندماه

دالر بين 5580 تا 5800 تومان و سكه 
يك ميليون و 825 هزار تومان معامله شد



ارائهتجربهايجديد
بهمشتريانبانكايرانزمين

 مديرعامل بانك ايران زمين با تاكيد بر حساسيت هايي 
كه اكنون نس��بت به حماي��ت از توليد كنندگان و تامين 
مالي بخش ه��اي توليدي در س��ال 1397 وج��ود دارد، 
اظهار داش��ت: آنچه مسلم است، ش��بكه بانكي به عنوان 
تامين كنن��ده مال��ي اقتصاد كش��ور با س��ال حساس��ي 
روبه روس��ت كه نياز به آرامش، سياس��ت گذاري صحيح و 
همراهي ساير بخش هاي اقتصاد براي گذر از شرايط فعلي 
دارد. به گزارش روابط عمومي بانك ايران زمين، عبدالمجيد 
پورسعيد مديرعامل اين بانك با اشاره به شرايط اقتصادي 
كش��ور و تغييراتي كه در بازارهاي مالي در انتهاي س��ال 
گذش��ته ايجاد شد، گفت: در كش��ور ما بانك ها به عنوان 
نخستين تامين كنندگان مالي مطرح هستند، بنابراين اين 
بخش از اقتصاد كشور براي اينكه بتواند وظيفه خود را در 
قبال توليد كنندگان و ساير بخش هاي اقتصادي ايفا كند، 
نيازمند حمايت و سياس��ت گذاري هاي باثبات است.  وي 
افزود: بانك ايران زمين در س��ال 1396 با هدف توس��عه 
اقتصاد كش��ور و حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش 
عمده يي از منابع خود را در مسير توسعه و شكوفايي اين 
گردانندگان چرخ هاي اقتصاد كشور به كار گرفت و بر اساس 
بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، تامين 
مالي بنگاه هاي كوچك و رسيدگي به درخواست هاي آنها 
با س��هل ترين شرايط را در سال گذش��ته در اولويت خود 
قرار داد.  پورس��عيد با اشاره به ش��رايط بازارهاي مختلف 
و تاثي��ر آن بر روند فعاليت بانك ها اظهار داش��ت: عوامل 
مختلفي بر افزايش قيمت ارز و سكه تاثير گذاشته است و 
اين تاثير گاها خواسته يا ناخواسته بر روند سرمايه گذاري 
مردم در بانك ها موثر بوده اس��ت كه اميدواريم با همراهي 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران در سال 97 شاهد 
رشد و ثبات اقتصاد كشور باشيم.  وي در ادامه با اشاره به 
چشم انداز بانك ايران زمين گفت: در سال گذشته برمبناي 
چشم انداز بانك كه نام آن پرواز 1400 است، تالش كرديم 
تا با پياده سازي نقشه راه در بانكداري ديجيتال، مشتريان 
را در آينده يي نزدي��ك با مفهوم و تجربه يي جديد از اين 
صنعت آشنا كنيم كه رونمايي از همراه بانك ايران زمين 
با مفهوم س��وپرماركت مالي در همين راس��تا بوده است.  
پورس��عيد با اشاره به افزايش سرمايه بانك در سال جاري 
اظهار داش��ت: امروز به دنبال ايجاد بستري مناسب جهت 
حض��ور تكنولوژي ه��اي نوين، ش��ركت هاي دانش بنيان، 
فين تك ها و اس��تارت آپ ها در عرصه بانكداري هستيم. ما 
معتقدي��م آنجايي بايد خدمت ارائه كنيم كه مردم حضور 
دارند. بر همين اساس ارائه خدمت در شبكه هاي اجتماعي 
و ارائه خدمات بر اين بستر جزو اهداف نزديك بانك ايران 
زمين اس��ت. وي در انتها اظهار اميدواري كرد؛ در س��ال 
1397 كه از س��وي رهبر معظم انقالب س��ال حمايت از 
توليد داخلي نامگذاري شده است، بانك ها بتوانند همگام با 

اقتصاد كشور ايفاي نقش كنند. 

بخشودگيجرايم
تاخيرتاديهدربانكآينده

بان��ك آينده با اج��راي طرح »نوبه��ار« فرصتي ويژه 
جهت تس��ويه يا به روزرس��اني مطالبات غيرجاري بانك 
فراهم كرده است.  طرح »نوبهار« براي تشويق مشتريان 
بدهكار جهت تسويه مانده مطالبات غيرجاري و با هدف 
همراهي با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد 
داخلي و ايجاد فرصت هاي بيش��تر اشتغال در بازه زماني 
1397/01/15 لغايت 1397/02/31 در كليه شعب بانك 
آينده در سراسر كشور به مرحله اجرا در مي آيد.  بر اساس 
اين طرح مشترياني كه تا پايان روز كاري 31 ارديبهشت 
ماه س��ال جاري نس��بت به تس��ويه نق��دي بدهي هاي 
تس��هيالتي يا به روز رساني اقس��اط اقدام كنند؛ از مزاياي 
ويژه از جمله: بخش��ودگي 100درصد جرايم تاخير تاديه 
و تخفيف در نرخ سود پس از سررسيد برخوردار خواهند 
ش��د.  گفتني است، وصول مطالبات بانكي راهكاري براي 
گشايش در امر توليد، اشتغال و رونق اقتصادي در كشور 
است.  با بازگشت منابع تسهيالت پرداخت شده، بانك ها 
مي توانند نسبت به اعطاي تسهيالت جديد و تامين منابع 
مالي مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي خرد و متوسط و بالطبع 
حمايت از توليد داخلي اقدام كنند.  مشتريان محترم براي 
كسب اطالعات بيشتر مي توانند به كليه شعب بانك آينده 

در سراسر كشور مراجعه فرمايند. 

گامهايموثرقرضالحسنه
مهرايراندرخدماتدرماني

اقدامات س��ال 1396ح��وزه بهداش��ت و درمان بانك 
قرض الحس��نه مهراي��ران در روز جهاني بهداش��ت و هفته 
س��المتي تش��ريح ش��د. به گزارش روابط عموم��ي بانك 
قرض الحس��نه مهرايران، اي��ن بانك براي تامين بخش��ي 
از هزينه ه��اي درم��ان بيماري هاي خاص، طرح س��فيران 
س��المت را راه ان��دازي و اج��را ك��رده اس��ت. در اين طرح 
خانواده بيماران مي توانند با هماهنگي واحدهاي مددكاري 
مراكز پزش��كي براي تامين بخش��ي از هزينه هاي درمان از 
طرح هاي تسهيالتي اين بانك استفاده كنند. همچنين بانك 
قرض الحس��نه مهرايران با هدف گس��ترش زيرساخت هاي 
درماني و در مسير مبارزه با اعتياد به عنوان يكي از بالياي 
اجتماعي در همكاري با مركز آموزشي درماني روانپزشكي 
ايران اق��دام به تامين مال��ي احداث يك مرك��ز بازپروري 
مبتالي��ان به اعتياد به اعتبار 25ميليارد ريال كرده اس��ت. 
با توجه به اينكه متاس��فانه در زلزله اخير استان كرمانشاه 
بيمارستان هاي شهرستان هاي سرپل ذهاب و اسالم آبادغرب 
و همچنين مراكز بهداش��ت زيادي تخريب شده و اين امر 
مشكالت بهداش��تي عديده يي را براي مردم منطقه به ويژه 
آس��يب ديدگان ب��ه وجود م��ي آورد، بانك قرض الحس��نه 
مهرايران در بازسازي سه خانه بهداشت روستايي در مناطق 
زلزله زده به ارزش و اعتبار 45ميليارد ريال مش��اركت كرد. 
ش��ايان ذكر است، بهداش��ت در واقع زيربناي فعاليت هاي 
اقتصادي و پيشرفت هاي اجتماعي يك ملت است و سالمت 
جامعه در گرو رعايت اصول بهداش��تي است. در اصل هاي 
سوم، بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي بر ضرورت 
تامين بهداش��ت و فراهم كردن امكانات بهداش��تي، درمان 
بيماري ها و گس��ترش خدمات درماني تاكيد ش��ده است. 
پرداخت هزينه هاي باالي خدمات س��المت سبب مي شود 
تا افراد كم درآمد بيش��تر وقت ها خدمات مورد نيازش��ان 
را درياف��ت نكنند و حتي افراد با درآمد متوس��ط و باال نيز 
در زماني كه بيماري ش��ديد و طوالني م��دت دارند دچار 
مش��كالت مالي ش��وند. حفاظت مردم در مقابل پرداخت 
هزينه هاي سالمت از جيبشان، خطر فقر و نداري را كاهش 
مي دهد، چرا كه بيماري ناخواسته باعث استفاده از پس انداز 
و فروش س��رمايه براي تامين هزينه مي شود كه اين امر اثر 

منفي در آينده فرد و فرزندانشان دارد. 

اخبار

در سال گذشته ۴8ميليارد دالر ارز مبادله اي براي واردات كاالها و خدمات از سوي 
بانك مركزي اختصاص داده شده كه در مقايسه با سال پيش از آن كه ۳۹ميليارد دالر 

بود، افزايش قابل مالحظه اي را نشان مي دهد

با راه اندازي اين سامانه تمام مبادالت ارزي كشور در بستري امن، انجام و تامين و 
تخصيص ارز به صورت برخط براي تمام صادركنندگان و واردكنندگان فراهم مي شود. 

اين سامانه امكان مديريت بهينه بازار ارز براي سياست گذار را نيز فراهم مي كند





 روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابالغيه يي فرمول 
پيش��نهادي خود براي نرخ گذاري فوالد را اعالم كرد. بنابر فرمول 
پيش��نهادي نرخ ارز در نظر گرفته شده براساس نرخ دولتي است 
ك��ه اين تصمي��م با واكنش هاي بس��ياري از معامله گ��ران همراه 
شده اس��ت. به گزارش سنا، مهرزاد منتظري مدير سرمايه گذاري 
كارگزاري آگاه در اين زمينه بيان كرد: در بخش��نامه اخير وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در خصوص نرخ گذاري س��ه دس��ته از 
كاال ها اظهارنظر ش��ده بود. فوالد، مس و آلومينيوم س��ه كااليي 

بودند كه قيمت گذاري آنها مورد توجه قرار گرفته است. 
وي در ادامه گفت: از گذشته در خصوص فوالد دو گروه بر سر 
قيمت گذاري اين كاال مجادله داشته اند. گروه اول مصرف كنندگان 

فوالد و دومين گ��روه توليد كنندگان فوالد بوده اند. در اين زمينه 
مصرف كنندگان فوالد همواره از اين موضوع شكايت داشته اند كه 
با افزايش قيمت فوالد، حاش��يه سود ش��ركت ها با كاهش جدي 
مواجه مي شود. منتظري همچنين افزود: سال گذشته نيز در اين 
زمينه رايزني هاي بس��ياري صورت گرفت و فرمول هاي مختلفي 
تببين ش��د، كه در نهايت با افزايش قيمت هاي جهاني و افزايش 
نرخ دالر باز هم قيمت ها از س��طح در نظرگرفته ش��ده، بيش��تر 
مي شد. مدير س��رمايه گذاري كارگزاري آگاه با بيان اينكه فرمول 
مطرح ش��ده تنها در حد يك پيش��نهاد است بيان كرد: البته اين 
طرح هم اكنون در حد پيشنهاد وزارت صنعت و معدن است و در 
آينده بايد به تصويب نهادهاي باالتر مربوطه نيز برس��د. با وجود 

اي��ن، به نظر مي آيد اي��ن طرح با موافقت مس��ووالن تصميم گير 
همراه نشود. وي افزود: فرمولي كه اين روزها در نظر گرفته شده 
اس��ت شايد بتواند به ظاهر مشكل يك س��ري از توليد گنندگان 
را حل كند، اما بايد در كنار آن بس��تري فراهم ش��ود تا نش��ود از 
اختالف ارز مبادله يي و آزاد سوءاس��تفاده صورت بگيرد. منتظري 
در پاي��ان بي��ان كرد: تي��م تصميم گيرن��ده در وزارت صنعت دو 
نماينده از بورس دارد. در اين زمينه پيش بيني مي شود نهاد ناظر 
بورس توجهات الزم را در خصوص اثرات اين فرمول داشته باشد. 
ب��ا توجه به اينكه اين روزه��ا اختالف بين ارز مبادله يي و ارز آزاد 
در بازار روبه افزايش اس��ت، مطمئن��ا وزارتخانه هاي مربوطه بايد 

شرايط بنگاه ها را درنظر بگيرند. 

 Mon. April  9. 2018  1074   دو شنبه 20 فروردين 1397     22 رجب 1439  شماره 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس و فرابورس
 اخراج ۱۸ شركت 

از بازار پايه »ب« فرابورس
فراب��ورس اعالم كرد ۱۸ ش��ركت ب��ه دليل عدم 
اح��راز حد نصاب ضريب نقدش��وندگي ب��ه بازار پايه 
»ج« تبعي��د و ۸ ش��ركت جايگاه خ��ود در بازار پايه 
»ب« حفظ كردند. بر اين اس��اس، فرابورس با انتشار 
اطالعيه ي��ي رس��ما اعالم كرد: ۱۸ ش��ركت »صنايع 
پتروشيمي دهدشت، پشم بافي توس، سرمايه گذاري 
توس��عه عمران زاگرس، توليدي پالس��تيك شاهين، 
پتروش��يمي اميركبي��ر، س��يمان ممت��ازان كرمان، 
ورزي��ران، نيوپ��ان ۲۲ بهم��ن، هن��كل پ��اك وش، 
تامين مس��كن جوانان، توليد خاك نس��وز استقالل 
آباده، جوش و اكس��يژن ايران، سرمايه گذاري ارزش 
آفرينان، قند اروميه، كارخانجات پش��م بافي افش��ار 
يزد، ماليبل س��ايپا، آرتاويل تاير و مهندسي فيروزا به 
دلي��ل عدم احراز حد نصاب ضريب نقدش��وندگي به 

بازار پايه ج منتقل مي شوند. 

 حفظ جايگاه ۸ شركت در بازار پايه »ب«
در اطالعيه معاون پذيرش ناشران فرابورس آمده 
اس��ت: ۸ شركت »شيميايي رنگين، پتروشيمي فسا، 
بيمه سرمد، شيرين دارو، سوليران، ليزينگ آريا دانا، 
فرآورده هاي س��يمان شرق و پتروشيمي داراب« هم 

در بازار پايه »ب« ماندني شدند. 

دهمين نشست بين المللي 
 )ICM( بازار سرمايه اسالمي
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ب��ا همكاري بانك 
توسعه اسالمي )IDB( دهمين نشست بازار سرمايه 

اسالمي را برگزار مي كند. 
عضو هيات مديره و رييس مركز پژوهش، توسعه و 
مطالعات اسالمي گفت: به منظور ايجاد فرصتي براي 
بحث و تبادل نظر درخصوص بازار س��رمايه اسالمي، 
نوآوري ها در عرصه بازار سرمايه اسالمي، و همچنين 
چالش هاي پيش روي بازار سرمايه اسالمي، دهمين 
نشس��ت بازار سرمايه با حضور ش��ركت كنندگاني از 
كش��ورهاي افغانس��تان، پاكستان، س��وريه، مالزي، 
سنگاپور، فلس��طين، مونته نگرو، عراق، يونان، روسيه 
و انگلي��س در روزه��اي ۲6 و ۲7 فروردين در هتل 
المپيك تهران برگزار خواهد ش��د. س��عيد فالح پور 
افزود: در اين نشس��ت بين المللي بيش از 30 مهمان 
خارجي و ۲0 مهمان داخل��ي حضور خواهند يافت. 
ش��ايان ذكر است در اين نشست روس��اي نهادهاي 

ناظر سوريه و مونتنگرو شركت خواهند كرد. 
وي توضيح داد: دهمين نشس��ت بين المللي بازار 
س��رمايه اسالمي كه به زبان انگليسي برگزار مي شود 
به دنبال معرفي دس��تاوردهاي بازار سرمايه ايران در 
حوزه محصوالت منطبق با ش��ريعت ب��ه مخاطبين 
خارج��ي و بهره مندي از نظرات اس��اتيد خارجي در 

حوزه بازار سرمايه اسالمي است. 
ب��ه گ��زارش س��نا، موض��وع اصل��ي نشس��ت، 
بازمهندس��ي ابزارهاي مالي بازار س��رمايه اس��المي 
اس��ت كه در ذيل آن مباحث��ي همچون تامين مالي 
شركت هاي كوچك و متوسط، انتشار صكوك دولتي، 
ساختاربندي صكوك، نقش شوراهاي فقهي در بازار 
س��رمايه اسالمي، اوراق بهادارسازي در مالي اسالمي 
و بس��ياري از موضوعات ديگر مورد بحث، بررس��ي و 
تبادل نظر قرار خواهد گرفت. در اين نشس��ت براي 
نخس��تين بار جهت توس��عه گفتمان بازار س��رمايه 
اس��المي ۱0 نفر از اساتيد حوزه نيز شركت خواهند 

داشت. 

رشد چشمگير سهام جنرال 
موتورز در امريكا

قيمت س��هام جنرال موتورز در آخرين روز كاري 
هفته در بازار امريكا توانس��ت با رش��د چش��مگيري، 
معامالت را خاتمه دهد. بر اين اس��اس، ميزان فروش 
محصوالت جنرال موتورز در چين با رش��د ۲ درصدي 
در م��اه مارس همراه بوده اس��ت كه نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذشته افزايش چشمگيري داشته است. 
به گزارش س��نا، اين ش��ركت در سه ماه ابتدايي سال 
ح��دود 9۸6 هزار خودرو در كش��ور چي��ن به فروش 
رس��انده است كه نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
رش��د ۸ درص��دي داش��ته اس��ت. همچنين، رش��د 
 مي��زان ف��روش اين ش��ركت در س��ال ۲0۱7 برابر با
4 ميليون خودرو بوده كه نس��بت به س��ال گذش��ته 
رشد 4.4 درصدي داشته است. شركت جنرال موتورز 
خودروهاي ش��ورولت، بيوك، جي ام س��ي، كاديالك، 
هالدن، سوزوكي، ايسوزو را عرضه مي كند. اين شركت 
در واقع بزرگ ترين ش��ركت توليدخودرو در جهان به 
ش��مار مي آيد. سهام اين ش��ركت در بورس نيويورك 
امريكا، بورس مكزيك، س��ويس، اشتوتگارت، مونيخ، 
فرانفكورت، برلين، اكس��ترا و تريدگيت آلمان معامله 

مي شود. 

 نگاهي بر صورت هاي مالي يكس�اله مارگارين: 
ش��ركت مارگارين در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه 96 مبلغ ۸7 ريال س��ود به ازاي هر س��هم محقق 
 كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل
۸6 درص��د كاه��ش داش��ت. اف��زون بر اين، ش��ركت 
مارگارين با انتش��ار صورت هاي مالي يكساله منتهي به 
30 آذر ماه 96 اعالم كرد طي سال مالي گذشته معادل 
3۱ ميليارد و ۲59 ميليون ريال س��ود خالص كس��ب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۸7 ريال س��ود به ازاي هر 
سهم كنار گذاش��ت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مال��ي قبل معادل ۸6 درص��د كاهش يافت. همچنين، 
اين شركت در پايان سال مالي گذشته مبلغ 644 ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده است. بر اساس 
اين گزارش، با افزوده ش��دن سود خالص دوره به سود 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ ۱49 ميليارد و 7۱4 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 

رويداد

بينالملل

رويخطشركتها

»تعادل« از بي ثباتي در بازار  هاي مالي گزارش مي دهد

ارز تك نرخي پيشكش؛ بازار را دريابيد
بورس به هم ريخت

گروه بورس| مسعود كريمي| 
س��هامداران تاالر شيشه يي معامالت ديروز خود 
را در حالي شروع كردند كه داد و ستد ارز در ميدان 
فردوس��ي بسيار داغ شده بود و افزايش نرخ دالر به 
بيش از 5 هزار و 400 تومان در تهران رس��يد و در 
برخي ش��هر ها از جمله مشهد دالر بيش از 5هزارو 
500 توم��ان مورد معامله قرار گرفت. اين در حالي 
اس��ت كه رييس دولت دوازدهم در آخرين مناظره 
تلويزيوني خود در س��ال 96 وعده بازگشت آرامش 
به بازار ارز را داد و خاطرنش��ان كرد كه خيال مردم 
از بابت نرخ دالر راحت باش��د. آسودگي و بازگشت 
آرامش به بازار ارز همان طوري كه حس��ن روحاني 
در مناظرات ابتدايي قب��ل از روي كار آمدن دولت 
يازدهم بار ها به آن اش��اره ك��رد، اين روز ها خود را 
به شكل ديگري در سطح كشور نشان مي دهد و به 
نوعي بيانگر بي تدبيري در مديريت بازار هاس��ت. از 
طرف��ي خلف وعده ولي اهلل س��يف رييس كل بانك 
مرك��زي در راس��تاي تك نرخي كردن ن��رخ ارز تا 
پايان س��ال 96 در ش��رايط فعلي نش��ان از ناكامي 
تي��م اقتصادي دولت در مديري��ت بازار ها دارد. اين 
در حالي اس��ت كه آدرس اش��تباه بانك مركزي به 
اين موضوع ختم نمي ش��ود چنانكه س��يف در دوم 
بهمن ماه س��ال گذش��ته به صراحت اعالم كرد كه 
س��رمايه گذاري در بازار ارز توجي��ه ندارد و افرادي 
ك��ه منابع خ��ود را به ارز تبدي��ل مي كنند، متضرر 
خواهند ش��د. پي��ش از اين و همزمان ب��ا افزايش 
قيمت ه��ا در س��ال گذش��ته گفته مي ش��د تامين 
كس��ري بودجه س��ال 97 دولت از حي��اط خلوت 
ارز يكي از داليل اين مهم محس��وب مي ش��ود. بر 
اين اس��اس عدم تواناي��ي در كنترل نرخ ارز نه تنها 
اي��ن بخش از اقتص��اد را دچار اختالل بلكه س��اير 
بازار ه��اي مال��ي را نيز با يك بي نظم��ي تمام عيار 
مواج��ه مي كند. در اين بين ب��ورس و اوراق بهادار 
تهران از جمله بازار هايي اس��ت ك��ه در ابتداي داد 
و س��تد هاي دومين روز  كاري هفته با ريزش همراه 
ش��د و تمام نماگر هاي آن به رنگ قرمز درآمد، در 
همين راستا سرمايه گذاران تاالر حافظ در لحظه به 
لحظه معامالت روز گذش��ته ش��اهد از دست رفتن 
سرمايه هاي خود بودند. در همين حال، پيشتازي و 
افزايش تقاضاي دالر، طال و همچنين افزايش سود 
س��پرده خودس��رانه برخي بانك ها در اين روز هاي 
ابتدايي س��ال مي تواند زيان  هاي جبران ناپذيري را 
به بدنه بازار س��هام وارد  كند. از سوي ديگر تضمين 
و افزايش بازدهي در بازار  هاي بدون ريسك در بهار 
97 نيز از عوامل ديگري اس��ت كه منجر به افزايش 

ريسك سرمايه گذاري در بورس كشور مي شود.

 اف��زون بر اين با نگاهي به جريان معامالتي روز 
گذش��ته مش��اهده مي ش��ود كه تعداد فروشندگان 
دالر در سطح شهر بس��يار اندك و در مقابل تعداد 
خري��داران بس��يار زياد و قابل توجه اس��ت كه اين 
روند افسارگسيخته رشد قيمتي دالر در كنار ساير 
موارد مذكور مي تواند فض��اي اقتصادي را به نوعي 
جهت دهي كند و منجر به خروج س��رمايه ها از بازار 
سهام كشور شود. در چنين شرايطي تالش ها براي 
حركت به سمت رهنمود »حمايت از كاالي ايراني« 
تضعيف خواهد ش��د ك��ه اين اتف��اق در بلندمدت 
خس��ارات جبران ناپذيري را به كلي��ت اقتصاد وارد 

مي كند. 
در همين حال به اعتقاد كارشناس��ان با افزايش 
66هزار توماني س��كه و رسيدن به رقم يك ميليون 
و ۸30هزار تومان به صورت يك ش��به )از روز شنبه 
تا روز يك ش��نبه( ب��ه دليل هيجان��ات كاذب نرخ 
دالر، نقدينگي  ه��ا به اين س��مت تغيير جهت پيدا 
مي كند كه در چنين ش��رايطي نه تنها اش��تغال و 
توليد ايجاد نمي ش��ود بلكه فضاي كامال امني براي 
س��فته بازان و دالالن ارزي دوباره ايجاد خواهد شد. 
ب��ر اين اس��اس پيش بيني مي ش��ود در صورتي كه 
روند افسار گس��يخته جهش نرخ ارز ادامه پيدا كند 

ساير كاال هاي مصرفي نيز تحت تاثير قرار بگيرند و 
تورمي غيرقابل كنترل ايجاد شود. 

 شيب تند نزول
بر اساس اين گزارش در دومين روز كاري بورس 
و اوراق بهادار تهران طي هفته جاري، ش��اخص كل 
ب��ا كاهش 43۸واحدي همراه ش��د و رقم 96هزارو 
34۱ واحدي را ب��ه خود اختصاص داد. از همين رو 
در داد و س��تدهاي ديروز س��رمايه گذاران بورس��ي 
بيش از 793 ميليون برگه س��هم، حق تقدم و ساير 
دارايي هاي مالي را به ارزش يك هزار و 756 ميليارد 
ريال در 6۱ هزار نوبت معامالتي دس��ت به دس��ت 
كردن��د. همچنين دي��روز نماده��اي فوالدمباركه، 
گس��ترش نفت و گاز پارس��يان، ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران و سرمايه گذاري غدير با بيشترين تاثير 
منفي بر ش��اخص باعث كاهش اين متغير ش��دند. 
به اين ترتيب ش��اخص هاي بازار اول و دوم نيز روز 
يك شنبه به ترتيب 330 و ۸34 واحد نزولي شدند. 
افزون بر اين نماده��اي خدمات انفورماتيك، فوالد 
خوزستان و پتروش��يمي جم بيشترين تاثير مثبت 
را بر ش��اخص داشتند و مانع افت بيشتر اين متغير 
ش��دند. در س��وي ديگر در جريان داد و س��تدهاي 

روز گذش��ته گروه ه��اي فلزات اساس��ي، خودرو و 
كان��ه فلزي با بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت 
در ص��در برتري��ن گروه هاي صنعتي ق��رار گرفتند. 
عالوه بر اين صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد 
قيمت متعلق به نماده��اي حمل و نقل بين المللي 
خليج فارس، قند ش��يرين خراسان، واسپاري ملت، 
پ��گاه آذربايجان غربي، پارس خزر، معدني دماوند و 

خدمات انفورماتيك بود. 
در مقاب��ل نماده��اي آلوم��راد، س��ايپا دي��زل، 
ماشين س��ازي اراك، كاش��ي تكس��رام، بين المللي 
محصوالت پارس، پارس الكتريك و س��ايپا آذين با 
بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت 
نشس��تند. به گزارش سنا، س��رمايه گذاران بورسي 
روز گذش��ته براي خريد واحده��اي صندوق امين 
يك��م، اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، اوراق 
مش��اركت ملي نفت ايران، اوراق صكوك س��ايپا و 
اوراق مشاركت شهرداري شيراز با بيشترين تقاضا و 

سنگين ترين صف هاي خريد مواجه شدند. 
در مقابل گروهي از سرمايه گذاران تالش كردند 
با عرضه هاي سنگين از اوراق صكوك گل گهر، اوراق 
صكوك س��ايپا و اوراق مش��اركت شهرداري مشهد 
خارج ش��وند. اي��ن نمادها س��نگين ترين صف هاي 

فروش را داش��تند. در پايان معامالت روز يك شنبه 
بان��ك ص��ادرات با معامل��ه ۱۱9 ميلي��ون حجمي 
بيشترين حجم معامالت و واحدهاي صندوق امين 
يكم با معامله 300ميليارد ريالي بيش��ترين ارزش 

معامالت را داشتند. 

 سقوط آيفكس
در س��وي ديگ��ر ش��اخص كل فراب��ورس ك��ه 
در دقاي��ق ابتداي��ي معام��الت روز گذش��ته روند 
صع��ودي در پيش گرفته بود، در پايان بازار به افت 
۱۱واحدي ت��ن داد و در نزديكي پله ۱0۸6واحدي 
ايستاد. بر اين اساس معامله گران روز گذشته بيش 
از ۱۸۸ميليون سهم به ارزش ۲ هزار و ۱46ميليارد 
ري��ال را ميان خود دس��ت ب��ه دس��ت كردند كه 
در مقايس��ه ب��ا روز قبل از افزاي��ش حجم و ارزش 
دادوس��تدها در فرابورس حكايت داش��ت. عالوه بر 
اين نمادهاي فلزات اساسي، پااليشي و پتروشيمي 
همچون »هرمز«، »مارون«، »ميدكو«، »ش��اوان«، 
»ذوب« و »زاگ��رس« تا س��طح حداكث��ر ۲ واحد 
تاثير منفي بر آيفكس داش��تند و ريزش ديروز اين 
نماگر را رقم زدند. نگاهي به معامالت انجام  ش��ده 
در بازارهاي اول و دوم فرابورس نش��ان مي دهد در 
حالي نمادهاي »كوثر« و »ثرود« تا س��طح حداكثر 
4 درص��د رش��د قيم��ت را ب��ه ثبت رس��اندند كه 
نمادهاي »كمرجان« و »غفارس« با بيشترين افت 
قيمتي روبه رو شدند. از سوي ديگر باالترين حجم و 
ارزش معام��الت نيز به ترتيب به دو نماد »ذوب« و 
»زاگرس« تعلق گرفت. در نماد پتروشيمي زاگرس 
ارزش معام��الت ب��ه 60ميلي��ارد ريال رس��يد كه 
سهامداران حقيقي مشاركت 67درصدي در سمت 
خري��د و ۲7درصدي در س��مت ف��روش اين نماد 
داش��تند. بر اس��اس اين گزارش در نماد ذوب آهن 
نيز 35 ميليون سهم دست به دست شد. كل خريد 
اين سهام و 95درصد از فروش آن توسط حقيقي ها 

صورت گرفت. 
در همي��ن حال خريداران و فروش��ندگان اوراق 
تسهيالت مسكن روز گذشته بيش از 5۱ هزار ورقه 
تس��ه به ارزش بيش از 30ميلي��ارد ريال را جابه جا 
كردند. قيمت اي��ن اوراق نيز در دامنه 579هزار تا 
6۱0هزار ريال نوس��ان كرد. در بازار اوراق با درآمد 
ثاب��ت نيز معامل��ه حدود ۲ميليون ورق��ه بدهي به 
ارزش معامالت��ي بيش از يك ه��زار و 679 ميليارد 
ريال رس��يد. در همين حال نماد »اخزا606« امروز 
در ص��در اين بازار ايس��تاد و ش��اهد معامله حدود 
۱59ه��زار ورقه اس��ناد خزان��ه ب��ه ارزش بيش از 

۱۱7ميليارد ريال بود. 

امكان آش��نايي و تعامل بيش��تر فعاالن حقيقي و حقوقي 
بازار سرمايه با يكديگر و با نهادها و شركت هاي فعال در بازار 
سرمايه يكي از مزيت هاي نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و 
بيمه )فاينكس ۲0۱۸( اس��ت. به گزارش سنا، عليرضا كديور 
كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص مزيت هاي نمايشگاه هاي 
تخصصي از جمله فاينكس ۲0۱۸ اعالم كرد: اين نمايش��گاه 
در واقع فرصتي اس��ت كه نهادها يا شركت هاي فعال در بازار 
سرمايه مي توانند، خدمات خود را به صورت دقيق تر به مردم 
و س��هامداران معرفي كنند و مش��تريان هم مي توانند بهتر با 
اين خدمات آشنا ش��وند. وي در خصوص جذب سرمايه گذار 
خارج��ي از طري��ق فاينكس ۲0۱۸ بيان داش��ت: بخش��ي از 
مبحث جذب س��رمايه گذار خارجي از طريق نمايشگاه انجام 
خواهد ش��د، به ش��رطي كه در اين حوزه اطالع رساني كافي 
صورت گرفته باشد و سرمايه گذاران و نهادهاي خارجي فعال 
در ح��وزه بازار س��رمايه از زمان برگزاري و نح��وه آن اطالع 

كاملي در دست داشته باشند. 
وي ادام��ه داد: اما واقعيت اين اس��ت كه بخش��ي از روند 
جذب س��رمايه گذار خارجي به ريس��ك ها و روابط سياس��ت 
خارجي ايران با كش��ورهاي مزبور باز مي گردد كه اين مقوله 

به نظر خارج از اختيارات نمايشگاه بورس، بانك و بيمه است. 
كديور گفت: اگر اطالعات كافي براي حضور س��رمايه گذاران 
خارجي در دسترس قرار بگيرد، اين نمايشگاه مي تواند فرصت 
بس��يار مناس��بي براي جذب س��رمايه گذار خارجي شود. اين 
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: تجربه سال هاي قبل 
نمايش��گاه نش��ان مي دهد كه برگزاري دوره هاي آموزشي به 
صورت كوتاه مدت و كاربردي، س��هم زيادي در فرهنگ سازي 
بازار س��رمايه دارد. وي در خصوص مبحث فرهنگ سازي ابراز 
داشت: اگر اطالع رساني كافي در خصوص برگزاري نمايشگاه 
صورت بگيرد و س��رمايه گذاراني كه تاكنون وارد بازار سرمايه 
نش��دند و آش��نايي كاف��ي ندارن��د، بتوانند از نزدي��ك با اين 
نمايش��گاه آشنا شوند، مي تواند گام مهمي در ارتقاي فرهنگ 

سرمايه گذاري باشد. 
 اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: طبيعتا افراد فعال در 
حوزه بازار سرمايه در خصوص برگزاري اين قبيل نمايشگاه ها 
اطالع كافي داشته و در اين رويداد فرهنگي شركت مي كنند، 
اما موضوع مهم اين اس��ت، افرادي كه در اين زمينه اطالعات 
كافي ندارند، بتوانند جذب اين نمايشگاه شوند و در اين حوزه 

فعاليت كنند. 

اطالع رساني دقيق عامل جذب سرمايه گذار خارجي در فاينكس 20۱۸ 
ب��ه دنب��ال افزايش پياپي قيمت س��كه در ب��ازار آزاد، وجه 
تضمين اوليه قراردادهاي آتي س��كه طال در بورس كاال افزايش 
يافت. به گزارش تس��نيم، بورس كاالي ايران اعالم كرد مطابق 
با بند ۱۱ مش��خصات قرارداد آتي س��كه بهار آزادي طرح امام 
درخص��وص تعيين وج��ه تضمين اوليه قرارداد آتي س��كه طال 
و ب��ا توجه به افزايش قيمت تس��ويه روزان��ه قراردادهاي فعال 
طي روزهاي اخير از امروز)دوشنبه( پس از اتمام روز معامالتي 
وج��ه تضمين اوليه برابر ۱۸ميليون و 500 هزار ريال به همراه 
وج��ه تضمين اضافي در مجم��وع ۲3ميليون و 500 هزار ريال 
تعيين مي شود. اين گزارش مي افزايد: قرارداد آتي، توافقنامه يي 
مبني ب��ر خريد و فروش يك دارايي در زمان معين در آينده و 
با قيمت مش��خص اس��ت. به عبارت ديگر در بازار آتي خريد و 
فروش دارايي پايه قرارداد براس��اس توافقنامه يي كه به قرارداد 
استاندارد تبديل شده است، صورت مي گيرد كه در آن به دارايي 
با مش��خصات خاصي اشاره مي شود. همچنين در بازارهاي آتي 
الزامي نيس��ت كه كاال يا دارايي به طور فيزيكي رد و بدل شود 
و برخ��الف بازارهاي نقدي، انتقال مالكيت فوري دارايي مطرح 
نمي ش��ود بنابراي��ن در اين بازارها بدون در نظ��ر گرفتن اينكه 
فرد مالك دارايي باش��د يا نباشد، قراردادها قابل خريد و فروش 

هس��تند. عالوه بر اي��ن برخالف بازارهاي نقد كه پش��توانه آن 
تحويل دارايي اس��ت، بازارهاي معامالت آتي مبتني بر تس��ويه 
نقدي است و يكي از اهداف آن خريد و فروش دارايي در آينده 
است. همچنين در توضيح مفهوم وجه تضمين اوليه در قرارداد 
آتي سكه طال بايد گفت براي اطمينان از انجام تعهدات هر يك 
از طرفي��ن معامله درص��دي از ارزش قرارداد را به عنوان »وجه 
تضمي��ن اوليه« نزد كارگزار س��پرده مي كنند كه متناس��ب با 
تغيير ارزش قراردادهاي آتي، حس��اب هر يك از طرفين تعديل 
مي ش��ود. مبلغ وجه تضمين اوليه متغير و از طريق بورس كاال 
تعيين و اعالم مي ش��ود. بنابراين با كاهش قيمت ها از حس��اب 
سپرده خريدار كسر و به حساب سپرده فروشنده افزوده مي شود 
و بالعكس. عالوه بر اين عمليات به روزرساني حساب ها در پايان 
هر روز معامالتي توسط اتاق پاياپاي انجام مي گيرد. همواره بايد 
در حساب سپرده سرمايه گذار مبلغي تحت عنوان »حداقل وجه 
تضمين« كه معموال 60 درصد وجه تضمين اوليه است، موجود 
باشد. چنانچه سپرده سرمايه گذار از حداقل وجه تضمين كمتر 
شود اصطالحا call margin شده و ايشان ملزم به واريز وجه 
تا س��طح وجه تضمين اوليه يا بستن موقعيت خواهد بود. مبلغ 

واريزي »سپرده جبراني« ناميده مي شود. 

تاثير افزايش قيمت سكه در بازار آزاد بر قراردادهاي آتي

تئوريس��ين هاي اقتص��ادي دولت روحاني باي��د يك بار براي 
هميش��ه به مردم بگوين��د كه چه برنامه يي براي بازار س��رمايه 
دارند. محمدابراهيم قرباني فريد رييس هيات مديره يك شركت 
كارگ��زاري بورس با اش��اره به مطالب فوق و ب��ا انتقاد از تالطم 
بازاره��اي ارز، س��كه و طال گف��ت: تحرك هاي س��فته بازانه در 
بازاره��اي غيرمول��د و موازي بازار س��هام همچون ارز، س��كه و 
طال باعث ش��ده تا حجم معامالت در بازار سرمايه كاهش يافته 
و به تب��ع آن پول هايي كه از س��ال هاي گذش��ته در اين بازار به 
گردش در مي آمده يا پارك ش��ده به سمت بازار ارز كوچ كند و 

تبديل به اسكناس هاي سبز شود. 
وي ادامه داد: وقتي نرخ س��پرده هاي بانكي يا گواهي سپرده 
با وج��ود وعده دولت مبن��ي بر كاهش نرخ س��ود و حمايت از 

بازار س��رمايه به يك باره افزايش مي ياب��د، نتيجه يي جز كاهش 
قيمت س��هام و افت حجم معامالت در بازار س��رمايه را نخواهد 
داشت و به تبع آن رش��د مورد انتظار بازار محقق نمي شود. اين 
كارگزار با اش��اره به بهبود سودآوري شركت هاي بورسي نسبت 
به س��ال گذشته عنوان كرد: دسترسي به مواد اوليه و تسهيالت 
مالي و بانكي باعث ش��ده تا شركت ها در مجموع نسبت به سال 
قبل وضعيت بهتري داش��ته باشند اما مشكالت و سياست هاي 
اقتصادي باعث شده تا اين رشد سود دچار تخريب و نااطميناني 

در اذهان شود. 
به گزارش فارس، انتش��ار گواهي س��پرده بانكي با نرخ سود 
۲0درص��دي و همچنين تالطم در بازار س��كه و ارز باعث لطمه 
خوردن بازار س��رمايه ش��ده و مانع از ورود پول هاي پرحجم به 

بازار شده است. به باور وي در حال حاضر حجم معامالت سهام 
در ب��ورس به دليل اف��ت حجم نقدينگي و ع��دم گردش آن با 
كاهش روبه روس��ت كه از تضعيف اميد به آينده در بازار ناش��ي 

شده است. 
قرباني فري��د با اش��اره به چش��م انداز ب��ازار ارز گف��ت: روند 
قيمت ها در اين بازار تداوم نخواهد داشت و باالخره در نقطه يي 
متوقف خواهد ش��د ولي در بازار س��رمايه روند رشد سودآوري 
شركت ها ادامه خواهد داشت و مي تواند براي سهامداران منافع 

مناسب تري را در بر داشته باشد. 
وي با بيان اينكه دولت براي جبران كسري بودجه خود روي 
ب��ازار ارز و طال تمركز كرده، يادآور ش��د: اقتص��اد بايد از طرق 
متغير هاي مولد و واقعي رونق يابد نه با س��فته بازي و بازارهاي 

غيرمولد و اين در حالي است كه دولت در حالي بر لزوم حمايت 
از بازار س��رمايه از طريق كاهش نرخ س��ود بانكي تاكيد مي كند 
كه به يك باره و يك ش��به اقدام به انتش��ار گواهي سپرده با نرخ 

سود ۲0درصدي مي كند. 
اين كارگزار بورس تهران تاكيد كرد: تئوريسين هاي اقتصادي 
دولت روحاني بايد به مردم و س��رمايه گذاران به طور واضح اعالم 
كنند كه از بازار س��رمايه چه مي خواهند. بايد از بازار س��رمايه 
حماي��ت ش��ود اما نه با پ��ول بلكه با تدوي��ن و تبيين برنامه يي 
منسجم و جامع تا بتوانند اعتماد را به اين بازار بازگردانند. پول 
به اندازه كاف��ي در اختيار مردم وجود دارد كه در صورت ايجاد 
اعتماد براي آنها اقدام به س��رازير كردن سرمايه ها به بازار سهام 

و حمايت از آن خواهند كرد. 

يك كارگزار بورس مطرح كرد

برنامه دولت براي بازار سرمايه چيست

ديدگاه

امكان تغيير در فرمول هاي پيشنهادي وزارت صمت
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سال سياه طال!
رييس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان طال، 
جواهر و نقره، س��كه معتقد اس��ت در پنجاه سالي 
ك��ه در ب��ازار فعاليت داش��ته، هيچ  گاه ب��ازار را تا 
اين حد بي ثبات و ترس��ناك نديده اس��ت. عبادهلل 
محمدولي در مورد س��رعت گرفتن افزايش قيمت 
طال در بازاره��اي داخلي مي گويد: اين اتفاق چند 
دليل دارد: موضوع اول دورنما اس��ت؛ پديده يي كه 
با آن آش��نا هس��تيم و مربوط ب��ه نگراني از آينده 
اس��ت. موض��وع ديگر نگران��ي كس��ب و كارهاي 
توليدي است كه سال هاست فكري به حالش نشده 
و كاري ص��ورت نگرفته اس��ت. موضوع بي كاري و 
خرده س��رمايه هايي كه در پي اين اتفاق وارد بازار 

مي شود، هم تاثيرگذار است.
او در ادام��ه ب��ه تبع��ات بيروني اي��ن اتفاق و 
تنش ه��اي سياس��ي مي��ان ابرقدرت ه��اي جهان 
اش��اره مي كند و مي گويد: تبعات و مسائل سياسي 
چ��ون درگيري و تنش ميان چين و امريكا موجب 
افزايش قيمت طال و ارز شده، اما وضعيت در بازار 
طوري است كه ما بازاري ها مي گوييم: »سكه ترمز 
بريده اس��ت!« در اين مي��ان نقش بانك مركزي با 
توجه به سياس��ت هايي كه در پيش گرفته و حجم 
تقاض��ا را نبايد ناديده گرف��ت. ببينيد در يك ماه 
گذش��ته، قيمت هر انس طال بين ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ 
دالر بوده اس��ت و اختالف قيمت تنها بيست دالر 
را نش��ان مي دهد. در اين ش��رايط بايد ريشه اين 
مش��كالت را در درون كش��ور جس��ت وجو ك��رد. 
محمدولي مي گوي��د: قيمت ها مدام در حال تغيير 
اس��ت؛ روز گذش��ته هر گرم طال ۱۶۱ هزار تومان 
ب��ود و در ح��ال حاضر ۱۶۸ هزار تومان اس��ت. او 
درمورد آينده هم مي گويد: طي ۵۰ س��الي كه در 
بازار حضور داشته ام، چنين وضعيت و بي ثباتي اي 
را تجربه نكرده بودم؛ و هرگز چنين س��ال بدي را 
نديده بودم. اين در حالي اس��ت كه واقعيتي كه در 
بازار وجود دارد به هيچ وجه با گفته هاي مسووالن 
و رس��انه ها هم خواني ندارد. امروز در بازار كس��ب 
و كاري وج��ود ندارد و مش��تري پاي��ش را به بازار 
نمي گذارد. بايد هر چه زودتر براي انبوه مش��كالت 

فكري انديشيد. 
رييس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان طال، 
جواهر و نقره، سكه در مورد تاثير بانك ها در شكل 
گرفت��ن اين وضعيت ترس��ناك هم مي گويد: در ۶ 
ماه اول سال اعالم شد سود بانكي كم خواهد شد و 
اين اتفاق رخ داد ولي در ۶ ماهه دوم مجددا س��ود 
بانكي افزايش پيدا كرد. بانك ها هر طور دل ش��ان 
مي خواهد رفتار مي كنند و اين اصال خوب نيست. 
بگذاريد طور ديگري بگويم كه در حال حاضر بانك 
مرك��زي س��كه هاي گرمي را با قيم��ت ۳۴۸ هزار 
تومان مي فروشد و س��وال اينجاست كه چرا سكه 

يك  گرمي با اين قيمت فروخته مي شود؟
 عبادهلل محمدولي در انته��ا آخرين قيمت ها را 
هم اعالم كرد: در حال حاضر قيمت هر مثقال طال 
۷۲۴ هزار تومان، هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱۶۷ هزار 
و ۲۰۰ توم��ان، هر انس طال در بازار جهاني، ۱۳۳۴ 
دالر، سكه طرح امامي يك ميليون ۷۸۳ هزار تومان، 
س��كه طرح قديم يك ميليون و ۷۴۰ هزار، نيم سكه 
۸۵۰ ه��زار توم��ان، ربع س��كه ۵۵۵ ه��زار تومان و 

سكه هاي گرمي ۳۴۸ هزار تومان است. 

 سال 97؛ ضرورت توجه
به رشد كوچك ها 

اگرچ��ه اقتص��اد اي��ران ب��ا مش��كالت زيادي 
دس��ت وپنجه ن��رم كرده اس��ت و دهه س��ختي را 
پش��ت سر گذاشته ولي در سال ۱۳9۶ رشد باالي 
۴درصدي را تجربه كرده اس��ت. اما بايد پرسيد آيا 
اين رشد مي تواند پايدار بماند و در سال 9۷ تكرار 
مي شود يا نه؟ محمود تواليي، رييس اتاق كاشان، 
در گفت وگو به پاي��گاه خبري اتاق ايران مي گويد: 
س��ال گذشته رشد باالي ۴ درصد در اقتصاد ايران 
اتف��اق افتاد اما اين رش��د همه اقتصاد را ش��امل 
نمي ش��د و در بخش هايي از اقتصاد قابل مش��اهده 

بود. 
ب��ه گفت��ه او، در برخ��ي از حوزه ه��ا چ��ون 
كسب وكارهاي كوچك و متوس��ط ركود شديدي 
را تجربه كردند. س��هم امروز رشد اقتصادي سهم 
بنگاه هاي بزرگ و اس��ت ن��ه بنگاه هاي كوچك و 

متوسط. 
رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي 
اتاق ايران به وضعيت بازار ارز در كشور اشاره كرده 
و آن را آش��فته بازاري مي خوان��د ك��ه برخ��ي از 
صادركننده ها به دليل باال رفتن نرخ ارز از آن دفاع 
مي كنن��د. اما او اين وضعيت بازار ارز را نامناس��ب 
مي داند كه بر روند رش��د اقتصادي در سال ۱۳9۷ 
تاثير منفي خواهد گذاش��ت. تواليي تاكيد مي كند 
باي��د دولت به فكر س��امان دادن اين بازار بيفتد و 
اجازه ندهد ب��ازار ارز به صورت لجام گس��يخته در 

حركت باشد. 
او معتقد اس��ت: تحقق رش��د ۴ درصدي براي 
اقتصاد ايران در س��ال 9۷ موفقيت بزرگي است و 
مي تواند به بهبود وضعيت اقتصادي كمك كند. اما 
بايد دولت قبل از هر كاري به بازار ارز سامان دهد. 
تواليي راهكار ديگري را پيشنهاد مي دهد: او به 
ارز جايگزين دالر اش��اره دارد كه فعاالن اقتصادي 
بتوانن��د از اي��ن طري��ق معامالت خود را س��امان 
دهن��د و هر ب��ار به بهانه يي نوس��انات، تحريم ها و 
محدوديت هاي بانكي بر روند و ش��يوه فعاليت آنها 

اثرگذار نباشد. 
او در ادام��ه گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران 
از ركود در بنگاه هاي كوچك و متوسط مي گويد و 
معتقد است: اگر اقتصاد ايران در سالي كه گذشت 
در برخي حوزه شاهد رشد ۴ درصدي بود ولي در 
برخ��ي از حوزه ها چون كس��ب وكارهاي كوچك و 

متوسط ركود شديدي را تجربه كرد. 
 به گفت��ه توالي��ي دول��ت باي��د ت��الش كند با 
برنامه ري��زي منس��جم به اين بخش از مش��كالت 
اقتص��ادي رس��يدگي كند. به گفت��ه تواليي رونق 
اقتصادي بايد همه حوزه ه��اي اقتصادي را درگير 
كند و مختص اقتصاد بخش دولتي نباش��د. سهم 
امروز رش��د اقتصادي س��هم بنگاه ه��اي بزرگ و 
اس��ت نه بنگاه هاي كوچك و متوسط. عضو هيات 
نمايندگان اتاق ايران تاكيد مي كند بايد در س��ال 
۱۳9۷ هم��ه بخش ه��اي اقتصادي درگير رش��د 
اقتصادي باش��ند. اما اين س��امان دادن اين مساله 

نياز به برنامه ريزي جدي دارد. 

اخبار

براي حمايت از كاالهاي ايراني چه بايد كرد؟

راهكار تشكلي براي حمايت از توليد داخلي
تعادل|

س�ال 1397 با عنوان سال »حمايت از كاالي 
ايراني« نامگذاري ش�ده و اين درحالي است كه 
بس�ياري از توليدكنندگان ايراني با مش�كالتي 
دس�ت و پنجه ن�رم مي كنند كه تولي�د آنها را 
به شدت تحت الش�عاع قرار مي دهد. در ماه هاي 
پاياني س�ال گذشته افزايش بي سابقه نرخ دالر 
موجب ش�د اقتص�اد اي�ران بيش از ه�ر زمان 
ديگري به ورط�ه پيش بيني ناپذي�ري بيفتد. با 
اين همه، برخي تش�كل ها و اصناف، به صورت 
مس�تقيم و غير مستقيم براي تحقق حمايت از 
تولي�د داخلي برنامه و راه�كار ارائه داده اند: از 
انجمن فوالد ايران كه پيش�نهاد تاس�يس يك 
تعاوني صادراتي براي افزايش صادرات فوالد را 
ارائه داده، تا اتحاديه پوشاك تهران كه مي گويد 
دول�ت باي�د ب�ا بازاريابي مناس�ب ب�راي مازاد 
توليدات پوش�اك كشور آخرين سنگرهاي اين 

صنف در مقابل توليدات خارجي را حفظ كند. 
  

همين چند روز پيش بود كه رييس كميسيون 
ان��رژي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ته��ران از تش��كل هاي مختلف كش��ور خواس��ت 
برنامه هاي خ��ود را براي حماي��ت از توليد كاالي 
ايراني ارائ��ه دهند. رضا پديدار گف��ت: اتاق تهران 
بايد از تشكل ها بخواهد براي تحقق نامگذاري سال 
9۷ چند چالش اصلي يا خواس��ته هاي مهم خود را 
به همراه اقدامات اصالحي با ذكر س��ازمان يا نهاد 
دولتي و قانونگ��ذاري براي بسترس��ازي به همراه 
نتايج احتمالي اجرايي ش��دن اقدامات را به  صورت 
كارشناس��ي اعالم كنند. پدي��دار افزود: كااليي كه 
مشمول توليد و حمايت قرار مي گيرد بايد حداقل 
داراي چهار ش��اخص باشد: اش��تغال زايي مناسب، 
كاهش وابستگي بين المللي از منظر عمق فناوري و 
تكنولوژي، مزيت رقابتي ملي و بين المللي و ارزش 
اف��زوده اقتصادي. به گفته او، نامگذاري س��ال 9۷ 
به نوعي تمديد س��ال قبل اس��ت ب��ا اين تمايز كه 
در س��ال جديد تاكيد بر كاالي ايراني است با اين 
نامگذاري دولت و كش��ور يك فرصت يك س��اله را 
پي��ش روي خود خواهند داش��ت با تمام ش��رايط 
اقتصادي و سياس��ي آوار ش��ده از عملكرد گذشته 

دولت ها در داخل و بين الملل. 

 پارلمان بخش خصوصي دست به كار مي شود
عضو ات��اق تهران ادام��ه داد: براس��اس تجربه 
چندين دهه س��پري ش��ده و تحليل هاي بسيار از 
سوي اقتصاددانان و عالمان تئوري هاي مديريتي و 
اجرايي، دولت نمي تواند مجري و متصدي مناسبي 
ب��راي تحقق اين نامگذاري بزرگ باش��د. پس چه 
نهادي  مي تواند بهترين نقش آفرين و مناسب ترين 
مق��ام براي پذيرش اين مس��ووليت بزرگ باش��د؟ 

نهادي كه بدون س��اختارهاي س��خت و بروكراسي 
پيچيده با تمام فعاالن اقتصادي كوچك، متوس��ط 
و ب��زرگ بخش ه��اي خصوصي و بعض��ا دولتي در 
ارتباط بوده و از لحاظ قانوني نيز بتواند قدرت الزم 
براي پياده سازي، نظارت و پايش عملكرد را داشته 
باش��د؟ او افزود: اتاق بازرگاني به عن��وان پارلمان 
بخش خصوصي و خانه فعاالن اقتصادي كشور كه 
به نوع��ي  مي توان آن را مجلس خ��واص ناميد، از 
يك طرف با حضور تش��كل هاي اقتصادي فعال در 
س��طح ملي و اس��تاني  مي تواند تمامي چالش ها و 
نيازها را به همراه راهكارهاي مفيد و عملياتي ارائه 
كند و از طرف ديگر به موجب قانون بهبود مستمر 
محيط كس��ب وكار قدرت و جاي��گاه الزم را جهت 
ايجاد مناسبات الزم و تعامل هدفمند با دولت را در 
خود  مي بيند. پس به نظر  مي رس��د نقش اين نهاد 
مردمي در س��ال حمايت از كاالي ايراني  مي تواند 
بسيار پررنگ تر از گذش��ته باشد. از اين رو توصيه 
 مي ش��ود، باتوجه به ظرفيت س��ازمان هاي ش��كل 
گرفته در سطح اتاق هاي بازرگاني كشور، به صورت 
حرفه يي و در س��ايه يك نقش��ه راه اي��ده آل، اتاق 
بازرگاني از تمامي تشكل هاي حرفه يي و تخصصي 
در ه��ر حوزه بخواهد براي تحقق اين نامگذاري در 
س��ال 9۷ چند چالش اصلي يا خواس��ته هاي مهم 
خود را به همراه اقدامات اصالحي با ذكر س��ازمان 
يا نه��اد دولتي و قانونگذاري براي بسترس��ازي به 
همراه نتايج احتمالي اجرايي ش��دن اقدامات را به 

صورت كارشناس��ي اعالم كنند. ت��ا لحظه تكميل 
اين گزارش، اتاق هاي بازرگاني براي درخواس��ت از 
تشكل هاي متبوع خود در راستاي ارائه راهكارهاي 
حماي��ت از توليد داخلي، اقدام��ي نكرده اند. با اين 
همه، اعضاي اتاق هاي بازرگاني، روساي تشكل ها و 
برخي فعاالن بخش خصوصي به صورت خودجوش 
از راه حل هايي گفته اند كه مي تواند توان تشكل ها را 

در حمايت از توليد داخلي همراستا كند. 

 دولت براي پوشاك ايراني بازاريابي كند
توليدكنندگان پوش��اك در ايران احتماال يكي 
از عمده تري��ن زخم خوردگان نبود يك سياس��ت 
مناسب در زمينه حمايت از توليد و كنترل واردات 
هس��تند. پوش��اك ايراني در واقع مدت هاست كه 
قافي��ه را به رقباي ترك و چيني خود باخته اند. اما 
آي��ا راه حل براي خروج از اين وضعيت و حمايت از 
تولي��دات ايراني در اين زمين��ه وجود دارد؟ رييس 
مركز پژوهش هاي اتحاديه پوشاك تهران به تازگي 
با بيان اينكه برندهاي س��طح پايين وارداتي، بازار 
فروش��گاه هاي كوچك را گرفته ان��د گفت: ۱۵هزار 
واحد خرده فروش��ي پوش��اك در س��طح اس��تان 
تهران وجود دارد كه اين فروش��گاه ها بازوي فروش 
تولي��دات داخلي بودند و اش��تغال ايجاد مي كردند 
ام��ا با ورود برندهاي پوش��اك وارداتي بازار فروش 

توليدات داخلي از بين رفته است. 
منص��ور تيرگر ب��ا بيان اينكه دش��من نقطه يي 

را م��ورد هدف قرار داده كه باعث فروپاش��ي توليد 
داخل مي ش��ود، گفت: توليد كننده س��كوي عرضه 
ن��دارد و محل عرضه توليدات��ش واحدهاي صنفي 
خرد اس��ت، بنابراين وقتي اي��ن واحدها در اختيار 
برنده��اي خارجي قرار مي گيرد قطعا توليد از بين 
مي رود. به گزارش فارس، رييس مركز پژوهش هاي 
اتحادي��ه پوش��اك بيان داش��ت: ما در بخش��ي از 
توليدات پوش��اك ازجمله ش��لوار جي��ن، پوليور، 
پارچه ه��اي تيش��رتي و جوراب خودكفا هس��تيم 
و توليد م��ا مازاد بر مصرف اس��ت. او افزود: وقتي 
توليد كااليي در كشورها مازاد بر نيازداخلي است، 
دولت ها وارد عمل مي شوند و با رايزني با كشورهاي 
ه��دف صادراتي از جمله پايي��ن آوردن تعرفه هاي 
گمرك��ي و انعق��اد قراردادهاي مختلف بخش��ي از 
بازار آن كشورها را به دست مي آورند. رييس مركز 
پژوهش هاي اتحاديه پوش��اك تهران ادامه داد: بر 
همين اس��اس دولت مكلف به بازارس��ازي است تا 
اضافه توليدات به بازارهاي ديگر روانه ش��ود و بايد 

قوانيني در اين راستا وضع كند. 
تيرگر بيان كرد: در بخش پوش��اك براي ما نه 
تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه با وضع تعرفه ترجيحي 
براي تركيه زمينه واردات پوش��اك ترك به ايران 
فراهم ش��ده است. او افزود: در بعضي از رسته هاي 
پوش��اك مازاد توليد و در برخ��ي ديگر جوابگوي 
بازار نيس��تيم درحالي كه مكانيزمي براي تعديل 
رسته مازاد نداشته ايم و براين اساس منابع درحال 

از بي��ن رفتن اس��ت. رييس مرك��ز پژوهش هاي 
اتحاديه پوش��اك تهران با تاكي��د بر اينكه ما اصال 
به روند برندهاي پوشاك سطح پايين و توليد آنها 
در داخل كش��ور احتياجي نداريم، گفت: كش��ور 
چين در دوره يي اي��ن كار را انجام داد و به برخي 
برندهاي پوش��اك اج��ازه واردات به ش��رط توليد 
در كش��ورش را داد اما اين كش��ور اين اجازه را به 
برندهاي مط��رح و لوكس داد كه تنها ۵ درصد از 

بازار را اشغال مي كردند. 

 شخصيت ها چه گفتند؟
حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران 
در يادداشتي كه در پايگاه خبري اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران منتش��ر شد، 
مهم تري��ن راه��كار حماي��ت از كاالي ايراني در 
س��ال جاري را »كاهش قيمت تمام شده توليد« 
دانس��ته و اين طور نوش��ته اس��ت:»واقعيت امر 
اين اس��ت ك��ه وقتي در اقتصاد اي��ران نرخ بهره 
بانك��ي و هزينه هاي مالي��ات و تامين اجتماعي 
براي بس��ياري باالس��ت و مداخله هاي دولت در 
فرآيند تعيين دس��تمزد نيز كه به  دنبال افزايش 
۲۰درص��دي دستمزدهاس��ت بر فرآين��د توليد 
تاثي��ر مي گذارد در عمل نمي توانيم ش��اهد ارائه 
محص��والت با كيفيت و رقابت پذير باش��يم كه با 
اس��تقبال بازار نيز مواجه شود. نكته ديگر اينكه 
در فضاي كسب وكار ايران، هماهنگي كافي ميان 
سياس��ت هاي پولي، مالي و ارزي با سياست هاي 
تج��اري وجود ندارد به  نوع��ي كه گاه دولت ها با 
نيت هاي��ي غير از حماي��ت از توليد داخلي، مثال 
كنترل تقاضا در بازار ارز در حوزه تعرفه ها دخالت 
مي كنند و مس��تقيما حوزه تولي��د را تحت  تاثير 
قرار مي دهند. كوتاه  سخن اينكه اگر ما خواستار 
حمايت مردم از توليد داخل هستيم بايد بتوانيم 
كاال و خدمات را با قيمت و كيفيت مناسب تهيه 
و به مصرف كنن��ده عرضه كنيم و تحقق اين امر 
منوط به اين اس��ت كه فع��االن اقتصادي از نظر 
قيمت تمام  شده امكان نقش آفريني مورد انتظار 

را داشته باشند.«
در اقدام��ي ديگ��ر، رييس ات��اق اصناف مركز 
اس��تان مرك��زي از معافي��ت ۵۰ درص��دي حق 
عضويت ساالنه براي واحدهاي صنفي توليدكننده 
محص��والت داخلي خب��ر داد. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رساني اتاق اصناف ايران جمشيد زند گفت: 
در راس��تاي تحقق منويات رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي و در راستاي نامگذاري هوشمندانه سال 
9۷ ب��ا راهبرد »تروي��ج عرضه و مص��رف كاالي 
ايران��ي« واحده��اي صنف��ي تولي��دي و توزيعي 
ك��ه انحصار محصوالت داخل��ي را توليد يا توزيع 
مي كنن��د از معافيت ۵۰ درص��دي حق عضويت 

ساالنه و سال اول برخوردار خواهند شد. 

 تجارت با تركيه بايد دوطرفه
و منطقي باشد

 نقش پارلمان بخش خصوص
در حمايت از توليد داخلي

روس��اي اتاق ه��اي بازرگان��ي تهران و 
ايران به همراه س��اير اعضاي هيات رييسه 
اتاق ايران با علي الريجاني، رييس مجلس، 
ديدار ك��رده و بر آمادگ��ي پارلمان بخش 
خصوصي كشور براي همراهي با مجلس و 
دولت در راس��تاي تحقق شعار سال ۱۳9۷ 

تاكيد كردند. 
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق ايران، در 
اين ديدار غالمحسين شافعي، رييس اتاق 
اي��ران تاكيد مقام معظ��م رهبري در مورد 

حماي��ت از كاالي ايراني را مورد توجه ق��رار داد و اظهار اميدواري كرد: اينكه موضوع 
توليد داخلي از سوي باالترين مقام كشور مورد تاكيد قرار گرفته، نكته يي بسيار مثبت 
اس��ت و بايد از اين ظرفيت بهترين اس��تفاده را كرد. بايد قبول كنيم كه در سال هاي 
گذشته نتوانسته ايم به اهداف موردنظر نزديك شويم. حال كه نامي متعالي براي سال 
پيش رو داريم و حمايت از كاالي ايراني به عنوان هدف عالي كشور پيش روي مردم و 
مس��ووالن قرار دارد، بايد فرصت را مغتنم بشماريم و اجازه ندهيم اين سال با حسرت 
به پايان برسد. شافعي افزود: حمايت از كاالي ايراني به معني حمايت از توليد ملي هم 
در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا است. وقتي هم مسووالن و هم مردم خطاب قرار 
مي گيرند به مفهوم آن است كه بايد در هر جايگاهي به دنبال اين هدف متعالي بود. اگر 
در توليد داخلي گفتمان واحدي وجود داشته باشد و الزامات الزم براي حمايت از توليد 
داخل از جمله بهبود فضاي كسب و كار فراهم شود، مي توان اين شعار را محقق كرد. 

علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي نيز ضمن تاكيد بر اهميت و ضرورت 
تحقق عنوان س��ال تصريح كرد: نقش و جايگاه ات��اق بازرگاني در تحقق ارتقاي جايگاه 
توليد داخل و حمايت از كاالي داخلي غيرقابل انكار بوده و فعاالن اقتصادي بايد در اين 
رابطه از تمام ظرفيت خود استفاده كنند. او بيان كرد: بخش خصوصي مي تواند پررنگ تر 
از گذشته در صحنه اقتصادي كشور ايفاي نقش كند؛ بطور حتم هماهنگي و استفاده از 
نقطه نظرات بخش خصوصي در اين زمينه مي تواند به مجلس كمك كند. در اين نشست 
مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران و نايب رييس اتاق نيز حضور داشت و در مورد تقويت 
توليد داخل با بهبود فضاي كسب وكار، كاهش دخالت هاي نهاد دولت و ايجاد رقابت سخن 
گفت. محمدرضا انصاري، حس��ين سالح ورزي و حسين پيرموذن، ديگر نواب رييس اتاق 

ايران و عال ميرمحمدصادقي، نايب رييس اتاق تهران نيز در اين ديدار حضور داشتند.

به صورت مشخص دولت براي مديريت 
ب��ازار ارز آن كاري را ك��ه فع��االن بخ��ش 
خصوصي و كارشناس��ان مي گوي��د انجام 
نمي دهد. ارز جزو مهمي از اقتصاد اس��ت و 
در ح��ال حاضر به نظر مي رس��د كه دولت 
برنامه مشخصي براي مديريت و بازگرداندن 

ثبات به بازار ندارد. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است كه 
در حال حاضر صادرات غيرنفتي با چالش هاي 

جدي در كشورمان رو به رو است. رضي آقا ميري مي گويد: » در كنار چالش هاي تخصصي 
صادرات غيرنفتي كه همچون گذش��ته باقي اس��ت، در حال حاضر مهم ترين مشكلي كه 
پيش روي صادرات وجود دارد فضاي متشنج وابط بين المللي و فشارهاي امريكا است كه 
نگراني هاي زيادي را ايجاد كرده است و مي تواند حتي نگران كننده تر باشد. « او مي گويد: 
متشنج شدن فضاي روابط بين المللي و اثرات آن روي صادرات، اعتماد به نفس را هم از 
صادرات كننده ما گرفته است و هم از واردكنندگان آن طرف كه طرف هاي صادركنندگان 
ما، هستند و اين آسيب هاي بسياري را به وجود خواهد آورد. ما داريم به سمت بي ثباتي 
حركت مي كنيم و همه مي دانند كه اقتصاد در يك محيط بي ثبات نمي تواند رشد داشته 
باش��د و ش��اهد توسعه اقتصادي باشيم. ما االن درگير جنگ هستيم و اين چيزي نيست 
كه پنهان باشد. او در پاسخ به اين سوال كه دولت بايد براي بازگرداندن ثبات به بازار ارز 
چه اقداماتي را انجام دهد، مي گويد: » به صورت مشخص دولت براي مديريت بازار ارز آن 
كاري را كه فعاالن بخش خصوصي و كارشناسان مي گويد انجام نمي دهد. ارز جزو مهمي 
از اقتصاد است و در حال حاضر به نظر مي رسد كه دولت برنامه مشخصي براي مديريت 
و بازگرداندن ثبات به بازار ندارد. ش��ما ببينيد ي��ك دفعه مي آيند و يك مرتبه نرخ بهره 
بانكي را كاهش مي دهند بدون اينكه در نظر بگيرند اين كار چه اثراتي دارد و چه صدماتي 
مي تواند بزند و بعد كه مي بينند مش��كالت ارزي پيش آمد و بازارها بي ثبات ش��د دوباره 
يك مرتبه تصميم مي گيرد كه بهره بانكي را باال ببرد براي اينكه نقدينگي را جمع كند؛ 
 توجه داشته باشيد اين تصميمات بدون مطالعه، مقطعي و ناگهاني است و آينده نگري و 
پيش بيني پذيري در آن ديده نمي ش��ود و نتيجه آن مي ش��ود وضعيت كنوني؛ سوال اين 
است كه در يك مجموعه فارغ از آينده نگري چگونه مي توانيم مثال درباره آينده ارز، تورم، 

ثبات اقتصادي و... تصميم گيري كرد.

ريي��س كانون انجمن ه��اي صنايع 
غذايي ايران خواس��تار تجارت با تركيه 
در يك مس��ير منطقي و دوطرفه شد و 
گفت: بازار كاالهاييش كه قدرت توليد 
داخلي در آن وجود دارد، نبايد از سوي 

كاالهاي ترك تصاحب شود. 
ب��ه گ��زارش تس��نيم، محمدرض��ا 
مرتضوي با اش��اره ب��ه حضور كاالهاي 
ت��رك در بازار ايران گفت: ايران اكنون 
مي توان��د در بس��ياري از رش��ته هاي 

توليدي از كاالهاي توليد داخلي اس��تفاده كند و بهتر اس��ت كه واردات را به 
كاالهاي واس��طه يي موكول كرد؛ بنابراين در تجارت با هر كش��وري از جمله 
تركيه حتما بايد دو طرف اين موارد را رعايت كنند كه كاالهايي كه در ايران 
قابل توليد اس��ت را وارد نكنند. اين در حالي است كه كاالهايي كه در تركيه 

قابل توليد نيست، بايد از سوي ايران صادر شود. 
رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي افزود: بايد از فرصت هاي در اختيار 
ترك ه��ا براي م��راودات تجاري بهره گرفت نه اينكه ب��ازار در اختيار كاالهاي 
مصرف��ي آنها قرار گيرد، اين در حالي اس��ت كه در ح��وزه تكنولوژي، ترك ها 
پيش��رفت بزرگي داش��ته اند و در حوزه آبياري و زراعت مي توان از اين كشور 
به��ره گرفت، در حالي كه ايران خود در حوزه كاالها و محصوالت كش��اورزي 
صاحب نام اس��ت و بايد در حوزه تكنولوژي هاي مرتبط با اين حوزه از تركيه 

كمك بگيرد. 
وي تصري��ح كرد: اگ��ر بازارها را به ص��ورت منطقي در اختي��ار دو طرف 
ق��رار دهيم بطور قط��ع، هر دو طرف س��ود خواهند برد و ظرفيت مناس��بي 
در همكاري هاي مش��ترك ايجاد مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه اكنون ۵۰ 
درص��د ظرفيت صنايع غذايي ايران خالي اس��ت و صنايع تبديلي بزرگ ترين 
مشكلي كه اكنون دارد تامين مواد اوليه است كه در صورت چاره انديشي براي 
آن ع��الوه بر تامين بازار داخلي، مي تواند به اهداف صادراتي هم دس��ت يابد. 
مرتض��وي گفت: ب��ازار ايران نبايد به راحتي در اختي��ار كاالهاي خارجي قرار 
گيرد و بايد در حوزه هايي كه مزيت توليد داخلي وجود دارد، اجازه داده نشود 

كه توليد داخلي با واردات برخي كاالها از بين برود. 

فضاي متشنج در روابط بين المللي 
به صادرات لطمه مي زند

دبيركل اتاق اصناف ايران: 

فروش كاالي ايراني در اولويت كار اصناف است
دبيركل ات��اق اصناف ايران با بيان اينك��ه حمايت از كاالي داخلي 
وظيفه هر ايراني اس��ت، گفت: اصناف با در دس��ت داشتن نظام توزيع 
كاال جايگاه محوري در راستاي حمايت از توليد داخلي را دارند و سال 

9۷ در تمام اصناف اولويت فروش با كاالي ايراني است. 
علي عوض پ��ور در گفت وگو ب��ا خبرنگار پايگاه اطالع رس��اني اتاق 
اصناف ايران با اش��اره به نقش تبيين كننده اصناف با در دست داشتن 
نظام توزيع كاال افزود: حوزه توزيع كاال در اختيار اصناف است و اصناف 
ب��ا بيش از يك ميليون و ۱۰۰هزار واح��د صنفي توزيعي بخش عمده 
توزيع كشور را به عهده دارند. وي ادامه داد: اولويت برنامه اتاق اصناف 
ايران در س��ال 9۷ ايجاد ارتب��اط منطقي بين حوزه توليد و توزيع كاال 
است به طوري كه اولويت با فروش كاالي داخلي در نظام توزيع خواهد 
ب��ود. بايد تمركز روي نقش بازاريابي تولي��دات به حوزه داخلي منتقل 
شود كه خود داراي الزاماتي در توليدات داخلي است كه توليدكنندگان 
بايد لحاظ و رعايت كنند. دبيركل اتاق اصناف ايران با بيان اينكه جذب 
رونق اقتصادي منجر به ايجاد ش��غل و توس��عه اقتصادي خواهد ش��د، 

اظهار كرد: اتاق اصناف ايران نيز حمايت هاي الزم را در راستاي حمايت 
از كاالي ايراني خواهد داش��ت. از سال قبل اقدامات اساسي در راستاي 
حمايت از توليد كاالي ايراني ش��روع شده و دستورالعمل هاي ارشادي 
به مراكز اس��تان ها براي تمركز روي فروش كاالي داخلي ارسال شده و 
اس��تقبال خوبي هم صورت گرفته كه قطعا اين حركت در سال جديد 
سرعت و جهش بيش��تري به خود خواهد گرفت. عوض پور اظهار كرد: 
ب��راي حماي��ت از كاالي ايراني بايد اقدامات اساس��ي در حوزه اقتصاد 
كالن و حاكميت صورت بگيرد. همچنين الزم است به دنبال مزيت هاي 
نسبي رونق توليد باشيم و فضا را براي رقابتي كردن توليد كشور آماده 
كني��م و براي رقابتي كردن چند وظيفه كالن وجود دارد كه مهم ترين 
آن س��اماندهي نظام قاچاق در كشور اس��ت به گونه يي كه مانند اكثر 
كش��ورهاي همتراز ديگر چيزي به اس��م قاچاق كاال نداشته باشيم. او 
افزود: براي حمايت از كاالي ايراني، نياز به حمايت هايي همچون اصالح 
ساختار نظام بانكي كشور و تخصيص با حذف بروكراسي هاي زائد اداري 
و نرخ بهره مناسب تسهيالت بانكي داريم اكنون براي ساماندهي توليد 

داخل��ي در حوزه نظام بانكي تس��هيالتي قرار داده ان��د كه تفاوتي بين 
تس��هيالت تجاري بازرگاني با حوزه توليد وجود ندارد كما اينكه براي 
حوزه تجارت بازرگاني برگش��ت سرمايه ۳ ماهه اتفاق مي افتد در حالي 
كه در حوزه توليد برگش��ت سرمايه در خوشبينانه ترين حالت حدود ۳ 
س��ال طول مي كشد كه ارائه تس��هيالت با نرخ حدود ۲۰درصد مقرون 
ب��ه صرفه نيس��ت. عوض پور تاكيد كرد: براي حماي��ت از توليد داخلي 
در حوزه حاكميت بايد ش��رايطي فراهم ش��ود كه به سمت تهييج عزم 
مل��ي برويم كه الزمه آن اعتماد ملي اس��ت و در ح��وزه توليد نيز بايد 
ب��راي بهبود وضعيت تكنول��وژي و تامين چرخه تامين م��واد اوليه تا 
كاالهاي نيمه ساخته ش��رايطي فراهم شود تا اين چرخه كامل شود و 

رقابت پذيري افزايش يابد. 
او افزود: چرخه توليد بايد زنجير وار بهم پيوس��ته و در راس��تاي 
تكمي��ل زنجي��ره ديگر حركت كند، ب��ه عنوان نمون��ه ما هفتمين 
توليد كننده گوشت مرغ در دنيا هستيم اما زنجيره هاي تامين مواد و 
دان��ه اوليه غذاي دام مرغ مثل كلزا و ذرت را در داخل توليد نداريم 

و چهارمي��ن وارد كننده مواد كلزا و دانه هاي ذرت هس��تيم و وقتي 
بازارها ي جهاني دچار تالطم مي شود توليد ما نيز با تغييرات همراه 
مي شود و قيمت توليد داخل ما نيز با نوسان مواجه مي شود. به گفته 
عوض پور، ارتباط دادن اين زنجيره تامين بس��يار مهم است و تمركز 
ما در توليد بايد روي مزيت هاي نسبي توليد كشور باشد و در حوزه 
توليد بايد ساير دس��تگاه هاي دولتي هماهنگ با نظام توليد باشند. 
دبيركل اتاق اصناف ايران افزود: ۶۶۰ هزار واحد توليدي در مجموعه 
اصن��اف كش��ور داريم كه بايد ب��ا زنجيره تامي��ن هماهنگ حركت 
كنن��د. يكي از الزامات در بخش تولي��د افزايش بهره وري و كاهش 
نرخ تمام ش��ده است كه در س��ال جاري و با همكاري سازمان ملي 
بهره وري اقداماتي را عملياتي خواهيم كرد. همچنين توسعه صادرات 
محصوالت توليدي صنفي نيز يكي از الزامات براي حمايت از كاالي 
ايراني در بازارهاي هدف صادراتي خواهد بود كه در برنامه هاي سال 
جاري اين اتاق برنامه ريزي ش��ده اس��ت كه با حمايت هاي دولت در 

صادرات شاهد تحقق اهداف ملي خواهيم بود. 
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7  جهان

پيشتازي اوربان در انتخابات مجارستان درخواست كمك بلر از مركل»لوال داسيلوا« به زندان رفت
گروه جهان|

با وجود تجمع هواداران پرش��ور لوال داسيلوا رييس جمهور سابق برزيل كه 
در چند روز گذش��ته مقابل محل اقامتش س��د انس��اني ايجاد كرده بودند، او 
شامگاه شنبه با تاكيد بر اينكه خود را باالتر از قانون نمي داند، تسليم ماموران 
پليس ش��د تا دوران ۱۲ س��اله زندان خود را آغاز كند. به گزارش بي بي سي، 
لوال ۷۲ ساله، مي گويد دشمنان سياسي اش پرونده فساد را براي رد صالحيت 
قانوني او براي حضور در انتخابات آتي رياست جمهوري ترتيب داده اند. او براي 
ثبت نام در انتخابات تا ماه آگوست فرصت دارد و نظرسنجي ها اين سياستمدار 
چپ گرا را پيش��تاز اذهان عمومي معرفي مي كنند. لوال اكنون توسط پليس به 
زنداني در ش��هر جنوبي كوريتيبا منتقل خواهد ش��د تا محكوميت ۱۲ س��اله 
خ��ود را آغاز كند. او ش��نبه در حالي كه ديلما روس��ف ديگر رييس جمهوري 
س��ابق برزيل، در كنارش بود براي هوادارانش سخنراني پرشوري كرد و گفت: 
»ب��ا گردني كوتاه به دنيا آمده ام كه اجازه مي دهد هميش��ه س��رم را باال نگه 
دارم... م��ن هيچ گاه خودم را فراتر از قانون ندانس��ته ام و اگر چنين بود هرگز 
وارد عالم سياس��ت نمي ش��دم و به جاي آن انقالب مي كردم.« او پس از اين 
سخنان درحالي كه بر شانه هوادارانش حمل مي شد، بدرقه شد. با وجود اين، 
گفته شده جمع هواداران لوال مانند سابق بزرگ نبوده و از چند صد نفر فراتر 
نرفته اس��ت. لوئيز ايناسيو لوال دا سيلوا در دادگاه متهم شد كه از يك شركت 
عمراني آپارتمان س��ازي در يكي از سواحل برزيل رش��وه گرفته بود تا به اين 
ش��ركت در گرفتن قراردادي از ش��ركت نفتي دولتي پتروبراس كمك كند. او 
اين اتهام را رد مي كند و از دادگاه هاي باالتر خواستار تجديدنظر شده است اما 
روند فرجام خواهي مي تواند ماه ها يا حتي سال ها طول بكشد. حدود سه سال 
اس��ت كه مقام هاي عالي برزيل پياپي در رس��وايي هاي مالي گرفتار مي  شوند. 
جز لوال، ديلما روس��ف رييس جمهور قبلي و ميشل تامر رييس جمهور كنوني 
هم با اتهام فس��اد مالي روبه رو بوده اند. يكي از وكالي لوال گفته اس��ت: »اين 
تصميم دادگاه س��رخود اس��ت. تصميم غيرقانوني است. خالف قانون اساسي 
اس��ت. خالف حقوق اوليه او به عنوان يك بش��ر است.« لوال از سال ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۱ رييس جمهور برزيل بود. اين كارگر س��ابق تراش��كار و كنشگر صنفي، 

نخستين فرد چپ گرايي بود كه در طول نيم قرن به رهبري برزيل رسيد. 

گروه جهان|
انتخابات پارلماني مجارستان يك شنبه در حالي آغاز شد كه جناح راست ملي گرا 
به رهبري ويكتور اوربان نخس��ت وزير كنوني اميد بس��ياري به پيروزي دارد. از سوي 
ديگر بيم آن مي رود كه با نخس��ت وزيري ويكتور اوربان ۵۴ ساله براي سومين بار پي 

در پي، مجارستان طعمه حاكميتي تماميت خواه گردد. 
به گزارش يورونيوز، نزديك به هش��ت ميليون جمعيت واجد ش��رايط مجاري در 
حال��ي ب��ه پاي صندوق هاي راي رفتند كه نامزد اصلي اين انتخابات كوش��يده تا آنها 
را از خط��ر مهاجران بترس��اند. در واقع سياس��ت سرس��ختانه ضدمهاجرت و رويكرد 
ملي گرايان��ه در دو دوره زمام��داري ويكتور اوربان ش��هروندان زيادي را به راي دادن 
مجدد به اردوي محافظه كاران ترغيب كرده است. خود ويكتور اوربان نيز در نخستين 

ساعات راي گيري در يكي از شعبه ها حاضر شد و راي خود را به صندوق انداخت. 
در انتخابات جاري، حزب چپ مجارس��تان و حزب راس��ت افراطي »يوبيك« تنها 
رقيبان جدي »فيدز«، حزب اوربان هس��تند. با وجود ش��واهد ب��راي پيروزي قطعي 
اورب��ان، برخي تحليلگ��ران موفقيت محدود و غافل گير كنن��ده دو حزب رقيب حزب 

حاكم را دور از ذهن نمي دانند. 
پي��ش از انتخابات از مناظره دولت با مخالف��ان خبري نبود زيرا اوربان وزني براي 
اپوزيسيون قائل نيست و اعتقاد دارد كه مخالفان تهديدي واقعي براي فيدز محسوب 
نمي ش��وند. حزب حاكم حتي برنامه انتخاباتي منتش��ر نكرد. اوربان يك سال پس از 
به قدرت رس��يدن تصميم گرفت حصاري بين مرزهاي كش��ورش با صربستان بكشد. 
دولت مجارس��تان همچنان تاكيد كرد كه مردم اين كش��ور تن به مصايب مهاجرت 
نخواهند داد. اوربان در شرايطي پيشتاز انتخابات است كه نتيجه اين راي گيري براي 
روابط آينده دولت مجارس��تان با اتحاديه اروپا بس��يار تعيين كننده خواهد بود. زلتان 
س��گالدي تحليلگر سياسي، مي گويد: »پرسش اساس��ي اين است كه از انتخابات چه 
بيرون خواهد آمد؟ آيا مجارستان مي خواهد يك كشور اروپايي باقي بماند يا به پوتين 
و روس��يه متعهد باش��د و تالش كند به راه حل هاي غيردموكراتيكي نزديك شود كه 
پوتي��ن متخصص آن اس��ت و در ابعاد ديگر نيز تركي��ه از آن بهره مي برد.« مبارزه با 
فساد از جمله ديگر موضوعات اصلي در كارزار انتخاباتي مخالفان بود. ميليون ها يورو 
رس��وايي مالي اخيرا به دولتمران مجارستان نسبت داده شده كه هر روز ابعاد تازه يي 
از آن افشا مي شود. با اين حال يافتن آلترناتيو براي راي دهندگان كار ساده يي نيست. 

گروه جهان|
نخس��ت وزير پيش��ين بريتانيا از صدراعظم آلمان خواست هر آنچه ممكن 

است براي لغو برگزيت و نگه داشتن بريتانيا در اتحاديه اروپا انجام دهد. 
به گزارش پايگاه آي نيوز، توني بلر نخس��ت وزير پيشين بريتانيا از حاميان 
سرس��خت باقي ماندن كش��ورش در اتحاديه اروپاس��ت و در دوران برگزاري 
همه پرس��ي نيز در كمپين حاميان »ماندن« فعاليت مي كرد؛ او كه در بيش از 
يك سال گذشته همچنان به سخنراني ها درباره عواقب خروج از اتحاديه اروپا 
هشدار مي داد، اكنون از آنگال مركل صدراعظم آلمان، درخواست كمك كرده 
اس��ت. او گفت: »آلمان بايد هر آنچه در توان دارد انجام دهد تا بريتانيا را در 
اتحاديه اروپا نگه دارد.« توني بلر در مصاحبه با نس��خه آلماني روزنامه بيزنس 
اينسايدر گفت: »خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يك اشتباه تاريخي خواهد بود. 
اروپ��ا و علي الخصوص آلمان، چيزهاي زيادي از دس��ت مي دهند. به نفع همه 
ماس��ت كه تجارت بدون مانع در سراسر اين قاره داشته باشيم و در زماني  كه 
س��اختارهاي خودكامه در حال ظهور مجدد هستند، بخواهيم دموكراسي هاي 
ليبرال را كنار هم نگه داريم.« اين رهبر سابق بريتانيا از حزب كارگر همچنين 
تاكيد كرد: درها بايد به روي مردم كش��ورش باز بماند كه اگر آنها خواس��تند، 
در اتحادي��ه اروپا بمانند. در ش��رايطي كه ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا، براي 
مذاكرات برگزيت تقال مي كند، بلر افزود كه آلمان مي تواند نقش��ي حياتي در 
ملغي كردن خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ايفا كند و اين در شرايطي است كه 

با فرانسه براي ايجاد اصالحات در اتحاديه اروپا همگام شود. 
اين سياس��تمدار بريتانيايي همچنين به تغيير چش��م انداز سياسي در پي 
انتخابات هاي اخير در آلمان و فرانس��ه اش��اره كرد و گفت: »آلمان همچنين 
مي تواند به پيش��برد بازگش��ت بريتانيا به اتحاديه اروپا از طريق نش��ان دادن 
اينك��ه اتحاديه اروپا مي تواند خودش را تغيير ده��د، كمك كند.« صدراعظم 
آلمان هنوز واكنشي به اين درخواست نداشته است. با اين حال او ماه فوريه با 

بيان دوباره موضع كشورش گفت آلمان برگزيت را تقبيح مي كند. 
تون��ي بلر پيش تر در مصاحبه  با راديو بي بي س��ي گفته بود به صحبت هاي 
انتقادي عليه خروج كش��ورش از اتحاديه اروپا ادامه خواهد داد و مجددا بحث 

برگزاري يك همه پرسي دوم را به ميان كشيده بود. 

 نسل كشي روآندا
فاجعه اي كه نبايد فراموش شود

گروه جهان| بيست و چهارمين سالگرد »نسل كشي« 
روآندا در آديس آبابا پايتخت اتيوپي و مقر اتحاديه آفريقا 
برگزار شد و روآندايي ها با تقديم حلقه گل، ياد قربانيان 
اين كش��تار را گرامي داش��تند و بيان مكرر اين حقيقت 
تاريخي را خواس��تار ش��دند. برگزار كنندگان اين مراسم 
بخش امور سياسي كميسيون اتحاديه آفريقا با همكاري 

سفارت جمهوري روآندا بودند. 
به گزارش شينهوا، روآندايي ها و دوستان مردم روآندا 
در سراس��ر جهان به اين كشور كوچك آفريقاي مركزي 
پيوس��تند تا ياد قربانيان نسل كش��ي را كه جان حدود 
يك ميليون نفر اقليت توتس��ي و هوتو را گرفت، گرامي 
بدارند. نسل كشي روآندا در سال ۱۹۹۴ به دنبال سقوط 
هواپيماي حامل »جووينال هابياريمانا« رييس جمهوري 
وقت روآن��دا در نزديك��ي كيگالي پايتخت اين كش��ور 
ب��ه وقوع پيوس��ت. »قوم هوت��و« اين عم��ل را به »قوم 
توتس��ي« نس��بت داد. همين امر در جامعه بي حكومت، 
آغازگر درگيري هاي ش��ديد ميان اين دو قوم ش��د. در 
جريان نسل كش��ي س��ال ۱۹۹۴ روآندا ك��ه از آن تحت 
عنوان تاريك ترين فاجعه انس��اني نيم س��ده گذشته ياد 
مي ش��ود، ظرف ۱۰۰ روز نزديك به يك ميليون انسان 
كش��ته ش��دند و بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تجاوز به زنان و 

دختران روي داد. 
پل كاگام��ه رييس جمهوري روآندا و همس��رش و 
دبير هيات ه��اي ديپلماتيك خارجي روي بناي يادبود 
قربانيان نسل كش��ي كه آرامگاه بيش از ۲۵۰هزار نفر 
اس��ت، حلقه گل قرار دادند. كاگامه س��پس مش��عل 
يادبود را روش��ن كرد. نماينده قربانيان نسل كش��ي و 
خان��واده قربانيان هم بر مزار آنها حلقه گل قرار دادند. 
مش��عل يادبود ب��راي ۱۰۰ روز يعني تا چهارم جوالي 
كه زمان توقف نسل كشي توسط نيروهاي دفاع روآندا 
اس��ت، روش��ن خواهد بود. رييس جمهوري روآندا در 
مراسم امسال با شعار »يادبود، اتحاد و تجديد« تاكيد 
كرد: »حقيقت درباره نسل كش��ي روآندا كليد اتحاد و 
سازش پايدار ميان روآندايي ها است. ما بايد به نگارش 
تاري��خ درباره اين نسل كش��ي ادامه دهي��م و به علل 
پيدايش آن بپردازي��م. روآندايي ها بايد در خط مقدم 
اي��ن نبرد براي نگه داش��تن ياد و خاط��ره آنها و بيان 
حقيقت قرار داش��ته باش��ند. ما بايد بازسازي را ادامه 
داده، قدرت مان را در تمام سطوح، اقتصادي و امنيتي 
افزاي��ش داده و از كاراي��ي جامعه  خودم��ان اطمينان 
حاصل كنيم. چنين اقدامي به بهبود ما، با وجود تاريخ 

بدمان كمك مي كند.«
در همين حال، خبرها از دس��تگيري فيليپ مانير از 
مظنونان نسل كش��ي روآندا در كامرون حكايت دارد. در 
محاكمه قضايي عامالن نسل كش��ي در فرانس��ه در سال 
۲۰۱۴، ماني��ر به اتهام قتل ش��مار زي��ادي از مردم قوم 
توتس��ي مجرم ش��ناخته و در س��ال ۲۰۱۵ حكم جلب 
بين الملل��ي براي او صادر ش��د. انتظار مي رود فرانس��ه 

استرداد او از كامرون را خواستار شود. 

بن سلمان به فرانسه رفت 
وليعهد عربستان س��عودي براي انجام س��فري ۲ روزه و 
ديدار با مقامات فرانسوي وارد پاريس شد. به گزارش رويترز، 
گفت وگ��و درباره اي��ران و قطر در راس برنامه س��فر وليعهد 
عربستان سعودي به فرانسه قرار دارد. بن سلمان پس از ديدار 
چند روزه خود از امريكا سفر خود به فرانسه را آغاز كرده است. 

حضور امير قطر در نشست 
سران كشورهاي عربي 

تميم بن حم��د آل ثاني امير قطر پانزدهم آوريل جاري 
براي شركت در نشست سران كشورهاي عربي در رياض در 
راس هياتي به عربستان سفر مي كند. به گزارش الرأي كويت، 
سخنگوي وزارت خارجه قطر با اشاره به اينكه احمد ابوالغيط 
دبيركل اتحاديه عرب به طور رسمي از قطر براي شركت در 
نشست آتي سران كشورهاي عربي در رياض دعوت كرده، 
گفت: مس��اله بحران منطقه خليج فارس در دستور جلسه 
اين نشست نيست. قرار است، دوشنبه )امروز( نشست هاي 
مقدماتي بيست و نهمين نشست سران كشورهاي عربي در 
رياض آغاز ش��ود. منطقه خليج فارس از ژوئن ۲۰۱۷ شاهد 
قطع روابط ديپلماتيك چهار كشور عربي عربستان، امارات، 
بحرين و مصر با قطر و اعمال تحريم هايي عليه اين كشور با 

طرح ادعاي حمايت دوحه از تروريسم است. 

سفر اردوغان به بريتانيا
يك مسوول عالي رتبه ترك از سفر رييس جمهوري اين 
كش��ور به بريتانيا در ماه مه ميالدي خب��ر داد. به گزارش 
النش��ره، رجب طيب اردوغان رييس جمه��وري تركيه در 
شرايطي به بريتانيا مي رود كه آنكارا به موضعش در مخالفت 
با س��رزنش روسيه در پرونده مس��موميت جاسوس سابق 
روس در انگليس پايبند اس��ت. رواب��ط ميان لندن و آنكارا 
در سال هاي اخير به مراتب قوي تر شده و تنش ها در روابط 
تركيه با برخي كشورهاي اروپايي ديگر مانند آلمان تاثيري 

نگذاشته است. 

تشديد انتقادها از كابل
ش��مار فزاينده تلفات غيرنظاميان در مبارزه با طالبان، 
انتق��ادات زيادي را نس��بت ب��ه رويكرد اخالقي و انس��اني 
حكومت افغانستان به وجود آورده است. به گزارش يورونيوز، 
حمل��ه نيروي هوايي ارتش افغانس��تان به مدرس��ه ديني 
هاشميه در واليت قندوز روز ۱۳ فروردين به كشته و زخمي 
ش��دن ده ها غيرنظامي و ش��ماري از افراد طالبان انجاميد. 
ش��مار كشته شدگان ۵۵ نفر اعالم شده، اما برخي شاهدان 
شمار قربانيان اين حادثه را بيش از ۱۰۰ نفر اعالم كرده اند. 

كمك امارات به ارتش لبنان 
امارات اعالم ك��رده ۲۰۰ميليون دالر ب��راي حمايت از 
ارت��ش و نيروهاي امنيتي لبنان اختص��اص خواهد داد. به 
گزارش ايرنا، در بيانيه وزارت خارجه امارات آمده اين اقدام در 
چارچوب حمايت از امنيت و رشد و شكوفايي لبنان و مردم 
اين كشور صورت مي گيرد. اين كمك در چارچوب كنفرانس 
اقتصادي كمك به دولت لبنان اس��ت كه جمعه در پاريس 
برگزار ش��د. قطر هم پيش تر گفته بود ۲۰۰ ميليون دالر به 

صورت وام و سرمايه گذاري در اختيار لبنان قرار مي دهد.

دريچه

كوتاه از منطقه

اصالحات اقتصادي در ميانه تنش هاي تجاري

تمهيدات »شي« براي مقابله با ترامپيسم

رييس جمهور  كوبا هفته آينده استعفا مي كند

تالش براي خروج از سايه كاستروها
گروه جهان|

رائول كاس��ترو، رييس جمهوري كوبا هفته آينده به 
طور رسمي از سمت خود استعفا داده و براي نخستين 
 بار پس از ۵ دهه قدرت را در اين كشور به فردي خارج 

از خاندان كاستروها واگذار خواهد كرد. 
فايننش��ال تايمز در گزارش��ي ب��ا عن��وان »كوب��ا 
پساكاس��ترو؛ فرار از سايه يي س��نگين« نوشته، حزب 
كمونيس��ت كوبا در سال جاري روزهاي بسيار دشواري 
در پيش دارد. رائول كاس��ترو 86 ساله، نوزدهم آوريل 
از رياس��ت جمهوري استعفا داده و احتماال جاي خود را 
به ميگوئل دياز كانل، معاون ۵۷ ساله خود خواهد داد. 
گرچه رياست جمهوري در كوبا پستي تقريبا تشريفاتي 
است و انتظار مي رود كه كاسترو همچنان رياست حزب 
كمونيس��ت و ارتش كوبا را در دس��ت داشته باشد اما 
از س��ال ۱۹۷6ميالدي اين براي نخستين  بار است كه 
برادران كاسترو اين كرسي را به شخص ديگري واگذار 
مي كنند. همچنين آنچه پيش بيني ها درباره آينده كوبا 
را ت��ا حدي مش��كل مي كند، نياز مبرم اين كش��ور به 
اصالحات شديد مدل اقتصادي است كه الگويش اتحاد 
جماهير ش��وروي بوده است. اما مس��اله اينجاست كه 
همين اصالحات ناگزير هم مي تواند به از دس��ت رفتن 

قدرت حزب كمونيست منجر شود. 
كاس��ترو در شرايطي اس��تعفا مي دهد كه در ۷ماه 
گذش��ته دولت دونالد ترام��پ، رييس جمهوري امريكا 
بيش��تر گام هايي كه دولت ب��اراك اوباما ب��راي بهبود 
روابط با كوبا برداش��ته بود را به عقب بازگردانده است. 
درحال حاضر ش��مار كاركنان سفارت اياالت متحده به 

پايين ترين س��طح خود از س��ال ۱۹۷۷ رس��يده است. 
زخم ه��اي عميق توفان ايرما به اقتصاد كوبا هنوز التيام 
نيافت��ه و كمك هايي كه از ونزوئال مي رس��يد به  دليل 
مشكالت عميق اقتصادي كه كاراكاس با آن درگير است 
تقريبا به نصف رس��يده اس��ت. پاول ويتال، اقتصاددان 
كوباي��ي مي گويد با وج��ود تمام اصالحات��ي كه رائول 
كاس��ترو در يك دهه گذشته انجام داده، اصالحاتي كه 
منجر به ايجاد ۵8۰ هزار شغل خصوصي و كسب وكار 
خرد در كوبا شده، اقتصاد اين كشور تقريبا به يك سوم 
آن چيزي رسيده كه در سال ۱۹8۵ميالدي بوده است. 
با توجه به استحكام نهادهاي حكومتي در كوبا هيچ كس 
انتظار ندارد كه با پايان رياست جمهوري برادران كاسترو 
بر اين كش��ور، تغييرات ناگهاني ايجاد شود. با اين حال 
اگرچه مقام هاي امريكايي ازجمل��ه ميگوئل دياز كانل 
تاكيد دارند كه كوبا هرگز تغيير نخواهد كرد، تغييرات 
بيولوژيكي در اين كشور اجتناب ناپذير است. تاريخ كوبا 
و تصوير انقالبي اين كشور در جهان كمرنگ شده است. 
اين درحالي اس��ت كه اقتصاد اين كشور نيز در آستانه 
س��قوط قرار دارد، واقعه يي كه مي تواند به بي ثباتي در 

۹۰مايلي از اياالت متحده منجر شود. 
نخستين پرس��ش در هر فرآيند انتقالي قدرت اين 
اس��ت كه »رهبر بعدي چه كسي خواهد بود؟« اما كوبا 
قرار نيست كه انتقال قدرت نرمالي داشته باشد. ميگوئل 
دياز كانل كه قرار اس��ت توسط نمايندگان مجلس ملي 
به عنوان رييس جمهور تاييد شود، اصالح طلب نيست. 
او از گوش��ي آي پد اس��تفاده مي كند و ق��ول داده كه 
دول��ت بعدي كوبا در برابر دغدغه هاي ش��هروندان اين 

كشور مسوول پذيرتر خواهد بود. اما خبري از ميانه روي 
نيست. آرتورو لوپز لوي، تحليل گر اطالعاتي سابق دولت 
كوبا مي گويد:»به اعتقاد من دياز كانل يك مدرن گراي 

غيرليبرال است«. 
در واق��ع دياز در كن��ار محدود ك��ردن هر حركت 
اصالحي بنيادين��ي بايد براي احي��اي جايگاه خود در 
مراك��ز اصلي قدرت كوبا تالش كن��د ازجمله در حزب 
كمونيست، ارتش و خانواده كاسترو. فرانك مورا، استاد 
روابط بين الملل دانشگاه بين المللي فلوريدا در اين باره 
مي گويد:»نيروهاي نظامي كه ش��امل وزارت كشور هم 
مي ش��ود، جايي كه قدرت واقعي را در دس��ت دارد.« و 
 اين دقيقا همان جايي كه كاس��ترو به عنوان يك ژنرال
۴ س��تاره بيش��ترين ارتباطات را دارد. الخاندور پس��ر 
كاس��ترو، كارش��ناس ضد جاسوس��ي در وزارت كشور 
است. مورا مي گويد:»انتظار من اين است كه رائول باقي 
عمر خود را به نحوي شبيه دنگ شيائو پينگ)در چين( 
بگذراند؛ يعني قدرت رس��مي اش كاهش يابد اما قدرت 
غيررس��مي او تا زماني كه در قيد حيات است همچنان 
به قوت خود باقي باش��د.« با اين حال جانش��يني كانل 
دياز تغييراتي را در سبك و چشم انداز زمامداري در كوبا 
ايجاد خواهد كرد. لوپز لووي معتقد اس��ت كه انتصاب 
كلن��ل دياز به عنوان رييس جمهور به ناگزير تغييرات و 
بازسازي هايي را در درون حزب كمونيست ايجاد خواهد 
كرد و اين مس��اله فض��اي الزم را براي ايجاد اصالحات 
در اختيار رييس جمهور جديد قرار خواهد داد«. اقتصاد 
كوبا با بزرگ ترين چالش هاي تاريخي خود روبه روست. 
عملك��رد ضعي��ف اقتصادي منجر ش��ده ك��ه خدمات 

اجتماعي و آموزش و پرورش در اين كش��ور نسبت به 
س��ال ۲۰۰8ميالدي تا 8 درصد كاهش يابد. و با وجود 
اينكه ورود گردش��گر به اين كشور در ۱۰ساله گذشته 
دو برابر شده، واردات از ۱۵ميليارد دالر در سال ۲۰۱۳ 
به ۱۰ميليارد دالر در س��ال ۲۰۱6 كاهش يافته است. 
سرمايه گذاري خارجي در كوبا روند نزولي داشته است. 
يك تاج��ر اروپايي مي گويد:»من س��ال ها تالش كردم 
كه طرح هاي گردش��گري را در كوبا پياده كنم اما هيچ 
اتفاقي نيفتاد. روند بروكراتيك و كاغذ بازي، اجرا شدن 

اين طرح را غيرممكن كرد«. 
به اعتقاد كارشناس��ان، مهم ترين وظيفه كانل دياز 
اصالح بخش دولتي اس��ت، بخش��ي كه ش��ركت هاي 
ورشكس��ته آن تقريبا يك پنج��م از بودجه را به عنوان 
يارانه دريافت مي كنند. چالش ديگر جانش��ين كاسترو 

اجراي��ي ك��ردن اصالحات پولي و ارزي در اين كش��ور 
اس��ت. گرچ��ه مقام ه��اي كوباي��ي در ديدار ب��ا هيات 
امريكاي��ي در ماه فوريه تاكيد كرده بودند كه اصالحات 
پولي اين كشور سال جاري ميالدي اجرايي خواهد شد 
اما كارشناس��ان معتقدند كه نگراني از تبعات گسترده 
اجتماع��ي اين اصالحات مانع از آن ش��ده كه هاوانا به 
وع��ده خود در اي��ن باره عمل كند. راه حل اما توس��عه 

بخش خصوصي است. 
مس��اله ديگر كانل دياز اين است كه كوبا هيچگاه تا 
اي��ن حد در جامعه بين الملل��ي به  لحاظ اقتصادي تنها 
نبوده اس��ت؛ به  ويژه اينكه بيشتر ش��ركاي تجاري آن 
از ونزوئال گرفته تا روس��يه و حتي چين)كه اين روزها 
درگير جنگ تجاري با امريكاست( با چالش هاي جدي 

اقتصادي يا تجاري روبه رو هستند. 

گروه جهان|
چي��ن   رييس جمه��وري  جي��ن  پين��گ،  ش��ي  
فردا)سه شنبه( در مجمعي در جزيره هاينان سخنراني 
مهمي دارد كه يك چالش جدي موفقيت آن را تهديد 
مي كند: »ش��ي« بايد به گونه يي از اصالحات متهورانه 
و جديد اقتصادي و تدابير بازار آزاد س��خن بگويد كه 
نش��ان دهد در برابر فش��ارهاي تجاري امريكا سر خم 

نكرده است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، چين ب��راي چهلمين 
س��الگرد سياس��ت هاي»اصالحات و بازگشايي« دنگ 
ش��يائو پينگ آماده مي شود و »ش��ي« قصد داشت از 
س��خنراني در مجمع بوآئو براي آس��يا استفاده كند تا 
نش��ان دهد در اج��راي اصالحات دش��وار اقتصادي و 
سياسي به  اندازه دنگ تاثيرگذار و مصمم است. وانگ 
يي، وزير خارجه چين هفته گذشته چند ساعت پيش 
از آغاز تنش هاي تج��اري بين بزرگ ترين اقتصادهاي 
جه��ان گفت:»چين چطور اصالحات بيش��تر را پيش 
مي برد؟ اين سوالي اس��ت كه مردم مي خواهند پاسخ 
آن را بدانند. ش��ي جين  پينگ در بوآئو پاسخ  سواالت 
را مي دهد و ش��ركت كنندگان از بازگشايي ها و تدابير 
اصالحات��ي كه چين به اجرا مي گذارد، آگاهي خواهند 
يافت.« با اين حال دش��مني هاي تجاري هفته گذشته 
موض��ع تندروهايي را كه با هر گون��ه امتياز تجاري و 
بازگش��ايي بازار به روي امريكا مخالف هستند، تقويت 
كرده اس��ت. يكي از مشاوران سياس��ت گذاري دولت 
چين در اين باره گفت:»ش��رايط بسيار حساس است. 
ما نمي خواهيم مش��كل را تش��ديد كنيم اما اگر پاسخ 

نگوييم تنها ترامپ را تشويق كرده ايم«.

 قدرت  نمايي »شي«
ش��ي جي��ن  پين��گ در دو س��خنراني در 6 م��اه 
گذش��ته ديدگاه خود را درباره ظه��ور چين به عنوان 
ي��ك قدرت جهاني رده اول ارائه كرد و در س��خنراني 
آخري به امريكا هش��دار داد، ديگ��ران را تهديد نكند. 
اين هش��داري بود ك��ه از نظر مقام��ات چيني دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا تصميم گرفته آن را به 

توهين آميز ترين شكل ناديده بگيرد. 
ترام��پ ۵ آوريل تهديد به اعمال ۱۰۰ميليارد دالر 

تعرف��ه اضافي بر ص��ادرات چين به امري��كا را مطرح 
ك��رد. يك روز پي��ش از آن دولت ترام��پ از برنامه ها 
براي ارزياب��ي تعرفه هاي تنبيهي ب��ر واردات از چين 
ب��ه ارزش ۵ ميلي��ارد دالر خبر داده ب��ود. اقدامي كه 
چين با مهرباني پاس��خ داد. ترامپ تعرفه هاي متقابل 
چين را كه مقامات پكن قانوني و درخور مي دانس��تن، 
»تالف��ي ناعادالنه« توصيف كرد كه به »كش��اورزان و 
توليدكنندگان« آسيب مي رس��اند. جديدترين تهديد 
ترامپ كه به جاي توييت هاي هميش��گي او از طريق 
بيانيه يي رس��مي كاخ س��فيد مطرح ش��ده، مخاطره 
تالفي را براي ش��ي جي��ن  پينگ به  ويژه در آس��تانه 
س��خنراني براي صدها چهره بين المللي، سرمايه گذار 
و فع��االن صنع��ت در بوآئ��و افزايش داده اس��ت. تيم 
كليس��ولد، مشاور س��رمايه گذاري خارجي در اين باره 

گفت:»ش��ي در برابر دش��مني مكار قرار گرفته است. 
ترام��پ غيرقابل پيش بيني اس��ت و اهدافي پنهاني را 
دنبال مي كند.« مقامات چين��ي در محافل خصوصي 
خ��ود نظر ديگ��ري درب��اره ترام��پ دارند:»ترامپ از 
طرفي غيرقاب��ل پيش بيني و در عين حال كامال قابل 
پيش بيني اس��ت. او در تمام عمر خود حامي توليدات 

داخلي بوده است.« 
ترامپ در مراس��م تحليف خود آغ��از دوره جديد 
»اول امري��كا« را اع��الم ك��رد. اين هفته »ش��ي« در 
مق��ام رييس جمهوري چين پاس��خ ترام��پ را خواهد 
داد؛ اما در عين حال س��عي خواهد كرد، نش��ان دهد 
سياس��تمداري بين المللي و مس��وول و در عين حال 
اصالحگري جس��ور اس��ت كه نمي توان ب��ا او به زبان 
توهين و تهديد س��خن گفت. يك س��خنگوي وزارت 

بازرگاني چين در كنفرانس خبري پيش از بازگش��ايي 
بازاره��اي امريكايي در بام��داد روز جمعه گفت، چين 
تحت فشار تهديدهاي امريكا مذاكره نخواهد كرد. هي 
ِويِْون، كارشناس سياست گذاري تجاري گفت:»ترامپ 
يك حركت ديگر در مس��ير اش��تباه انجام داده است. 
رويك��رد درس��ت اين اس��ت ك��ه ب��دون تهديدهاي 
يك جانبه و بر مبناي حقايق قوانين س��ازمان تجارت 

جهاني به مذاكره بنشيند.«
چين جمعه از امريكا به س��ازمان تجارت جهاني 
شكايت كرده است و تا پيش از مداخله اين سازمان 
دو كش��ور 6۰ روز زم��ان دارن��د تا مش��كل را بين 
خودش��ان حل  و  فصل كنن��د. اين درحالي اس��ت 
كه خبرهاي منتش��ر ش��ده از تصميم ش��ركت هاي 
چين��ي به اتخ��اذ جبهه ي��ي مش��ترك در حمايت 

از سياس��ت هاي دول��ت اين كش��ور در برابر امريكا 
حكايت دارند. رسانه هاي دولتي نيز ديروز يك شنبه 
از بخش  صنايع و تجارت اياالت متحده خواستند تا 
به سياست گذاري هاي ترامپ در اعمال تعرفه مازاد 
عليه كااله��اي چيني اعتراض كنند. روزنامه دولتي 
پيپلز ديلي چين نوشت:»از جامعه تجاري بين الملل 
ازجمل��ه محاف��ل صنعتي و تجاري اي��االت متحده 
امري��كا مي خواهيم تا تدابيري ف��وري و موثر اتخاذ 
كنند و از دولت امريكا مي خواهيم تا اشتباهاتش را 
تصحيح كن��د. نهادها و صنايع چيني هم به صورت 
متح��د از هر گونه اقدام دولت عليه تعرفه ها حمايت 

كنند«.

 گل به خودي ترامپ؟
رادي��و بين المللي چين هم به تحليل موارد موجود 
در فهرس��ت تعرفه ه��اي امريكا عليه چي��ن و عواقب 
تنش ه��اي دوجانبه براي اقتصاد امري��كا پرداخت. به 
تحلي��ل راديو بين المللي چين، اقتص��اد امريكا در پي 
تحريم صادرات از چين دچار آس��يب  جدي مي ش��ود 
و اق��دام متقابل چين لطمه جدي ب��ه امريكا مي زند. 
به گفته مذاكره كننده تجاري امريكا، فهرس��ت اعمال 
تعرفه ها عليه چين موجب رنج صادركننده هاي چيني 
خواهد ش��د و منافع توليدكنندگان امريكايي را حفظ 
مي كن��د. اما با توجه ب��ه موارد موجود در فهرس��ت، 
اين اقدام نه به س��ود امريكاس��ت و ن��ه به ضرر چين. 
ازجمله موارد اين فهرس��ت مي توان ب��ه آلياژ توريوم، 
آلياژ اورانيوم با غناي پايين، س��فال عايق حرارت باال 
و تركيب��ات ايزوتوپ راديواكتيو اش��اره كرد. به دليل 
ايج��اد آلودگي ناش��ي از توليد، چين ب��راي صادرات 
آنها محدوديت قائل ش��ده و تحري��م امريكا عليه اين 
كااله��ا بي معن��ي اس��ت. در زمينه تحري��م كاالهاي 
فوالد و آلوميني��وم، چين صادركننده بزرگ به امريكا 
نيس��ت. محصوالت مكانيكي و الكتريكي چين كه در 
اين فهرس��ت قرار گرفته اند، تقاض��اي زيادي از طرف 
امريكايي ه��ا دارند؛ كارخانجات تولي��د اين كاالها در 
امري��كا كم اس��ت و تحريم عليه آنها فش��ار زيادي به 
مصرف كنن��دگان امريكايي به  ويژه قش��ر متوس��ط و 

پايين وارد مي كند. 
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پرونده8
 مهار آنفلوآنزاي مشترك 

بين طيور و انسان 
معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور 
 H1N6 از مه��ار ويروس آنفلوآن��زاي فوق حاد پرن��دگان
مشترك بين انسان و پرندگان در پارك ملي حيات وحش 
بوجاق كياشهر استان گيالن خبر داد. »علي صفر ماكنعلي« 
در نشس��ت خبري در خصوص بروز سويه جديد مشترك 
بين انس��ان و طيور در كشور و كيفيت واكسن تب برفكي 
به ايرنا پاس��خ داد و افزود: در سال 2006 براي نخستين بار 
ويروس آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان H1N1 مشترك بين 
انس��ان و پرندگان در منطقه انزلي استان گيالن شناسايي 
شده بود كه پس از گذشت 12 سال ويروس آنفلوآنزاي فوق 
حاد پرندگان H1N6 مش��ترك انسان و پرندگان در پارك 
ملي بوجاق استان گيالن شناسايي، رصد و مهار شد. معاون 
سازمان دامپزشكي كشور اظهار داشت: به دليل حساسيت 
بيماري آنفلوآنزاي فوق ح��اد پرندگان اين معاونت كنترل 
بيماري را در منطقه بطور رسمي برعهده گرفت و براساس 
مدل كالس��يك براي نخس��تين بار در دنيا، از ورود ويروس 

پرندگان مهاجر به پرندگان بومي جلوگيري شد. 
ماكنعل��ي تصريح كرد: اين مهم در 150 نقطه اس��تان 
گيالن به ش��كل هدفمند شناس��ايي و بي��ش از 32 هزار 
نمونه برداري صورت گرف��ت. وي ادعاهايي مبني بر پخش 
اين وي��روس در مناطق ديگر را تكذيب ك��رد و افزود: اين 
وي��روس تنها در پرندگان مهاجر حيات وحش شناس��ايي 
ش��ده بود و در هيچ نقطه اس��تان گيالن اين ويروس ديده 
نشده است. به گفته وي، بقيه نقاط كشور كه مسير جهاني 
پرواز اردك از بوجاق گيالن، كرمانشاه، لرستان و ايالم است، 

تحت كنترل و نظارت قرار دارد. 
معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور 
اظهار داش��ت: بر اساس گزارش س��ازمان حفاظت محيط 
زيست كشور، اكنون مهاجرت پرندگان مهاجر مناطق انزلي 
و بوجاق استان گيالن شروع شده است و تا پايان اين هفته 

بطور كامل اين پرندگان از كشور خارج مي شوند. 
وي اضافه كرد: با خروج اين پرندگان از كشور، سازمان 
دامپزشكي بطور رسمي وضعيت رصد، پايش و كنترل اين 
بيماري در منطقه مذكور را در يك سند 34 صفحه يي طي 
روزهاي آتي منتشر مي كند كه نحوه عمليات و مهار ويروس 
اس��ت. ماكنعلي درباره نقل و انتقال غيراصولي و بهداشتي 
الش��ه پرندگان كش��تار توس��ط كش��تارگاه ها و قصابي ها 
گفت: متاس��فانه تخلفاتي در جابه جايي الشه توسط برخي 
كشتارگاه ها و قصابي ها صورت مي گيرد كه در صورت اطالع 

با متخلفان برخورد قانوني مي شود. 
وي از شهروندان در سراسر كشور خواست تا در صورت 
مش��اهده هرگونه تخلف از سوي كش��تارگاه ها و قصابي ها 
موارد را به نزديك ترين دامپزشكي شهرستان و استان خود 

اطالع دهند تا پيگيري و برخورد شود. 
معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور 
از كيفي بودن واكس��ن هاي مورد اس��تفاده تب برفكي در 
كش��ور خبر داد و گفت: در سال 1393 ايران رتبه نخست 
افزاي��ش كانون هاي تب برفكي در بين 14 كش��ور منطقه 
را داش��ت كه با اقدام��ات صورت گرفته ط��ي اين مدت و 
واكسيناسيون برنامه ريزي شده تعداد اين كانون ها در سال 

1396 به 6 برابر كاهش يافته است. 
وي بيماري تب برفكي را در ايران بومي دانست و افزود: 
ب��ا وجود 55 ميليون راس گوس��فند و بز 10 ميليون راس 
گاو برنامه واكسيناسيون در سه محور گاوداري هاي بيش از 
500 راس دام، دام هاي عش��ايري و دام هاي غير به صورت 
مرتب انجام مي ش��ود. ماكنعلي تصريح كرد: واكس��ن هاي 
مورد اس��تفاده در اي��ن بخ��ش داراي ويژگي هاي خاصي 
هس��تند كه مراحل عملياتي و كنترلي خاص خود را قبل 
و بعد از واكسيناسيون طي مي كنند. وي اظهارداشت: ما در 
سيستم ارزيابي واكسن هاي توليد داخل و وارداتي گزارشاتي 
مبني بر ناكارآمدي و بي كيفيتي واكسن ها نداريم و طبيعي 
اس��ت كه ويروس هاي مختلف در كشور ما در گردش است 
و واكس��ن هاي مختلف استفاده مي ش��ود. به گفته معاون 
بهداشتي و پيشگيري س��ازمان دامپزشكي كشور، واكسن 
زماني تاثيرگذار اس��ت كه با ويروس در گردش در منطقه 
مطابقت داشته باشد. ماكنعلي گفت: به طور قطع واكسن هاي 
مورد استفاده در كشور داراي گواهي ثبت است كه اين ثبت 
براساس استانداردهاي الزم فارماكولوژي و بازديدهاي جي 
ان پي صورت مي گيرد و به طور دايم در ارزيابي و مقايس��ه 
هستند. وي ادعاهايي مبني بر بي كيفيت بودن واكسن هاي 
تب برفكي را تكذيب كرد و افزود: اگر در اس��تاني گزارشي 
بر وجود يك تا س��ه كانون بيماري تب برفكي اس��ت دليل 
بر ناموفق بودن واكسيناس��يون سازمان دامپزشكي كشور 
نيست. ماكنعلي درباره درمان هاي غيرمجاز گفت: با توجه 
به اهميت موضوع پيرو س��اماندهي هاي متعددي در بحث 
خدمات بخش خصوصي اكنون 7056 مركز كلينيك، پلي 
كلينيك، درمانگاه، بيمارستان، داروخانه و مراكز پخش در 
سطح كشور داريم كه اگر بخواهيم دو تا سه نفر اشتغال در 
نظر بگيريم نزديك 17 هزار اشتغال در اين حوزه داريم كه 

به موفقيت هاي خوبي رسيديم. 

تذكر در رابطه با قيمت گندم 
سال ۹۷

نماينده درود و ازنا در مجلس گفت: در رابطه با تعيين 
تكليف بهاي گندم در سال 97 و اعالم قيمت براساس نرخ 
تورم، وزير جهاد كشاورزي بايد اقدامات الزم را انجام دهد. 

به گزارش ايس��نا، مجيد كيانپور در تذكري شفاهي در 
پايان جلس��ه علني ديروز )يك شنبه( به وزير تعاون، كار و 
رف��اه اجتماعي بيان كرد: در خصوص دس��تور پيگيري در 
تس��ريع عمليات اجراي��ي فاز چهار س��يمان درود با وجود 

دستورات متعدد شما، اقدامي تاكنون انجام نشده است. 
وي در تذكري به وزير نفت بيان كرد: دس��تور پيگيري 
عمليات گازرس��اني به روستاهاي حوزه انتخابيه درود و ازنا 
صادر كني��د. كيانپور در تذكري به وزير جهاد كش��اورزي 
گف��ت: در رابطه با تعيين تكليف بهاي گندم در س��ال 97 
و اعالم قيمت براس��اس نرخ تورم اق��دام كنيد. در رابطه با 
پرداخت طل��ب چغندركاران منطقه لطفا دس��تورات الزم 
را دهيد. به پرداخت س��هم دول��ت در آبياري باراني اراضي 
درود و ازنا توجه داش��ته باشيد. وي در تذكري به وزير نيرو 
بيان كرد: در رابطه با عدم توجه به تكميل و به بهره برداري 
رساندن سد كمندان ازنا كه از مصوبات سفر رياست جمهور 
به اس��تان لرستان در سال 93 اس��ت و همچنين تكميل 
و بهره ب��رداري تصفيه خان��ه آب ازنا و تصفيه خانه فاضالب 

شهرستان هاي درود و ازنا اقدامات الزم را انجام دهيد. 
كيانپ��ور در تذكري ديگر بيان ك��رد: لطفا در رابطه 
با احداث بان��د دوم جاده ازنا-ش��ازند و كمربندي درود 
براي تكميل و بهره برداري اين محور حياتي اقدامات الزم 

صورت گيرد. 
وي در پايان در تذكري به وزير آموزش و پرورش گفت: 
لطف��ا در رابطه با پيگيري و تس��ريع در پرداخت مطالبات 

فرهنگيان اقدامات الزم صورت گيرد. 

اخبار

سياست گذاري مسكن در انگليس

دولت مي خواهد همه را خانه دار كند

رونمايي از كتاب »زندگي تاب آورانه« اثر »برنه براون« با حضور مترجمان برگزار شد

6 مسير براي افزايش تاب آوري
مراس�م رونمايي از كتاب زندگ�ي تاب آورانه اثر 
»برنه براون« و ترجم�ه آزاده رادنژاد و فرح رادنژاد 
هفته گذش�ته با همكاري نش�ر آموزه و شهركتاب 
دانشگاه برگزار شد. در اين نشست مترجمان ابتدا 
به ش�رح رئوس كتاب پرداختند س�پس محمدرضا 
س�رگلزايي، روانش�ناس با تش�ريح مضمون شرم 
 ت�اب آوري به توضي�ح 6 راهكار ارائه ش�ده در اين 
كت�اب براي دس�تيابي به ي�ك زندگ�ي تاب آورانه 

پرداخت. 

 فعال كننده هاي شرم و عواقب آنها در زندگي
زندگي تاب آورانه به فعال كننده هاي شرم و نتايج و 
عواقب آن در زندگي انس��ان مي پردازد و بيش از آنكه 
ش��رم را يك مس��اله فردي قلمداد كن��د در پي يافتن 
راهكاره��اي جمعي براي غلبه بر آن اس��ت. 4 فصل از 
اين كت��اب به اصول تاب آوري اختصاص يافته اس��ت. 
در اين رابط��ه آزاده رادنژاد يكي از مترجمان كتاب به 
توضيح خميرمايه اصل��ي كتاب پرداخت و گفت:»برنه 
براون« احساس شرم را روي ديگر سكه ارتباط مي داند 
و بر اين باور است كه هر كس در هر زمان ممكن است 
با آن مواجه ش��ود. به عبارت بهتر ارتباط براي انس��ان 
ناگزير اس��ت و احساس شرم پاشه آشيل ارتباط است. 
اين احس��اس مي تواند مديريت فرد را به دست بگيرد. 
چني��ن فردي همواره درصدد راض��ي كردن ديگران و 
پاس��خ دادن به انتظارات متعارض اجتماعي-  فرهنگي 
اس��ت. چنين ف��ردي هرگز نمي توان��د در گود زندگي 

خودش حضور موثري داشته باشد. 

 3 نكته در باب زندگي تاب آورانه
به گفته رادن��ژاد 3 نكته در كار برنه براون برجس��ته 
اس��ت. نخس��ت اينكه وي ش��رم را از محدوده ناهنجاري 
روانش��ناختي به دليل نداش��تن عزت نفس خارج و آن را 
طوري فراگير مي كند كه شرم يك پديده همگاني است. 
نكته دوم اين است كه شرم يك مساله فرهنگي- اجتماعي 
است و مشكل فردي نيست. اين پژوهشگر و مترجم افزود: 
با خواندن اين كتاب متوجه مي شويم كه اتفاقا در كشوري 
زندگي مي كنيم كه بس��يار شرم زاس��ت. به عنوان نمونه 
سيستم آموزش��ي ما شرم زاست و رقابت بيهوده كودكان 
در سيس��تم آموزشي چيزي جز شرم و احساس شكست 
نيست. همين مس��اله كافي اس��ت كه كودكان از مسير 
پويايي و خالقيت دور ش��وند. نكته س��وم اين اس��ت كه 
بين ايج��اد تغيير مثبت در جامعه و ش��رم  تاب آور بودن 
نسبت مستقيم وجود دارد. يعني هر چه افراد جامعه شرم 
 تاب آورتر باش��ند، بهتر مي توانند وارد تغييرات مثبت در 

زندگي خودشان و زندگي جمعي شوند. 

 مسائل جمعي بايد جمعي حل شوند
در ادامه محمدرضا سرگلزايي به نقد اين كتاب نشست 
و با بيان اينكه مش��كالت جمعي با اقدامات جمعي حل 
مي ش��ود، گفت: در همين راستا كتاب زندگي تاب آورانه 
هم ما را وا مي دارد كه بس��تر وسيع تري را ببينيم. به اين 
معنا كه اگر ماجرايي در يك جامعه بس��يار شايع است، 
ديگر نمي توان آن را يك مس��اله فردي ديد و بايد بستر 
را مورد بررس��ي قرار داد. وي ب��ا تاكيد بر اينكه به جاي 
فردي سازي بايد بس��ترهاي اجتماعي مورد بررسي قرار 

گيرد، افزود: جريان روان شناسي زدگي بورژوايي در كشور 
ما باب ش��ده اس��ت. به اين معنا كه براي هر مس��اله يي 
خودكاوي عميق توصيه مي ش��ود. اين درحالي است كه 
يك سري مسائل جمعي وجود دارند كه به صورت جمعي 
مي توانيم آنها را پيدا كنيم؛ نه نزد روران ش��ناس بلكه با 
مطالعه تاريخ مش��روطيت، تاريخ ملي شدن صنعت نفت 
و تاريخ كودتاهايي كه در دوره معاصر ما رخ داده اس��ت. 
اينها مسائلي اس��ت كه بايد با بلندخواني تاريخ معاصر و 
چاره انديشي جمعي حل شوند و راه حل هاي جمعي هم 

بايد پيشنهاد شود. 

 6 مسير افزايش تاب آوري
كت��اب زندگي تاب آورانه 6 مس��ير را ب��راي افزايش 
ت��اب آوري توصي��ه مي كند كه س��رگلزايي به تش��ريح 
اين مس��يرها پرداخت و گفت: مس��ير ش��خصي يكي از 
راه حل هاس��ت كه با مراجعه به روان شناس و روان كاوي 
انجام مي ش��ود. مس��ير دوم دست به قلم ش��دن است: 
نامه بنويس��يد و اعتراض كنيد. اگر تبليغي در تلويزيون 
مي بينيد كه گمان مي بريد ما را به س��مت دروغ جمعي 
سوق مي دهد براي تلويزيون نامه بنويسيد. اين كتاب به 
م��ا توصيه مي كند به جاي اينكه ب��ا خودمان و در درون 
خودم��ان اعتراض كنيم، نامه بنويس��يم. اگر اين حركت 
جمعي باشد، گاهي اوقات اثرگذاري آن هم بيشتر خواهد 
بود. مس��ير سوم راي دادن و مسير چهارم شركت كردن 
است. در اين خصوص مي توانيم با تشكيل كمپين و اتحاد 

تشكيل دادن قدرت زيادي داشته باشيم. 
وي افزود: مس��ير پنجم خريد كردن اس��ت. پول ما 

ق��درت زيادي دارد. در اين راس��تا بايد با خريدن كاالها 
مشاركت كنيم. وقتي مي بينيم كاال، مترجم يا نويسنده يي 
كار مثبت��ي انجام مي دهد باي��د از او خريد كنيم. پول ما 
قدرت دارد و نبايد اين قدرت را به راحتي از دست بدهيم. 
مسير شش��م اعتراض كردن اس��ت و اعتراض ما بايد به 

صورت رسمي اعالم شود.
 

  فرهنگ شرمساركننده
اين روانش��ناس با بيان اينكه فرهنگ شرمساركننده، 
فرهنگي است كه از شرمسار كردن به عنوان ابزار استفاده 
مي كند به يكي از مصاديق شرمسار كردن در جامعه اشاره 
ك��رد و گف��ت: در يكي از صفحات اين كتاب به ش��رم از 
طالق اش��اره شده است. در گفتمان رسمي باال به پايين 
جامع��ه، طالق جزو آس��يب هاي اجتماعي دس��ته بندي 
مي ش��ود. انتخاب آزاد برخي از انس��ان ها در زندگي جزو 
آسيب هاي اجتماعي دسته بندي شده است. بعد از انقالب 

1917 روس��يه به زن ها حق طالق داده شد. البته طالق 
مي تواند ناشي از يك شكست باشد اما لزوما يك شكست 

نيست. 
س��رگلزايي با بيان اينكه مطالعات اجتماعي نش��ان 
مي دهد در هر جامعه يي كه اشتغال و استقالل اقتصادي 
زن��ان باال مي رود، آمار طالق هم باال مي رود، توضيح داد: 
بنابراين آمار طالق مي تواند يكي از ش��اخص هاي توسعه 
اجتماعي باشد: زناني كه فقط به دليل نياز مالي و ناتواني 
در استقالل در زندگي مي مانند، طالق عاطفي گرفته اند 
و به محض اينكه به اس��تقالل مالي دست پيدا مي كنند، 
ط��الق مي گيرند. به همين دليل اس��ت ك��ه هر چه به 
س��مت توس��عه يافتگي حركت مي كنيم، آمار طالق هم 
باالتر مي رود. گفتمان رس��مي، ط��الق را در كنار اعتياد 
قرار مي دهد و آن را يك آسيب اجتماعي قلمداد مي كند. 
اين مساله سبب ايجاد شرمساري براي كساني كه طالق 

گرفته اند، مي شود. 

بهاره فالحي|
سياست گذاري مربوط به مس��كن در همه كشورها از 
سياس��ت هاي مهم به ش��مار مي رود. هدف از اين نوشتار 
بررس��ي بازار مس��كن و سياس��ت گذاري مربوط به آن در 
انگليس است. در اين كشور شهرنشيني توسعه يافته  است 
و 82 درص��د از مردم انگليس در مناطق ش��هري زندگي 
مي كنند. شناس��ايي سياس��ت گذاري اين كشور و معايب 
و مزاياي آن تصوير روش��ني از سياست گذاري مسكن به 
نهادهاي س��ازماني در حوزه مسكن ارائه مي دهد. اين امر 
به دولت هاي آسيا كمك مي كند درس هايي از پياده سازي 

سياست گذاري مسكن در كشور خود بياموزند. 
مي توان از انگليس به عنوان كش��ور مال��كان نام برد، 
اگرچه ميزان مالكيت در اين كش��ور در سال هاي گذشته 
كاه��ش يافته و از 69.3 درصد در 2002م به 63.5 درصد 
در 2013م رس��يده  است، نگراني اصلي انگليس در حوزه 
سياس��ت گذاري، كمبود مس��كن در اين كش��ور اس��ت. 
سياست گذاري هايي در انگليس مانند »تالش براي خريد 
خانه« انجام ش��ده كه هدف از آن رفع كمبود مس��كن و 
بحران مالي براي خريد آن توس��ط مردم اس��ت. اين نوع 
سياست گذاري بر حمايت از تقاضاكنندگان تاثير مي گذارد 
چراكه عرضه مسكن به  شدت در اين كشور به دليل افزايش 
قيمت مسكن محدود است. تحقيقاتي كه در سال هاي اخير 
انجام شده، نشان مي دهد سياست گذاري هاي اين كشور در 

راستاي افزايش مالكيت خانه در بين شهروندان است. 

 بازار مسكن در انگليس
قيمت مسكن در انگليس به  خصوص در لندن و جنوب 
شرقي انگلستان از گران قيمت ترين مناطق در جهان است. 
طب��ق ارزيابي جهان��ي در 2015م قيمت ه��ر متر مربع 
آپارتمان در لندن در رتبه دوم بعد از موناكو به لحاظ گراني 
قرار دارد. همچنين به لحاظ اجاره، اجاره خانه در انگليس 
بس��يار گران اس��ت. جدول ذيل قيمت مسكن در لندن و 
انگلستان را با بقيه نقاط جهان مقايسه مي كند. همان گونه 
كه جدول ذيل نشان مي دهد، هزينه مسكن در انگلستان 
دو برابر امريكاست.  هزينه مسكن در انگليس در مقايسه 
ب��ا درآمد جامعه نيز در س��طح بااليي قرار دارد. همچنين 
قيمت مس��كن عالوه بر اينكه در س��طح بااليي قرار دارد 
بسيار بي ثبات است. شاخص قيمت مسكن در انگليس از 
113درصد به 213درصد رس��يده اس��ت. با وجود افزايش 
درآمد و رشد جمعيتي به دليل شبكه مهاجر و رشد واقعي 
و اسمي قيمت مسكن، ساخت خانه از دهه 1960 به شكل 
گسترده يي كاهش يافته  و منجر به كمبود مسكن در اين 
كشور شده است. براساس آمار بين 1974تا 2013م ضمن 
افزايش قيمت مس��كن در اين كش��ور، ساخت مسكن در 

انگلستان 50 درصد كاهش يافت. 
افزايش قيمت مسكن در اين كشور بر مالكيت مسكن 
نيز تاثير گذاش��ت و منج��ر به افزايش مالكي��ت در دهه 
1980م ش��د كه متاثر از برنامه يي تح��ت عنوان »قانون 
خريد« بود و توسط مارگارت تاچر در همان دهه ارائه شد. 

در نتيجه 55.4 درصد از مردم انگليس مالك، 33.1درصد 
مستاجر مسكن اجتماعي و 11.4درصد مستاجر خصوصي 
بودن��د. ده��ه 1980م دوران اوج گردش مال��ي در حوزه 
مسكن انگلس��تان بود. در اين دوره، دولت مارگارت تاچر 
مردم را تش��ويق مي كرد تا مسكن هاي دولتي  را كه اجاره 
كرده ان��د، خريداري كنند. بس��ياري از افراد پس از خريد، 
آنه��ا را فروخته و ب��ه  جاي ديگري نقل  م��كان  كردند. از 
آنج��ا كه بانك ها در كنار فعاالن بخش مس��كن وارد بازار 
وام هاي رهني ش��دند، اعتبارات اعطايي رشد يافت و اين 
عامل سبب شد تا مردم انگليس به  وام هاي رهني هنگفت 
براي خريد خانه هاي بزرگ دسترس��ي يابند. در 2009م 
نرخ جابه جايي خانه در انگلستان كاهش يافت و جابه جايي 
يك خانه ميان خانوارها هر 25سال يك  بار رخ مي داد. پس 
از بح��ران مالي 2008م كه قيمت ه��ا كاهش يافت تعداد 
بسيار كمي از مالكان بودند كه خواستار فروش مسكن هاي 
خود بودند چراكه نمي خواستند كمتر از آن چيزي كه براي 

خانه هايشان هزينه كرده اند، نصيبشان شود. 

 سياست گذاري مسكن در انگلستان
سياست گذاري هاي مسكن كه در انگليس اجرايي شده 

به شرح ذيل هستند: 
1- مسكن اجتماعي

ظهور مسكن اجتماعي در انگلس��تان از 1919م آغاز 
ش��د. قدرت ه��اي محلي س��ازندگان اصلي مس��كن هاي 
اجتماعي تا 2007م بودند. در 2008م اتحاديه هاي مسكن 

از ش��وراي محلي در ساخت مسكن هاي اجتماعي پيشي 
گرفتند. الزم به ذكر است اتحاديه هاي مسكن، سازمان هاي 
خصوص��ي و غيرانتفاعي بودند ك��ه خانه هاي ارزان قيمت 
را ب��راي خانوارهايي كه نياز به مس��كن داش��تند، فراهم 
مي كردند. مس��كن اجتماعي به خانوارهاي با درآمد پايين 
و قش��ر آس��يب پذير جامعه كمك مي كرد تا به خانه هاي 

مناسب دسترسي يابند. 
دس��تاوردهاي مس��كن اجتماعي در انگلستان عبارت 

است از: 
- حماي��ت از گروه ه��اي آس��يب پذير اجتماعي مانند 

پيران، معلوالن و زنان سرپرست خانوار
- فراهم كردن مسكن براي اقشار كم درآمد

- از ابتدا مسكن به  قصد اجاره ساخته مي شود اما پس 
از مدتي در معرض فروش به مس��تاجراني كه از شوراهاي 
شهر مسكن اجاره كرده اند، قرار داده مي شود. بنابراين هم 
مسكن استيجاري و هم اجاره به  شرط تمليك يكجا در يك 

طرح قرار داده مي شود. 
 2- برنامه كمك به خريد مسكن

به دنبال افزايش ش��ديد قيمت مس��كن در سال هاي 
اخير در انگليس و كاهش توان خريد مردم در بازار مسكن، 
دولت طرحي به نام كمك خريد مسكن اعالم كرد. هدف 
اصلي اين برنامه كمك به خانه دار ش��دن آن افرادي بوده 
كه پ��ول اوليه زيادي براي خريد مس��كن ندارند اما توان 
پرداخ��ت قس��ط را دارند. براي اين منظ��ور دولت قبل از 
اجراي اين برنامه، كمك هزينه مسكن كارمندان و كارگران 

و دس��تمزدها را كم��ي باال برد. بعد اين برنام��ه را به اجرا 
گذاش��ت. اين برنامه از 2013م به اجرا گذاش��ته  شد. اين 
طرح داراي 3 بخش اس��ت: وام مش��اركتي خريد مسكن، 
تضمين وام خريد مس��كن و گزينه ه��اي ويژه. نكته مهم 
اينكه اين برنامه ش��امل خانه هايي با حداكثر قيمت 600 

هزار پوند مي شود. 
1- وام مش��اركتي خريد مسكن: دولت تا 20درصد از 
قيمت خريد مسكن را وام مي دهد، خريدار بايد 5 درصد از 
قيمت مسكن را سپرده گذاري كند و 75درصد باقيمانده، 
وامي است كه از بانك دريافت مي كند. خريدار از ماليات و 
هزينه ه��اي اضافي وام 20درصدي كه دولت به او مي دهد 

در 5 سال اول مالكيت خانه معاف است. 
2- تضمين وام خريد مسكن: در اين شيوه دولت به نهاد 
توسعه گر)وام دهنده( تضمين خريد وامش را مي دهد يعني 
نهاد توس��عه گر هنگام دادن وام خريد مسكن به خريدار از 
تضمين دولت به جاي تضمين خريدار برخوردار است. به 
اين ترتيب و با اين تضمين دولتي، وام دهندگاني كه در اين 
طرح شركت مي كنند، مي توانند با خيالي آسوده تر وام هاي 
كالن به خريداران مسكن بدهند كه گاهي 80 تا 95 درصد 
قيمت خانه را ش��امل مي شود. خريدار مسوول بازپرداخت 
اقس��اط است اما دولت آن را تضمين مي كند. با اين شيوه 
خري��دار با داش��تن 5  درصد قيمت يك خان��ه مي تواند با 

دريافت وام صاحب كل خانه شود. 
3- گزينه هاي ويژه: در اين بخش 3 گزينه براي كمك 

به خريداران مسكن وجود دارد. 

ال��ف- طرح مالكيت اش��تراكي: در اين طرح متقاضي 
بخشي از سهم واحد مسكوني را )مثال بين 25تا 75درصد( 
خريداري مي كند و براي آن سهم باقيمانده از ارزش خانه 
اجاره پرداخت مي كند. متقاض��ي مي تواند در طول زمان 
سهم بيش��تري از ارزش خانه را خريداري كرده و به مرور 
به سهم خريداري شده خود اضافه كند. البته كساني كه به 
اين شيوه مي توانند صاحب مسكن شوند بايد شرايط خاص 
را داش��ته  باشند كه عبارت است از: درآمد ساالنه 80 هزار 
پوند يا كمتر)90هزار پون��د در لندن( خانه اولي ها و افراد 

سالمند و معلول. 
ب- حق تقدم خريد: اين گزينه شامل كساني مي شود 
كه دس��ت كم 5 س��ال اجاره نش��ين بوده و از مسكن هاي 
اجاره يي ش��وراهاي شهري استفاده كرده اند. اين افراد حق 

تقدم خريد مسكن با تخفيف ويژه را دارند. 
پ- خريد خانه نوس��از: اين گزين��ه فقط براي خريد 
خانه هاي نوس��از با قيمت حداكثر 500 هزار پوند اس��ت. 
در اين گزينه خريدار با سپرده گذاري 5 درصدي مي تواند 
بقيه قيمت خانه را وام با بهره اندك بگيرد. خانه يي كه به 
اين شيوه خريداري مي شود بايد عالوه بر نوساز بودن، خانه 
اول فرد باشد و به طور حتم در آن زندگي كند و نمي تواند 
آن را اجاره بدهد. خريدار بايد به تنهايي اين خانه را بخرد 
نه به صورت مش��اركتي. خانه بايد توسط شركتي ساخته 
شده باشد كه بخشي از پروژه كمك به خريد مسكن دولت 
انگليس باشد. براي خريد خانه به اين شيوه، محدوديت و 
ش��رايطي از نظر سطح درآمد وجود ندارد ولي نمي توانيد 
براي خريد خانه به اين ش��يوه از وام نوع ديگري استفاده 

كنيد. 

 نتيجه گيري
و  انگلي��س  در  مس��كن  ب��ازار  تحلي��ل  و  تجزي��ه 
سياست گذاري هايش نشان مي دهد، سيستم برنامه ريزي 
انگلستان دليل اصلي بحران مالي مسكن است. براي مثال 
برنام��ه »كمك به خريد« بيش از آنك��ه منجر به افزايش 
عرضه مس��كن ش��ود منجر به افزايش قيمت مسكن شد. 
سياست گذاران در انگلس��تان با مشكل مسكن و خانه دار 
شدن مواجه هستند. سياست گذاري هايي در انگليس مانند 
كاهش نرخ بهره وام مس��كن ي��ا برنامه »كمك به خريد« 
نتوانستند ريشه هاي مشكل مسكن را درمان كنند. آنچه 
در سياست گذاري مسكن مهم است، توجه به همه ابعاد به 
ش��كل متوازن به جاي توجه به يك بعد است. براي نمونه 
برنامه »كمك به خريد« به شكل يك  بعدي تنها بر تقاضاي 
مسكن از طريق سوبسيد و يارانه متمركز شد بدون توجه به 
اين مساله كه اين امر منجر به رشد قيمت مي شود. به طور 
كلي بحران كنوني مسكن در انگليس ناشي از كمبود عرضه 
و افزايش تقاضا به خصوص تقاضاهاي خارج از اين كش��ور 
است. براي پاسخ به نياز مسكن در انگليس بايد 300هزار 
باب مس��كن جديد در اين كشور ساخته شود كه در عمل 

قابل  اجرا نيست. 
منبع: شمس

منافع تج��اري به عالوه اعتبار سياس��ي ك��ه امضاي توافق 
هس��ته يي براي اتحاديه اروپا به همراه داشت، رهبران اين قاره 
را مصم��م كرده اس��ت تا براي حفظ آن به صورت مس��تقيم با 

ترامپ رايزني كنند. 
ايرنا در تحليلي ضمن بيان اين مطلب افزود: آلمان و فرانسه 
ب��ه دنبال حف��ظ مهم ترين موفقي��ت اتحاديه اروپ��ا در عرصه 
بين الملل هس��تند و از اين رو واش��نگتن در يك هفته ش��اهد 
رهبران اين دو كش��ور اروپايي خواهد بود. قرار اس��ت »امانوئل 
ماكرون« رييس جمهوري فرانس��ه به زودي نخستين سفر خود 
را به امريكا پس از رياست جمهوري »دونالد ترامپ« انجام دهد. 
س��ه روز پ��س از رييس جمهوري فرانس��ه، »آن��گال مركل« 
صدراعظ��م آلمان هم براي ديدار با رييس جمهوري امريكا عازم 

واشنگتن مي شود. 
رس��انه هاي اروپايي اعتقاد دارند گفت وگ��و در زمينه حفظ 
برجام پ��س از مذاكرات تجاري و اقتص��ادي از موضوعات مهم 
براي همه طرف ها خواهد بود. كاخ س��فيد تاريخ س��فر مركل را 
27 آوريل )7 ارديبهش��ت( اعالم كرد. خبرگزاري رويترز نوشت 
با نزديك شدن به زمان ضرب االجل ترامپ، ماكرون و مركل به 

ديدار ترامپ مي روند تا در مورد برجام و روابط تجاري دوسوي 
آتالنتيك كه به چالش��ي ميان اروپا و امريكا تبديل شده است، 

گفت وگو كنند. 

 برجام؛ شايد بدون امريكا 
پس از اجرايي شدن توافق هسته يي سال 2015 ميان ايران 
و گروه كشورهاي 1+5 برخي محدوديت ها عليه ايران به حالت 
تعليق درآمد. در اين شرايط بود كه كشورهاي اروپايي به واسطه 
روابط ديرينه و سنتي، براي همكاري اقتصادي و تجارت با ايران 
مس��ابقه گذاشتد. به طور تقريبي از همه كشورهاي مهم و حتي 
متوس��ط اروپايي گروه هاي سياس��ي و تجاري به ايران آمدند و 
ضمن بررسي زمينه هاي همكاري با كشورمان، تفاهمنامه هايي 
را به امضا رساندند. برخي از اين توافق ها نيز نهايي و به امضاي 
اسناد س��رمايه گذاري مشترك منجر شدند. اما انتخاب »دونالد 
ترام��پ« به عنوان رييس جمهوري امريكا ش��رايط را تغيير داد. 
رييس جمه��وري چه��ل وپنجم اي��االت متحده از هم��ان ابتدا 
دشمني خود را با توافق هسته يي ايران آشكار ساخت و حتي از 

تصميم خود براي پاره كردن برجام سخن مي گفت. 
س��رانجام ترامپ پس از چن��د بار تمديد تعلي��ق تحريم ها، 

ژانويه س��ال 2018 تاكي��د كرد كه براي بار آخ��ر تحريم عليه 
اي��ران را تمدي��د مي كند. وي براي باقي ماندن كاخ س��فيد در 
برجام چند ش��رط را در كنار توس��عه مفاد برجام به حوزه هاي 

ديگر موشكي و سياست هاي منطقه يي ايران مطرح كرد. 
پس از نزديك به سه ماه رايزني به نظر مي رسد ايران حاضر 
به پذيرش اين شروط نباشد و ترامپ هم حاضر به عقب نشيني 
از خواسته هاي خود نيست. رييس جمهوري اياالت متحده حتي 
ب��ا برگزيدن وزير امور خارجه و مش��اور امني��ت ملي جديد كه 
داراي رويكردهاي تندي نس��بت به ايران و برجام هس��تند، به 
همه نش��ان داد ك��ه قصدي جز تغيير توافق ي��ا خروج از آن را 
ن��دارد. در اين چارچ��وب اروپايي ها مجدانه ت��الش مي كنند از 
منافع خود در تجارت با ايران حمايت كنند. كشورهاي اروپايي 
تاكي��د دارند اگر اي��ران با اروپا و امريكا تعامل تجاري نداش��ته 
باش��د تحريم بيش��تر هم بر آن تاثيري نخواهد داشت. روزنامه 
»فايننش��ال تايمز« عنوان داش��ت كه اروپايي ه��ا اعتقاد دارند 
اگ��ر روابط اقتص��ادي خود را با ايران عميق ت��ر كنند مي توانند 

اهرم هاي بيشتري در مورد حفظ برجام به دست آورند. 
البت��ه برخ��ي تحليلگران ه��م اعتقاد دارن��د در دوره يي كه 
امريكا مرگ توافق هس��ته يي را دنبال مي كند، اروپا مي خواهد 
ب��ا كمترين هزينه برجام را حتي اگر ش��ده بدون حضور اياالت 
متحده حفظ كند تا ش��ركت هاي بين المللي در زمينه تجارت با 

ايران مورد غضب امريكا قرار نگيرند. 

  برجام مهم ترين دستاورد سياسي اروپا 
بدون ترديد بقاي برجام براي اروپا موفقيتي بزرگ اس��ت كه 
با آن مي تواند دس��تاوردهاي پيشين اين اتحاديه را حفظ كند. 
ش��ايد بتوان مدعي بود كه با وجود تاثيرگذاري عميق اقتصادي 
اروپا در جهان، موضوع فعاليت هاي هس��ته يي ايران بزرگ ترين 
دس��تاورد اين نهاد در حوزه سياس��ت بين المللي بوده است. در 
بُعد اقتصادي نيز حفظ برجام براي اروپا داراي اهميت است. در 
زمينه اقتصادي كشورهاي اروپاي به منابع انرژي و ظرفيت هاي 
تولي��دي و بازار ايران اميد بس��ته اند. از ن��گاه تحليلگران علت 
تالش اروپايي ها اين اس��ت كه نس��بت به ش��ركت هاي امريكا 
رواب��ط محكم ت��ري را با ايران برق��رار كرده اند و ممكن اس��ت 
تحريم هاي كاخ س��فيد به منافع آنها آس��يب برساند. به نوشته 
اين نش��ريه، به همين علت مقام هاي ارشد اروپايي مي خواهند 
حداقل به توافقي با ترامپ دست پيدا كنند كه با وجود برقراري 
تحريم ها عليه ايران، بتواند به ش��ركت هاي اروپايي مجوز ادامه 
برخي فعاليت هايي تجاري با ايران را بدهد. آلمان و فرانس��ه به 
عنوان رهبران اصلي و پيش��روي اتحادي��ه اروپا به دنبال حفظ 
مهم تري��ن موفقيت اتحاديه اروپا در عرصه سياس��ت بين الملل 
هس��تند. آنها مي خواهند ضمن نمايش يك اروپاي مستقل در 
عرصه بين المللي، به توافقي با ترامپ دس��ت پيدا كنند كه قادر 
است از منافع بنگاه هاي اروپايي دفاع كند و بدون از دست دادن 

بازارهاي امريكا به تجارت با ايران ادامه مي دهد. 

اعتبار و منافع اروپا در گرو حفظ برجام است
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»تعادل«جزئياتچگونگياجرايقانونبهبودمستمرمحيطكسبوكاررابررسيميكند

ناكارآمديبخشخصوصيدربهبودكسبوكار
گروهاقتصادكالن|

دي��روز در صحن علني مجلس گ��زارش عملكرد 
اجراي قانون بهبود مس��تمر محيط كسب وكار قرائت 
شد. بانك جهاني در آخرين گزارش خود خبر از افت 
4پله يي كس��ب وكار ايران در ميان 189كش��ور داده 
بود و حاال متن اين گزارش نه تنها تنزل رتبه جهاني 
اي��ران به داليل فني و نه فق��ط رقابتي تاييد مي كند 
بلكه نش��ان مي ده��د بخش خصوصي ك��ه مي تواند 
خود يك��ي از نفع برن��دگان بهبود كس��ب وكار ايران 
باشد، چگونه يك عامل منفي در اجراي قانون بهبود 
مستمر محيط كس��ب وكار بوده است. طبق گزارش 
قرائت ش��ده در خانه ملت از مجموع 53حكم مندرج 
در اي��ن قانون، تنها 33درص��د از احكام آن به تمامي 
اجرا شده و مابقي آن يا اجرا نشده يا ناقص اجرا شده 
است كه البته سهم اجرانشده ها فصله چشم گيري با 
اجراشده ها دارد. درحالي كه 10حكم از احكام قانون 
بهبود مستمر محيط كسب وكار اجرا شده، 25 حكم 
آن همچنان اجرانش��ده باقي مانده است. نكته جالب 
توج��ه در اين ميان نق��ش اتاق  بازرگاني و ش��وراي 
گفت وگ��وي بخش خصوصي و دولت در اجرانش��دن 
احكام اين قانون بس��يار چش��م گير بوده است. بيش 
از 10 حكم از 25 حكم اجرانش��ده درخصوص بهبود 
محي��ط كس��ب وكار را قرار ب��وده اتاق ها و ش��وراي 
گفت وگوي بخش خصوصي انج��ام دهند اما گزارش 
عملكرد گواه از ناكارآمدي آن در اجراي قانون دارد. 

عدماجراي67درصدازاحكامبهبود
كسبوكار

عضو هيات رييس��ه كميس��يون اص��ل 44 قانون 
اساس��ي، گزارش كميسيون متبوعش از نحوه اجراي 
قانون بهبود محيط كسب و كار را قرائت و به سقوط 
4 پله يي رتبه ايران در شاخص »سهولت انجام كسب  

و كار« اشاره كرد. 
س��هيال جلودارزاده در نخس��تين نشس��ت علني 
مجلس ش��وراي اس��المي در س��ال جدي��د، ديروز 
)يك شنبه، 19 فروردين ماه( گزارش كميسيون ويژه 
حماي��ت از تولي��د ملي و نظارت بر اج��راي اصل44 
قانون اساسي درخصوص »اجراي قانون بهبود مستمر 
محيط كس��ب و كار« را قرائت ك��رد و گفت: اجراي 
اي��ن قانون نيازمند همكاري تمامي قوا و دس��تگاه ها 
اس��ت چرا كه تنها در اين ص��ورت حمايت از كاالي 
رقابت پذير داخلي و تحقق ش��عار س��ال امكان پذير 

خواهد شد. 
نماين��ده مردم تهران در مجلس همچنين با بيان 
اينكه آيين نامه دادرس��ي درخصوص مجازات بخش 
توليد متناس��ب با جرم نيس��ت در اين زمينه تذكر 
داد و گف��ت: بايد ب��ا ايجاد ثبات قواني��ن و مقررات 
باي��د مش��كالت و نواق��ص قانون��ي را از پي��ش پاي 

توليدكنندگان برداشت.
طبق گزارش نظارتي درب��اره اجراي قانون بهبود 
مستمر محيط كسب  و كار )مصوب 1390. 11. 1۶( 
مهم ترين اهداف اين قان��ون كه با رويكرد رفع موانع 
توليد و س��رمايه گذاري در قالب 29 ماده )53 حكم( 
تدوين شده، عبارتند از: تسهيل شروع كسب  و كار به  
ويژه از طريق تسريع در صدور مجوزها، الزام مسووالن 
به مشورت با فعاالن اقتصادي پيش از تصميم گيري 
اقتص��ادي، شفاف س��ازي اطالعات و آم��ار مورد نياز 
فع��االن اقتص��ادي، شفاف س��ازي معام��الت بخش 
عمومي، ايجاد دسترسي به بازار براي توليدكنندگان 
كوچ��ك، باثب��ات و قاب��ل پيش بيني ك��ردن تغيير 
سياست ها، تصميم ها و رفتارهاي مسووالن اقتصادي، 
ايجاد سامانه هاي پنجره واحد معامالت بخش عمومي 
و تج��ارت فرامرزي و هدايت ظرفيت هاي سياس��ت 
خارج��ي در جهت افزايش صادرات غيرنفتي و جذب 

سرمايه خارجي. 
با توجه ب��ه گزارش هاي دريافت��ي از ذي نفعان و 
نيز نهادها و دستگاه هاي مسوول اجراي قانون بهبود 
محيط كس��ب  و كار، توضيحات و نقدهاي بيان شده 
در كميته بهبود كسب  و كار كميسيون ويژه حمايت 
از تولي��د و نظارت بر اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي و بررسي هاي صورت  گرفته توسط 
مركز پژوهش ه��اي مجلس، نتيج��ه ارزيابي اجراي 
»قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار« بدين شرح 
اس��ت ك��ه از مجموع 53 حكم من��درج در 29 ماده 
قان��ون مذكور، تا آب��ان م��اه 139۶، صرفا 10 حكم 
به طور كامل اجرا ش��ده، 18 حكم به طور ناقص اجرا 
ش��ده و 25 حكم اجرا نشده اس��ت. به عبارت ديگر، 
پس از گذشت حدود پنج سال و نيم از تصويب قانون 
بهبود مس��تمر محيط كسب وكار، صرفا يك  پنجم از 
احكام قانون مذكور اجرا شده و حدود نيمي از احكام 
قانون مذكور، اساس��اً اجرا نش��ده  است. محتواي 25 
حكم اجرا نش��ده، در بردارنده احكامي مهم و راه گشا 
براي برقراري شفافيت، افزايش امنيت سرمايه گذاري  

و بهبود محيط كسب  و كار است. 
آن دس��ته از احكام قانون بهبود مس��تمر محيط 
كس��ب وكار كه به طور كامل اجرا ش��ده است، عمدتا 
مربوط ب��ه ايج��اد زيرس��اخت هاي محتوايي و فني 
بهبود محيط كس��ب وكار اس��ت. براين اساس، حكم 
ماده )1( درخصوص تاس��يس »مركز ملي مطالعات 
راهب��ردي كش��اورزي و آب« و افزاي��ش توانمندي 
بخش خصوصي و تعاوني در حيطه كش��اورزي، آب، 
منابع طبيعي و صنايع غذايي اس��ت ك��ه اتاق ايران 
اي��ن حكم را اجرا ك��رده و همچنين حكم صدر ماده 
)4( درخصوص تدوين، سنجش و اعالم شاخص ملي 
محيط كس��ب وكار در ايران، نيز توس��ط اتاق ها اجرا 

شده و در حال انجام است. 
حكم تبصره م��اده )4( درخصوص بهبود جايگاه 
اي��ران در رتبه بندي هاي جهاني محيط كس��ب وكار 
مربوط به »ش��اخص سهولت انجام كسب وكار« بانك 
جهاني، توس��ط وزارت امور اقتصاد و دارايي در حال 
انجام است. حكم تبصره »2« ماده )5( درباره بررسي 
نظرات اصناف يا تش��كل هاي اقتصادي سراسري، در 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، در حال 
انجام است. حكم صدر ماده )11( درخصوص تشكيل 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، اجرا شده 
اس��ت. حكم مندرج در صدر م��اده )13( درخصوص 
تش��كيل شوراهاي استاني گفت وگوي دولت و بخش 

خصوصي، توسط اس��تانداران اجرا شده است. حكم 
تبص��ره م��اده )13( درخصوص تهيه دس��تورالعمل 
نحوه تش��كيل و اداره جلس��ات ش��وراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش خصوصي كه س��ند مذكور توس��ط 
دبيرخانه ش��وراي گفت وگو تهيه ش��ده است. حكم 
تبصره ماده )14( درخصوص تش��خيص دستگاه هاي 
اجرايي مرتبط با محيط كس��ب وكار كه توسط وزير 
امور اقتصادي و دارايي انجام ش��ده است. حكم ماده 
)2۶( درخصوص منع اع��الم تعطيلي روزهاي كاري 

كه دولت فعلي به اين حكم متعهد بوده است. 

اجرايناقص19حكمبهبودمحيط
كسبوكار

براس��اس گ��زارش قرائت ش��ده در صح��ن علني 
مجل��س، 19 حك��م از قانون بهبود مس��تمر محيط 
كس��ب وكار ناقص اجرا ش��ده اس��ت. حكم ماده )2( 
درخصوص درخواس��ت و بررسي نظر كتبي اتاق ها و 
تشكل هاي ذي ربط هنگام بررسي موضوعات كسب  و 
كار و حكم ماده )3( راجع به استعالم نظر تشكل هاي 
ذي ربط توس��ط دس��تگاه هاي اجرايي هنگام تدوين 
مقررات و بخشنامه ها كه اجراي اين حكم نيز به طور 
ناقص در دس��تگاه هاي اجرايي صورت گرفته اس��ت. 
حكم ماده )۶( درخصوص ارائه مستمر آمارهاي مورد 
نياز فعاالن اقتصادي كه مركز آمار ايران اين حكم را 

به طور ناقص اجرا كرده است. 
از ديگ��ر احكام با اجراي ناق��ص -حكم ماده )۷( 
درباره س��اماندهي مراجعه نمايندگان دس��تگاه هاي 
اجرايي به واحدهاي توليدي كه س��ازمان امور اداري 
و اس��تخدامي و حكم مندرج در قسمت پاياني ماده 
)۷( درخص��وص صدور مجوزه��اي فعاليت اقتصادي 
به ش��كل پنج��ره واحد، حك��م م��اده )8( راجع به 
الكترونيك��ي ك��ردن فرم ها و فرآين��د اداري تجارت 

خارجي. وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
همچني��ن حك��م م��اده )9( درخص��وص ق��رار 
دادن ظرفيت ه��اي روابط خارج��ي و نمايندگي هاي 
سياس��ي ايران در خارج از كش��ور در اختيار فعاالن 
اقتصادي و حكم ماده )10( درخصوص تسهيل تردد 
س��رمايه گذاران خارجي و ش��ركاي تجاري ايران كه 
وزارت امور خارجه اين حكم را نيز به طور ناقص اجرا 

كرده است. 
شواري گفت وگوي بخش خصوصي و دولتي نيز از 
جمله نهادهاي مرتبط با اجراي قانون بهبود مستمر 
محيط كس��ب وكار است كه نتوانس��ته مواد مربوطه 
را به تمام��ي اجرا كن��د. حكم بن��د »ب« ماده )11( 
درخصوص استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان 
اصن��اف يا تش��كل هاي اقتص��ادي سراس��ري، ارائه 
خواسته ها، پيش��نهادها و تذكرات متقابل مسووالن 
نماين��دگان تش��كل هاي  و  اجراي��ي  دس��تگاه هاي 
بخش هاي خصوصي و تعاوني، بررس��ي گزارش هاي 
كميت��ه موض��وع كميته م��اده )12( قان��ون احكام 
دايمي برنامه هاي توس��عه كشور و زمينه سازي براي 
تصميم گيري درباره آنها و تعيين و انتش��ار اطالعات 
آم��اري مورد نياز براي فعاالن اقتصادي كه ش��وراي 
گفت وگ��وي دول��ت و بخش خصوص��ي، اين تكليف 

قانوني را به طور ناقص انجام داده است. 
همچنين حكم ماده )14( درخصوص تعيين يكي 
از معاونان دس��تگاه هاي اجراي��ي و قضايي مرتبط با 
محيط كس��ب  و كار در تهران و مراكز اس��تان ها به 
عنوان مس��وول بهبود محيط كس��ب  و كار، توس��ط 
وزراء و روس��اي دستگاه هاي اجرايي و قضايي مرتبط 
با محيط كس��ب  و كار، و پاس��خگويي دس��تگاه هاي 
اجرايي سراسر كشور به سواالت نمايندگان تشكل ها 
و فع��االن اقتصادي كه توس��ط برخي دس��تگاه هاي 

اجرايي به مرحله اجرا نرسيده است. 
حكم ص��در م��اده )23( درخصوص اس��تفاده از 
فرم هاي يكس��ان در ق��رارداد با ش��ركت هاي بخش 
خصوصي و تعاوني كه كليه دستگاه هاي اجرايي بايد 
آن را انج��ام مي داده اند، اما هنوز همه موفق به انجام 
اين رويه نشده اند. حكم تبصره ماده )23( درخصوص 
تهيه فرم هاي يكنواخت براي نحوه اعطاي تسهيالت 

و همچنين ش��يوه هاي اخذ ضمانتنامه از بخش هاي 
خصوصي و تعاوني، متناسب با اعتبارسنجي مشتريان 
توس��ط بانك مركزي و تصويب آن در ش��وراي پول 
و اعتب��ار، توس��ط بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران به طور ناقص اجرا ش��ده است. حكم ماده )28( 
درخصوص اعمال اقدامات قانوني براي نحوه رسيدگي 
ب��ه اعت��راض مودي��ان مالياتي و نحوه رس��يدگي به 
اعتراض پرداخت كنندگان حق بيمه تامين اجتماعي، 
كه بايد توس��ط دولت اجرا مي ش��د، ولي ناقص اجرا 
شده اس��ت. تبصره ماده )29( درخصوص رسيدگي 
به جرايم مرتبط با فعاليت ه��اي تجاري و اختالفات 
بين بخش خصوصي و دس��تگاه هاي اجرايي، حسب 
مورد در ش��وراهاي حل  اختالف يا ش��عب خاصي در 
حوزه هاي قضايي تا زمان تاسيس دادگاه هاي تجاري، 
كه بايد توس��ط قوه قضاييه اجرا مي شد، ولي به طور 

ناقص اجرا شده است. 

احكاماجرانشدهقانونبهبودمستمرمحيط
كسبوكار

براساس گزارش مجلس، 25حكم از احكام مربوط 
به قانون بهبود مس��تمر محيط كسب وكار اصال اجرا 
نش��ده اس��ت، در واقع از مجموع 53حكم مندرج در 
اين قانون تنها 33درصد از موارد اجرا ش��ده و مابقي 
يا اجرا نش��ده يا به ش��كل ناقص اجرا ش��ده است. از 
جمله احكامي كه تاكنون اجرا نش��ده اند، حكم صدر 
ماده )5( درخصوص تهيه فهرس��ت ملي تشكل هاي 
اقتصادي و جلوگيري از فعاليت موازي تش��كل ها در 
فعاليت هاي صادرات غيرنفتي است كه اتاق ها بايد آن 

را اجرا مي كردند. 
حك��م من��درج در تبصره »4« صدر م��اده )11( 
درخصوص قرار گرفتن مصوبات ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي در دستور كار هيات وزيران 
ظرف مدت 30 روز، كه اجرا نش��ده است. حكم بند 
»الف« ماده )11( درخصوص پيشنهاد اصالح، حذف 
ي��ا وضع مق��ررات يا روي��ه اجراي��ي در جهت بهبود 
محيط كس��ب  و كار در ايران به مس��ووالن مربوطه 
بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه شوراي 
گفت وگ��وي دولت و بخش خصوصي. اين حكم مهم 

همچنان اجرا نشده است. 
حك��م بن��د »ت« م��اده )11( درخص��وص ارائه 
پيش��نهاد براي ارتق��اي فرهنگ اقتص��ادي، اخالق 
كس��ب وكار و مهارت ه��اي ش��غلي و كارآفريني در 
كشور. ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
هنوز اين حكم را اجرا نكرده اس��ت. حكم مندرج در 
بند »ج« ماده )11( راجع به پيگيري گزارش اتاق ها 
درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه ها 
براي بنگاه هاي با مالكيت غير از بخش هاي خصوصي 
و تعاون��ي و زمينه س��ازي براي حذف ي��ا تعميم اين 
امتيازات، توسط ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 

خصوصي، نيز اجرا نشده است. 
حك��م بن��د »چ« م��اده )11( درخص��وص ارائه 
پيش��نهاد در مورد قراردادهاي دس��تگاه هاي اجرايي 
با فع��االن اقتصادي بخش هاي خصوص��ي و تعاوني 
به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادالنه 
به طرف مقابل در اين قراردادها و زمينه س��ازي براي 
شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات 
با همكاري تش��كل هاي اقتص��ادي به منظور دريافت 
مالي��ات از همه فع��االن اقتصادي و گس��ترش پايه 
مالياتي، توس��ط ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 

خصوصي اجرا نشده است. 
حكم بن��د »د« م��اده )11( درخص��وص تعيين 
مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخش هاي تعاوني 
و خصوصي توسط شوراي گفت وگوي دولت و بخش 

خصوصي. اين حكم همچنان اجرا نشده است. 
حك��م م��اده )12( راجع ب��ه ارائه كتب��ي داليل 
مخالفت شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
با درخواس��ت هاي رد ش��دة تش��كل هاي اقتصادي، 

توسط دبيرخانه شوراي گفت وگو اجرا نشده است. 
حكم ماده )1۶( راجع به آماده س��ازي مكان هايي 
براي عرضه كاالهاي ايراني، دسترسي توليدكنندگان 

كوچك و متوس��ط ايران��ي به بازار مص��رف و ايجاد 
امنيت براي فروش��ندگان كم س��رمايه و اجاره آن به 
متقاضيان عرض��ه كاالهاي ايراني ب��ر مبناي قيمت 
تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه. اين حكم 

همچنان توسط شهرداري ها اجرا نشده است. 
حكم ماده )1۷( درخصوص تشكيل سازمان نظام 

مشاوره مديريت كه توسط دولت اجرا نشده است. 
حكم صدر م��اده )19( درخص��وص ايجاد پايگاه 
جامع معامالت بخش عمومي و انتشار اطالعات كليه 
معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، 
فروش، اجاره به تفكيك دس��تگاه و موضوع و نيز به 
تفكيك شهرس��تان، استان و ملي. س��ازمان برنامه و 

بودجه حكم مذكور را اجرا نكرده است. 
حك��م من��درج در قس��مت پايان��ي م��اده )19( 
درخص��وص ارائه اطالع��ات معامالت دس��تگاه هاي 
اجرايي به پايگاه اطالع رس��اني جامع معامالت بخش 
عمومي كه كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف به انجام 

آن بوده اند و اجرايي نشده است. 
حك��م تبص��ره »2« م��اده )19( درخص��وص 
رس��يدگي و تصميم گيري در صورت عدم انتش��ار 
اطالع��ات معام��الت بخ��ش عموم��ي در پاي��گاه 
اطالع رس��اني معامالت بخش عمومي كه ش��وراي 

رقابت اقدامي در اين خصوص انجام نداده است. 
حكم ماده )20( راجع به شمول قانون برگزاري 
مناقصات به همه دس��تگاه هاي اجرايي و نهادهاي 
عمومي غيردولتي و ش��ركت ها و موسسات وابسته 

كه به مرحله اجرا نرسيده است. 
حكم م��اده )21( درخصوص انتش��ار اطالعات 
پاي��گاه  در  ش��ده  برگ��زار  مناقصه ه��اي  ت��رك 
اطالع رس��اني معامالت بخش عمومي كه باالترين 
مق��ام دس��تگاه هاي اجراي��ي مكلف ب��ه انجام آن 

بوده اند. 
حكم ماده )22( درباره اولويت دادن به اشخاص 
حقيق��ي و حقوقي تعاوني و خصوصي در معامالت 
دستگاه هاي اجرايي كه دستگاه هاي اجرايي چنين 

اولويتي را مورد مالحظه قرار نداده اند. 
حكم صدر ماده )24( درخصوص اطالع رس��اني 
تغييرات سياس��ت ها، مق��ررات و رويه هاي اجرايي 
مدت��ي قب��ل از اعم��ال تغيير كه توس��ط دولت و 

دستگاه هاي اجرايي انجام نشده است. 
حكم تبص��ره ماده )24( راجع ب��ه تعيين زمان 
اطالع رساني قبل از تغييرات براي هر يك سياست ها 
و مق��ررات و رويه ه��اي اجرايي پس از مش��ورت با 
ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخ��ش خصوصي كه 

توسط هيات وزيران صورت نگرفته است. 
حكم م��اده )25( درخص��وص پيش بيني وجه 
الت��زام قطع برق، ي��ا گاز يا خدم��ات مخابرات در 
هنگام ق��رارداد ب��ا واحدهاي توليدي كه توس��ط 
شركت هاي عرضه كننده برق، گاز و مخابرات، اجرا 

نشده است. 
حك��م تبصره »2« م��اده )25( راجع به تمهيد 
خريد بيمه نامه پوش��ش دهنده خس��ارات ناشي از 
قط��ع برق ي��ا گاز براي واحدهاي توليدي توس��ط 
ش��ركت هاي عرضه كنن��ده برق و گاز، كه توس��ط 
اقدام��ي  ب��رق و گاز  ش��ركت هاي عرضه كنن��ده 

درخصوص اجراي آن صورت نگرفته است. 
 حكم صدر ماده )2۷( درخصوص منع اس��تفاده 
اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه هاي اجرايي در 
آنها هر نوع سهام مديريتي دارند از امتيازات و منافع 
تخصيص��ي ب��ه بخش هاي تعاون��ي و خصوصي، كه 
همچنان توسط دولت مورد بي توجهي قرار مي گيرد. 
حك��م تبص��ره »2« م��اده )2۷( درخص��وص 
اتخ��اذ ترتيب��ات قانوني براي من��ع مداخله و نفوذ 
دس��تگاه هاي اجراي��ي در مديري��ت ش��ركت هاي 
خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، كه توس��ط 

دولت به مرحله اجرا در نيامده است. 
حكم صدر ماده )29( درخصوص اعمال اقدامات 
قانوني براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل 
دادگاه هاي تجاري، توسط قوه قضاييه و دولت اجرا 

نشده است. 

عواملاجرانشدناحكامقانونكسبوكار
نمايندگان كميس��يون اصل 44قانون اساس��ي با 
توج��ه به بررس��ي هاي صورت گرفته، نش��ان داده اند 
بخش خصوصي با وجود مطالبه گري براي رفع موانع 
توليد، هن��وز موفق به ايجاد نهادها و س��ازوكارهاي 
الزم براي ارائه نظ��رات و پيگيري بازخورد مطالبات 
فعاالن اقتصادي در تدوين يا اصالح قوانين و مقررات 
مربوط نش��ده اس��ت. با وجود تصريح مواد )2( و )3( 
قانون بهبود مس��تمر محيط كس��ب وكار، و عالوه بر 
آنها، تاكيد مجدد ماده )۶0( »قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور«، همچنان از 
نظرات تش��كل هاي بخش خصوصي به نحو بايس��ته 
و نظام مند در نظام مقررات گذاري كش��ور اس��تفاده 
نمي ش��ود. همچنين حضور نامنظ��م اعضاي دولتي، 
در »ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي«، 
از كارآمدي و اثربخش��ي اين شورا كاسته است. اين 
شورا، نهادي است كه اعضاي حكومتي آن در مقايسه 
با نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني،  حائز اكثريت 
هس��تند در صورت مشاركت و دغدغه اعضا مي تواند 
در مفاهمه و حل مش��كالت توليد و سرمايه گذاري، 
موثر باش��د. اما هم در دولت قبلي و هم دولت فعلي، 
حضور و مشاركت موثر اعضاي حكومتي در اين شورا 
جدي گرفته نش��ده اس��ت و يكي از داليل عدم اجرا 
ي��ا اجراي ناقص بس��ياري از احكام مه��م مندرج در 

بندهاي ماده )11( نيز همين است. 
اج��راي برخ��ي از اح��كام مرب��وط ب��ه ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، نيازمند ارتباط 
موثر و نزديك ش��ورا با تشكل ها و فعاالن اقتصادي از 
سراسر كش��ور و كار كارشناسي دقيق و قابل اتكا در 
دبيرخانه اين شورا است. بدون تدارك دستورجلسات 
متكي بر كار پژوهش��ي و كارشناسي دقيق، قسمت 
عمده يي از جلسات اين ش��وراي مهم، به كلي گويي  
و بيان دغدغه ها و مس��ائل، ب��دون ارائه راهكارهايي 

مشخص و موثر اختصاص خواهد يافت. 
در ادامه اين گزارش تصريح ش��ده اس��ت: ارتقاي 
رتبه ايران در »ش��اخص س��هولت انجام كسب وكار« 
بانك جهاني، در تبصره ماده )4( قانون بهبود محيط 
كسب وكار همچنين حكم مندرج در بند »الف« ماده 
)22( قانون برنامه شش��م توسعه، مقرر شده است. با 
در نظر گرفتن محيط نامساعد كسب وكار در كشور و 
همچنين نماگرها و مولفه هاي متعدد و نقش هر يك 
از دستگاه ها از قواي س��ه گانه، اين امر، بسيار دشوار 
و نيازمند عزم و تالش��ي جدي، نه فقط از سوي قوه 
مجريه، بلكه از س��وي قواي قضاييه و مقننه و ديگر 
اركان حاكميت اس��ت. چنانك��ه در گزارش عملكرد 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين باره آمده است، 
تالش هاي��ي در اي��ن خصوص صورت گرفته اس��ت. 
گرچه ش��ايان ذكر اس��ت  ارتقاي رتبه اي��ران در اين 
شاخص در گزارش هاي 2014 تا 201۶، نه به موجب 
اصالح فرايندها و رويه هاي واقعي و دست وپاگير براي 
كسب وكارها، بلكه بيشتر بر مبناي بازنگري و تصحيح 
داده ها توسط بانك جهاني در ارزيابي شاخص مذكور 
صورت گرفته است. عالوه بر اين، متاسفانه رتبه ايران 
در آخرين گزارش منتشر شده اين شاخص )2018(، 
4 رتبه نس��بت به ارزيابي سال پيش بدتر شده و در 
ميان 190 كش��ور مورد ارزيابي، از رتبه 120 به رتبه 
124 رس��يده اس��ت. درخصوص تاس��يس »سازمان 
نظام مش��اوره مديريت«، دولت طي فرايند بي سابقه 
و عجيب، به طور رسمي اجراي حكم ماده )1۷( قانون 
بهبود مستمر محيط كسب وكار را متوقف كرده است. 
بدين شرح كه به دليل موافق نبودن دولت با تشكيل 
سازمان نظام مشاوره مديريت به ترتيب مقرر شده در 
م��اده )1۷( اين قانون، اجراي اين حكم را به تصويب 
اصالحيه يك قانون ديگر و اجراي متعاقب آن قانون، 
مشروط كرده است. عدم اجراي حكم قانوني به بهانه 
غيرقابل توجيه مطرح شده، از جمله رويه هاي بديع در 

نقض حاكميت قانون است. 
در ش��رايطي كه بازار ايران در س��ال هاي اخير با 
حضور چش��مگير توليدكنندگان و برندهاي خارجي 
مواجه بوده و دسترس��ي توليدكنن��دگان كوچك و 
متوس��ط ايراني به ب��ازار و مصرف كنن��دگان، روز به 
روز محدودتر ش��ده اس��ت و جاي كاالهاي ايراني در 
قفس��ه هاي فروش��گاه ها و مراكز خري��د را، كاالهاي 
خارجي مي گيرن��د، اجراي م��اده )1۶( قانون بهبود 
مس��تمر محيط كسب وكار مبني بر ايجاد مكان هايي 
براي عرضه كاالهاي ايراني، مي توانست منفذي براي 
رساندن محصوالت توليدكنندگان كوچك و متوسط 
ايراني به بازار باش��د. اما متاسفانه شهرداري ها و ساير 
دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط، با كوتاه��ي در اجراي 
حك��م اين ماده، اي��ن س��هولت را از توليدكنندگان 

ايراني دريغ كرده اند. 
ع��دم اجراي حكم ماده )19( اي��ن قانون و ايجاد 
نش��دن »پايگاه اطالع رس��اني جامع معامالت بخش 
عموم��ي«، نه تنها ش��فافيت قرارداده��اي دولتي را 
همچنان زير س��وال و ابهام نگهداش��ته و زمينه ساز 
فساد شده است، بلكه هزاران شركت پيمانكار بخش 
خصوصي و تعاوني را از امكان معامله شفاف، رقابتي 

و منصفانه با دولت محروم كرده است. 
در نهايت نبايد فرام��وش كرد كه دو عامل اصلي 
اجرا نشدن احكام قانوني با هدف حمايت از توليد در 
سال هاي اخير، عبارتند از: نخست، عدم ثبات قوانين 
و مقررات در كشور و اصالحيه ها و الحاقيه هاي مكرر 
و زودهنگام براي هر يك از قوانين و مقررات و به تبع 
آن، تورم قوانين و مقررات، و دوم، عدم دريافت نظرات 
ذي نفعان هر مقرره و به ويژه فعاالن اقتصادي، و تبعاً، 
ع��دم اط��الع از مواضع آنها توس��ط تدوين كنندگان 
طرح ها و لوايح قانوني. به طور نمونه يكي از مهم ترين 
دالي��ل اجراي ناقص و غيراثربخش م��اده )8( قانون 
بهبود مس��تمر محيط كس��ب وكار با موض��وع ايجاد 
س��امانه پنجره واحد تجارت فرامرزي، اين اس��ت كه 
متاس��فانه در تصويب قوانين مربوط، به مفاد قانوني 
پيش��ين در همان موضوع توجه نشده يا مفاد آنها را 
در تصويب قوانين جديد، ناديده گرفته ش��ده است. 
اي��ن امر، منجر ب��ه از ميان رفتن ش��فافيت، كارآيي 
و هماهنگ��ي نهادي الزم براي ايج��اد و بهره برداري 
مطل��وب فعاالن اقتصادي و ديگر ش��هروندان از اين 

سامانه و سامانه هايي از اين نوع شده است.

حمايتازكااليايراني
بهمعنيبستنمرزهانيست

يك اقتص��اددان مي گويد حماي��ت از كاالي ايراني با 
فراهم كردن بس��تر رقابت فراهم خواهد ش��د، در نتيجه 
نبايد مرزها را ببنديم. همچنين مهم ترين مس��اله يي كه 
سياست گذاران ما بايد به آن توجه كنند جلوگيري از رانت 
برخي توليدكننده هاي وابس��ته به نهادها و ارگان هاست 
كه اين مس��اله توليدكننده بخش خصوصي را دلس��رد و 

سرمايه اش را به خارج از كشور هدايت مي كند. 
عليرضا دانشور در گفت وگو با ايسنا، درباره شعار امسال 
»حمايت از كاالي ايراني« كه توسط مقام معظم رهبري 
تعيين ش��د، توضيح داد: ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد 
كه حمايت از كاالي ايراني به اين معني نيس��ت كه فقط 
از كاالهاي ايراني اس��تفاده كنيم، چ��را كه برخي كاالها 
هستند توليد مشابه داخلي ندارند و برخي ديگر كيفيت 
نازلي دارند. حمايت از كاالي ايراني به اين معني است كه 
راه هايي فراهم كنيم كه راه رقابت براي محصوالت توليدي 

داخلي فراهم شود. 
وي اضافه كرد: در اين زمينه توجه به توليد كنندگان 
داخلي به ويژه كس��اني كه در بخ��ش خصوصي فعاليت 
مي كنند بس��يار مهم اس��ت. بعضا مي بينيم كه ش��رايط 
توليد كننده بخش خصوصي با شرايط توليد كننده وابسته 
به نهادها و ارگان ها اصال قابل قياس نيس��ت. در ش��رايط 
مشابه توليدكنندگان نهادها و ارگان ها از موقعيت بهتري 
برخوردارند. اين موضوع به ويژه به كس��اني كه با سرمايه 
شخصي خود فعاليت مي كنند آس��يب مي زند. برخي از 
سرمايه گذاران از برخي رانت هايي بهره مند هستند كه در 
قياس با سرمايه گذاران بخش خصوصي موقعيت بهتري 
را برايش��ان رق��م مي زنند و همين در انگي��زه افراد براي 

سرمايه گذاري در داخل كشور تاثير منفي دارد. 
اين اقتصاددان با بيان اينكه بايد مس��اله جلوگيري از 
رانت برخي افراد وابسته به نهادها و ارگان ها جدي گرفته 
شود، گفت: حتي متاسفانه در مسائل قضايي اين موضوع 
به چش��م مي خورد و ديده مي شود كه بعضا حمايت هاي 
غيرقانوني از اين افراد مي شود و چنين وضعيتي منجر به 
آن خواهد ش��د كه يا سرمايه شخصي افراد از كشور فرار 
كند يا اينكه به س��مت و سوي راه هاي غيرقانوني كسب 

درآمد هدايت شود. 
عضو هيات علمي دانش��گاه مازندران اين را هم گفت 
كه سياس��ت گذاري هاي ارزي در موضوع سرمايه گذاري 
اهميت بس��ياري دارد. متاسفانه اكنون قيمت سكه و ارز 
به صورت افسارگسيخته رشد كرده و همين امر منجر به 
بي ثباتي در اقتصاد كالن ايران شده است، چنين وضعيتي 
سرمايه گذار را نسبت به ورود به بازار دلسرد مي كند. وقتي 
سرمايه گذار مطمئن نباشد چه چشم اندازي در بازار وجود 
دارد، طبيعتا نسبت به سرمايه گذاري در اقتصاد يك كشور 

تعلل خواهد كرد. 
وي به بحث مهم فرهنگ س��ازي اشاره كرد و گفت: با 
اين حال بخش تقاضا هم مهم است و بايد با فرهنگ سازي 
زمين��ه  اس��تفاده از كاالي ايران��ي را فراهم ك��رد. اكنون 
صداوس��يما يكي از ارگان هايي است كه مي تواند در اين 
امر مهم مفيد واقع شود. صداوسيما بايد به سمت وسوي 
تبليغات مناس��ب برود و با برنامه  سازي افراد را به سمت 
مصرف كاالي ايراني تش��ويق كند. اين اقتصاددان با بيان 
اينكه سياست گذاري هاي غلط در تمامي دولت ها منجر به 
آن شده كه امروز كاالي ايراني كيفيت نازلي داشته باشد، 
اظهار كرد: در همه سطوح سياست گذاري ها به نحوي بوده 
كه توليدكننده تمايل و انگيزه يي براي ارتقا كيفيت كاالي 
خود نداشته است، اكنون نيز راهكار ارتقاء كيفيت فراهم 
كردن بستر براي رقابت است، بنابراين تاكيد مي كنم كه 
حمايت از كاالي ايراني به معني بستن مرزها نيست. اگر 
مرزها باز باشند و كاالهاي خارجي به كشور وارد شوند و 
يك كاالي ايراني كيفيت الزم را داش��ته باشند و به وفور 
هم پيدا شوند مصرف كننده داخلي دليلي براي تمايل به 

سمت و سوي كاالي خارجي نخواهد داشت. 

تدابيرتازهبرايتسويهحقوق
كارگران

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به تعويق 
چند ماهه در پرداخت حق��وق كارگران برخي واحدها و 
كارخانجات، از همكاري با وزير صنعت براي شناسايي اين 

واحدها و پرداخت حقوق  معوق آنها خبرداد. 
علي ربيعي در گفت وگو ب��ا مهر، درباره حقوق  معوق 
چن��د ماهه كارگران برخي واحدها، ش��ركت  ها و بنگاه ها 
گفت: متاس��فانه برخي از واحدها و كارخانجات به دليل 
مش��كالت اقتصادي مدت ها حقوق و دس��تمزد كارگران 
خ��ود را پرداخت نكردن��د كه در همين راس��تا با صدور 
بخشنامه يي دستور دادم تا اين واحدها شناسايي و به من 
گزارش شوند. وي ادامه داد: پس از شناسايي و اعالم اين 
بنگاه ها، به صورت جداگانه با مديران آنها مذاكره خواهم 
كرد تا ش��رايط را براي پرداخت حقوق  و دس��تمزد عقب 

افتاده كارگران فراهم كنيم. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در جريان صدور 
اين بخشنامه در چند مورد با تامين اعتبار از منابع بانكي، 
حقوق هاي عقب افتاده برخي از كارگران از جمله كارگران 

فوالد در اواخر اسفندماه گذشته پرداخت شد. 
ربيعي همچنين گفت: طي هماهنگي با وزير صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در تالش هس��تيم كه ب��ه زودي و در 
ارديبهش��ت حقوق معوق چند ماهه كارگران اين واحدها 
تس��ويه شود. وي همچنين درباره طوالني شدن جلسات 
تعيين دس��تمزد گفت: در اسفندماه سال گذشته، عالوه 
بر جلس��ات مش��ترك با گروه هاي كارفرمايي و كارگري 
در ش��وراي عالي كار، شخصا نشس��ت هاي جداگانه يي با 
نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار كردم و خوشبختانه 

ديدگاه هاي بين اين دو گروه بسيار نزديك است. 
وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي تصري��ح كرد: با 
وج��ود انتقادهاي��ي كه بعضا در خصوص طوالني ش��دن 
جلس��ات تعيين دستمزد وارد مي شود، در جايي كه بين 
نمايندگان كارگري و كارفرمايي به اين ميزان گفت وگوي 
اجتماعي صورت مي گيرد و دولت در اين ميان به تنهايي 

تصميم گيرنده نيست چرا انتقاد مي شود؟
ربيعي افزود: در جريان تعيين دس��تمزد حتي نظرات 
گروه ه��اي كارگري و كارفرمايي با نظر دولت نيز متفاوت 
اس��ت، به اين ترتيب كه هر يك از سه شريك اجتماعي 
درباره دس��تمزد س��ه دي��دگاه متفاوت دارند كه نش��ان 
مي دهد براي تعيين دستمزد بطور واقعي چانه زني صورت 
مي گيرد. وي با تاكيد بر اينكه جلسات دستمزد، يك نظام 
واقعي از گفت وگو اس��ت، گفت: هر چقدر چانه زني بر سر 
تعيين دس��تمزد طوالني ش��ود در نهايت، رضايت نسبي 

نمايندگان كارگري و كارفرمايي تامين خواهد شد. 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان تاكيد كرد: 
براي ابالغ بخش��نامه دس��تمزد تا پايان فروردين فرصت 
داريم و پيش از پايان اين ماه بخشنامه ابالغ خواهد شد. 

اخبار

اجراي برخي از احكام مربوط به شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، نيازمند ارتباط موثر و نزديك شورا با تشكل ها و 
فعاالن اقتصادي از سراسر كشور و كار كارشناسي دقيق و قابل اتكا در دبيرخانه اين شورا است. بدون تدارك دستورجلسات متكي 
بر كار پژوهشي و كارشناسي دقيق، قسمت عمده يي از جلسات اين شوراي مهم، به كلي گويي  و بيان دغدغه ها و مسائل، بدون ارائه 

راهكارهايي مشخص و موثر اختصاص خواهد يافت

در شرايطي كه بازار ايران در سال هاي اخير با حضور چشمگير توليدكنندگان و برندهاي خارجي مواجه بوده و دسترسي توليدكنندگان 
كوچك و متوسط ايراني به بازار و مصرف كنندگان، روز به روز محدودتر شده است و جاي كاالهاي ايراني در قفسه هاي فروشگاه ها 

و مراكز خريد را، كاالهاي خارجي مي گيرند، اجراي ماده )۱۶( قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار مبني بر ايجاد مكان هايي براي 
عرضه كاالهاي ايراني، مي توانست منفذي براي رساندن محصوالت توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار باشد. اما متاسفانه 

شهرداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط، با كوتاهي در اجراي حكم اين ماده، اين سهولت را از توليدكنندگان ايراني دريغ كرده اند
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بورس و فرابورس10
  نگاهي بر عملكرد يكساله پشم شيشه ايران: 
پشم شيش��ه ايران در دوره 12 ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه 96 مبلغ 77 ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 78 
درصد كاهش داشت. افزون بر اين، شركت پشم شيشه 
ايران با انتش��ار صورت هاي مالي يكساله منتهي به 29 
اسفند ماه 96 اعالم كرد طي سال مالي گذشته معادل 
11 ميليارد و 478 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ 77 ريال سود به ازاي هر سهم كنار 
گذاش��ت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 78 درصد كاهش يافت. همچنين، اين ش��ركت 
در پايان سال مالي گذشته مبلغ 351 ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داد. در سويي ديگر، با افزوده شدن 
سود خالص دوره به سود انباشته ابتداي سال در نهايت 
مبلغ 31 ميليارد و 128 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
  »س�فارس« ط�ي يك م�اه ن�ه خري�دار و نه 
فروش�نده بود: ش��ركت س��يمان فارس و خوزستان 
صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 29 اسفند 
ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل پنج هزار 
و 625 ميليارد ريال منتشر كرد. بر اين اساس، شركت 
در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 29 اس��فندماه 96 
تعدادي از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام 
ش��ده چهار هزار و 186 ميليارد و 471 ميليون ريال و 
ارزش بازار معادل 7 هزار و 135 ميليارد و 137 ميليون 
ريال در سبد س��هام خود داشت. همچنين، بهاي تمام 
شده سهام بورسي اين شركت طي دوره يك ماهه بدون 
تغيير ماند در حالي كه ارزش بازار آن معادل 56 ميليارد 
و 320 ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل 
هفت هزار و 78 ميليارد و 817 ميليون ريال محاس��به 

شد. 
ش��ركت  »وبان�ك«:  ب�ازار  ارزش  افزاي�ش   
سرمايه گذاري گروه توس��عه ملي )سرمايه گذاري بانك 
ملي ايران( صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 
29 اسفندماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
16 هزار و 250 ميليارد ريال منتشر كرد. بر اين اساس، 
شركت در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 29 اسفندماه 
96 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل 22 هزار و 800 ميلي��ارد و 362 ميليون 
ري��ال و ارزش ب��ازار معادل 36 ه��زار و 299 ميليارد و 
561 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. همچنين، 
بهاي تمام شده س��هام بورسي اين شركت در دوره ياد 
شده با افزايش معادل 428 ميليارد و 649 ميليون ريال 
در پاي��ان دوره به مبلغ 23 ه��زار و 229 ميليارد و 11 
ميليون ريال رس��يد در حالي ك��ه ارزش بازار آن نيز با 
افزايش برابر با 2هزار و 232 ميليارد و 561 ميليون ريال 
در پاي��ان دوره معادل 38 ه��زار و 532 ميليارد و 122 
ميليون ريال محاسبه ش��د. افزون بر اين، »وبانك« در 
يك ماهه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام شده معادل يك هزار و 326 ميليارد و 518 
ميلي��ون ريال و مبلغ يك ه��زار و 363 ميليارد و 586 
ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 37 ميليارد 
و 68 ميليون ريال سود شناسايي كرد و طي همين دوره 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تما شده 
معادل 667 ميليارد و 863 ميليون ريال خريداري كرد. 
 نگاه�ي بر صورت هاي مالي »ونيكي«: ش��ركت 
س��رمايه گذاري ملي ايران اطالعات و صورت هاي مالي 
12 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده و 
با سرمايه معادل 7 هزار ميليارد ريال منتشر كرد. افزون 
بر اين، شركت در سال مالي 96 معادل يك هزار و 743 
ميليارد و 140 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر 
اين اساس مبلغ 249 ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
27 درصد كاهش داشت. اين شركت در پايان سال مالي 
95 مبلغ 343 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده 
بود. بر اس��اس اين گزارش، با اضافه شدن سود انباشته 
ابتداي س��ال به سود خالص دوره در نهايت مبلغ چهار 
و 562 ميليارد و 725 ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي بر عملكرد »ش�وينده«: شركت مديريت 
صنعت ش��وينده توس��عه صناي��ع بهش��هر اطالعات و 
صورت ه��اي مالي 12 ماهه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 96 
را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل يك هزار ميليارد 
ريال منتشر كرد. بر اين اساس، شركت در سال مالي 96 
معادل 694 ميليارد و 345 ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 694 ريال سود به ازاي 
هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل تغيير بخصوصي نداشت. اين شركت در پايان 
س��ال مالي 95 مبلغ 692 ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داده بود. افزون بر اين، با اضافه ش��دن س��ود 
انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت مبلغ 
885 ميليارد و 503 ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 تحقق سود 887 ريالي »شبريز«: شركت پااليش 
نفت تبريز اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 9 
ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نشده و 
با س��رمايه ثبت شده معادل سه هزار و 884 ميليارد و 
211 ميليون ريال منتش��ر كرد. همچنين، ش��ركت با 
انتش��ار عملكرد 9 ماهه سال جاري خود اعالم كرد در 
دوره س��ه ماهه سوم سال مالي جاري مبلغ سه هزار و 
446 ميليارد و 341 ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 887 ميليون ريال سود به 
ازاي ه��ر س��هم اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 184 درص��د افزايش 
داشت. »ش��بريز« در دوره 9 ماهه مش��ابه سال مالي 
قبل مبلغ 312 ريال زيان به ازاي هر س��هم اختصاص 
داده بود. با كس��ر س��ود خالص از زيان انباشته ابتداي 
س��ال در نهايت مبلغ دو ه��زار و 841 ميليارد و 745 
ميليون ريال سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت ه�اي مالي 9 ماهه »ش�لعاب«: 
شركت لعابيران اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 
9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده 
و با س��رمايه ثبت ش��ده معادل يكصد ميلي��ارد ريال و 
سرمايه ثبت نشده معادل 60 ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين، شركت با انتشار عملكرد 9 ماهه سال جاري 
خود اعالم كرد در دوره سه ماهه سوم سال مالي جاري 
مبلغ سه ميليارد و 794 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ 38 ميليون ريال سود به ازاي 
هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل روند مثبتي داش��ته است. »شلعاب« در دوره 
9 ماهه مش��ابه سال مالي قبل مبلغ 176 ريال زيان به 
ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود 
خالص به س��ود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 51 
ميليارد و 159 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

مديرعامل بورس كاالي ايران مطرح كرد

اعالم آمادگي راه اندازي بازار مشتقه ارزي
 ب��ورس كاال آمادگي الزم ب��راي راه اندازي بازار 
مش��تقه ارزي را دارد و اميدواريم يك بازار مشتقه 
ارزي قوي داش��ته باش��يم تا بتوانيم نوسانات ارز را 
پوشش دهيم. حامد سلطاني نژاد با اشاره به مطالب 
فوق عنوان كرد: بازار مشتقه ارزي بازاري است كه 
كم��ك مي كند تمامي فع��االن اقتصادي كه نياز به 
پوش��ش ريسك نوسانات ارز دارند بتوانند خودشان 
را در مقابل اين نوس��انات پوشش دهند. به گزارش 
كاال خب��ر، وي تصري��ح ك��رد: اين ب��ازار از طرفي 
فضاي��ي را فراهم مي كن��د كه اگ��ر تقاضايي براي 
مبادالت ارز وجود دارد و اين تقاضا در اثر التهابات 
ش��ديد نوسانات ارز به وجود آمد، مي تواند نوسانات 
را پوش��ش دهد. س��لطاني نژاد افزود: در بسياري از 
كش��ورهاي دنيا مانند روس��يه، تركيه و چين بازار 
مش��تقه ارزي راه اندازي شده و به فعاالن اقتصادي 
كمك مي كند تا در برابر نوسانات ارزي خودشان را 
پوش��ش بدهند. وي جذب س��رمايه هاي خارجي را 
يك��ي ديگر از مزاياي راه اندازي بازار مش��تقه ارزي 
دانست و گفت: نوسانات پول ملي در مقابل ارزهاي 
خارجي چالش��ي براي خارجي هاس��ت و راه اندازي 
بازار مش��تقه ارزي مي تواند با پوشش اين نوسانات 

به جذب سرمايه هاي خارجي كمك كند. 
س��لطاني نژاد افزود: بازار مش��تقه بورس كاالي 
ايران در س��ال 96 به رقمي حدود 60 هزار ميليارد 
تومان رس��يد و به اين ترتيب پتانسيل خوبي وجود 
دارد تا بتوانيم ارز را نيز در اين بازار پوشش بدهيم. 
وي گفت: بازار مش��تقه در بسياري از كشورها براي 
ارزهاي غي��ر جهان روا هم به وج��ود آمده مثاًل از 
زماني كه مناس��بات تركيه و روسيه زياد شده اين 
ب��ازار را راه اندازي كرده ان��د. مديرعامل بورس كاال 
با اش��اره به اينك��ه با راه اندازي بازار مش��تقه ارزي 
مي توانيم نوس��انات و التهابات ب��ازار ارز را مديريت 
كني��م، اف��زود: زمان��ي ك��ه تقاضاي ارز ب��ه خاطر 

تقاضاهاي فصلي يا موارد ديگر ايجاد مي ش��ود بازار 
مشتقه ارزي مي تواند نوسانات التهابات را مديريت 
كند. س��لطاني نژاد در پاسخ به اين سوال كه چرا با 
اينكه چند س��الي است در كش��ور بحث راه اندازي 
بازار مش��تقه ارزي مطرح شده ولي هنوز اين اتفاق 
نيفتاده گف��ت: بانك مركزي ب��راي راه اندازي بازار 
مشتقه ارزي شروطي را چون تك نرخي شدن ارز و 
همچنين سيس��تم مبادالت بين بانكي مطرح كرده 
بود و به همين دليل هنوز اين بازار راه اندازي نشده 

اما برخي كش��ورها با وجود داش��تن اين مشكالت، 
بازار مش��تقه ارزي را راه اندازي كرده اند. وي با بيان 
اينكه هيچ حساس��يتي وجود ندارد كه اين بازار در 
كجا راه اندازي شود افزود: بورس آمادگي الزم براي 
راه اندازي بازار مش��تقه ارزي را دارد و ما اميدواريم 

كه يك بازار مشتقه قوي داشته باشيم. 

 8۵ درصد زعفران دنيا در ايران 
مديرعامل بورس كاال در ادامه به عرضه زعفران 

در بورس كاال اش��اره كرد و گف��ت: ايران به عنوان 
يكي از بزرگ ترين توليد كنندگان زعفران دنيا بايد 
كاش��ف قيمت زعفران هم باشد. سلطاني نژاد ادامه 
داد: ب��ا توج��ه به اينكه 85 درص��د زعفران دنيا در 
ايران توليد مي ش��ود، ما بايد كاشف قيمت زعفران 
هم باش��يم و در همه جاي دنيا بورس هاي كااليي 
بر اس��اس مزايايي چون عرضه كنن��ده بودن بزرگ 
دنيا، كاش��ف قيمت آن كاال هم هستند. وي گفت: 
براي اينكه اين اتفاق بيافتد بايد يك بازار منس��جم 

در كش��ور ش��كل بگيرد تا بعد از آن بازار مشتقه و 
بازار جهاني را هم داشته باشيم. سلطاني نژاد افزود: 
در رين��گ صادراتي ب��ورس كاال زعفران از س��وي 
س��ازمان تعاون روستايي عرضه شده و اين سازمان 
با خريداري 60 تن زعفران مي تواند اين محصول را 
از طريق رينگ صادراتي به بازارهاي جهاني عرضه 
كند. وي ادامه داد: براي عرضه زعفران به بازارهاي 
جهاني رينگ صادراتي بورس كاال انتخاب ش��ده اما 

فقط بايد در قيمت پايه اصالحاتي صورت بگيرد. 

 رشد ۲۶ درصدي صادرات طالي سرخ 
در سويي ديگر، نايب رييس شوراي ملي زعفران 
از رشد 26 درصدي صادرات زعفران تا پايان بهمن 
ماه سال گذش��ته اس��ت خبر داد. به گزارش مهر، 
غالمرض��ا ميري درب��اره آخرين وضعي��ت صادرات 
طالي س��رخ از كش��ور، اظهارداش��ت: آخرين آمار 
اعالم ش��ده از سوي گمرك در اين زمينه مربوط به 
پايان بهمن ماه س��ال گذشته است كه تا آن زمان 
نسبت به مدت س��ال گذشته با 26 درصد رشد در 

اين زمينه مواجه بوده ايم. 
وي با اش��اره به اينكه تعطيالت بازار زعفران در 
ايام عيد حدود يك م��اه به طول مي انجامد، گفت: 
اين وضعيت حدودا تا 25 فروردين ماه ادامه دارد و 

بازار تقريبا نيمه تعطيل است. 
ميري ادامه داد: هم اكن��ون صادرات طبق روال 
انجام مي ش��ود البته ب��ه دليل ش��رايط مذكور در 
فروردين ماه نس��بت به اس��فند مقداري كاهش در 

اين زمينه داريم. 
نايب رييس ش��وراي ملي زعف��ران اضافه كرد: با 
اين وجود قيمت زعفران كاهش��ي نداشته، نرخ ها از 
ثبات برخوردار بوده و هم اكنون قيمت هركيلوگرم 
از اين محصول حداقل 3 ميليون و 900 هزار تومان 

و حداكثر 5 ميليون و 600 هزارتومان است. 

گروه بورس|
س��ال گذش��ته بيش از 132 هزار ميليارد ريال تامين مالي از 
طريق انتش��ار انواع صكوك در بازار س��رمايه صورت گرفت كه در 
مقايس��ه با 83 هزار ميليارد ريال صكوك منتشره در سال 1395 
بيش از 58 درصد رش��د داشته است. غالمرضا ابوترابي، مديرعامل 
شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه با اعالم اين خبر عنوان 
كرد: در س��ال گذشته، عالوه بر رش��د 58 درصدي حجم صكوك 
منتشره نسبت به سال 1395 شاهد چند تجربه نو در بازار صكوك 
بوديم، نظير نخستين انتشار صكوك منفعت كه براي تامين مالي 
دولت طي دو مرحله مجموعا با حجم 50 هزار ميليارد ريال صورت 
گرفت و همچنين نخس��تين انتشار صكوك اجاره مبتني بر سهام 
كه براي تامين مالي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي طي دو 
مرحله مجموعا با حجم 30 هزار ميليارد ريال انجام شد. وي اظهار 
داش��ت: در سال 1396، بيش از 26 هزار ميليارد ريال اقساط انواع 
صكوك توس��ط شركت هاي واسط مالي از باني ها دريافت و توسط 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به حساب 
دارندگان اوراق واريز ش��د. همچني��ن 7 مورد صكوك مجموعا به 
ارزش 9 هزار ميليارد ريال در سال گذشته سررسيد و مبلغ اقساط 

و اصل اين اوراق در مواعد مقرر پرداخت ش��د. مديرعامل ش��ركت 
مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه تصريح كرد: بازار سرمايه در 
راستاي حمايت از كاالي ايراني و توليد ملي ابزارهاي متنوع تامين 
مالي را در اختيار صنايع گوناگون قرار داده كه صكوك نمونه يي از 
آنهاست. در س��ال جاري تاكنون، 12 مورد انواع صكوك مجموعا 
بالغ بر 32 هزار ميليارد ريال در دست انتشار است كه منابع حاصل 
از انتشار اين اوراق در حوزه هايي از قبيل داروسازي، خودروسازي، 
هواپيمايي، نفت، فوالد، ارتباطات، ناوگان ريلي و غيره به كار گرفته 
خواهد شد. به گفته ابوترابي، از ابتداي ورود ابزارهاي مالي اسالمي 
)صكوك( به بازار س��رمايه ايران تاكنون 53 مورد انواع صكوك به 
ارزش 247 هزار ميليارد ريال منتشر شده كه 19 مورد آن مجموعا 
به ارزش 17 هزار ميليارد ريال سررس��يد ش��ده و مابقي اوراق در 

حال معامله است. 

 كاهش زمان رسيدگي به شكايات
در س��ويي ديگر با توجه به تحوالت سالي كه گذشت، محدثه 
فريدون رييس اداره رس��يدگي به شكايات و حمايت هاي حقوقي 
سازمان بورس، از كاهش 70 درصدي زمان رسيدگي به شكايات 

خب��ر داد. وي افزود: در س��ال 1396 حدود 3800 ش��كايت در 
س��امانه اداره رسيدگي به شكايات و حمايت هاي حقوقي سازمان 
بورس ثبت ش��د كه از اين ميان 65 درصد به شكايت از ناشران، 
21 درصد به شكايت از كارگزاران و مابقي به ساير موارد از جمله 
نهادهاي مالي غيركارگزار و تش��كل هاي خ��ود انتظام اختصاص 
داشته است. وي عنوان داشت: خوشبختانه تاكنون98.3 درصد از 
كل شكايات سال 1396 منجر به پاسخ به شاكيان و مختومه شدن 
شكايات شده و مابقي موارد نيز در حال بررسي و رسيدگي است. 
فريدون در خصوص موضوع ش��كايات مطرح شده در اين سامانه 
گفت: بيش��ترين شكايات سال گذش��ته در زمينه عدم پرداخت 
س��ود بوده كه حدود 30 درصد ش��كايات را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. رتبه بعدي نيز مربوط به بس��ته بودن نمادهاست. به 
گزارش س��نا، رييس اداره رس��يدگي به ش��كايات و حمايت هاي 
حقوقي سازمان بورس تصريح كرد: جمع بندي و تحليل شكايات 
واصله به معاونت حقوق��ي انعكاس مي يابد كه تاكنون منتهي به 
ارتقاء عملكرد و بهبود رويه هاي مختلف س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار شده اس��ت. وي افزود: در همين زمينه مي توان به كاهش 
قابل توجه بسته بودن نمادها در پي به روزرساني مقررات و اعمال 

تكاليف جديد منطبق با اس��تانداردهاي بازار سرمايه از زمستان 
س��ال گذش��ته اش��اره كرد. فريدون ادامه داد: اداره رسيدگي به 
ش��كايات و حمايت هاي حقوقي طبق بند 11 ماده 7 قانون بازار 
اوراق بهادار و ماده 25 قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با 
فساد، با اهتمام مضاعف در حمايت از سرمايه گذاران، موفق شده 
ميانگين زمان پاس��خ دهي به شكايات در سال 1396 را با حدود 
70 درصد كاهش نس��بت به سال قبل به 9.6 روز برساند. وي با 
اش��اره به انجام 900 مورد استعالم در زمينه شكايات گفت: كليه 
اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از ناشران، 
نهادهاي مالي و تشكل هاي خودانتظام موظفند ظرف مهلت مقرر 
از طريق س��امانه هاي كدال يا ستان براي تهيه و ارسال پاسخ به 
اين اداره اقدام كنند تا نتيجه بررسي ها در اختيار سرمايه گذاران 
قرار گيرد. فريدون تاكيد كرد: همچنين ناش��ران و مديران ارشد 
آنه��ا مكلفند براي پاس��خگويي به موقع، بط��ور مرتب و دوره يي 
قسمت »رسيدگي به شكايات« را در سايت كدال، بررسي كنند و 
در صورتي كه هر يك از اين اش��خاص به موقع پاسخ ندهند، اين 
اداره در راستاي وظايف حمايتي از سرمايه گذاران، تخلف مذكور 

را از مراجع رسيدگي انضباطي و انتظامي پيگيري خواهد كرد. 

گزارش هفتگي بررسي بازارها، نمايي از كل بازار 
اوراق بهادار كش��ور و وضعيت بورس  هاي ش��ناخته 
 شده را نشان مي دهد كه به صورت هفتگي منتشر 
مي ش��ود. در اين گزارش روند شاخص  هاي اصلي، 
ارزش بازار، حجم و ارزش معامالت، بازدهي بورس 
بر حس��ب ري��ال، دالر و ي��ورو در بازه ه��اي زماني 
متفاوت بررسي مي ش��ود. براساس گزارش هفتگي 
بررسي بازارها كه هر هفته توسط مديريت تحقيق 
و توس��عه بورس تهران تهيه و منتش��ر مي شود، در 
هفت��ه منتهي ب��ه 15 فروردين ماه، ش��اخص كل 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در پاي��ان معامالت روز 
چهارش��نبه پانزدهم فروردين م��اه 96 به عدد 97 
ه��زار و 151 واحد رس��يد كه در مقايس��ه با پايان 
هفته گذش��ته 212 واحد افزايش داشته است. در 
اي��ن هفته حجم معامالت يك ه��زار و 97 ميليون 
سهم و ارزش آن يك هزار و 964 ميليارد ريال بوده 
اس��ت كه حجم و ارزش معامالت نس��بت به هفته 

ماقبل )تعداد روزهاي كاري اين هفته 2 روز بود( به 
ترتيب 56 درصد و 44 درصد كاهش داشته است. 
ارزش ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در پاي��ان 
معام��الت اين هفت��ه به ع��دد 3864486 ميليارد 
ريال رس��يد كه در مقايس��ه با پايان هفته گذشته 
0.2 درصد افزايش داشته است. همچنين در هفته 
منتهي ب��ه 15 فروردين 97، ش��اخص كل با 0.9 
درص��د افزايش به رقم 97 ه��زار و 151 واحد بالغ 
گرديد و شاخص كل هم وزن با 0.4 درصد افزايش 
عدد 17 هزار و 334 واحد را تجربه كرد. همچنين، 
»بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري« ب��ا 25.7 درصد 
بيش��ترين ارزش و ب��ا 35 درصد بيش��ترين حجم 
معام��الت هفتگي را به خود اختصاص داده اس��ت. 
بر اين اس��اس در 30 روز منته��ي به 15 فروردين 
ماه 1397، »انتشار، چاپ و تكثير« با بازدهي مثبت 
6.8 درصد، در صدر صنايع بورس��ي قرار گرفت. در 
مدت مش��ابه صنعت »محصوالت چوبي« با افت با 

منفي 15 درصدي بيش��ترين اف��ت را تجربه كرد. 
همچنين در محاس��به ش��اخص كل بورس تهران 
با برخي از ش��اخص بورس هاي بين المللي نس��بت 
ب��ه پايان هفته گذش��ته، ش��اخص ب��ورس توكيو 
)NIKKEI( با رشد 0.8درصدي بيشترين بازدهي 
و ش��اخص بورس كواالالمپور با افت 2.2 درصدي 
كمترين بازدهي را به خود اختصاص داده اند. عالوه 
بر موارد فوق، بازدهي بورس تهران، فرابورس ايران، 
نرخ ارز و طال به صورت هفتگي و ماهانه در اختيار 
خواننده قرار دارد. صنايع و شركت  هاي با بيشترين 
تاثير بر شاخص، معامالت به تفكيك صنايع، ريسك 
و بازده��ي صنايع نيز از ديگر اطالعات ارائه  ش��ده 
در اين گزارش اس��ت. مقايسه  بازدهي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله و همچنين خالصه يي 
از ب��ازده برخي از بورس ها، انس طال، قيمت جهاني 
نفت، نرخ ارزهاي مبادله يي و قيمت فلزات اساسي 
نيز در بخش پاياني اين گزارش قابل مشاهده است. 

بزرگ تري��ن تامي��ن مالي بخش خصوص��ي در بازار 
سرمايه از طريق بورس تهران در سال 96 با تامين مالي 
200هزار ميليارد ريالي رقم خورد كه اين تامين مالي از 
روش هاي مختلف از جمله عرض��ه اوليه، اختيار فروش 
تبعي، اوراق بده��ي، صندوق هاي قابل معامله و افزايش 
سرمايه صورت گرفته است. به گزارش سنا، همچنين در 
سال 96 بورس تهران در جهت اصالح رويه هاي ماده 38 
و 39 دستورالعمل پذيرش و افشا، مكانيزه كردن مكاتبات 
با ناشران در سامانه كدال، اصالح و توسعه سامانه سروين 
تالش كرد ش��رايط ارتقاي ش��فافيت را بي��ش از پيش 
فراهم آورد. براين اس��اس، تامين مالي بخش خصوصي 
از درگاه اوراق بدهي با قوت پيگيري و به سرانجام رسيد؛ 
بطوري كه بزرگ تري��ن تامين مالي بخش خصوصي در 
بازار سرمايه با پذيره نويسي صكوك ايران خودرو به مبلغ 
7000 ميليارد ريال در ب��ورس تهران رقم خورد. ارزش 
بازار اوراق بدهي كه ميزبان 29 اوراق مختلف مشاركت، 
صكوك و گواهي سپرده است از 110 هزار ميليارد ريال 

فراتر رفت. همچنين، با هدف امكان مديريت ريسك، دو 
صن��دوق قابل معامل��ه در اوراق با درآمد ثابت پذيرش و 
معامله شد. ارزش صندوق هاي قابل معامله با 11 صندوق 
بيش از 9 هزار ميليارد ريال است. كل تامين مالي انجام 
شده در س��ال 1396 از روش هاي مختلف شامل عرضه 
اوليه، اختيار فروش تبعي، اوراق بدهي، صندوق هاي قابل 
معامله و افزايش سرمايه بيش از 200هزار ميليارد ريال 
بوده است. افزون بر اين، در سالي 96 بورس تهران تالش 
كرد در راستاي تعميق بازار گام بردارد. به همين منظور 
15 جلسه هيات پذيرش برگزار و با توجه به شرايط بازار، 
عرضه اوليه 7 ش��ركت محقق شد و ارزش بازار به بيش 
از 380هزار ميليارد تومان رس��يد. در س��ال96 تعداد 7 
شركت در بورس تهران درج شدند كه اميد است در سال 
97 عرضه اوليه شوند. همچنين پرونده 30 شركت نيز در 
مراح��ل مختلف پذيرش و درج قرار دارند. راهبرد بورس 
تهران در سال 97 بر پذيرش صنايع نوين، دانش بنيان و 

سبز استوار است. 

 ص�ادرات بيش از ۲۰ هزار تن قي�ر از بورس كاال: تاالر 
صادرات��ي بورس كاالي اي��ران، روز يك ش��نبه 19 فروردين ماه، 
ش��اهد معامله 20ه��زار و 300 تن قير بود. بر اين اس��اس، طي 
اين روز و در تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي نيز يك هزار و 
847 تن مواد شيميايي، 3 هزار و 973 تن مواد پليمري، 140 تن 
قير، 2هزار تن س��الپس واكس، 20 تن آرگون، يك هزار و 220 
ت��ن گوگرد، 143ه��زار و 300 تن وكيوم باتوم معامله ش��د. اين 
گزارش حاكي اس��ت، 5هزار تن آهن اسفنجي، 5هزار و 240 تن 
سبد ميلگرد، 12 تن كنس��انتره فلزات گرانبها، 140 تن سولفور 
موليبدن و 3هزار تن مس كم عيار معامله ش��د. عالوه براين، 11 
ه��زار و 600 ت��ن گندم خوراك��ي و 7 هزار تن گن��دم دوروم در 
تاالر محصوالت كشاورزي معامله شد. بر اساس اين گزارش، بازار 
فرعي بورس كاالي ايران نيز در اين روز ش��اهد معامله 200 تن 

روغن پالم اولئين بود. 
 ب�ازار ط�ال نبايد از افزاي�ش نرخ به�ره واقعي هراس 
داشته باش�د: يك تحليلگر ارشد اقتصادي بر اين باور است كه 
سرمايه گذاران بازار طال نبايد از افزايش بهره واقعي هراس داشته 
باش��ند چرا كه س��اير عوامل مي تواند از بازار ط��ال حمايت كند. 
به گزارش كاال خبر، اكس��ل مرك رييس موسسه سرمايه گذاري 
اكس��ل اينوس��تمنت تاكيد كرد: نرخ بهره واقعي امسال تقريبا با 

افزايش نس��بي روبرو ش��ده ولي به نظر من قيمت طال با افزايش 
روبرو خواهد ش��د. برخي تحليلگران ابراز نگراني كرده اند كه بازار 
ط��ال قادر به مقاوم��ت در برابر افزايش نرخ به��ره واقعي نخواهد 
بود. طي س��ال هاي گذش��ته ط��ال يك رابطه منفي ق��وي با نرخ 
بهره واقعي داش��ته است. ولي از ابتداي امسال تاكنون اين رابطه 
شكسته شده است. آمارهاي خزانه داري امريكا نشان مي دهد كه 
نرخ بهره واقعي از 68 واحد به 86 واحد افزايش يافته يعني رقمي 
مع��ادل 26 درصد ولي قيمت طال ني��ز در اين مدت 1. 7 درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. مرك در اين باره گفت: رابطه منفي بين 
نرخ بهره واقعي و قيمت طال چندان مستحكم نيست. اوايل سال 
2000 نيز يك رابطه بس��يار ضعيف بين قيمت طال و بهره اوراق 
قرضه وجود داشته است. به نظر من در شرايط كنوني هيچ رابطه 
منطق��ي بين اين دو وجود ندارد. وي گفت: به نظر من طال هنوز 
يك س��رمايه گذاري جذاب به شمار مي رود و نوسانات بازار سهام 

مي تواند تقاضا براي اين فلز گرانبها را افزايش دهد. 
 قيمت ش�مش روي نزولي شد: در اثر افزايش تقاضا طي 
هفته گذش��ته، ميزان موجودي ش��مش روي در انبارهاي بورس 
لن��دن روند نزول��ي به خود گرفت اما برخ��الف تصور، قيمت اين 
فلز نيز همانند بس��ياري از فلزات روند كاهشي داشت؛ البته عامل 
اصلي از س��كه افت��ادن بازار كاموديتي ه��ا از جمله روي در هفته 

گذش��ته، افزايش ش��اخص ارزش دالر امري��كا، اعمال محدوديت 
تجاري امريكا در مقابل چين و اعالم اين كش��ور بر انجام اقدامات 
تالفي جويانه بود. به گزارش كاال خبر، قيمت شمش روي در بورس 
فلزات لندن طي هفته گذش��ته روند نزولي را طي كرد. در شروع 
هفته گذش��ته يعني 3 آوريل، قيمت شمش روي در بورس فلزات 
لندن برابر 3 هزار و 284 دالر به ازاي هر تن بود كه نسبت به روز 
پاياني معامالت در هفته قب��ل يعني 29 مارس حدود 1.5درصد 
كاهش داش��ت. اين روند نزولي در روزه��اي 4، 5 و 6 آوريل نيز 
ادامه يافت و قيمت ش��مش روي در روز جمعه 6 آوريل با كاهش 
1.89درصدي نسبت به شروع هفته به 3 هزار و 222 دالر به ازاي 
هر تن رس��يد. بطوري كه موجودي ش��مش روي انبارهاي بورس 
فلزات لندن پس از 2 هفته روند افزايشي )از 13 تا 29 مارس(، در 
هفته اخير روند كاهشي به خود گرفت و از 211 هزار و 650 تن 
در 3 آوريل به 205 هزار و 350 تن در 6 آوريل رسيد كه اين رقم 
حاكي از كاهش ح��دود 3 درصدي موجودي انبارها بود. با توجه 
به اينكه فصل تقاضا براي انواع كاموديتي ها شروع شده بنابراين از 
اين پس بايد انتظار تداوم روند نزولي موجودي انبارها را داش��ت. 
در نتيجه، هفته گذشته، بازارهاي بورسي دنيا شاهد افزايش تقاضا 
براي شمش روي و كاهش موجودي انبارهاي روي بود. علت اين 
كاهش رون��د قيمتي با وجود افزايش تقاض��ا را بايد در معادالت 

اقتصادي دنيا دنبال كرد. شاخص دالر امريكا طي 10 روز گذشته 
عموما روند افزايشي داشت بطوري كه با رشد حدود 1.2درصدي 
از 89.027واح��د در روز 26 مارس به 90.108 واحد در 6 مارس 
رس��يد. افزايش ش��اخص ارزش دالر امريكا طي اين مدت، عاملي 
جهت تضعيف قيمت ش��مش روي بود. انتش��ار ش��اخص كليدي 
اش��تغال ماه مارس امريكا كه رقم 103 هزار نفر را نش��ان مي داد 
از ديگر اتفاقات هفته گذشته كه البته كمتر از يك-سوم ماه قبل 
)236 هزار( بود و با رقم 193 هزار نفري پيش بيني شده از سوي 
اقتصاددانان تفاوت فاحش داش��ت. انتظار مي رفت نرخ بيكاري به 
4 درصد برسد كه رقم آن 4.1درصد و مشابه ماه پيش از آن بود. 
اين در حالي اس��ت كه مانع اصلي افزايش اشتغال امريكا، نگراني 
از جنگ تجاري با چين و كاهش رش��د اقتصادي اين كشور ناشي 
از تالفي چين اس��ت. وزارت بازرگاني چين هفته گذش��ته اعالم 
كرد: امريكا در اعمال تعرف��ه گمركي 100 ميليارد دالري جديد 
بسيار اش��تباه مي كند و چين بالفاصله به اقدام واشنگتن واكنش 
نش��ان مي دهد و تا آخر و با هر هزينه يي خواهد جنگيد! با انتشار 
اين خبر، بازارهاي س��رمايه مجدداً روندي كاهشي به خود گرفت. 
بنابراين بايد گفت هرچند تعرفه هاي امريكا شامل فلز روي نيست 
اما از آنجايي كه به منزله آغاز جنگ اقتصادي اس��ت اثرات خود را 

بر تمامي محصوالت گذاشته است. 

بررسي تحوالت سالي كه گذشت

رشد ۵8 درصدي حجم صكوك منتشره در سال 9۶

معامله 19۶4 ميليارد ريال اوراق بهادار در بورس تهران افزايش تعداد كدهاي معامالتي سرمايه گذاران خارجي 

نگاهي به تحوالت بازار
بازار سرمايه

خبرخبر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 افزاي�ش ۱۲ درصدي تحويل محصوالت فوالد 
مباركه در سال ۱۳۹۶

اصفهان| در س��ال ۱۳۹۶ فوالد مبارك��ه ۷ميليون و 
۳۲ه��زار و ۷۰۵تن از محصوالت تولي��دي خود را به 
بازار داخلي و جهاني تحويل داد كه اين ميزان تحويل 
محصول رش��د ۱۲درصدي داشته اس��ت. اين خبر را 
محمود اكبري، معاون فروش و بازاريابي فوالد مباركه 
اعالم كرد و با تاكيد بر اينكه در سال گذشته با توجه به 
نياز بازار داخلي صادرات محصوالت شركت ۱۷درصد 
كاه��ش يافته اس��ت، گف��ت: از اين مي��زان محصول 
۸۲درصد به بازار داخلي و ۱۸درصد به بازارهاي جهاني 
عرضه ش��ده است. او افزود: در سال ۱۳۹۶ به ميزان ۵ 
ميليون و ۷۴۰هزار و ۵۵۴ تن انواع محصوالت شركت 
به بازار داخلي عرضه شده كه رشد ۲۲درصدي نسبت 
به س��ال ۹۵ داشته اس��ت؛ ضمن اينكه در بازه زماني 
مذكور تناژ ثبت س��فارش ش��ده با ۱۲درصد رشد به 
۷ميلي��ون و ۲۰۷هزار ت��ن و حمل ريلي محصوالت با 
رشد ۶ درصدي به يك ميليون و ۱۲۹هزار تن افزايش 
يافته اس��ت. اكبري در بخش ديگري از سخنان خود 
با اش��اره به رشد كيفي محصوالت فوالد مباركه گفت: 
نظرسنجي انجام شده از مشتريان در انتهاي سال نشان 
مي دهد، ميزان رضايتمندي مشتريان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ميزان ۲درصد افزايش يافته كه اين 
امر نشان دهنده موثر بودن تالش مديريت و كاركنان 
فوالد مباركه در س��ال گذش��ته ب��راي توليد و عرضه 

محصوالت كيفي و مطابق نياز مشتريان است.
 پروازهاي فرودگاه اصفهان از سر گرفته شد

اصفه�ان| روابط عمومي فرودگاه بين المللي ش��هيد 
بهشتي اصفهان اعالم كرد: با بهتر شدن شرايط جوي 
و دي��د افقي، پروازهاي اين ف��رودگاه كه پيش از ظهر 
يك ش��نبه متوقف ش��ده بود از س��ر گرفته شد. صبح 
ديروز با كاهش ديد افقي در فرودگاه بين المللي شهيد 
بهشتي اصفهان به كمتر از ۲۰۰متر برخي از پروازهاي 
ورودي و خروج��ي اين فرودگاه به طور موقت متوقف 
ش��ده بود. روابط عمومي ف��رودگاه اصفهان در همين 
ح��ال از افرادي كه قصد س��فر هوايي دارند خواس��ت 
پيش از عزيمت به س��مت فرودگاه ش��هيد بهش��تي 
 اصفهان ب��ا ش��ماره ۱۹۹ تماس بگيرند ي��ا از طريق

https: //isfahan.airport.ir از وضعيت پروازهاي 
خود مطلع ش��وند. اين منبع همچني��ن تصريح كرد: 
هموطنان عزيز از ديگر شهرس��تان ها ني��ز مي توانند 
ب��راي آگاهي از وضعيت پروازهاي اصفهان با ش��ماره 

۳۵۲۷۵۲۰۰ تماس بگيرند. 
 ك�وچ بهاره بي�ش از ۱۱ هزار خانوار عش�ايري 

لرستان
خرم آباد| مديركل امور عش��اير لرس��تان از آغاز كوچ 
بهاره عشاير استان خبر داد. حاجي مراد بيرانوند اظهار 
كرد: عش��اير با آغ��از فصل بهار و گرم ش��دن مناطق 
قش��القي به سمت مناطق سردس��ير و ييالقي استان 
كوچ مي كنند. او اضافه كرد: در كوچ بهاره، عش��ايري 
كه ۶ ماه از س��ال را در شمال خوزستان، شرق ايالم و 
جنوب لرس��تان بوده اند به ييالق برمي گردند. بيرانوند 
بي��ان ك��رد: در كوچ به��اره ۱۱ه��زار و ۲۰۰خانوار از 
جمعيت ۱۴هزار خانواري عش��اير لرس��تان به مناطق 
سردسير مي روند. مديركل امور عشاير لرستان گفت: به 
عش��اير توصيه مي شود براي جلوگيري از بروز حوادث 
جاده يي از ورود به مسير تردد وسايل نقليه در جاده ها 
و شهرها خودداري كنند. او اظهار كرد: تامين امكانات 
و حداقل هاي زندگي عش��اير س��رمايه گذاري اي است 
كه مي تواند در بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور نقش 
بسزايي داشته باشد. بيرانوند تصريح كرد: بايد با افزايش 
سيس��تم هاي تشويقي و تسهيالت در راستاي افزايش 

توليد به عشاير كمك كرد. 
 پاكس�ازي حري�م راه در ه�زار كيلومت�ر از 

محورهاي مواصالتي  اردبيل
 مدي��ركل راه��داري و حم��ل و نقل جاده يي اس��تان 
اردبي��ل از انجام منظرآرايي و پاكس��ازي حريم راه در 
هزار و ۸۰كيلومتر از محورهاي مواصالتي اين اس��تان 
طي دو ماه گذش��ته خبر داد. عل��ي رحمتي در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه در آس��تانه تعطيالت نوروزي 
و پس از آن عالوه بر اين شست وش��وي عالئم عمودي 
به تعداد ۱۶هزار و ۲۰۰مورد انجام ش��ده است، افزود: 
احي��اي كانال هاي طرفين محوره��ا و هدايت آب هاي 
سطحي در ۳هزار و ۱۲۰كيلومتر، اليروبي ۱۸۹دستگاه 
پل و لكه گيري رويه راه ها با آس��فالت س��رد به ميزان 
هزار و ۲۰۰تن انجام ش��د. او با اش��اره به نصب ۶ هزار 
و ۳۰۰مورد عالئم مورد نياز جاده ها گفت : در ۵ هزار و 

۸۵۰ مورد نيز تعمير عالئم انجام شده است. 
 صادرات خرماي خوزستان به ۱۷ كشور

 اهواز| براساس اعالم مسووالن وزارت جهاد كشاورزي 
خوزس��تان، خرماي خوزس��تان به بيش از ۱۷كش��ور 
جهان ازجمله عراق، حوزه خليج فارس، ايتاليا و اسپانيا 
صادر مي شود. خرماهاي صادراتي استان كبكاب، برحي 
و استعمران از ارقام صادراتي خرماي خوزستان هستند 
كه به كش��ورهايي همچون عراق، حوزه خليج فارس، 

ايتاليا و اسپانيا صادر مي شود. 
 مصرف زياد نوبرانه ها مضر است

يزد| عضو هيات علمي دانش��گاه علوم پزش��كي يزد و 
متخصص طب ايراني گفت: مصرف زياد چاغاله موجب 
سستي و رخوت مي شود و در بيماران مبتال به عارضه 
ميگرن مي تواند تشديد عالئم را به دنبال داشته باشد. 
سيدكاظم كاظميني با اش��اره به شروع فصل مصرف 
نوبرانه هاي��ي چون چاغاله ب��ادام اظهار كرد: به صورت 
كلي مواد غذايي نارس مفيد نيس��تند و خواصي كه از 
آنها انتظار داريم، برآورده نمي ش��ود به طور مثال مزاج 
بادام رسيده به س��مت گرمي است اما چاغاله خواص 
و طبع س��ردي دارد. وي در مورد مصرف چاغاله بيان 
كرد: چاغاله، خواص و مضراتي دارد هر چند كه توصيه 
مي شود حتي براي منافع آن هم بايد به ميزان محدود 

مصرف شود.
 گراني گوشت در بازارهاي گيالن

رش�ت| قيمت گوشت قرمز در بازارهاي گيالن حدود 
۱۵درصد افزايش يافته است. قيمت گوشت گوسفند و 
گوساله در قصابي هاي گيالن حدود ۱۵درصد افزايش 
يافته اس��ت.  در زمان كنوني گوشت گوسفند ۳۸هزار 
تا ۴۳هزار تومان و قيمت گوش��ت گوس��اله ۳۶هزار تا 
۴۰هزار تومان فروخته مي ش��ود. سرپرس��ت معاونت 
بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي گيالن 
با تاييد افزايش قيمت گوش��ت قرمز در گيالن گفت: 
قيمت گوش��ت قرم��ز از نيمه دوم س��ال ۹۶ به دليل 
افزاي��ش ۱۷درصدي قيمت جهاني نهاده هاي دامي به 
وي��ژه جو به تدريج افزايش يافت ام��ا در زمان كنوني 
اين قيمت ثابت است. اكبرنژاد افزود: براي ثبات قيمت 
گوشت در بازارهاي گيالن ۱۵تن گوشت قرمز منجمد 
آماده توزيع در بازار اس��ت.  حدود يك ميليون و ۸۰۰ 

هزار واحد دامي در گيالن نگهداري مي شود. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« نقش و ضرورت شركت هاي پشتيبان در توسعه كسب و كار خرد را بررسي مي كند

حمايت هدفمند از توسعه مشاغل خانگي

معاون وزير جهاد كشاورزي: 

امسال ۱۳.5ميليون تن گندم در كشور توليد مي شود

گروه بنگاه ها  
ب��راي ايج��اد هر ش��غلي در بخش ه��اي مختلف 
همچون صنعت، كش��اورزي و... رقم هاي متفاوتي از 
بودجه پيشنهاد مي شود، به عنوان مثال گفته مي شود 
كه در حوزه نفت براي ايجاد يك شغل تا ۲۵ ميليون 
تومان به باال )باتوجه به نوع شغل ايجاد شده( بودجه 
نياز اس��ت. به طور حتم دول��ت بايد براي رفع بيكاري 
به ويژه در شهرهاي كوچك و نقاط دورافتاده به ايجاد 
مش��اغل كوچك و خ��رد بپردازد، زي��را مثال در يك 
شهرس��تان كوچك با ۲۰ هزار نفر جمعيت نمي توان 
كارخانه بزرگ يا پااليشگاه تاسيس كرد، اما مي توان با 
احداث يك كارگاه توليدي اشتغال زايي كرد. در كنار 
توس��عه كسب و كار خرد؛ مشاغل خانگي هم ازجمله 
ظرفيت هايي محس��وب مي ش��ود كه دولت از طرق 
آن مي توان��د با صرف هزينه هايي ب��ه مراتب كمتر و 
با اس��تفاده از پتانسيل شخصي افراد بخش مهمي از 

نيازهاي اشتغال زايي را در جامعه پوشش دهد. 
اين روزها بسياري از مسووالن دستگاه هاي اجرايي 
استان هاي مختلف به دنبال آن هستند كه با برند سازي 
محص��والت و توليد در قالب زنجيره و خوش��ه كه با 
حمايت شركت هاي پش��تيبان از تامين مواد اوليه تا 
بازاريابي را شامل شود و با حمايت از ايده هاي مربوط 
به مش��اغل خانگي نهضت اش��تغال زايي را در كشور 

تحقق بخشند. 
 ب��ه گفته اين كارشناس��ان، هر چند ظرفيت هاي 
مشاغل خانگي در استان ها باالست، اما مشكل تامين 
مواد اوليه، بازاريابي و برند س��ازي فروش محصوالت و 
فراهم كردن بازارهاي داخلي و خارجي همواره س��د 
راه استفاده كامل از پتانسيل استان، رونق اقتصادي و 

افزايش درآمد خانوارها است. 
يكي از روش هايي كه از طريق آن مي توان وضعيت 
كس��ب و كار خانگي و خرد را بهبود بخشيد، استفاده 
از شركت هاي پش��تيبان در سرويس دهي به اين نوع 
مشاغل اس��ت. استان هايي مانند گلس��تان و زنجان 
تالش مي كنند با اس��تفاده از شركت هاي پشتيبان از 
مش��اغل خانگي حمايت كنند، موضوعي كه ضرورت 
استفاده از آن در ساير استان ها هم احساس مي شود. 

 مشاغل خانگي در گلستان
اف��زون بر ۴۷درص��د از جمعيت ي��ك ميليون و 
۸۶۹هزار نفري گلس��تان در مناطق روستايي زندگي 
مي كنند كه بهره گي��ري از ظرفيت هاي بالقوه آن در 
حوزه هاي كشاورزي، امور دامي، باغباني، گردشگري، 
صنايع دس��تي بومي و س��نتي با اج��راي طرح هاي 
توليدي و صنايع تبديلي كوچك و متوس��ط مي تواند 
نرخ بيكاري ۱۱.۹درصدي را نيز در گلس��تان كاهش 

دهد. 
معاون اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي گلستان در همين زمينه مي گويد: بايد 
زمينه هاي پشتيباني از بخش توليد و مشاغل خانگي 
شناسايي و هدايت ش��ود تا در حوزه بازاريابي، بازار و 

به ويژه ساختار نگراني نباشد. 
محمد رهبري افزود: ظرفيت شركت هاي پشتيبان 
در تهيه مواد اوليه، توليد و فروش و تامين بازار فروش 
محصوالت تاثيرگذار اس��ت. همچنين برند سازي در 
توليد محصوالت از طريق شركت هاي پشتيبان براي 
حضور موثر در بازار مهم بوده و براي اين موضوع تاكيد 

بر آموزش توليد مرغوب و با كيفيت است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ه��دف از پياده س��ازي الگوي 
مشاغل خانگي، تكميل زنجيره تامين مواد اوليه، توليد 
و فروش اس��ت، افزود: اين زنجيره ايده و تدارك مواد 
اوليه، حمل و نقل، لجس��تيك، تزريق سرمايه، خريد 
و فروش، برندس��ازي و رقابت را شامل شده و شركت 
پش��تيبان نقش مدير گروه و ساختار يك نهاد حامي 

را برعهده دارد. 
معاون اداره كل تعاون گلس��تان معتقد اس��ت: در 
قيمت گذاري محصوالت خانگي نيز نقش شركت هاي 
پش��تيبان و بهره گي��ري از تكنيك ه��اي بازارياب��ي 
تعيين كنن��ده بوده و بازاريان حرفه ي��ي مي توانند در 
معرفي توليدات مش��اغل خانگي و تناس��ب قيمت و 
تضمين كيفيت و خدمات پس از فروش نقش موثري 

داشته باشند. 

او اف��زود: در گلس��تان شناس��ايي ظرفيت ه��اي 
اقتصادي براي پياده س��ازي الگوي مشاغل خانگي در 
حوزه كش��اورزي، پرورش گياه��ان دارويي، خدمات 
گردشگري، توليد صنايع دستي باكيفيت و محصوالت 
صنايع غذايي و پزشكي مي تواند قابليت اجرايي داشته 
باشد. به گفته وي، تجربه گلستان هر چند به صورت 
ناقص در پياده سازي الگوي مشاغل خانگي در صنعت 
فرش مي تواند به عنوان يك شاخص براي عالقه مندان 
به فعاليت در حوزه پشتيباني مورد توجه قرار گرفته و 
نقاط ضعف و قوت اجراي خوش��ه فرش صنعتي براي 

ساير رشته ها مالك عمل قرار گيرد. 
وي همچنين تاكيد كرد كه مجريان در پياده سازي 
الگوي مش��اغل خانگي دقت كافي در برقراري ارتباط 

بين توليد كننده و مصرف كننده داشته باشند. 
محم��د رهبري گفت: اكنون در گلس��تان از ۳۴۵ 
رش��ته مش��اغل خانگي در ۱۰۱ رش��ته شركت هاي 
پشتيبان قابليت اجرا دارد و باالترين فراواني مربوط به 
۱۷ رشته و به ويژه حوزه خياطي و صنايع دستي است. 
به گفته وي، افزون بر ۳۰ هزار متقاضي در استان 
مجوز فعاليت در حوزه مش��اغل خانگي را داش��ته و 
نزديك به ۲۱ هزار نفر از وام آن تا س��قف ۵۰ ميليون 

ريال به صورت قرض الحسنه استفاده كرده اند. 
معاون اداره كل تعاون گلس��تان اف��زود: در حوزه 
مشاغل خانگي حمايت از شركت هاي پشتيبان، رشته 

توليدي، برگزاري نمايش��گاه، ترويج فرهنگ اين گونه 
اشتغال و ارائه تسهيالت بانكي از برنامه هاي اين اداره 

كل است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ۵ ش��ركت مش��اوره خدمات 
كارآفريني داراي مجوز در اس��تان فعال است، افزود: 

اين شركت ها به ۷ مورد افزايش مي يابد. 
محمد رهبري، همچنين بيش��ترين مشاوره ارائه 
ش��ده به افراد جوياي كار و فعاالن اقتصادي استان را 
در حوزه بازاريابي و فروش محصول ذكر كرد و گفت: 
در اين استان ۱۳ شركت پشتيبان در سال هاي ۹۵ و 
۹۶، ازسوي صندوق كارآفريني اميد مورد حمايت قرار 
گرفت��ه كه در زمينه هاي مختلف ازجمله توليد چرم، 

پوشاك و اسباب بازي فعال شده اند. 
وي، استاندارد نبودن، پايين بودن كيفيت، تبليغات 
نامناسب، حضور بي موقع در بازار، ارائه نشدن آموزش، 
حرفه يي نبودن نيروي انس��اني، فقدان برندس��ازي، 
كم توجه��ي به ن��وآوري، خدم��ات و بازارياب��ي را از 
مش��كالت توليدكنندگان در حوزه مشاغل خانگي و 
ش��ركت هاي تعاوني فعال در استان برشمرد و گفت: 
ظرفيت شركت هاي پشتيبان مي تواند اين مشكل را 
حل كند. معاون اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي گلس��تان گفت: سال گذشته ۱۶ 
نفر متقاضي ايجاد شركت هاي پشتيبان شدند كه در 

حال بررسي و صدور مجوز است. 

 راهي براي اشتغال زايي بانوان
در ادام��ه اي��ن بحث و باتوجه به نقش كس��ب و 
كار خانگي در بهبود وضعيت اش��تغال بانوان رييس 
اداره كار، رفاه و تعاون اجتماعي شهرستان خرم دره 
نيز معتقد اس��ت: حمايت مشاغل خانگي راهي براي 

اشتغال زايي بانوان است. 
حبيب اهلل مقدم با اش��اره به تصويب قانون خاص 
حمايت از مش��اغل خانگي، اظهار كرد: قبال مشاغل 
خانگي به عنوان يك ش��غل ش��ناخته نمي ش��د اما 
خوش��بختانه ب��ا تصوي��ب قان��ون مش��اغل خانگي 
محدوديت ه��اي فعاليت در محيط خانه به ويژه براي 

بانوان حل شد. 
او با اش��اره به اينكه س��ال گذشته در شهرستان 
خرم دره ۲۰۲ نفر متقاضي در بخش مشاغل خانگي 
از طريق دس��تگاه هاي مرتبط ثبت ن��ام كرده بودند، 
عن��وان كرد: ب��راي اين ثبت نام كنن��دگان ۳۵ مورد 
از طري��ق اداره مي��راث  فرهنگي، صنايع  دس��تي و 
گردش��گري، ۳ مورد از طريق جهاد كشاوزي و ۱۶۴ 
مورد نيز از طريق اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز 

صادر شد. 
اين مس��وول با اش��اره به اعطاي تسهيالت براي 
مش��اغل خانگ��ي، تاكيد كرد: براي اخذ تس��هيالت 
۱۹۹ م��ورد از اي��ن پرونده ها به بانك ه��اي عامل با 
رق��م ۱۳ميليارد و ۳۸۶ميليون ريال ارجاع ش��د كه 
۶۵ مورد از اين پرونده ها منجر به پرداخت تسهيالت 
شده و تعدادي از پرونده ها نيز در دست بررسي است. 
او با بي��ان اينكه يكي از سياس��ت هاي حمايتي 
دولت در حوزه اش��تغال اجراي طرح كارورزي است، 
عنوان كرد: در ط��رح كارورزي، افراد تحصيلكرده و 
جوي��اي كار با حضور در دوره هاي آموزش مهارتي با 

محيط واقعي كسب و كار آشنا مي شوند. 
مقدم با اش��اره به اينكه ۱۶ مورد از ش��ركت هاي 
پذيرن��ده در س��امانه طرح كارورزي در شهرس��تان 
خرم دره ثبت نام كرده بودند، اظهار كرد: همچنين در 
اجراي اين طرح ش��اهد ثبت نام ۲۹۶ فارغ التحصيل 

دانشگاهي بوديم. 

 اهميت شركت هاي پشتيبان
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گلستان 
نيز ايجاد شركت هاي پشتيبان در حمايت از واحدهاي 
توليدي متوسط و كوچك را در استان ضروري دانست 
و گفت: اگر محصول توليدي در استان از مرحله تامين 
مواد اوليه تا توليد، بازاريابي و فروش و صادرات مورد 
حمايت قرار گيرد، اقتصاد خانواده ها نيز رونق خواهد 

گرفت. 
به گفته محمود ربيعي، ش��ركت هاي پش��تيبان 
مي توانند نگراني توليد كنندگان بخش هاي مختلف را 

در گلستان رفع كنند. 

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور زراعت گفت: 
برآورد توليد گندم در سال جاري در كشور ۱۳ ميليون 
و ۵۰۰ه��زار ت��ن و پيش بيني خريد محص��ول مازاد 
كشاورزان نيز ۱۰ميليون و ۴۰۰هزار تن گندم است. 

به گزارش ايرنا، عباس كش��اورز ديروز در بازديد از 
م��زارع گندم بخش خصوصي در دش��ت مغان افزود: 
كش��ور ما در س��ال هاي اخير به خودكفايي در توليد 
گندم رس��يده و ب��راي پايداري تولي��د گندم تالش 
مي ش��ود تا هيچ وقت واردات گندم از خارج از كشور 

نداشته باشيم. 
وي بيان كرد: در حال حاضر س��طح زير كش��ت 
گندم آبي ۲ميليون و ۵۰هزار هكتار و سطح زير كشت 

گندم ديم نيز ۳ميليون و ۸۵۰ هكتار است. 
وي گفت: برداش��ت گندم در بلوچستان از اسفند 
سال گذشته آغاز شده و در منطقه جيرفت و كهنوج 

در جنوب كرمان انجام آن همچنان ادامه دارد. 
كش��اورز هدف وزارت جهاد كش��اورزي از كاهش 

س��طح زير كشت گندم را دس��تيابي به توليد پايدار 
دانس��ت و تشريح كرد: سطح كش��ت گندم به بيش 
از ۲.۵ ميلي��ون هكتار افزايش يافته و اين امر موجب 
طغي��ان بس��ياري از آفات و علف هاي ه��رز در مزارع 

كشور شده بود. 
وي گفت: بيماري هاي خطرناكي مانند فوزاريوم و 
پاخوره در مزارع گندم شيوع يافت ولي براي دستيابي 
به توليد پايدار س��طح زير كش��ت گندم در سال هاي 
گذش��ته ۴۵۰هزار هكتار كاهش يافته تا مديريت بر 

مزارع گندم اصولي و كارشناسي صورت بگيرد. 
او اظهار كرد: در اجراي سياست واگذاري فعاليت ها 
ب��ه بخش خصوصي تكثير تجاري گندم رقم آفتاب و 
همچنين رقم كوهدش��ت با موفقيت در دشت مغان 
در دس��ت اجراست و اميدواريم اين همكاري با بخش 
خصوصي در سال هاي آينده نيز با گستردگي و وسعت 
بيشتر همراه باشد. او گفت: در مزارع بخش خصوصي 
گندم تمام ش��اخص ها از جمله رعايت تاريخ كاشت 

مناس��ب، ميزان بذر مصرفي، مبارزه با آفات و امراض، 
مبارزه با علف هاي هرز، آبياري به موقع و اس��تفاده از 
كودهاي مناسب با دقت پيگيري مي شود، به گونه يي 
ك��ه بخش خصوصي با هماهنگي مراكز تحقيقاتي به 
جاي اس��تفاده از ۲۵۰ ت��ا ۳۰۰كيلوگرم بذر مصرفي 
به مي��زان ۱۶۰ تا ۱۷۰كيلوگرم بذر در واحد س��طح 
مص��رف كرده اند كه الگوي ارزش��مندي براي زارعان 

منطقه است. 
كشاورز همچنين سطح زير كشت كلزا در كشور را 
۲۲۰ هزار هكتار ذكر و پيش بيني كرد در سال جاري 
۳۵۰ هزار تن دانه روغني كلزا برداش��ت شود كه اين 

ميزان توليد دوبرابر سال گذشته خواهد بود. 
وي با اشاره به سال حمايت از كاالي ايراني گفت: 
تمام محصوالت كش��اورزي در كش��ور حاصل توليد 
داخلي اس��ت طوري كه براي توليد يك كيلوگرم بذر 
هيبريد كلزا ۲.۵ يورو هزينه الزم اس��ت اما براي وارد 
كردن همان بذر از خارج ۱۰.۵يورو بايد پرداخت كنيم 

ك��ه با توجه به تكنولوژي ه��اي موجود در كنار توليد 
ذرت كه خودكفا هس��تيم در توليد ب��ذر كلزا نيز به 

خودكفايي خواهيم رسيد. 
وي از كلزاكاران خواس��ت ميزان بذر مصرفي را در 
واحد سطح كاهش دهند و از كاشت مزارع با تراكم باال 
خودداري كرده و در مصرف گوگرد و روي بر اس��اس 

توصيه هاي فني كارشناس��ان و آزمون خاك استفاده 
كنند. كش��اورز در ادامه افزود: ظرفيت توليد كلزا در 
كشور نس��بت به اروپا بسيار باالتر است و با مديريت 
بهينه در كش��ت، داش��ت و برداش��ت اي��ن محصول 
مي توان به بهترين نحو ممكن زمينه هاي خودكفايي 

اين محصول را در سطح كشور فراهم كرد. 

سمنان| نماينده دامغان در مجلس 
دهم گف��ت: بس��ياري از كارخانه هاي 
پتروش��يمي ب��ه انباره��اي آهن آالت 
تبديل  شده است. ابوالفضل حسن بيگي 
در گفت وگو با تس��نيم اظه��ار كرد: ۳ 
عنصر مهم باعث مي شود كاالي ايراني 
را در مجام��ع عمومي تخريب و كاالي 
خارج��ي را در ازاي آن تبليغ كنند. او 
عنصر نخس��ت را دالل هايي كه بخش اعظم آنان به دولت وابسته 
هستند، عنوان كرد و افزود: اين دالل ها براي فروش نفت يك سود 
مي گيرند و براي واردات كاال نيز سود ديگري مي گيرند كه در اين 
زمينه به صنعت ايران به  شدت آسيب وارد مي شود. نماينده دامغان 
در مجلس بيان كرد: عنصر دوم خود دولت اس��ت كه هر ۳ قوه را 
ش��امل مي ش��ود و بايد براي واردات اجناس به كشور نظارت ويژه 
شود. وي با بيان اينكه عنصر سوم تبليغات خارجي ها براي فروش 
اجناس خود در ايران است، تصريح كرد: معتقد هستم كه بايد اين 
تبليغات از س��وي دولت در كش��ور محصور شود چراكه به اقتصاد 
ايران ضربه مي زند. حسن بيگي با تاكيد بر اينكه امنيت ملي از جايي 
به خطر مي افتد كه به منافع ملي و اقتصاد ملي آسيب وارد شود، 
يادآور شد: دولت و مجلس بايد در اين باره از تبليغات بيش  از اندازه 
اجناس خارجي در كش��ور جلوگيري كنند. وي با بيان اينكه سال 
گذش��ته بالغ  بر ۲۵ميليارد دالر قاچاق كاال انجام  شده است، ابراز 
كرد: انحرافي در اشتغال ايران تحت عنوان بازارچه هاي مرزي ايجاد 
شده كه در اين مسير نظارتي وجود ندارد و اين بازارچه هاي مرزي 
در اختيار سرمايه داران و پولداران كالن در كشور است.او گفت: در 
اين بازارچه تعدادي از افراد روس��تايي مرزنشين با دريافت حقوق 

ناچيز اجناسي را با پول در بازارچه هاي مرزي جابه جا مي كنند. 

بسياري از كارخانه هاي پتروشيمي به انبارهاي 
آهن آالت تبديل  شده است

ي�زد| مديركل راه و شهرسازي يزد 
با اش��اره به اتمام طرح مسكن مهر در 
اين اس��تان گفت: اجراي طرح مسكن 
اجتماعي در دس��تور كار اداره كل راه و 
شهرسازي استان يزد است. به گزارش 
ايس��نا، محمدرض��ا نقصان محمدي با 
حضور در صحن علني ش��وراي يزد با 
بي��ان اينكه بحث بازآفريني ش��هري و 
مديريت ارش��د حمل و نقل درون و برون ش��هري ازجمله وظايف 
اداره كل راه و شهرس��ازي يزد اس��ت، اظهار ك��رد: بازنگري طرح 
تفصيلي يزد در قالب طرح »جامع حفاظت ش��هري« در دس��تور 
كار اس��تان است. او با اش��اره به اينكه اس��تان يزد دومين استان 
كش��ور اس��ت كه با تكميل ۲۲هزار و ۲۹واحد مسكوني طرح هاي 
مس��كن مهر را به پايان رسانده اس��ت، افزود: برنامه ريزي و اجراي 
طرح مس��كن اجتماعي از ديگر برنامه هاي در دستور كار اداره كل 
راه و شهرس��ازي استان يزد است. مديركل راه و شهرسازي استان 
يزد با اش��اره به اقدامات اين اداره كل در حوزه حمل و نقل گفت: 
انج��ام مطالع��ات راه اندازي قطار حومه يي عق��دا به مهريز درحال 
انجام اس��ت. محمدي، انتخاب ش��دن يزد براي برگزاري همايش 
ملي توس��عه شهري مبتني بر حمل و نقل با عنوان تي. او. دي در 
سال ۲۰۱۹ را يكي از اقدامات آينده استان دانست و بيان كرد: به 
نظر مي رس��د، حمل و نقل استان يزد به ايجاد ارتباط بين مدهاي 
مختلف حمل و نقلي نياز دارد. او گفت: همپوش��اني حمل و نقلي 
حوزه هاي مختلف نظير جاده يي، ريلي و فرودگاهي مهم ترين نياز 
اس��تان يزد در راستاي توس��عه اقتصادي و گردشگري استان يزد 
است. او گفت: توجه به بافت تاريخي، مياني)فرسوده( و حاشيه يي 
مي تواند تا حدودي نيازهاي مسكن اجتماعي را در يزد برطرف كند. 

 طرح مسكن اجتماعي در يزد
اجرا مي شود

آذربايجان  شرقي| معاون اقتصادي 
همراهي  آذربايجان ش��رقي  اس��تاندار 
بخش خصوصي با دولت در موضوعات 
كس��ب وكار را خواستار ش��د و گفت: 
مسووالن دولتي و بخش خصوصي بايد 
بپذيرند كه با تزريق مس��كن نمي توان 
بنگاه هاي اقتصادي را سرپا نگاه داشت 
و نبايد تمام واحدها را با يك چشم ديد. 
به گزارش روابط عمومي استانداري »علي جهانگيري« در جلسه 
شوراي برنامه ريزي و توس��عه آذربايجان شرقي اظهار كرد: انتظار 
داريم مركز خدمات سرمايه گذاري، رصد و كنترل همه پروژه هاي 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي را در بخش هاي مختلف بر عهده 
بگي��رد.  او گفت: در كنار واگذاري مس��ووليت رص��د پروژه هاي 
سرمايه گذاري به مركز خدمات سرمايه گذاري از همه مديران كل 
مربوطه نيز انتظار داري��م، اطالعات دقيق و به موقع را در اختيار 
اين مركز قرار دهند. معاون اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي با 
اش��اره به مسائل و مشكالت بخش خصوصي و صنعتكاران استان 
اظهار كرد: آمار موجود از س��تاد تس��هيل رفع موانع توليد نشان 
مي دهد كه بايد فضاي كسب وكار استان به  صورت شفاف بررسي 
ش��ود چون بهبود اين فضا به رفع مش��كالت كمك خواهد كرد. 
جهانگيري گفت: برطرف كردن برخي مشكالت در حوزه بانك ها 
نيازمند تفكيك آمار و جزئيات است از اين  رو انتظار مي رود هر چه 
سريع تر با تشكيل شوراي هماهنگي، بانك ها نسبت به رفع مشكل 
اقدام كنند. وي از تش��كيل چندين جلسه تخصصي در اين رابطه 
با حضور كارشناس��ان و متخصصان امر خب��ر داد و افزود: موضوع 
مش��كالت بانكي در اين جلس��ات نيز مطرح و مورد بررسي قرار 

گرفته است. 

بنگاه هاي اقتصادي را با تزريق مسكن 
نمي توان سرپا نگاه داشت

اصفه�ان| كاه��ش بارندگ��ي در 
حوض��ه آبريز زاينده رود در ۷۰س��ال 
گذشته بي سابقه بوده است؛ موضوعي 
كه مس��ووالن را به فك��ر انداخته تا به 
دنبال راهكارهاي جايگزين براي حل 
مش��كل كم آبي اين استان باشند. به 
گ��زارش »تع��ادل« به نق��ل از آبفاي 
اصفهان، مديرعامل شركت مهندسي 
آب و فاضالب كش��ور در ششمين جلس��ه كميته بحران آب در 
اصفه��ان گفت: براي تامين آب ش��رب اصفه��ان و حوضه آبريز 
زاين��ده رود بايد به  دنبال منابع آب جايگزين باش��يم. حميدرضا 
جانباز با اش��اره به اينكه بارندگ��ي در حوضه آبريز زاينده رود در 
۷۰سال گذشته بي سابقه بوده است، افزود: براي تامين آب شرب 
اي��ن منطقه و كنترل بحران ه��اي آبي بايد تالش مضاعف كرد و 
همه توان و تخصص را به  كار برد. او گفت: با اس��تفاده از ظرفيت 
رسانه ها بايد مردم را از بحران كم آبي آگاه كرد تا مساله كم آبي 
كشور بهانه يي نش��ود براي كساني كه مي خواهند با هر بهانه يي 
نظم و آرامش را بر هم بزنند. مديرعامل ش��ركت مهندس��ي آب 
و فاضالب كشور به جلساتي كه با حضور ۶ وزير پيرامون حوضه 
آبريز زاينده رود برگزار ش��د، اشاره كرد و افزود: اين جلسه براي 
افزايش آب شرب اين استان از ۱۰درصد به ۱۵درصد در ماه هاي 
آينده است چراكه احتمال مي رود در پايان سال آبي حجم ذخيره 
س��د زاينده رود به حداقل ممكن برس��د. او افزود: آنچه بيش از 
هر عامل ديگري در مهار چالش كم آبي در اصفهان حائز اهميت 
 اس��ت، توان و تخصص فعاالن اين صنع��ت و همدلي و وفاق در

به سرانجام رس��اندن امور است. هم اكنون ۱۰درصد از سد زاينده 
رود داراي آب است و مابقي آن خالي از آب است. 

يافتن منابع جايگزين براي تامين آب شرب 
اصفهاني ها
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اقتصاد اجتماعي12
ساختار صندوق هاي 

بازنشستگي اصالح مي شود؟ 
 وزير رفاه، اصالح س��اختار در نحوه اداره صندوق ها 
و افزايش نظارت كارگران، بازنشستگان و كارفرمايان به 
عنوان صاحبان صندوق ها را از اهداف مهم اين وزارتخانه 
در س��ال ٩٧ عنوان كرد. علي ربيع��ي در ديدارنوروزي 
با مديران عالي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، 
مدي��ران عامل و اعض��اي هيات مدي��ره هلدينگ ها و 
ش��ركت هاي تحت پوشش شس��تا اضافه كرد: در سال 
٩٧، كارفرماي��ان و به ويژه كارگران و بازنشس��تگان در 

تصميم گيري ها نقش بيشتري ايفا مي كنند. 
وزيرتع��اون، كار ورفاه اجتماعي يادآور ش��د: براي 
هرنوع برنامه ريزي هيات مديره سازمان تامين اجتماعي 
و شركت س��رمايه گذاري بايد اهداف تشكيل را دوباره 
م��رور كني��م و ببينيم چق��در در آن جه��ت حركت 
مي كنيم. او بازگشت به هدف اصلي تاسيس شركت هاي 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي را از مهم ترين برنامه هاي 
سال ٩٧ عنوان كرد و گفت: استراتژي ما همان اهدافي 
است كه بنا برآن ايجاد شده ايم و بايد استراتژي افزايش 
س��رمايه و حفظ دارايي هاي بين نسلي را انجام دهيم. 
وظيف��ه ما افزايش س��رمايه آيندگان اس��ت. روزي كه 
توازن ميان نيروي ش��اغل و بازنشسته به هم مي خورد 
اين س��رمايه گذاري ها مي تواند نجات بخش باشد و ما 
تنها براي امروز فكر نمي كنيم و وظيفه اخالقي ما فكر 

كردن بين النسلي است. 
درصندوق فوالد نيز بين النس��لي رفت��ار كرده ايم. 
مي توانس��تيم با ف��روش صندوق ها يك ن��وع رضايت 
عموم��ي ايج��اد كنيم اما ب��ه اين كار اش��تباه و ايجاد 
رضايت ه��اي مقطعي تن نداديم. بس��ياري از افراد هم 
مي توانس��تند اي��ن دوران را دوران رضايت هاي بزرگ 

ببينيد اما با اين كار به نسل هاي آينده جفا مي شد. 
او توضيح داد: بايد اصالح س��اختار داشته باشيم و 
منظور از ساختار، سازمان كار شيوه كار، شيوه مديريت 
و هدف هاي فرعي است. در سازمان كار قطعا بايد شيوه 
هلدين��گ داري خ��ود را تغييردهيم. نماي س��ازماني 
هلدينگ ها نيز بايد تغيير و به سمت جمع و جور شدن 
حركت دهيم. در س��ازمان كار بايد حركت به س��مت 
فضاي بين الملل پيش بيني شود. درسازمان كار جذب 
س��رمايه خارجي در داخل پيش بيني شود. درسازمان 
كار باي��د از بنگاه داري گس��ترده و بي خاصيت خود را 
خ��الص كنيم. بخش��ي از اين امور را در س��ازمان كار 
مي بينم. ربيعي به مطالعاتي در مورد برخي از شركت ها 
و آس��يب هاي آن اش��اره كرد و گفت: درشيوه كار بايد 
ش��فافيت، تخصص گرايي و كارآمدي و بهترين ش��كل 

دنبال شود.
 در شيوه مديريت بايد همواره اداره به شكلي باشد 
كه گويي خصوصي اس��ت و عملكرد آن به نحوي باشد 
كه ش��كل عمومي داشته باشد، يعني فكر كنيم بخش 
خصوصي هس��تيم و اينگونه بنگاه را اداره كنيم اما در 
برداش��ت، نگاه اجتماعي داشته باشيم. شيوه مديريت 

بايد غيرسياسي باشد وبراين شيوه اصراردارم. 
وزيرتع��اون، كارو رفاه اجتماعي خواس��تار كوچك 
كردن ستادها و قوي تر كردن مراكز واحدهاي توليد شد 
و گفت: ايمن امر به دنبال كردن اس��تراتژي هاي اصلي 
ما با س��هولت وروش بهتر بيشتر كمك مي كند و قطعا 
بايد به س��مت استفاده از كاالهاي ايراني حركت كنيم. 
ربيعي اظهار كرد: جهت گيري اساسي را با درس آموزي 
از پيامبر عظيم الش��ان و حضرت علي)ع( در س��ال ٩٧ 

مورد توجه قرار مي دهيم. 

 محدوديت هاي اعتباري
و امكاناتي هالل احمر 

نايب رييس فراكس��يون مستقلين واليي مجلس از 
آمادگي مجلس براي همكاري با هالل احمر در جهت 

تقويت تراز جهاني اين ارگان خبر داد. 
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اينكه كش��ور 
ما از نظر فراواني، وس��عت و تنوع حوادث و سوانح يكي 
از حادثه خيزترين كشورها بوده است، گفت: هم اكنون 
شاهديم كه طيف وسيعي از حوادث و سوانح از سيل و 
زلزله، برف و كوالك و رانش زمين تا تصادفات وس��ايل 
نقليه هوايي و زميني هر س��اله در كش��ور رخ مي دهد. 
نماينده مردم رش��ت در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران طبق 
قانون مديريت بحران، قانون اساس��نامه جمعيت هالل 
احمر و قانون برنامه ششم توسعه، وظايف و تكاليفي در 
امر امدادرساني و حوادث و سوانح برعهده دارد. او افزود: 
عضو هيات رييسه فراكسيون مستقلين واليي مجلس 
با ي��ادآوري اينكه جمعيت هالل احم��ر با محدوديت 
اعتبارات مواجه اس��ت، افزود: هم اكنون تنها 35 تا 40 
درصد انبارهاي اين نهاد داراي امكانات الزم براي انجام 
عمليات هاي امداد و نجات است كه 20 درصد از آن نيز 
براي ماموريت جمعي��ت هالل احمر بعد از وقوع زلزله 
كرمانش��اه استفاده شده اس��ت كه هم اكنون جايگزين 

كردن اين ميزان اعتبارات امري ضروري است. 
او با يادآوري اينكه در س��ال گذش��ته ش��اهد وقوع 
حوادث غم انگيزي در كشور بوديم اظهار كرد: متاسفانه 
در سال ٩6 شاهد وقوع زلزله، سيل و سوانح هواپيما و... 
بوديم كه كام جامعه را تلخ كرد. جمعيت هالل احمر در 
چنين ش��رايطي به خوبي ورود پيدا كرده و در بدترين 

شرايط توانست وظايف خود را انجام دهد. 
جعفرزاده ايمن آبادي با تاكيد بر اينكه امدادرساني 
به حوادث و سوانح، امري هزينه بر بوده و ضرورت دارد 
كه جمعيت تحت تاثير حتما به شرايط عادي برگردانده 
ش��ود، يادآور ش��د: جمعيت هالل احمر طي س��اليان 
گذشته در موضوعاتي كه براي كشور حادث شده حضور 
به موقع، جدي و تاثيرگذار داش��ته و توانسته است در 
اين زمينه نمره قابل قبولي را كسب كند. همچنين اين 
مساله زماني اهميت پيدا مي كند كه بدانيم در سال هاي 
اخير اين نهاد از نظر بودجه و امكانات از وضعيت چندان 
مناسبي برخوردار نبوده، چرا كه عمده بودجه هايي كه 
براي آن مصوب شده بدان تخصيص پيدا نكرده است. 

اين نماينده مردم در مجلس دهم خاطرنشان كرد: 
اگر از يك دستگاه توقع داشته باشيم كه به موقع و بطور 
مناسب اقدام كند، الزم است از نظر امكانات و تجهيزات 
و بودجه نيز توجه خاصي بدان داش��ته باشيم، بنابراين 
در اين ش��رايط ضروري است كه جمعيت هالل احمر 
از نظر تجهيز انبارها و امكانات به روز، دس��ت پر داشته 
باشد. او تاكيد كرد: يكي از مواردي كه بايد بدان توجه 
ويژه داشته باشيم اين است كه در سال گذشته همزمان 
با وقوع حوادث، بسياري از توان عملياتي و لجستيكي 
جمعيت هالل احمر براي امدادرس��اني هزينه ش��ده و 
در ش��رايط كنوني ضروري است كه به سرعت امكانات 

مصرف شده جايگزين شود. 

اخبار

مشاوره و روان شناسي همچنان در انتظار پوشش بيمه اي 

خدمات روان پزشكي مشمول بيمه شد

اشتغال ٧  هزار نفر بهبوديافته از اعتياد 
قانون مربوط به حمايت هاي پس از ترك معتادان، 
تا حدود زيادي به فراموش��ي س��پرده شده است. نه 
بهزيستي و نه ستاد مبارزه با مواد مخدر، برنامه مدوني 
براي حمايت از معتادان پس از طي ش��دن پروس��ه 
ت��رك ندارند و ب��ه همين دليل، بي��ش از ٩5 درصد 
ترك كنندگان، دوباره به دام اعتياد بازمي گردند. طبق 
آمار رس��مي 2ميليون 800هزار نفر اعالم شده و آمار 
غيررس��مي از اعتياد نزديك به 4ميليون نفر حكايت 
دارد. با اين حال وزير كش��ور و دبيركل س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر، اش��تغال هفت هزار معتاد بهبوديافته را 
نكته مثتبي مي داند. وزير كشور گفته است: براساس 
آمار در س��ال گذش��ته ٧ هزار نفر از بهبوديافتگان را 
ش��اغل كرده ايم كه اين آمار بايد در س��ال ٩٧ به دو 

برابر افزايش يابد. 
او افزود: در سال ٩٧ موضوع پيشگيري اولويت اول 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر خواه��د بود و اين توصيه 
رهب��ر معظم انقالب و رييس جمهور هم بوده اس��ت؛ 
پس در س��ال جديد بايد با انگيزه، خالقيت و نوآوري 
بيش��تري در جهت پيش��گيري در امر مبارزه با مواد 

مخدر گام برداريم. 
عبدالرض��ا رحماني فضل��ي در ديدار ن��وروزي با 
كاركنان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سخناني اظهار 
كرد: نقش ش��ما در س��تاد مبارزه با مواد مخدر مانند 
نقش يك طبيب در جامعه اس��ت زيرا كار ش��ما كار 

طبابت است براي اينكه ما اعتياد را بيماري و كژرفتاري 
در حوزه هاي رواني و جسمي مي دانيم، همچنين شما 
وظيفه داريد با مواد مخدر مقابله و معتادين را درمان 
كنيد بنابراين بايد تالش كنيم كارها در سال جديد با 

قدرت بيشتري ادامه يابد. 
او ب��ا اش��اره به گزارش عملكرد س��تاد مب��ارزه با 
مواد مخدر در س��ال ٩6 افزود: با توجه به ش��رايط و 
مقتضيات موجود و امكاناتي كه در اختيار س��تاد قرار 
دارد عملكردمان بطور نسبي خوب بوده است اما حتما 
ب��ا نقطه مطلوب فاصله داريم زيرا ابتكارات، نوآوري و 
انرژي شما بسيار بيشتر از اينها است بنابراين بايد در 
س��ال جاري با قدرت و همت بيشتري كارها را دنبال 
كنيم. دبيركل س��تاد مبارزه با م��واد مخدر توجه به 
اصل تغيير و نو ش��دن در امور جاري و دس��تگاه هاي 
اجرايي بسيار مهم توصيف كرد و گفت: اصل تغيير و 
نو ش��دن و تعالي بسيار مهم و ضروري است بنابراين 
قطعا بايد عمل كردمان در س��ال ٩٧ نس��بت به سال 
گذش��ته متفاوت باشد. وزير كش��ور با بيان اينكه در 
ح��وزه پيش��گيري، درمان و س��اير بخش ه��ا بايد از 
تجربيات جهاني و ملي اس��تفاده كرده و از تمام توان 
و انگي��زه خود بهره بگيريم، اف��زود: مردم ولي نعمت 
ما هس��تند، آنها اليق بهترين شرايط زندگي هستند 
بنابراين حيف اس��ت ك��ه دچار اي��ن انحرافات )مواد 
مخدر( ش��وند. رحماني فضلي تاكيد كرد: در سال ٩٧ 

موضوع پيش��گيري اولويت اول س��تاد مبارزه با مواد 
مخ��در خواهد بود و اين توصيه رهبر معظم انقالب و 
رييس جمهور هم بوده است؛ پس در سال جديد بايد با 
انگيزه، خالقيت و نوآوري بيشتري در جهت پيشگيري 

در امر مبارزه با مواد مخدر گام  برداريم. 
او اظه��ار كرد: در حوزه هاي پيش��گيري، درمان و 
صيانت ب��ه جز حوزه مقابله بايد از خط مش��ي كلي 
مان يعني اجتماعي ش��دن مبارزه با مواد مخدر بهره 
مند شويم اين كار يعني استفاده از ظرفيت و پتانسيل 
مردم در زمينه اجتماعي ش��دن مبارزه با مواد مخدر 
همچنين در اين زمينه بايد سازمان هاي مردم نهاد را 
تش��ويق به حركت و كار و فعاليت كنيم. وزير كشور 
با بيان اينكه اولويت دوم س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
در س��ال ٩٧ موضوع مقابله است، گفت: تا زماني كه 
مواد مخدر در جامعه وجود داشته باشد كاردرمان بر 
اس��اس آمارهاي جهاني آنچنان نتيجه بخش نخواهد 
ب��ود بنابراين باي��د فعاليت هاي اطالعاتي م��ان را در 
زمينه برخورد و مقابله با مواد مخدر بيشتر كنيم زيرا 
با اين كار ميزان هزينه هاي مان پايين تر و س��يطره و 
توفيقات م��ان افزايش خواهد ياف��ت. رحماني فضلي 
افزود: بر اس��اس اقدامات و فعاليت هاي اطالعاتي در 
 زمين��ه مبارزه و مقابله با مواد مخدر براس��اس آمارها

64 درصد كش��فيات مان از طريق اقدامات اطالعاتي 
انجام گرفته كه بايد با انجام تمهيدات ويژه اين ميزان 

در س��ال جاري به حدود 80 درص��د افزايش يابد. او 
موضوع درمان را اولويت س��وم س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر در س��ال ٩٧ عنوان كرد و اظهار كرد: در حوزه 
درمان كارهاي بس��يار بزرگي در سال هاي اخير انجام 
گرفته؛ اكنون همكاري و هماهنگي دستگاه هاي فعال 
در ستاد مبارزه با مواد مخدر بسيار خوب است و بايد 

با قدرت و همت بيشتري در سال جاري ادامه يابد. 
دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخ��در ادامه داد: در 
حوزه درمان بايد گام هاي اساس��ي و بلندتري برداريم 
همچني��ن باي��د از روش هاي نوين در ح��وزه درمان 
بهره من��د ش��ويم از س��وي ديگ��ر پژوهش��گران و 
انديشمندان بايد نسبت به كشف راه هاي نوين و جديد 
در حوزه درمان اقدام كنند. رحماني فضلي با اشاره به 

ح��وزه صيانت و توجه جدي به آن در 4 س��ال اخير 
گفت: بايد از نظر روحي، فرهنگي و تامين معيش��ت 
زندگي كساني كه بهبود پيدا مي كنند اقدامات اساسي 
انجام دهيم، در اين زمينه به نسبت حركت انجام شده 
تاكنون عملكرد خوبي را شاهد هستيم به گونه يي كه 
براساس آمار در سال گذشته ٧ هزار نفر از بهبوديافتگان 
را ش��اغل كرده ايم كه اين آمار بايد در سال ٩٧ به دو 
برابر افزايش ياب��د. او آموزش عمومي و تخصصي در 
زمينه پيشگيري و مقابله با مواد مخدر را بسيار مهم 
توصيف كرد و گفت: بايد ميزان آموزش هاي عمومي 
و تخصصي مان در س��ال جاري با حضور كارشناسان 
مجرب در سنين مختلف با همكاري ساير دستگاه ها از 

جمله آموزش و پرورش افزايش يابد. 

بي��ش از 800 هزار ايراني دچار اختالالت ش��ديد 
رواني هس��تند. از طرف ديگر آمار افسردگي در زنان 
ايراني 16 درصد و در مردان 10.5 درصد اعالم ش��ده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در تم��ام اين مدت بر 
خالف ماده 11٧ قانون برنامه شش��م توسعه مبني بر 
بيمه شدن خدمات مشاوره و روانشناسي و روانپزشكي، 
س��ازمان هاي بيمه گر زير بار تامي��ن هزينه بيماري 
خاموش كه مرز هشدار را در ايران پشت سر گذاشته 
اس��ت، نمي رفتند. اما س��رانجام تالش ها براي اجراي 
قانون به نتيجه رسيد و سرانجام خدمات روانپزشكي 

بدون هيچ محدوديتي مشمول بيمه سالمت شد. 
باال ب��ودن هزينه درم��ان بيماري ه��اي روحي و 
رواني، موضوعي اس��ت كه همواره مردم را از مراجعه 
به مطب هاي روانپزشكان بازداشته است. در شرايطي 
كه مش��كالت اقتصادي معيشت مردم را با مشكل رو 
به رو كرده اس��ت از نظر بس��ياري از افراد منطقي به 
نظر نمي آيد كه براي 45 دقيقه صحبت با روانشناس، 
 بين 45 ت��ا 150 هزار تومان حق مش��اوره پرداخت 
كنند و بيمه ها هم ت��ا امروز زير بار تامين اين هزينه 
نرفته اند درس��ال هاي اخير اوضاع به س��متي هدايت 
ش��د كه هر روز خشونت،  افس��ردگي و بداخالقي در 
جامعه پررنگ تر شد تا جايي كه تالش براي گنجاندن 
پرداخت هزين��ه خدمات درمان بيماري هاي روحي و 
رواني، به عنوان بخشي از وظايف سازمان هاي بيمه از 
چند سال پيش شروع شد و بعد از نزديك به يك دهه 
فعاليت سرانجام نتيجه داد. سال 13٩1، مديركل وقت 
دفتر سالمت اجتماعي، روان و اعتياد وزارت بهداشت 
نسبت به محدوديت بيمه ها در پرداخت هزينه درمان 
بيماري ه��اي رواني واكنش نش��ان داد و اظهار كرد: 
»س��ازمان هاي بيمه گزار دولتي، بستري بيش از 56 
روز در س��ال بيماران روانپزشكي را تحت پوشش قرار 
نمي دهند و اين بيماري را به عنوان بيماري مزمن در 
نظ��ر مي گيرند. از طرف ديگر مبلغي كه بيمه ها براي 
پوشش بيماران روانپزشكي اختصاص مي دهند، بسيار 
كم و ناچيز اس��ت. اين امر سبب مي شود كه پرداخت 
از جي��ب مردم ب��راي بيماري هاي روانپزش��كي زياد 
باشد.« عباسعلي ناصحي افزود: »تعدادي از داروهاي 
روانپزش��كي و مداخالت مربوط به روانپزشكي، روان 
درماني و مشاوره تحت پوشش بيمه ها نيستند. براي 
كاهش هزينه هاي مردم اي��ن داروها و مداخالت نيز 
بايد در فهرس��ت تعهدات بيمه ق��رار گيرند. برخي از 
بيمه هاي تكميلي مشكالت مربوط به اعصاب و روان را 
تحت پوشش قرار نمي دهند و اين بيماران نمي توانند 

از پوشش بيمه تكميلي شان استفاده كنند.«

 يك گام به عقب
در س��ال ٩3 كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت 
تصوي��ب ش��د. در اين كت��اب تمامي خدم��ات روان 
درماني توسط روان ش��ناس انجام مي گرفت و تحت 
پوش��ش بيمه بود . اما در سال ٩4 با ابالغيه جديدي 
ك��ه معاونت درمان وزارت بهداش��ت، براي واحد هاي 
دانش��گاهي و درمان��ي ابالغ كرد تع��دادي از كدهاي 
خدمات روان درماني حذف يا تجميع شدند كه طبق 
آن اين خدمات فقط توسط روانپزشكان انجام مي شود 
و روانشناس��ان ناديده گرفته ش��ده اند و بيمه ها ديگر 
خدمات رواني را تحت پوشش قرار نمي دهند. به مرور 
محدوديت ها براي بيماران رواني بيش��تر شد تا جايي 
كه در سال ٩5، اگر يك بيمار مبتال به عارضه روحي 
رواني نياز به بس��تري ش��دن بيش از 56 روز داشت 
خدمات بيمه يي خود را از دس��ت ميداد. علي اسدي، 
معاون دفتر س��المت روان، اجتم��اع و اعتياد وزارت 
بهداش��ت درباره اين موضوع گفته بود: »متاسفانه در 
صورتي كه براس��اس صالحديد پزش��ك، بيمار مبتال 
ب��ه اختالالت روان بيش از 56 روز بس��تري ش��ود از 
حمايت هاي بيمه يي محروم است بر همين اساس ما 
ب��راي افزايش تعداد روزهاي اقام��ت بيماران روان در 

بيمارستان ها با بيمه هاي پايه مذاكره كرديم، همچنين 
در تعرفه هاي جديد كه بازنگري شده اين موضوع در 
نظر گرفته شده است.« اسدي ناتواني بيمه ها در تامين 
مناب��ع مالي را يكي از داليل پوش��ش ندادن بيماران 
اختالالت رواني دانس��ته و معتقد بود بيمه ها به دليل 
تامين منابع مالي نمي توانند بيش از اين مدت 56 روز 

بيماران را تحت پوشش قرار دهند. 

 برنامه ششم هم به داد بيمه خدمات
روان درماني نرسيد

اگرچه اس��دي، معاون دفتر سالمت روان، اجتماع 
و اعتي��اد وزارت بهداش��ت، اعالم كرده بود در س��ال 
٩6 و در راس��تاي برنامه شش��م توس��عه اين موضوع 
حل مي ش��ود كه البته در سال گذشته اين اتفاق رخ 
نداد، بطوريكه نمايندگان مجلس خواس��تار همكاري 
بيمه ها در اين زمينه شدند. 21 خرداد ٩6، حسينعلي 
شهرياري،  عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي، درباره اين موضوع گفت: »سال هاست 
با اين معضل مواجه هس��تيم و با اينكه مجلس بارها 
جلساتي را با س��ازمان هاي بيمه گر برگزار كرده و در 
مورد كاهش هزينه مش��اوره هاي روان شناسي و روان 

پزش��كي گفت و ش��نودهايي داش��ته اند، اما به دليل 
كمب��ود منابع مالي پايدار و در اولويت قرار نداش��تن 
اين خدمات براي بيمه ها، سازمان هاي بيمه گر تاكنون 
نسبت به افزايش پوشش بيمه يي اين خدمات، اقدام 

جدي انجام نداده اند.«
او اف��زود: »تازمان��ي كه اعتبارات مال��ي پايدار در 
اختي��ار نظام س��المت قرار نگيرد، گشايش��ي در امر 
كاهش هزينه ه��اي مش��اوره و روان درمان��ي ايجاد 
نخواهد ش��د. تامين نشدن اعتبارات مالي پايدار براي 
كاهش هزينه ها، دورنماي ناخوش��ايندي جز افزايش 
آمار مبتاليان به اخت��الالت رواني در جامعه نخواهد 
داشت و دود آن مستقيم به چشم مردم خواهد رفت.«

ش��هرياري بيان كرد: »متاسفانه پوشش بيمه يي 
تعرفه هاي روانشناس��ي در اختيار مجلس نيس��ت و 
تصميم نهايي در گروي مصوبه شوراي عالي بيمه است 
و به همين دليل انتظار داريم اين ش��ورا در نخستين 
جلسه خود نسبت به پوشش بيمه يي خدمات ارتقاي 

سالمت روان، اقدام كند.«

 عاقبت به خيري خدمات روان پزشكي
س��رانجام به دنبال ش��كايت از بخش��نامه شماره 

1050٩0/٩5 مورخ ٩5/3/30 س��ازمان بيمه سالمت 
ايران، اين بخش��نامه متضمن ايجاد محدوديت هايي 
براي پوش��ش بيمه يي روانپزشكي دانسته شده كه با 
برخي مصوبات هيات وزيران مغاير است. در پي طرح 
اين موض��وع در هيات عمومي دي��وان عدالت اداري 
با بررس��ي جوانب مختل��ف آن و ط��رح ديدگاه هاي 
حاض��ران، هيات عموم��ي ديوان ب��ا اكثري��ت آراء، 
بخش��نامه مورد ش��كايت را به لح��اظ محدود كردن 
خدم��ات مورد تعه��د مقرر در »كتاب ارزش نس��بي 
خدمات مصوب هيات وزيران« خارج از حدود اختيار 
مرج��ع تصويب كننده دانس��ت و آن را ابطال كرد. در 
نهاي��ت بعد از تمامي تالش ه��ا، هيات عمومي ديوان 
عدالت اداري با ابطال بخشنامه بيمه سالمت، خدمات 
روانپزش��كي را بدون هيچ محدوديتي مشمول بيمه 
س��المت دانست. همايون هاش��مي، عضو كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس با اشاره به ابطال بخشنامه 
بيمه س��المت درباره حذف خدمات روانپزش��كي از 
شمول بيمه س��المت از س��وي ديوان عدالت اداري، 
گفت: ش��رايط بيمه ها درحال حاضر به لحاظ منابع و 
مصارف همخواني نداش��ته و بيمه ها به نوعي ضررده 
هس��تند؛ همچنين بيمه سالمت كامال دولتي بوده و 
وابسته به منابع دولت بوده و به دنبال كاهش هزينه ها 
اس��ت. بيمه س��المت محل درآمدي خاص و ويژه يي 
ندارد و ناچار اس��ت براي كاهش هزينه ها و مديريت 
اعتبارات برخدمات متمركز شده و هزينه هاي باالسري 
را كاهش مي دهد؛ يا اينكه ميزان خدمات ارائه شده را 

با منابع دراختيار تطابق مي دهد. 
او تاكيد كرد: يكي از مظلوم ترين بيماران و داراي 
مشكالت بس��يارافراد و خانواده هاي داراي مشكالت 
اعص��اب و روان هس��تند، بطورحتم بيم��اران داراي 
مش��كالت روان درتامي��ن هزينه ه��اي زندگي خود 
مشكالت بسياري داشته و متاسفانه هزينه هاي دارويي 
و بستري اين قبيل بيماران كمرشكن است؛ متاسفانه 
درجامعه ما به اين دس��ت از بيماران توجه مناس��بي 
نمي ش��ود، هرچن��د كه دربرخ��ي ش��رايط اقداماتي 

درجهت رفع نابسماني ها انجام شده است. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با مثبت 
ارزيابي كردن ابطال بخشنامه بيمه سالمت درخصوص 
اينكه محدود كردن خدمات مورد تعهد مقرر در كتاب 
ارزش نس��بي به بيماران روانپزش��كي خالف مصوبه 
هيات وزيران است، افزود: به دولت توصيه مي شود از 
بيمه فراگير خدمات درماني سالمت با هدف افزايش 
اعتبارات با هدف ارائه خدمات مناس��ب تر به بيماران 

حمايت كند. 

س��خنگوي كميس��يون بهداش��ت مجل��س، با بي��ان اينكه 
مس��موميت ساكنان سپيدان مي تواند ناش��ي از ابتال به بيماري 
ويروس��ي باشد بر ضرورت ارائه گزارش توسط مسووالن مربوطه 

استان فارس تاكيد كرد. 
احمد همتي در مورد علل مس��موميت 48٩ نفر در شهرستان 
سپيدان گفت: اين اتفاق مي تواند در پي يك عامل ويروسي ايجاد 
ش��ده باشد، چرا كه عالئمي كه گزارش ش��ده گوياي اين مطلب 
اس��ت، ضمن اينكه قرار بر اين بود كه بعد از نمونه  برداري صورت 
گرفت��ه نهايت تا فردا نتيجه را در س��طح عموم��ي گزارش كنند. 
نماينده مردم سمنان درمجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: به نظر 
مي رس��د عالئمي كه در شهرستان سپيدان مشاهده شده و بطور 

ناگهاني نيز شيوع پيدا كرده است ناشي از عوامل ويروسي باشد. 
او در مورد اظهارنظر برخي مبني بر اينكه احتمال دارد ويروس 
از راه هوا منتقل شده و اين عالئم را ايجاد كرده باشد افزود: بيماري 
ويروسي مي تواند از طريق هوا نيز قابل انتقال باشد، چرا كه عموما 

اين نوع بيماري ها از راه تنفس يا دست هاي آلوده مي توانند منتقل 
شوند و عالئم آن نيز بستگي به نوع ويروس متفاوت است. 

همت��ي تاكيد كرد: هم اكنون ممكن اس��ت اين بيماري نوعي 
عالئم تنفس��ي، گوارشي يا تركيبي از هر دو را ايجاد كند يا گاهي 
روي سيستم ايمني بدن يا حتي روي مفاصل اثر بگذارد يا اينكه به 
صورت كوفتگي عضالت ظاهر شود. نماينده مردم در مجلس دهم، 
يادآورشد: البته در برخي موارد محدود نيز ممكن است بيماري هاي 
ويروس��ي به صورت خونريزي نمايان ش��وند همچون بيماري تب 
كريمه كنگو، بنابراين بر اساس نوع ويروس عالئم بيماري مي تواند 
متفاوت باشد. سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان، تصريح كرد: 
اگر عدم ارائه توضيحات الزم براي دليل شيوع اين نوع مسموميت 
در اين منطقه تداوم پيدا كند، قطعا كميسيون بهداشت مجلس از 
مسووالن مربوطه در منطقه مي خواهد تا در اين رابطه گزارشي به 
مجلس ارائه دهند به خصوص اينكه در سال گذشته نيز اين مشكل 

وجود داشته و امسال نيز بار ديگر تكرار شده است. 

عضو كميسيون بهداش��ت مجلس، بابيان اينكه 
بيم��اري تب مالت اپيدمي ندارد كه نياز به قرنطينه 
داشته باشد، انتشار اين خبر را عجيب خواند و گفت: 
تنها دليل احتمال شيوع اين بيماري مي تواند سيكل 
معيوب نظارت بر روند توليد محصوالت لبني باشد. 
حيدرعلي عابدي در واكنش به انتشار خبري مبني بر 
شيوع بيماري تب مالت در كشور به خانه ملت گفت: 
ابتال به تب مالت ب��ه آلودگي حيواني برمي گردد به 

اين معنا كه سازمان غذا و دارو بر روند توليد لبنيات 
در كشور نظارت نداشته يا سازمان دامپزشكي روي 
س��المت دام ها نظارت ندارد. نماينده مردم اصفهان 
در مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: هم اكنون تمام 
محصوالت لبني كشور توسط كارخانجات شناخته 
شده توليد مي ش��ود كه زيرنظر سازمان دامپزشكي 
فعاليت دارند، بنابراين شيوع بيماري تب مالت خبر 

عجيبي است. 

او يادآورشد: اين خبر در صورتي مي تواند صحت 
داش��ته باش��د كه يا قاچاق دام وجود داشته باشد يا 
س��ازمان دامپزشكي وظيفه خود را به درستي انجام 
نده��د كه در پي آن دام هاي آلوده در كش��ور وجود 
داش��ته باشد يا سازمان غذا و دارو وظيفه خود را در 
زمينه نظارت بر فعاليت كارخانجات توليد محصوالت 
لبني به درستي انجام نداده باشد. عابدي اظهار كرد: 
هم اكنون محصوالت لبني به دو صورت پاس��توريزه 
به صورت عمده و سنتي به شكل محدود در اختيار 
مردم قرار مي گيرد كه البته اغلب در مناطق روستايي 

به اين صورت از مواد لبني استفاده مي شود. 

او در مورد امكان ش��يوع بيم��اري تب مالت در 
سطح وس��يعي از كش��ور گفت: انتقال بيماري تب 
مالت از انس��ان به انس��ان امكانپذير نيست و تنها از 
طريق مصرف مواد لبني آلوده قابل س��رايت است، 
بنابراين اگر نظارت دقيقي بر اين روند صورت بگيرد 

دليلي براي شيوع اين بيماري وجود ندارد. 
عابدي با اش��اره به روش ممانعت از ش��يوع اين 
بيم��اري اظهار كرد: انجام آزماي��ش ميكروبي روي 
شير و اصالح چرخه نظارت بر توليد محصوالت لبني 
در كش��ور از جمله عواملي است كه مي تواند مانع از 
ش��يوع بيماري تب مالت شود. اين نماينده مردم در 

مجلس دهم، عنوان كرد: به نظر مي رسد انتشار خبر 
ش��يوع بيماري تب مالت در فصل بهار تنها در قالب 
هشدار صورت گرفته باشد كه در پي آن كشاورزان و 
دامداران آموزش هاي الزم را ببينند و مسووالن نيز 
نظارت بيشتري بر روند توليد محصوالت لبني داشته 
باشند. عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس 
ش��وراي اس��المي، در پايان وجود هر گونه قرنطينه 
بيماران مبتال به بيماري تب مالت در بيمارستان را 
تكذي��ب كرده و بر اين مهم اش��اره كرد كه در مورد 
اين بيماري اپيدمي وجود ندارد كه نياز به قرنطينه 

بيماران وجود داشته باشد. 

انتشار ويروس، عامل احتمالي مسموميت ساكنان سپيدان

شيوع تب مالت در كشور از شايعه تا واقعيت

سخنگوي طرح نوروزي تعزيرات حكومتي، از تشكيل بيش از 
36 هزار پرونده در طرح نوروزي خبر داد. ياس��ر رايگاني در جمع 
خبرن��گاران با بيان اينكه طرح نظارت نوروزي از 15 اس��فند ٩6 
با هزار نفر از نيروي انس��اني س��ازمان آغاز ش��د، گفت: اين طرح 
ت��ا 15 فروردين ٩٧ ادامه داش��ت. او افزود: 1٩ ه��زار و ٧1 تيم از 
س��ازمان تعزيرات حكومت��ي در محل هاي احتم��ال وقوع تخلف 
حضور داش��تند. در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ٩ هزار گشت 
بيشتر براي مبارزه با گرانفروشي و كم فروشي و تخلفات احتمالي 
برگزار شد. س��خنگوي طرح نوروزي تعزيرات حكومتي كشور در 
خصوص پرونده هاي تشكيل ش��ده، گفت: در اين مدت 36 هزار و 
301 فقره پرونده تش��كيل ش��د كه 226 ميليارد و 230 ميليون 
جزاي نقدي را براي متخلفات به همراه داش��ت. او اظهار كرد: در 
اين مدت 30 روزه بيش��ترين پرونده هاي تشكيل شده در تهران، 
خراسان رضوي، اصفهان و مازندران بوده و كمترين پرونده هم در 
خراسان جنوبي، ايالم و چهارمحال و بختياري بوده است. رايگاني 

اف��زود: در ميان تخلفات ص��ورت گرفته تخلف عدم درج قيمت با 
15 هزار 860 پرونده و گرانفروش��ي با ٩ ه��زار و 803 و عدم ارائه 
فاكتور با 5 هزار و 10 پرونده بيشترين فراواني را داشتند. سخنگوي 
طرح نوروزي تعزيرات حكومتي گفت: 6 هزار و 243 واحد صنفي 
با تذكر و بدون تش��كيل پرونده بررسي شدند و 5 هزار و 12 واحد 
صنفي هم هيچ تخلفي نداشتند. او در مورد ميزان جريمه ها گفت: 
متهمان در حوزه كاال و خدمات اعم از گرانفروش��ي، كم فروشي، 
عدم درج قيمت، عدم ارائه فاكتور به پرداخت 10٧ ميليارد و ٧12 
ميليون تومان محكوم شدند. رايگاني در رابطه با تخلفات بهداشتي 
هم گفت: در حوزه بهداشت، درمان، دارو و دامپزشكي هم متخلفين 
به پرداخت يك ميليارد و ٧4 ميليون تومان محكوم شدند. او درباره 
پرونده يك فروشگاه معروف و احضار مديرعامل آن، گفت: فندق و 
آجيل خشك در اين فروشگاه ارائه شده كه طبق نظر كارشناسي 
استفاده انس��اني نداشته و برخالف اظهارنظر مس��ووالن آن، اين 

پرونده مختومه نشده و در حال رسيدگي است. 

تشكيل ۳۶  هزار پرونده تعزيراتي در طرح نوروزي
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شهردار تهران با كسب 16 راي مخالف با استعفا و 4 راي موافق فعال در بهشت ماندني شد

پايتخت در انتظار تصميم تازه نجفي
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

روز گذش��ته و در نخستين جلس��ه شوراي شهر 
تهران در س��ال 97 اعضاي شورا به بررسي استعفاي 
محمدعلي نجفي ش��هردار ته��ران پرداختند و بعد از 
بيان نظرات مخالف و موافق با 16 راي مخالف و 4راي 
موافق استعفاي نجفي را نپذيرفتند. حسن خليل آبادي 

هم عضو غايب ديروز شوراي شهر بود. 
به گزارش »تعادل«، نجفي بيس��ت و سوم اسفند 
ماه س��ال گذشته اس��تعفاي خود را مطرح كرد و در 
جلسه روز گذشته اين استعفا مورد بررسي قرار گرفت. 
او همزمان با ارائه اس��تعفاي خود دليل اصلي اين امر 
را بيماري عنوان كرد كه به تازگي به آن مبتال ش��ده 
است. موضوعي كه در جلس��ه ديروز نيز مورد تاكيد 
ش��هردار قرار گرفت. البته نجفي فشارهاي بيروني را 
ني��ز در اين تصميم بي تاثير ندانس��ت و گفت: برخي 
تمام س��عي خود را براي تخريب انجام دادند و اخيرا 
تيتر مهم خبر صداوس��يما اين بود ك��ه 14 ميليون 
تومان براي هفت س��ين در ش��ورا هزينه شده آن هم 
براي چيزي كه هنوز پرداخت نشده است. اين موضوع 
مهم ترين خبر روز مي شود آن هم در برابر خبري مثل 
52 هزار ميليارد تومان بدهي در شهرداري كه به آن 
پرداخته نش��د. به نظر مي رس��د عدد و رقم براي آنها 

خيلي مهم نيست. 

 آن قدر زدند كه به نتيجه رسيد
نجفي گاليه هاي خود را اين گونه ادامه داد: آن قدر 
زدن��د كه باالخره يك��ي به نتيجه رس��يد و به عنوان 
شهردار از اين فحاشي ها نصيب بيشتري به بنده رسيد. 
م��ا در برابر اين هجمه ها مقاومت كرديم و تالش مان 
بر اين بود كه انجام خدم��ت را در اولويت قرار دهيم 
و به نظرم در اين مورد موفق بوديم. ما در ش��هرداري 
توانستيم سكوهايي براي پرش ايجاد كنيم البته نتايج 
ملموس بخشي از اين فعاليت ها ديده شده و به چشم 
شهروندان مي آيد و خيلي از شهروندان اين اقدامات را 
لمس كردند اما بخشي از اين اقدامات همچون دانه يي 
است كه سر در خاك داشته و هنوز بيرون نيامده است. 
نجفي با بيان اينكه آنچه موجب مطرح ش��دن بحث 
استعفا شده است، مساله يي خارج از اراده من و مبني 
بر تقدير الهي است، تصريح كرد: متاسفانه يك ماه قبل 
براساس اعالم دكتر معالجم مبتال به بيماري جديدي 
شدم؛ بيماري كه مرحله درمان و پس از درمان بسيار 
سخت و دشوار است. در نتيجه مجبور به مطرح شدن 
موضوع استعفا ش��ده ام. البته كساني كه رفتن من را 
پ��س از 6 ماه به علت بيماري پيش��گويي مي كردند، 
خوشحال نباشند پيشگويي پيغمبرگونه آنها آن طور 
كه مي گفتند اجرا نشد. من در 7 ماه پيش بيمار نبودم 
و مس��ائلي كه در 7 ماه پيش آنها مطرح مي كردند در 
اين دوره هيچ مش��كلي براي من ايجاد نكرد. شهردار 
ب��ا بيان اينكه درمان او براي بيم��اري انرژي اش را در 
چند ماه آينده خواهد گرفت، افزود: باتوجه به شرايط 
فكر مي كنم اقتضائات جسمي من ايجاب مي كند كه 
مس��ووليت را به ديگري واگذار كن��م، البته در حدي 
كه وس��عم برسد در كنار شهرداري باقي خواهم ماند. 
شهردار با اشاره به شرايط جسمي اش ماندن را خيانت 
به امانت مردم دانس��ت. وي از اعضاي ش��ورا خواست 
كه اين موضوع را به مس��ائل سياسي ارتباط ندهند و 
تاكيد كرد، اصلي ترين دليل استعفايش بيماري است. 
او با بيان اينكه پيشنهادهايي كه در رابطه با مرخصي 
مطرح مي ش��ود از نظر من مناسب نيست،  گفت: اين 
موضوع خس��ارت هايي به شهرداري وارد خواهد كرد. 
خوش��بختانه در بين افرادي ك��ه از نظر رويكرد مورد 
تاييد شوراي شهر هستند مديران برجسته يي وجود 
دارد همچنين از بين معاونان شهرداري افرادي هستند 
كه بتوانند حتي بهتر از من امور را انجام دهند. نبايد 
هزينه اضافي به ش��هر تحميل كني��م چراكه اگر اين 
وضعيت ادامه پيدا كند در وهله اول به شهر و مديريت 
شهري لطمه خواهد خورد. شهردار همچنين از اعضاي 
شورا خواهش كرد و گفت: من را در جايي قرار ندهيد 
كه در معذوريت ميان تصميم اعضاي شورا و واقعيت 
قرار بگيرم. قرار اس��ت از اول ارديبهش��ت ماه بستري 
ش��وم و از دوس��تان مي خواهم ت��ا آن موقع تكليفم 

مشخص شود. 

 مخالفان استعفا چه گفتند؟
بعد از اينكه ش��هردار داليل خود را عنوان و متن 
اس��تعفاي خ��ود را قرائت ك��رد، نوبت ب��ه موافقان و 
مخالفان شورا رسيد كه نظرات خود را مطرح كنند. اما 
برخالف روال هميشگي اين بار هاشمي رييس شورا با 
بيان اينكه 7 نفر به عنوان مخالف ثبت نام كرده اند، بين 
اين 7 نفر قرعه كشي كرد و نخستين قرعه به نام ناهيد 
خداكرمي افت��اد. خداكرمي در توضيح مخالفت خود 
خطاب به نجفي گفت: بيماري ش��ما ربطي به استعفا 
ن��دارد چراكه درمان آن تنها ي��ك ماه زمان مي برد و 
پذيرش اس��تعفا قبل از درمان معنا ندارد. بسياري از 
مسووالن به اين بيماري دچار هستند و حتي برخي ها 
با قهر كردن كش��ور را رها كردند اما حاال ش��ما براي 
يك درمان يك ماهه مي خواهد استعفا دهيد؟ تشريف 

ببريد، درمان كنيد و مجددا برگرديد. 
حسن رس��ولي عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
ش��ورا نيز به عنوان مخالف استعفاي ش��هردار با بيان 
اينكه اقتضائات مديريت ش��هري با 52 هزار ميليارد 
بدهي اين را ثابت كرد كه نياز به مديري پاكدس��ت و 
اليق داريم، گفت: جايگاه ش��هردار و مديريت شهري 
نيازي به زور بازو و توانايي جس��مي به آن معنا ندارد 
بلك��ه ما به فردي مانند نجفي نياز داريم كه با عصاره 
40ساله مديريت موفق بتواند ايرادات مديريت شهري 
را اصالح كند. رسولي ادامه داد:  اي كاش امروز نجفي 
در پيگيري سند تغيير و تحول به جاي طرح موضوع 
اس��تعفا اعالم مي كرد كدام ي��ك از 12 گزارش او به 
دس��تگاه هاي قضايي درباره س��وءمديريت مالي مورد 
رس��يدگي قرار گرفته است. س��خنگوي قوه قضاييه 
رس��ما اعالم كرد نفر دوم مديريت ش��هري در دوره 
قبل در بازداش��ت است، من هنوز نمي دانم سرنوشت 
اين پرونده به كجا رسيده اما بحث سفره هفت سين و 
حركات چند دختر معصوم به جاي اخبار فسادها در 

راس اخبارها قرار گرفته اس��ت. اميدوارم با اصالحاتي 
كه صورت مي گيرد اين نابرابري ها از بين برود و شاهد 
چنين اخبار و نابرابري هايي در رسانه ها نباشيم. باتوجه 
به مس��ائلي كه در حوزه مديريت ش��هري وجود دارد 
تاكيد مي كنم اهميت حضور دكتر نجفي فراتر از آن 

است كه به اعتقاد شخصي و بيماري استعفا بدهد. 
رس��ولي با يادآوري اينكه پي��ش از انتخاب آقاي 
نجفي به هم��راه آقاي مس��جدجامعي دو موضوع را 
با ايش��ان مطرح كرديم، توضي��ح داد: بحث اول ما با 
نجفي پيش از انتخاب ايشان صحت شان بود و موضوع 
دوم اينكه تا آخر با ما بماند و هوس رفتن به پاس��تور 
را نداشته باش��د. رسولي خطاب به نجفي گفت: شما 
ب��ا اعتباري كه داري��د مي توانيد ب��ه وضعيت مثبت 
فعلي تداوم ببخش��يد ضمن اينك��ه با همراهي دولت 
و ش��هرداري ش��اهد اقدامات خوبي بودي��م، از ايجاد 
فاينانس، حضور سرمايه گذاران در مديريت شهري و... 
رس��ولي ادامه داد: به صدا و س��يما عرض مي كنم 
كه در 7ماهه گذش��ته حتي يك م��ورد اختالس در 
شهرداري ديده نشده است. شوراي شهر هم حتي يك 
ريال بابت آن سفره 14 ميليوني پرداخت نكرده است. 
اين نشان دهنده تحولي بزرگ در شهرداري است. ما از 
انتخاب شهردار جديد ناتوان نيستيم اما ما نمايندگان 
مردميم، ش��ما با اين كناره گيري به مديريت شهري 
و س��رمايه اجتماعي لطمه مي زنيد. ما برنامه سوم را 
در دس��ت داريم، كارآمدترين برنامه در 40 سال اخير 
كش��ور. انتظار داريم نجفي بماند، درمان شود و پايان 
تير ماه چارچوب اين برنامه با حضور ايش��ان تصويب 
ش��ود. وي در پايان صحبت هايش افزود: از رس��انه ها 
خواه��ش مي كنم بح��ث مديريت ش��هري را به پاي 
رهب��ري و اركان نظام نگذارند. ما نفرات پيش��نهادي 
خ��ود را ب��ا اركان نظام در ميان گذاش��ته ايم نه براي 
اينكه بپرسيم چه كساني را انتخاب كنيم و چه كساني 

را نه. فقط به لح��اظ تاييد امنيتي زيرا بايد با آنها در 
اين زمينه در ارتباط باشيم بايد با نهادهاي اطالعاتي، 
قضايي، نظامي، مجلس، دولت و غيره در ارتباط باشيم 

و ما اين مسير را طي كرده ايم. 

 شهر را بالتكليف نگذاريم
محمدجواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي 
اجتماعي شوراي شهر تهران به عنوان نخستين موافق 
استعفا گفت: شايد سخت باشد به عنوان تنها موافق 
اس��تعفاي نجفي سخن بگويم، اما اين را بايد در ابتدا 
بگويم كه جامعه، مديريت كش��ور و م��ردم ايران، نام 
نجفي را به عنوان مديري پاكدست، هوشمند، توانمند 
و مجرب در 40 س��ال گذش��ته جمهوري اس��المي 
مي شناس��ند و در آينده نام ايش��ان در تارك مديران 
توانمند ثبت مي شود. حق شناس دليل اصلي موافقت 
خود را تفاوت شهر تهران با ساير كالن شهرها دانست 
و گفت: اين شهر حتي يك ساعت هم نبايد بالتكليف 
باش��د. ما درحالي ش��هر را تحويل گرفتي��م كه بايد 
ماهيانه 550ميليارد تومان حقوق پرداخت مي كرديم، 
اما در خزانه 1۳ميليارد تومان وجود داشت. همچنين 
طي هفت ماه گذش��ته به جايي رس��يديم كه 6000 

ميليارد از بدهي هاي شهرداري نيز پرداخت شد. 
رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر 
تهران تاكيد كرد: تهران با ساير كالن شهرها متفاوت 
است و نبايد بگذاريم حتي يك ساعت بالتكليف بماند؛ 
نجفي مي خواهد برود، مي گويد به دليل بيماري است 
و ما ني��ز آن را مي پذيريم هر چند كه اذهان عمومي 
اين موضوع را باور نكرده اس��ت اما اگر تصميم نجفي 
به رفتن اس��ت ما به دليل تعهدي كه به مردم داريم 
نبايد بگذاريم يك ساعت ش��هر بالتكليف باشد. اين 
شهر 60 هزارميليارد بدهي دارد و بايد به فكر اداره آن 
بدون هيچ گونه وقفه باشيم. با وجود اينكه حق شناس 

خود را تنها موافق اس��تعفا معرفي ك��رد اما در ادامه 
الهام فخاري نيز به عنوان دومين موافق صحبت كرد. 
وي با اش��اره به خدمات صادقانه نجفي طي 40سال 
خدمت گفت: اس��تعفاي نجفي به معناي شانه خالي 
كردن از مس��ووليت نيس��ت و من استعفا را باور او به 
حق مردم و قول براي بازس��ازي مي دانم. شرايط براي 
نجفي دشوار و پيچيده است و اميدوارم با اين شرايط 

بهترين تصميم گرفته شود. 

 لطمات جدي استعفاي نجفي به شهرداري
مرتضي الويري، رييس كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر يكي از مخالفان جدي شهردار تهران نيز 
معتقد اس��ت، اين استعفا لطمات جدي به شهرداري 
مي زند. الويري در اين ب��اره گفت: تغيير مديريت در 
كالن شهري همچون تهران كار ساده يي نيست و من 
تجرب��ه تلخ ش��وراي اول را به ي��اد دارم. در آن زمان 
شرايط با امروز تفاوت داشت و اختالف جدي  كه ميان 
شورا و ش��هرداري به وجود آمده بود من را مجبور به 
اس��تعفا كرد. در آن زمان آق��اي حجاريان برگه يي با 
امضاي 8 نفر از اعضاي ش��ورا به من نش��ان دادند كه 
آقاي ملك مدني را به عنوان شهردار پيشنهاد دادند من 
هم بالفاصله در يك برگه A4 نصفه استعفاي خود را 
نوشتم. در حقيقت با مكانيسمي بدون حضور من در 
جلسه استعفا مطرح، نوشته و پذيرفته شد اما نتيجه 

اين استعفا در همين جا به اتمام نرسيد. 

 نجفي بزرگنمايي نمي كند
احمد مس��جد جامعي، رييس كميسيون فرهنگي 
ش��وراي هم نفر بعدي بود كه در مخالفت با استعفاي 
شهردار صحبت كرد. به گفته وي، زماني كه مديريت 
جديد همش��هري آغاز به كار كرد، عكس آقاي نجفي 
مدام صفحه اول اين روزنامه بود و ايشان در جلسه يي 
به مدير همشهري تذكر دادند كه ديگر اين كار تكرار 
نشود و بگذارند صداي همه شنيده شود چراكه ايشان 
برخ��الف برخي مديران بزرگنماي��ي نمي كند. وي با 
اشاره به مراسم برج ميالد و رقص دختران زير 9سال 
كه موجب احضار نجفي به دادس��تاني شد، افزود: من 
به ياد دارم كه مراس��م ديگري ني��ز در دوره مديريت 
شهري گذشته برگزار شد كه در آن با دست و حركات 
موزون قرآن كريم وارد صحنه ش��د ام��ا در آن زمان 
هيچ كدام از دس��تگاه ها ورود نكردند. از س��وي ديگر 
درباره آن مراس��م بايد از مديراني سوال مي شد كه به 
صورت مستقيم در برگزاري آن دخالت داشتند و من 
به خاطر ندارم كه هيچ مقام ارشد شهري با اين سرعت 

احضار شود. 

 اختالف بر سر شيوه راي گيري
به گزارش »تعادل« جلس��ه بررس��ي اس��تعفاي 
ش��هردار خالي از حاش��يه نبود و هن��گام راي گيري، 
اختالف نظر اعضاي ش��ورا بر س��ر راي گيري مخفي 
يا ش��فاف دقايقي جو ش��ورا را متش��نج كرد. ناهيد 
خداكرم��ي موافق راي گيري ش��فاف ب��ود و گفت: از 
آنجا كه قرار بود اين شورا شفاف باشد لطفا راي گيري 
كاغذي نباش��د تا مردم بدانند چه كس��اني به استعفا 
راي مواف��ق مي دهند. ام��ا اميني اظهار كرد كه طبق 
آيين نامه، راي گيري اس��تيضاح و اس��تعفا كاغذي و 
مخفي اس��ت. اين درحالي است كه رسولي خطاب به 
هيات رييس��ه گفت: راي گيري بايد شفاف باشد و با 

مردم رودربايستي نكنيد. 
زه��را نژادبه��رام هم عنوان كرد: قان��ون در زمينه 
راي گيري اس��تعفا مسكوت اس��ت از آنجا كه تا حاال 
يك استعفا در شورا داشتيم كه مي توان رويه قبلي را 
مدنظر قرار داد. در نهايت محسن هاشمي، رييس شورا 
تصمي��م گرفت كه راي گيري روي برگه انجام ش��ود. 
البته برخي اعضا ازجمله عليخاني، خداكرمي، نوري، 
س��االري و حجت نظري راي خ��ود را به خبرنگاران 

نشان دادند. 
پيش از انجام مراس��م راي گيري، شهردار و هيات 
همراهش جلس��ه را ترك كردند. بعد از رد استعفاي 
نجفي بايد منتظر ماند و ديد كه تصميم بعدي نجفي 
چيست و آيا حاضر به ادامه كار در بهشت هست يا بر 

استعفاي خود پافشاري خواهد كرد. 

  نوسازي 4۰هزار دستگاه ون
و تاكسي در سال جاري

مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي ش��هري كشور 
گفت: نوسازي ۳0هزار دستگاه تاكسي و 10هزار دستگاه 

ون را براي امسال در دستور كار خواهيم داشت. 
ب��ه گزاش ايس��نا، مرتضي ضامني با بي��ان اينكه هر 
موتورس��يكلت حدود 8برابر يك خودرو توليد آاليندگي 
مي كند، اظهار كرد: از 70درصد آلودگي كه توسط وسايل 
نقليه توليد مي شود، 21درصد سهم موتورسيكلت هاست. 
همچني��ن در حال حاضر در كش��ور ح��دود 11ميليون 
موتورس��يكلت وجود دارد كه ۳.5 ميليون آن در ش��هر 
ته��ران فعالي��ت مي كنند. وي با تاكيد ب��ر اينكه بايد به 
سمت ساماندهي موتورسيكلت ها و جايگزين كردن آنها با 
موتورسيكلت هاي برقي حركت كنيم، ادامه داد: اگر تهران 
را مدنظ��ر قرار دهيم و ۳.5 ميليون موتورس��يكلت  را در 
8برابر كه همان توليد آاليندگي است، ضرب كنيم تقريبا 
به عددي معادل 24ميليون مي رس��يم. يعني در تهران 
موتورسيكلت ها معادل 24ميليون خودرو توليد آاليندگي 
مي كنند. بنابراين بايد به سمت ساماندهي موتورسيكلت ها 
و جايگزين كردن آنها با موتورسيكلت هاي برقي حركت 
كنيم. اين اقدام نيازمند زيرساخت ها و حمايت هاي دولتي 
براي اجرايي شدن است كه مقدمات آن انجام شده است. 
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور با اشاره به 
اينكه مطالعات اوليه انجام و پروپوزال طرح نيز آماده است 
و بايد حمايت هايي درباره ورود موتورس��يكلت هاي برقي 
و تامين زيرس��اخت هايي براي ش��ارژ باتري اين موتورها 
صورت گيرد، گفت: در حقيقت نوسازي موتورسيكلت ها با 
جايگزيني موتورهايي با سوخت پاك است. وي همچنين 
به نوس��ازي ناوگان تاكس��يراني نيز اشاره كرد و گفت: از 
ابتداي طرح نوسازي ناوگان تاكسيراني كه از خرداد 95 
آغاز شد با احتساب تاكسي هاي فرسوده مدل 86، حدود 
185هزار دستگاه تاكسي فرسوده در كل كشور داشتيم 
كه 71هزار دس��تگاه آن از رده خارج شد. از اين 71هزار 
دستگاه نيز 61 هزار دس��تگاه تاكسي جايگزين تحويل 
داده ش��د و حدود 10 هزار دس��تگاه هم فرآيند اسقاط 
بدون جايگزين را طي كردند. ضامني تصريح كرد: قصد 
داريم، حدود 120هزار دس��تگاه تاكسي فرسوده ديگر را 
نيز نوس��ازي كنيم اما اين طرح اركان مختلفي دارد كه 
ي��ك بحث آن به بانك ها باز مي گ��ردد، زيرا آنها بايد در 
پرداخت تسهيالت كمك كنند. همچنين يك بحث ديگر 
آن نيز ارزش گواهي اسقاط تاكسي هاي فرسوده است و 
بايد توسط دولت محاس��به و ارزش آن براي خودروساز 
كارسازي شود. در حقيقت اين مهم ترين چالش اتحاديه 
تاكسيراني در اين طرح است، زيرا اعتبارات در نظر گرفته 
شده متناسب با حجم اسقاط نيست به همين دليل طرح 
در چند مرحله متوقف ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر اگر 
اركان مختلف طرح ياري كنند، نوسازي ۳0هزار دستگاه 
تاكسي و 10هزار دس��تگاه ون را براي امسال در دستور 
كار خواهيم داش��ت. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كش��ور در ادامه گفت: در حال حاضر خودروهاي 
جايگزين تاكس��ي هاي فرس��وده پژو و س��مند اس��ت و 
اميدواريم خودروهاي برليانس و آريو براي س��ال جديد 
نيز اضافه ش��وند. در حقيقت فرآيند تصميم گيري ورود 
خودرو هاي آريو و برليانس براي شركت هاي خودروسازي 
زمانبر است. اما تمام اقدامات از جانب اتحاديه تاكسيراني 
انجام ش��د و منتظر شركت خودروس��از هستيم. وي در 
پايان صحبت هايش به خودروهاي برقي و هيبريدي نيز 
اش��اره كرد و گفت: براي سال 97 استفاده از خودروهاي 
هيبريدي يا خودروهايي با سوخت پاك را در دستور كار 
داريم، اگرچه هزينه اين خودروها باالست اما اگر بخواهيم 
با آلودگي هوا مقابله كنيم اين اراده را مي طلبد. همچنين 
اگر همه ش��هرهاي آلوده دنيا را مورد بررسي قرار دهيم، 
متوجه مي ش��ويم كه آنها نيز به س��مت ناوگان برقي به 
عنوان سوخت هاي پاك حركت كرده اند. اگر يك خودرو 
برقي را جايگزين خودرو بنزيني كنيم در مدت 10 سال 
در مصرف س��وخت 94ميليون تومان صرفه جويي براي 

دولت به همراه خواهد داشت. 

 آغاز ثبت نام طرح ترافيك 
خودروهاي آژانس 

مدي��ر واحد ص��دور آرم س��ازمان ترافيك ش��هرداري 
ته��ران از آغ��از مراحل ثبت ن��ام طرح ترافي��ك 97 براي 
خودروه��اي آژان��س از )19 فروردين ماه( خبر داد و گفت: 
مال��كان خودروه��اي آژانس تنها يك هفت��ه مهلت دارند 
نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام كنند. به گزارش ايسنا، 
مصطف��ي قنبرنژاد با اش��اره به آغاز ثبت ن��ام خودروهاي 
آژان��س براي درياف��ت ط��رح ترافيك 97 تصري��ح كرد: 
 روزهاي پاياني سال گذشته سامانه »تهران من« به نشاني
http//my.tehran.ir فع��ال ش��د تا متقاضي��ان ورود 
ب��ه محدوده ط��رح ترافي��ك اع��م از حقيق��ي، حقوقي، 
س��هميه بگيران، نس��بت به ثبت اطالعات فردي و خودرو 
خود در اين سامانه اقدام كنند، اكنون متقاضيان و مالكان 
خودروهاي آژانس نيز بايد با ورود به سامانه مذكور نسبت 
ب��ه ثبت اطالعات فردي و خ��ودرو خود اقدام كنند. وي با 
بي��ان اينكه از امروز س��امانه ديگري ب��راي ثبت اطالعات 
واحده��اي آژانس ه��ا فعال ش��ده اس��ت، گف��ت: مالكان 
واحدهاي خدمات��ي آژانس نيز بايد با مراجعه به س��امانه 
taxi-agency.tehran.ir نسبت به ثبت اطالعات اوليه 
اعم از كد مالكيت واحد و اطالعات فردي اقدام كنند. مدير 
واحد صدورآرم سازمان ترافيك در ادامه گام به گام مراحل 
ثبت نام خودروهاي آژانس را تش��ريح كرد و گفت: در گام 
بعدي اتحاديه آژانس هاي مسافربري ضمن بررسي اطالعات 
واحدهاي ثبت ش��ده نسبت به تاييد اقدام خواهد كرد كه 
پس از آن پنل ثبت مشخصات خودرو در اين سامانه فعال و 
اطالعات خودرو توسط مالك آژانس )شماره پالك به همراه 
VIN( در سايت ثبت خواهد شد.  به گزارش روابط عمومي 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران؛ مدير واحد 
صدور آرم س��ازمان حمل ونق��ل و ترافيك در پايان متذكر 
شد، ثبت نام طرح ترافيك ويژه آژانس ها از امروز آغاز شده 
و مال��كان به مدت يك هفته مهلت دارند نس��بت به ثبت 
اطالعات خود در سامانه هاي مذكور اقدام كرده تا بتوانند از 
اول ارديبهشت ماه 97 از تخفيف 50 درصدي طرح ترافيك 

در چارچوب مصوبه شوراي اسالمي شهر استفاده كنند. 

در شهر

متن كامل استعفاي نجفي از شهرداري كه خطاب به محسن هاشمي، رييس 
شوراي اسالمي تهران، ري و شميرانات نوشته شده به اين شرح است: 

با تقديم س��الم؛ جنابعالي و اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر مي دانيد كه 
من با احساس تكليف براي خدمت به همشهريان عزيزم، مسووليت شهرداري را 
پذيرفتم و در اين مدت كوتاه مسووليتم در مبارزه با غول فساد و انجام برنامه ها 
بر مبناي خرد و تدبير و انصاف و عدالت و س��اماندهي امور ش��هرداري و ش��هر 
تهران از هيچ كوشش��ي فروگذار نكردم تا در پيش��گاه خداوند تبارك و تعالي و 
مردم ش��ريف تهران سربلند باشم. اكنون كه شهرداري تهران از بخش مهمي از 
تنگناها و مشكالت عبور كرده و راه حل هايي براي چالش ها و كمبودها پيش بيني 
و تدبير گشته است، متاسفانه عارض شدن بيماري جديدي كه درمان آن طوالني 
است و مسلما بخشي از انرژي و توان مرا تحليل خواهد برد، امكان ادامه خدمت 
اينجانب را منتفي س��اخته است و بيم آن مي رود كه در صورت تداوم اين وضع، 

زحمات و دس��تاوردهاي قبلي از بين برود و به مديريت ش��هر و اداره آن لطمات 
جدي وارد  آيد فلذا از اعضاي شوراي اسالمي شهر كه به اتفاق آرا مسووليت اداره 
شهر را به من محول نمودند، استدعا دارم براي حفظ مصلحت شهر و مردم نجيب 
تهران عذر مرا بپذيرند. دوستان عزيز شورا مي دانند كه من بدون كمترين تعلل و 
سستي و ترديد و به قصد اصالح سيستمي، همه تهديدها و توهين ها و تهمت ها 
را پذيرفتم و دم برنياوردم و هم اكنون نيز بر آن مواضع ايستاده ام و تا زمان تعيين 
فرد جانش��ين با همه توان به كار ادامه خواه��م داد. در عين حال توقع دارم كه 
ش��وراي محترم با اتحاذ تصميمي عاجل، فرصت معالج��ه به موقع را براي بنده 
فراهم سازد. از پيشگاه ملت بزرگ ايران و به ويژه همشهريان عزيز طلب بخشش 
و دعاي خير دارم و اميدوارم به لطف و بزرگواري خود به تقصيرها و مقصورهاي 

بنده به ديده اغماض بنگرند. 
... و البته داوري نهايي با خداست كه بهترين داورهاست. 

متن كامل استعفا نامه نجفي از شهرداري تهران

ايرانشهر

 بازسازي اطالعات هواپيماي سقوط كرده تركيه اي
مديركل بررسي س��وانح سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: با 
پيدا شدن حافظه يكي از جعبه هاي سياه هواپيماي سقوط كرده تركيه 
فرآيند بازس��ازي اطالعات آن از هفته آينده آغاز خواهد ش��د. حسن 
رضايي فر در گفت وگو با ايس��نا، تصريح كرد: پس از سقوط هواپيماي 
تركيه يي در ايران جعبه هاي سياه اين هواپيما خيلي زود پيدا شد، اما 
يكي از حافظه هاي آنها مفقود بود كه چند روز قبل با انجام بررسي هاي 
جديد اين حافظه پيدا شد. به گفته او، با پيدا شدن حافظه FDR اين 
هواپيما ش��رايط براي بررسي همه جانبه ابعاد اين سقوط فراهم شده 
اس��ت و هفته آينده براي بازس��ازي اطالعات به فرانسه اعزام خواهد 
ش��د. مديركل بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري در پاسخ به 
اين سوال كه چرا فرانسه براي اين بازسازي انتخاب شده، تصريح كرد: 
در حال حاضر دو كش��ور امريكا و فرانسه به دليل داشتن محوريت در 
س��اخت هواپيماهاي بويينگ و ايرباس سرمايه گذاري قابل توجهي در 
اين عرصه داشته اند و امكانات مربوط به بازسازي اطالعات جعبه سياه 
نيز در اين كش��ورها وجود دارد. رضايي ف��ر ادامه داد: باتوجه به اينكه 
ايران مشكالت سياس��ي با امريكا دارد، كانادا به عنوان كشور سازنده 
اين هواپيما درخواست كرد كه بازسازي اين اطالعات در فرانسه انجام 
شود. پس از اين بازس��ازي اطالعات براي بازخواني كامل بار ديگر به 
ايران باز خواهد گشت. به گفته او، با توجه به اينكه سقوط اين هواپيما 
در خاك ايران اتفاق افتاده مسووالن تا مرحله آخر مسووليت بررسي 
اين حادثه را برعهده خواهند داش��ت. مديركل بررسي سوانح سازمان 
هواپيمايي كشوري در پاس��خ به اين سوال كه گزارش نهايي بررسي 
اي��ن حادثه چه زماني ارائه خواهد ش��د، تصريح كرد: باتوجه به اينكه 
در اين بررس��ي ايران، تركيه و كانادا س��هيم هستند و اطالعات نياز 
به بررس��ي هاي همه جانبه دارد در حال حاضر نمي توان زمان دقيقي 
براي بررسي آن تعيين كرد هر چند تمام تالش ما خواهد بود كه در 
كوتاه ترين زمان ممكن اين موضوع به نتيجه نهايي برسد. 20 اسفندماه 
سال 1۳96 يك جت شخصي ترك كه از امارات متحده عربي به مقصد 
تركيه سفر مي كرد، در ارتفاعات چهارمحال و بختياري ايران سقوط كرد 

و تمام سرنشينان آن جان خود را از دست دادند. 

 پرواز همدان - تهران برقرار شد
مدير فرودگاه همدان گفت: نخس��تين پرواز دو سويه همدان-
تهران روز ش��نبه توسط هواپيمايي ATR كه بعد از توافق برجام 
توس��ط شركت هواپيمايي ايران اير خريداري شده بود، انجام شد. 
س��هراب كلوندي در گفت وگو با ايرنا افزود: پرواز تهران - همدان -

 تهران كه از 18 فروردين برقرار ش��ده قرار است به صورت روزانه 
انجام ش��ود. او با بيان اينكه اين پرواز جز روزهاي چهارش��نبه و 
جمع��ه در مابقي روزهاي هفته به صورت رفت و برگش��ت انجام 
مي شود، افزود: استاندار همدان با جديت دنبال برقراري اين پرواز 
بود تا جايي كه بر زمان و س��اعت نشست و برخاست هواپيما هم 
نظارت داش��ت. مدير ف��رودگاه همدان گفت: برق��راري اين پرواز 
عالوه بر آسان سازي در آمد و شد مسافران، استفاده بهينه از وقت 
و فرصت، موجب كاهش آمار س��وانح جاده يي مي ش��ود. كلوندي 
بيان كرد: يكي از بس��ترهاي مهم براي توس��عه گردشگري وجود 
حمل و نقل هوايي اس��ت بنابراين از اي��ن ظرفيت مي توان براي 
شناس��اندن اين اس��تان به ويژه در رويداد 2018 بهره گرفت. در 
حال حاضر پروازهاي همدان-مشهد و همدان- كيش در روزهاي 
ش��نبه و سه ش��نبه با هواپيماي  ام. دي و فوك��ر 100 از فرودگاه 

همدان انجام مي شود. 

 ورود سامانه بارشي تازه به كشور از سه شنبه
روز سه ش��نبه با ورود س��امانه بارش��ي ديگري در جنوب غرب، 
غرب، دامنه هاي زاگرس مركزي و جنوبي و به تدريج ش��مال غرب 
كشور، رگبار و رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد و در استان هاي 
س��احلي خزر افزايش 4 تا 6 درجه يي دما پيش بيني مي ش��ود. به 
گزارش فارس، براساس تحليل آخرين نقشه ها و خروجي مدل هاي 
هواشناسي امروز در مناطقي از شرق، جنوب شرق، نواحي مركزي، 
غرب و به صورت پراكنده در شمال شرق كشور رشد ابر، رگبار باران، 
گاه��ي رعد و برق و وزش باد ش��ديد موقت پيش بيني مي ش��ود. 
همچنين در جنوب و غرب كرمانش��اه، شمال لرستان، جنوب يزد، 
كرمان، اصفهان، خراس��ان جنوبي و ش��مال سيستان وبلوچستان، 

بارش ش��دت بيش��تري دارد و روند افزايش تدريجي دما در نيمه 
شمالي كشور پيش بيني مي شود. روز سه شنبه با ورود سامانه بارشي 
ديگري در جنوب غرب، غرب، دامنه هاي زاگرس مركزي و جنوبي و 
به تدريج شمال غرب كشور، رگبار و رعد و برق و وزش باد پيش بيني 
مي شود، اين وضعيت در برخي مناطق كرمان و سيستان وبلوچستان 
ه��م رخ خواهد داد. روز سه ش��نبه در برخ��ي مناطق جنوب غرب 
كش��ور باد و گرد و خاك دور از انتظار نيس��ت در اين روز   سواحل 
خوزس��تان و بوشهر مواج اس��ت. در دو روز آينده در برخي مناطق 
 نوار شرقي كشور وزش باد شديد پيش بيني مي شود و روز سه شنبه 
بر ش��دت وزش باد به وي��ژه در مناطق زابل افزوده مي ش��ود كه با 
گرد و خاك همراه خواهد بود. امروز  رش��د ابر با رگبار موقت باران 
و رعد و برق و وزش باد در اس��تان هاي جنوب و غرب كرمانش��اه، 
شمال لرستان، اصفهان، جنوب يزد، كرمان، خراسان جنوبي، شمال 
سيستان وبلوچستان و ارتفاعات شرقي سمنان پيش بيني مي شود. 
روز سه شنبه  رشد ابر با رگبار موقت باران و رعد و برق و وزش باد 
شديد لحظه يي در استان هاي ارتفاعات كرمان و برخي نقاط استان 
سيستان وبلوچستان پيش بيني مي شود. آسمان تهران امروز كمي 
ابري، گاهي وزش باد، اوايل شب افزايش ابر، افزايش باد و احتمال 
رگبار باران پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دما فردا در تهران 

21 و 1۳ درجه خواهد بود. 

 افزايش سقف وام مسكن روستايي به 25ميليون تومان 
معاون بازسازي مسكن روستايي بنياد مسكن با اشاره به اينكه 
سقف وام مسكن روستايي از 20ميليون تومان به 25 ميليون تومان 
افزايش يافته اس��ت، گفت: اين افزايش س��قف وام به بانك ها ابالغ 
شده و از امسال قابل اجراست. به گزارش فارس، عزيز اهلل مهديان با 
اشاره به اينكه دولت در بحث كمك بالعوض در زمان وقوع حوادث 
به خص��وص زلزله تاكي��د دارد، گفت: يكي از اقدام��ات بزرگي كه 
بنياد مسكن در سال 96 انجام داد تامين تسهيالت براي بازسازي 
واحدهاي مس��كوني حادثه ديده در زلزله بوده كه براي نخستين بار 
بعد از زلزله اخير س��رپل ذهاب در كرمانش��اه دولت مصوبه يي ارائه 

كرد كه بانك ها اعتبارات الزم را براي پرداخت تس��هيالت و كمك 
بالعوض به حادثه ديدگان پرداخت كنند. مهديان با اشاره به اينكه 
محور فعاليت هاي بنياد مس��كن بازس��ازي با كمك مردم اس��ت، 
گفت: در مناطق روستايي تمام مسائل به بنياد مسكن بازمي گردد 
يعن��ي اعم از صدور پروانه و تامين مصالح س��اختماني براي كمك 
به حادثه ديدگان در مناطق روستايي دراختيار بنياد مسكن است، 
بنابراين فعاليت و بازسازي در مناطق روستايي بسيار راحت تر است. 
معاون بازس��ازي مس��كن روستايي بنياد مس��كن افزود: اما بخش 
عمده يي از مشكالت مربوط به بازسازي در شهرهاست چراكه نظام 
مهندس��ي ابتدا بايد طراحي ها را انجام و شهرداري ها بايد پروانه را 

صادر كنند بنابراين مقدمات كار يك مقدار زمانبر بوده است. 

 افزايش وام مسكن در راه است
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت شهرس��ازي 
با بيان اينكه افزايش وام مس��كن در راه است، گفت: بانك مسكن 
بس��ته يي را اع��الم كرده كه براس��اس آن به س��ازندگان مس��كن 
تسهيالت از 40تا 90ميليون تومان پرداخت خواهد كرد. به گزارش 
 ش��بكه خبر، علي چگيني افزود: ميزان اين تس��هيالت با توجه به

4 حوزه جغرافيايي، تهران، كالن شهرها، شهرهاي بزرگ و كوچك 
متغير اس��ت و حتي با توجه به نوع و ش��يوه س��اخت مس��كن تا 
110ميليون تومان هم مي رسد. چگيني با بيان اينكه پيشنهاداتي 

در حوزه مس��كن وجود دارد كه درحال بررس��ي 
اس��ت، افزود: افزايش س��قف وام مسكن، افزايش 
مدت بازپرداخت وام و ميزان سود وام در مجموعه 
دولت بررس��ي مي شود كه در صورت تصويب وام 
صندوق پس انداز مس��كن يكم با توجه به مناطق 
و ش��رايط مختلف از 80 به 100ميليون از 60 به 
80 و از 40 ب��ه 60 ميليون افزايش خواهد يافت. 
اين مسوول دولتي گفت: همچنين پيشنهاد شده 
تا دوره بازپرداخت تس��هيالت هم از 12س��ال به 

15سال برسد. 



 Mon. April  9. 2018  1074   دو شنبه 20 فروردين 1397     22 رجب 1439  شماره 
sanat@taadolnewspaper.ir  66420769 

صنعت، معدن و جتارت14
 حقوق ورودي انواع سيگار 

به گمركات ابالغ شد
مهر |گمرك ايران حقوق ورودي انواع سيگار را براي 
اجرا به گمركات ابالغ كرد. حقوق ورودي انواع س��يگار 
براي اجرا به گمركات ابالغ شد. براساس بخشنامه دفتر 
واردات گم��رك و باتوج��ه به مكاتب��ه معاونت حقوقي 
رييس جمه��ور، حقوق ورودي س��يگار و س��يگار برگ، 
۲۴درصد اعالم شد. بر اين اساس سود بازرگاني سيگار 
۲۰ و حق��وق ورودي آن ۴درصد اس��ت به اين ترتيب 
مجموع حقوق ورودي س��يگار ب��رگ ۲۴درصد خواهد 
بود. در ادامه اين بخشنامه تاكيد شده، گمركات اجرايي 
درخصوص اظهارنامه هايي كه حق��وق ورودي كمتري 
پرداخت شده است، قبل از اتمام مهلت قانوني ذكر شده 
در م��اده ۱۳۵ قانون ام��ور گمركي، براي صدور مطالبه 

نامه كسري دريافتي اقدام كنند. 

 ماموريت مناطق آزاد 
در سال 97

فرينا |مش��اور رييس جمهور و دبير ش��وراي عالي 
مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتص��ادي بر اج��راي برنامه هاي 
مرتبط ب��ا حمايت از تولي��د و كاالي ايراني در مناطق 
آزاد كش��ور تاكي��د كرد. مرتضي بان��ك در گفت وگو با 
ايرنا، گفت: مناطق آزاد كشور از زمان ابالغ سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي عملكردي مطلوب داشته اند و براساس 
نامگذاري امس��ال به ن��ام »حماي��ت از كاالي ايراني« 
س��اختارها و برنامه هاي جديد براي افزايش و توس��عه 

توليد و صادرات در اين مناطق اجرايي مي شود. 
او با اش��اره به اينك��ه به كارگي��ري روش هاي نوين 
موجب درآمدزايي پايدار در مناطق آزاد مي شود، گفت: 
تامين زيرساخت هاي اصلي و ضروري مناطق آزاد كشور 
كه در دولت يازدهم اتفاق افتاد باعث جهش اين مناطق 
و عبور از اين مرحل��ه و فرصت پرداختن به برنامه هاي 
مهم تر از جمله تجارت بين الملل، توسعه صادرات و ورود 
فناوري هاي نوين را مهيا كرد. بايد براي تامين منابع مالي 
به دنبال روش هاي جديد باشيم. فاصله گرفتن از فروش 
زمين و چشم پوش��ي از دريافت ع��وارض با جايگزيني 
روش ه��اي نوين باعث امني��ت فعاليت هاي اقتصادي و 
سرمايه گذاري خواهد شد. مشاور رييس جمهور همچنين 
بر لزوم تدوين بسته ها و مشوق هاي ويژه سرمايه گذاري 
در مناطق آزاد كه مطابق با نياز هر منطقه و براس��اس 
استانداردها و چارچوب هاي تعريف شده در مناطق آزاد 
باش��د، تاكيد كرد و گفت: كمك به بخش خصوصي و 
اعتماد به توانمندي به س��رمايه گذاران در اين بخش در 
مناطق آزاد يكي از اولويت هاي اين مناطق براي رسيدن 
به ش��اخص مطلوب در تولي��د كاالي ايراني و صادرات 
آن از طريق مناطق آزاد اس��ت. مرتضي بانك ادامه داد: 
راه ان��دازي پنجره واح��د خدمات رس��اني، ايجاد بورس 
بين الملل، تاسيس بانك هاي خارجي، افزايش تعامالت 
بين الملل و حمايت از توليدكنندگان داخلي براي رونق 
توليد و صادرات از برنامه هاي اولويت دار مناطق آزاد در 
سال جاري است كه با هدف توسعه اقتصادي در دستور 
كار ق��رار دارد. دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و ويژه 
اقتص��ادي در بخش ديگري از س��خنان خود از مديران 
عامل س��ازمان هاي مناطق آزاد خواست با پاسخگويي 
به موقع به رس��انه ها، اطالع رس��اني دقيق از فعاليت ها و 
نيز حمايت از ايجاد پنجره واحد اطالع رساني در مناطق 
آزاد، به ش��فافيت روزافزون اقدامات و فعاليت هاي اين 
مناطق كمك نمايند تا ش��اهد تح��والت جديد در اين 
مناطق باش��يم. او از استقرار س��امانه خدمات يكپارچه 
گمركي در تمامي مناطق آزاد تا پايان ارديبهش��ت ماه 
س��ال جاري خبر داد و گفت: اين س��امانه هم اكنون در 
دو منطقه آزاد اروند و ارس از اواخر سال گذشته آغاز به 
كار كرده و تا تاريخ اعالم شده مابقي مناطق آزاد كشور 
نيز به اين س��امانه متصل ش��ده و تمام��ي روند ورود و 
خروج كاالها در اين سيستم ثبت و شائبه هاي احتمالي 
در اين راستا رفع خواهد شد. دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي درباره اجراي پروژه هاي عمراني در 
مناطق آزاد نيز گفت: رعايت نسبت اعتبارات عمراني و 
جاري يكي از موفقيت هاي مناطق آزاد بوده به طوري كه 
7۰درصد اعتبارات صرف پروژه هاي عمراني و ۳۰درصد 
صرف هزينه هاي جاري شده كه يكي از آرزوهاي اقتصاد 
كشور رعايت اين مساله است كه در مناطق آزاد محقق 
شده اس��ت. مرتضي بانك همچنين از حمايت معاونت 
توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري براي 
معرف��ي پروژه ها و طرح هاي اش��تغال زا در روس��تاهاي 
مناطق آزاد خبر داد تا امكان بهره مندي از تس��هيالت 

ويژه اين معاونت فراهم شود. 

 مزاياي جنگ تجاري 
»چين و امريكا« براي ايران 

دبيركل اتاق ايران و عراق، با اشاره به اينكه چيني ها 
مي دانس��تند كه ب��ا امريكايي ها وارد جن��گ اقتصادي 
خواهند ش��د، گفت: بنابراين توجه جدي به روش هاي 
جمهوري اس��المي ايران ب��راي مقابله ب��ا تحريم هاي 
امريكا داش��تند. حميد حس��يني افزود: چيني ها زمان 
رقابت پذيري اقتصاد خود با اقتصاد امريكا را سال ۲۰۲۵ 
مي��الدي اعالم مي كردن��د، اما جنگ اقتص��ادي آنها با 
امريكا آغاز شده است. اين فعال اقتصادي در يك برنامه 
تلويزيوني بر اين باور بود كه بايد از اين جنگ اقتصادي 
خوشحال باشيم و بدانيم كه امريكايي ها ديگر نمي توانند 
ضد ما اجماع جهاني ايجاد كنند. او با بيان اينكه بايد از 
ش��كاف ايجاد شده، ميان امريكا و چين استفاده كنيم، 
افزود: به طور قطع هيچ كس در دنيا نمي تواند با چيني ها 
در قيمت كاالها رقابت كند و اين كشور شريك نخست 
تجاري همه كشورهاست. حسيني گفت: چين اگر بازار 
امريكا را از دست بدهد بازارهاي ديگر را در دست خواهد 
داش��ت. وي افزود: دليل عصبانيت امريكايي ها از چين 
ب��ه دليل جايگزيني پول ملي اين كش��ور به جاي دالر 
 در معامالت نفتي چين اس��ت. حس��يني گفت: روزانه
۵ ميليارد دالر معامالت نفتي انجام مي ش��ود كه كمك 
 بزرگ��ي به اقتصاد امريكاس��ت. وي افزود: اي��ران روزانه

6۰۰ هزار بش��كه نفت و بيشتر محصوالت پتروشيمي 
خود را به چين صادر مي كند و باتوجه به ش��كاف ايجاد 
ش��ده در روابط اقتص��ادي امريكا و چين، كش��ورمان 
مي تواند سهم صادرات نفت امريكا به چين را دراختيار 
بگيرد. حسيني با بيان اينكه در حالي كه سازمان تجارت 
جهاني نتيجه جنگ جهاني است و كشورها پس از آن 
گفتند بايد به جاي جنگ روابط اقتصادي را ميان خود 
گسترش دهيم، گفت: امريكا قواعد اين سازمان را اكنون 
زير سوال برده است اما عقالي امريكايي و ديگر كشورها 

اجازه نمي دهند  دولت امريكا اين روند را ادامه دهد. 

اخبار

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني روند جذب سرمايه خارجي در دوره پسابرجام را بررسي كرد

سد سياسي جذب منابع خارجي

تراز تجاري ايران و اروپا 8.5ميليارد دالر منفي شد 

ت��راز تجاري اي��ران و اروپا در بخ��ش كاالهاي 
غير نفتي به اس��تناد آمارهاي گمركي در ۱۱ماهه 
سال قبل، منفي 8ميليارد و ۴۵۵ميليون دالر شده 
اس��ت. دس��تيابي ايران به اهداف صادراتي از پيش 
تعيين ش��ده در س��ال هاي قبل همواره با اما و اگر 
همراه بوده و عملياتي نشده است، با اين وجود آمار 
واردات س��ال به س��ال بيشتر ش��ده و تنها در سال 
گذش��ته بيش از ۱۰ ميليارد دالر افزايش داش��ته 
اس��ت. البته گاه ممكن اس��ت، اين گونه اعالم شود 
ك��ه صرف باال بودن واردات نمي توان روند مبادالت 
تج��اري كش��ورها را داراي اش��كال دانس��ت، زيرا 
كش��وري مانند چين نيز عالوه بر اينكه بيش��ترين 
صادرات را دارد، بزرگ ترين واردكننده هم به شمار 
م��ي رود. اما اينك��ه واردات با چ��ه آناليزي صورت 

مي گيرد قطعا موضوعي مهم به شمار مي رود. 
به گزارش ايس��نا، گاه ممكن اس��ت ارز كش��ور 
ص��رف واردات كاالهايي ش��ود كه مش��ابه داخلي 
آنها نيز در دس��ترس اس��ت، گاه هم ممكن اس��ت 
مانن��د برخي اقتصادهاي موفق دنيا واردات به مواد 
اوليه ي��ي با ارزش افزوده پايين مربوط ش��ود كه با 
فرآوري آنها هم اش��تغال ايجاد مي شود و محصولي 

با ارزش  افزوده باالتر توليد مي شود. 

 افزايش ۳۴درصدي واردات از اروپا
مروري بر آمارهاي ۱۱ماهه گمركي ايران گوياي 
آن اس��ت كه در سال گذش��ته به طور مشخص در 
تجارت با كش��ورهاي اروپايي دستاورد قابل دفاعي 
نداش��ته ايم و در شرايطي كه واردات وزني و ارزشي 
كش��ورهاي عض��و اتحادي��ه اروپا ب��ه ترتيب 6۴ و 

۳۴درصد افزايش داش��ته، ايران در صادرات به قاره 
اروپ��ا از نظ��ر وزن و ارزش به ترتيب ۳۳ و 7درصد 
كاهش را تجربه كرده اس��ت. بدين  ترتيب تا پايان 
بهمن ماه س��ال قبل، حجم ص��ادرات ايران به اروپا 
مع��ادل يك ميليارد و ۳۳8 ميلي��ون دالر و واردات 
از اين كش��ورها ۹ميليارد و 7۹۳ ميليون دالر بوده 

است. 
با توجه ب��ه واردات ۴7ميلي��ارد و 6۵7ميليون 
دالري اي��ران در ۱۱ماهه س��ال قبل مي توان گفت 
۲۰.۵۴ درصد از مجموع كاالهاي وارداتي كشور از 
مبدا اروپا وارد ش��ده  اس��ت. اين در حالي است كه 
سهم صادرات اروپا از مجموع صادرات كشور رقمي 
در حد ۳.۲ درصد اس��ت. از س��وي ديگر آمارهاي 
منتش��ر شده گوياي آن اس��ت كه در سال گذشته 
بازار ايران براي كش��ورهايي چون انگلس��تان گرم 
شده و واردات از اين كشور ۱۴7درصد رشد داشته 

است. 
آلمان با صادرات ۲ميليارد و 6۴۱ميليون دالري 
از نظ��ر ارزش صادرات به ايران رش��د ۲۱درصدي 
داشته و سوييس با يك ميليارد و ۹۵۳ميليون دالر 
)7۲ درصد رش��د ارزش��ي(، فرانسه با يك ميليارد و 
۵۵7 ميليون دالر )7۹ درصد رشد صادرات(، هلند 
با يك ميليارد و ۳۲6ميليون دالر )8۱درصد رش��د 
ارزش��ي(، ايتاليا با يك ميلي��ارد و ۲۵۹ميليون دالر 
)۱6درصد رش��د صادراتي(، س��وئد با 6۵6ميليون 
دالر ص��ادرات و رش��د ۱۳۲درص��دي، اس��پانيا با 
ص��ادرات ۳67ميلي��ون دالري و ۲۵درص��د رش��د 
صادرات ارزش��ي از جمله كش��ورهاي اتحاديه اروپا 
 هس��تند كه ج��زو ۲۰صادركننده اصل��ي ايران در

۱۱ ماهه سال قبل قرار داشته اند. 

 چرا تراز تجاري با اروپا تا اين حد منفي است؟
مدي��ركل دفتر اروپا و امريكا س��ازمان توس��عه 
تجارت به ارائه توضيحات��ي در اين زمينه پرداخت 

و تاكي��د كرد كه مهم ترين دلي��ل منفي  بودن تراز 
تج��اري ايران با اتحادي��ه اروپا به تفاوت س��اختار 
اقتص��ادي باز مي گ��ردد. بهروز حس��ن الفت اظهار 
ك��رد: كش��ورهاي اروپاي��ي عمدتا از نظ��ر صنعتي 
پيش��رفته ب��وده و داراي تكنول��وژي باال هس��تند، 
برهمين اس��اس ما به صنعت آنها نياز داريم و شايد 
اين موضوع بيش از يك قرن اس��ت كه وجود دارد. 
در تكنولوژي، ماش��ين آالت و صنعت ما بر اس��اس 
محص��والت اروپاي��ي ش��كل گرفته و در بس��ياري 
صنايع از ماش��ين آالت اروپايي استفاده شده است، 
اما از زمان تحريم ها با اعمال محدوديت هاي صورت 

گرفته تا حدي شرايط تغيير كرد. 
اين مسوول سازمان توسعه تجارت افزود: اكنون 
پ��س از بح��ث برجام كم��ي فضا تغيير ك��رده و از 
يك س��و شركت هاي اروپايي عالقه مند به حضور در 
بازار ايران هستند و از سوي ديگر شركت هاي ايراني 
مايل به استفاده از تكنولوژي آنها هستند. بر همين 
اس��اس در س��ال هاي گذشته با كش��ورهايي مانند 
فرانس��ه و آلمان و تا حدودي ايتالي��ا قراردادهايي 
به امضا رس��يد كه به طور مث��ال در زمينه قطعات 
خودرو از آنها واردات داش��ته باش��يم. اين موضوع 
اگرچه تا حدي مش��كل صنعت خودرو را در زمينه 
كيفيت برطرف مي كند، اما به هر حال آمار قطعات 
منفصله افزايش يافته اس��ت. او ادام��ه داد: پس از 
فض��اي برجام قراردادهاي ما با كش��ورهاي اروپايي 
باعث ش��د كه شاهد افزايش واردات آنها باشيم، اما 
در زمينه صادرات در سال ۱۳۹۵ وضعيت ايران به 
نسبت بهتر از سال گذشته بود، زيرا در آن سال يك 
موجودي در انبارها وجود داش��ت و ما توانستيم با 

اتكا به آنها صادرات بيشتري داشته باشيم. 

 فوالدي كه ديگر صادر نشد
به گفته مدي��ركل دفتر اروپا و امريكا س��ازمان 
توس��عه تجارت، در زمينه ف��والد و قطعات فوالدي 
در س��ال ۱۳۹۵ با توجه به ظرفيت انبارها براي ما 
امكان صادرات بيش��تري وجود داش��ت و بالفاصله 
پس از ايجاد گشايش هاي تجاري با دنيا اين كاالها 
صادر ش��د، اما در س��ال گذش��ته اي��ن محصوالت 

بيش��تر صرف توليد داخل ش��د. بر همين اس��اس 
حجم صادرات ايران به كش��ورهاي اروپايي نس��بت 
به سال قبل آن كاهش يافت. الفت در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا با بهره گيري از محصوالت كشاورزي 
يا بخش هايي مانند زعفران، پس��ته، فرش و س��اير 
اقالمي كه اي��ران در آنها مزيت دارد امكان افزايش 
آمار صادرات به اروپا وجود نداش��ته است؟ توضيح 
داد: اين محصوالت به ش��كل سنتي سال ها در بازار 
اروپا حضور داشته اند و اكنون نمي توان اميد زيادي 
ب��ه آنها داش��ت كه به طور مثال ب��ا كاالهايي مانند 
فرش، خشكبار يا زعفران مزيت زيادي در صادرات 
داش��ته باش��يم. مزيت ما در صادرات ب��ا كاالهايي 
مانن��د محصوالت پتروش��يمي و صنعتي و فوالدي 
ايجاد مي ش��ود و با صادرات محصوالت كش��اورزي 
نمي توان انتظار چنداني در جهش صادرات داشت. 
او ادامه داد: به عنوان مثال يك س��ال ممكن است 
كه محصول پس��ته ما براي صادرات مناسب باشد، 
اما در س��ال بع��د با توجه به ش��رايط كم آبي نتوان 

روي آن مانور داد. 
اين مسوول سازمان توسعه تجارت همچنين به 
مس��ائل بانكي اش��اره كرد و گفت: همچنان مسائل 
بانكي با بس��ياري از كشورها حل نشده باقي  مانده 
است. الفت به مذاكرات متعددي كه با اتحاديه اروپا 
و كش��ورهاي مختلف صورت گرفته اش��اره و اظهار 
كرد:  در برخي موارد با كش��ورهايي مانند اس��پانيا، 
اتريش و بلژيك يك نقشه راه نيز براي همكاري هاي 
تجاري تهيه ش��ده اس��ت. در مواردي مانند آلمان، 
لهس��تان، چك و فرانس��ه نيز در حال بررسي هاي 
دوطرفه هس��تيم و الزم اس��ت كه اين مذاكرات با 
تك تك كش��ورها پيش رود. مدي��ركل دفتر اروپا و 
امريكا س��ازمان توسعه تجارت در پايان تاكيد كرد: 
با تمام اين تفاس��ير اين سوال جدي وجود دارد كه 
چرا تراز تجاري ما با اروپا تا اين اندازه منفي اس��ت 
كه اين موضوع همان طور كه اش��اره ش��د به بحث 
نيازهاي تكنولوژيك ما ب��از مي گردد، زيرا در حال 
حاضر حداقل در تجارت رسمي 8۰درصد صادرات 
كش��ورهاي اروپايي به ايران را كاالهاي تكنولوژيك 

تشكيل مي دهند. 

تعادل|
در جري�ان توافق هس�ته يي با قدرت هاي 
جهاني، حس�ن روحاني اين پرسش را مطرح 
كرد ك�ه چرا هم�واره اقتصاد اي�ران بايد در 
اولوي�ت دوم نس�بت به سياس�ت باش�د. از 
همي�ن رو، خواس�تار ش�د تا يك ب�ار هم كه 
ش�ده اقتصاد اولويت نخس�ت كش�ور باشد. 
ام�ا ت�الش دولتم�ردان يازده�م و دوازدهم 
نتوانس�ت انتظارات را در حوزه اقتصاد حتي 
با ورود به دوران پس�ابرجام برآورده س�ازد. 
جذب مناب�ع مالي خارج�ي را مي توان يكي 
از اه�داف مهم اقتصادي طي س�ال هاي اخير 
نام ب�رد؛ اگرچ�ه پيش بيني  ها حاك�ي از اين 
بود كه با شكس�ته ش�دن تحريم  ها، راه براي 
سرريزش�دن پول  هاي خارجي به كش�ور باز 
ش�ود، اما بررس�ي ها و آمارها عك�س اين را 
نشان مي دهد. به طوري كه، موسسه مطالعات 
و پژوهش ه�اي بازرگان�ي طي ي�ك گزارش 
پژوهش�ي نش�ان مي دهد، با وج�ود تصويب 
بي�ش از 70 ميلي�ارد دالر قطعنام�ه در دوره 
پسابرجام، اما همچنان تغيير شرايط سياسي، 
ج�ذب منابع مال�ي در قرارداده�اي مصوب 
و به كارگيري آنها در س�رمايه گذاري كش�ور 
را تحت الش�عاع ق�رار داده اس�ت. براس�اس 
اين تحلي�ل، عمده قرارداده�اي تامين مالي 
خارج�ي در حوزه  هاي خري�د هواپيما، ريل، 
كشتي س�ازي و س�اخت بيمارس�تان صورت 
گرفته كه عمدتا ب�ا ضمانت و همكاري دولت 
انج�ام ش�ده و بخش خصوص�ي داخلي عمال 
به�ره چنداني از آن نبرده اس�ت. از آن س�و، 
بررس�ي ها نيز حاكي از اين است كه با وجود 
اقبال مناس�ب براي اخذ مجوز ورود سرمايه 
خارج�ي در بخ�ش صنع�ت و مع�دن، به�ره 
مستقيم چنداني از منابع مالي خارجي عايد 
اين بخش ها نشده است؛ چراكه عمده تامين 
مالي خارجي محقق ش�ده در بخش صنعت و 
معدن مرتبط به فاينانس خارجي از دو كشور 
»هندوستان و چين« بوده كه آن هم به اتكاي 

منابع بلوكه شده نفتي ارائه شده است. 
***

يك��ي از اه��داف و رويكرده��اي مه��م دولت 
يازده��م، جذب منابع مالي خارجي براي توس��عه 
سرمايه گذاري به ويژه در دوره پسابرجام بوده است. 
اهميت اي��ن موضوع را مي ت��وان در اليحه برنامه 
ششم توسعه دريافت؛ جايي كه بخش قابل توجهي 
از منابع تامين مالي براي س��رمايه گذاري از محل 
س��رمايه خارجي هدف گذاري ش��ده است. تحقق 
متوسط رشد اقتصادي 8درصدي در برنامه ششم 
توسعه، به موفقيت كشور در جذب سرمايه گذاري 
خارجي مرتبط اس��ت. دولت در ارتباط با استفاده 
از منابع مالي خارجي، پيوس��ت فناوري و توس��عه 
توانمندي هاي داخل��ي در قراردادهاي بين المللي 
و طرح ه��اي ملي را ب��ه تصويب رس��انده و مقرر 
ش��ده كه انعقاد قرارداد خارجي برمبناي آن انجام 
پذي��رد. از همين رو، باتوجه به آمار و اطالعات در 
دس��ترس، وضعيت ورود منابع مال��ي خارجي به 
كشور در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش هاي 

بازرگاني مورد بررسي قرار گرفته است. 

 تفاهمنامه  ها و سرمايه گذاري ها
براس��اس آخري��ن اخبار و اطالع��ات، در دوره 
پس��ابرجام تا ش��هريور ۱۳۹۵، حدود 7۰ ميليارد 
دالر توافقنام��ه فاينانس با طرف ه��اي خارجي از 
جمله »كره جنوبي، ژاپن، ايتاليا، فرانس��ه، روسيه 
و چين« امضا ش��ده اس��ت. اما با اين حال، ارقامي 
در ارتب��اط با ميزان جذب گزارش نش��ده اس��ت. 
براس��اس گزارش دبيرخانه ش��وراي اطالع رساني 

دولت، از اوايل دي ماه سال ۱۳۹۴ تا اوايل دي ماه 
س��ال ۱۳۹۵، هيات س��رمايه گذاري خارجي ۱۲ 
مرتبه تش��كيل جلس��ه داد ك��ه در مجموع ۱۵7 
س��رمايه گذاري  پروژه  هاي  درخص��وص  گ��زارش 
خارجي مطرح ش��د كه درنهايت ب��ه صدور ۱۱۳ 
مج��وز س��رمايه  گذاري خارجي )ط��رح جديد( و 
۴۴ مجوز افزايش س��رمايه گذاري ي��ا تغييرات در 
بنگاه  هاي موجود س��رمايه  پذير با امضاي وزير امور 
اقتصادي و دارايي مجموعا به ارزش ۱۱.8 ميليارد 
دالر منتهي ش��ده است. ارزش سرمايه  گذاري  هاي 
خارج��ي در طرح  هاي جديد بالغ بر ۱۱.۳ ميليارد 
دالر و افزايش سرمايه  گذاري خارجي در بنگاه  هاي 

موجود سرمايه پذير ۰.۵ ميليارد دالر بوده است. 
تصويب اي��ن حجم از س��رمايه گذاري خارجي 
عمدتا از كشورهاي اروپايي مانند »فرانسه، آلمان، 
ايتاليا، انگلستان« و همچنين از كشورهاي آسيايي 
مانند »چين و امارات متحده عربي« بوده اس��ت كه 
از اين ميان بيشترين حجم سرمايه گذاري مصوب 
از »آلمان« بوده اس��ت. مهم ترين رخداد در تامين 
مناب��ع خارجي مربوط به ق��رارداد فاينانس نيز به 
ميزان بي��ش از ۱۰ ميليارد دالر براي تامين مالي 

نوسازي ناوگان هوايي بوده است. 

 منابع مالي خارجي در بخش 
صنعت و معدن

از اه��م قراردادهاي فاينان��س در فرآيند تامين 
مال��ي صنايع كش��ور در دوره پس��ابرجام مي توان 
به گش��ايش اعتباري ۳.۵ ميلي��ارد دالري جهت 
طرح ه��اي جديد فوالدي و آلومينيومي از كش��ور 
چين اش��اره كرد. از موارد ديگر فاينانس در بخش 
صنع��ت و مع��دن مي ت��وان به خ��ط اعتباري ۳۰ 
ميليارد يورويي ميان اگزيم بانك هندوس��تان و 6 
بانك ايراني )ازجمله صنعت و معدن( براي تامين 
مال��ي طرح هاي حوزه صنعت و معدن و نيز اعتبار 
اسنادي به مبلغ ۱۲۰ميليون دالر بابت خريد ۱۵۰ 

هزار تن ريل راه آهن اشاره كرد. 
براساس گزارش عملكرد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، مجموع س��رمايه گذاري خارجي مصوب 
در هي��ات س��رمايه گذاري خارج��ي در طرح هاي 
صنعتي، معدني و تجارت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ 
و ۹ ماهه نخس��ت ۱۳۹۵ ب��ه ترتيب حدود ۱.8 و 
۵ ميليارد دالر بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
توزيع بخشي سرمايه گذاري مصوب تنها محدود به 

چند صنعت خاص و عمدتا منبع محور بوده است؛ 
به نحوي كه مهم ترين مجوزهاي س��رمايه گذاري 
عمدت��ا مربوط به س��رمايه گذاري در پااليش��گاه، 
توليد س��يليكون، راه اندازي كارخانه فلزات اساسي 
و صنايع حمل ونقل و خودروس��ازي به ش��رح زير 
اس��ت: بيش از ۳ ميلي��ارد دالر مرب��وط به طرح 
احداث پااليشگاه براي توليد بنزين معمولي بدون 
س��رب و بنزين سوپر بدون سرب و... است كه قرار 
اس��ت با مشاركت »اسپانيا« با شركت سيمان تك 
در خراسان شمالي انجام پذيرد. حدود يك ميليارد 
دالر معطوف به توليد انواع س��يليكون و پنل هاي 
خورش��يدي بوده ك��ه با مش��اركت »آلم��ان« با 
ش��ركت »فارس تكاب« صورت خواهد گرفت. بالغ 
ب��ر ۲86ميلي��ون دالر مربوط به اح��داث مجتمع 
كارخانجات فوالدس��ازي با مش��اركت س��ه كشور 
»كره جنوب��ي، ژاپ��ن و اتريش« ب��ا مجتمع فوالد 
كاويان پاس��ارگاد اس��ت كه در منطقه آزاد چابهار 
ص��ورت خواهد گرف��ت. همچنين تولي��د خودرو 
سواري در ش��ركت ايران خودرو از ديگر حوزه  هاي 
س��رمايه پذير كش��ور طي دوران پس��ابرجام بوده 
اس��ت. حج��م مجوزهاي ص��ادره در اين بخش به 
ح��دود ۲7۰ميليون دالر رس��يده اس��ت و حدود 
7۰۰ ميلي��ون دالر از مجوزه��اي س��رمايه گذاري 
ص��ادره در ح��وزه ايجاد پارك صنعتي اس��ت كه 
مقرر اس��ت با مش��اركت »چين و گروه بين المللي 
توسعه گس��تر جاده ابريش��م« انجام گيرد. حدود 
۱7۰ ميلي��ون دالر از طرح ه��اي صنعتي مصوب 
در هيات س��رمايه گذاري خارجي مربوط به خريد 
كارخانج��ات، خط��وط تولي��د و عالئ��م و نام هاي 
ش��ركت بهداد ش��يمي اس��ت كه طرف ق��رارداد 

»آلمان« است. 
هرچند ب��راي ارزيابي دقيق تر س��رمايه گذاري 
خارج��ي الزم اس��ت جذب س��رمايه هاي خارجي 
لحاظ شود، به دليل عدم دسترسي به اين اطالعات، 
تنها به اين نكته اش��اره مي ش��ود ك��ه طبق اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پسابرجام 
تا تيرماه ۱۳۹۵ تنها نيمي از اين طرح هاي مصوب 

در مرحله ورود به اجراي پروژه هستند. 

 تامين مالي قراردادهاي خارجي
ب��ا توجه ب��ه آخري��ن اخب��ار و اطالع��ات در 
زمينه خري��د هواپيماهاي مس��افربري در مجموع 
قرارداده��اي خري��د ۲۰۰فرون��د هواپيما )ش��امل 

8۰مورد ب��ا بويينگ ب��ه ارزش ۱6.6ميليارد دالر، 
۱۰۰مورد ب��ا ايرباس ب��ه ارزش ۱7ميليارد دالر و 
۲۰مورد با ATR ب��ه ارزش ۴۰۰ ميليون دالر( از 
س��وي وزارت راه و شهرس��ازي منعقد شده است. 
از اي��ن تعداد، تامي��ن مالي 77م��ورد از ايرباس و 
بويينگ تاكنون چاره انديش��ي ش��ده است. اين دو 
ش��ركت تعهد كرده اند، هواپيماه��ا را در طول ۱۰ 
س��ال به سازمان هواپيمايي ايران تحويل دهند. در 
ارتب��اط با نح��وه تامين مالي ني��ز ۱۵ تا ۲۰درصد 
قرارداد توسط سازمان هواپيمايي در طول ۱۰سال 
پرداخت خواهد شد و 8۰ الي 8۵درصد آن از طريق 
فاينانس خارجي تامين مالي مي شود. نحوه تامين 
مالي قراردادهاي خريد هواپيمايي ملي ايران از اين 
دو ش��ركت به صورت فاينان��س و در قالب قرارداد 
اجاره به ش��رط تمليك اس��ت. ي��ك ميليارد دالر 
براي پيش پرداخت س��ازمان هواپيمايي در قرارداد 
بويينگ ها و ايرباس ها در نظر گرفته ش��ده كه اين 
رق��م در چهار قس��ط ح��دودا ۲۵۰ميليون دالري 
به ش��ركت هاي هواپيماس��از تحويل داده مي شود. 
برنامه ري��زي به نحوي اس��ت ك��ه پيش پرداخت از 
طريق صندوق توس��عه مل��ي )۳۳۰ميليون دالر(، 
اوراق صك��وك )۱۲۰ميلي��ون دالر( و تس��هيالت 
خارجي )۵۰۰ميليون دالر( تامين ش��ود. همچنين 
وامي كه براي پرداخ��ت باقيمانده مبلغ قرارداد از 
قيمت هواپيماهاي ايرباس و بويينگ در نظر گرفته 

شده است، ۱8ساله است. 
بر اس��اس اطالع��ات در دس��ترس از عملكرد 
كش��ور در حوزه حمل و نقل ريلي نيز مي توان به 
انعقاد قرارداد خريد ري��ل به ارزش ۲ميليارد دالر 
از هندوس��تان اشاره كرد. خريد اين ميزان ريل به 
ص��ورت فاينانس و با وام ۱۲س��اله از هند با مبلغ 
پيش پرداخت ۵درصد از وام خريداري شده است. 
عالوه بر اين، امكان اس��تفاده از منابع بلوكه شده 
اي��ران براي تامين مالي خريد ريل از هندوس��تان 
بسيار باالس��ت. همچنين زمزمه هايي براي خريد 
واگ��ن نيز از كش��ورهاي روس��يه و چين به گوش 

مي رسد. 
اف��زون بر اي��ن در آذرماه ۱۳۹۵، كش��تيراني 
ايران، قراردادي را با هيونداي كره جنوبي به عنوان 
بزرگ ترين كشتي ساز جهان براي ساخت و تحويل 
۱۰ فرون��د كش��تي تجاري امضا كرد ك��ه قرارداد 
تامي��ن منابع مالي آن از مح��ل فاينانس خارجي 
در قالب ترتيبات قراردادي اس��ت. تنها ۲۵درصد 

از مبل��غ قرارداد به عن��وان پيش پرداخت به طرف 
كره يي و پيش از تحريم ها پرداخت شده است. 

عالوه بر اينها در سال جاري فهرستي مبني بر 
ساخت ۲۴ بيمارس��تان جديد توسط شركت  هاي 
خارجي در ستاد س��رمايه گذاري خارجي تصويب 
شده است. همچنين ابتداي سال جاري قراردادي 
بين شركت هاي خارجي پيروز در مناقصه ساخت 
۱۳ بيمارس��تان با وزارت بهداشت ايران امضا شد. 
يك��ي از ش��ركت هاي خارجي گروه ش��ركت هاي 
س��يال كش��ور تركيه بود كه چگونگي مش��اركت 
در اي��ن طرح به صورت مش��اركت دولتي و بخش 
خصوصي اس��ت. افزون بر اين تفاهمنامه همكاري 
با وزارت بهداشت كره جنوبي براي ساخت و تجهيز 
7بيمارس��تان ب��ه ارزش ۲ميلي��ارد دالر از طريق 
شركت هاي سامس��ونگ، هيوندا و ۴موسسه ديگر 
منعقد شده است. ش��ركت سامسونگ كره جنوبي 
قرار است، ظرف ۳ س��ال ۱۲۰۰ تخت به ظرفيت 
بيمارس��تان قل��ب ش��هيد رجايي اضاف��ه كند. با 
ش��ركت پس��ينا از ايتاليا نيز قرارداد س��اخت يك 
بيمارستان بزرگ هزار تختخوابي در شرق تهران و 
۲ بيمارس��تان ۵۰۰ تختخوابي در رشت و نيشابور 

منعقد شده است. 
تامين مال��ي پروژه ه��اي بيمارس��تاني عمدتا 
ترتيب��ات قراردادي اس��ت كه به ص��ورت قرارداد 
س��اخت ۳6 ماهه بي��ن وزارت بهداش��ت و طرف 
خارجي امضا مي شود و حدود يك سال تنفس بعد 
از س��اخت به دولت ايران داده مي ش��ود و از سال 
پنج��م پرداخت اقس��اط و تعهدات دولت طي يك 
فرآيند پنج ساله انجام مي شود. در مجموع قرارداد 
ساخت بيمارستان با ش��ركت هاي خارجي ۹ساله 
است كه ش��امل ۳سال ساخت، يك سال تنفس و 

۵سال بازپرداخت است. 

 سرمايه هايي كه هيچ  وقت نرسيدند
ه��ر چند ب��ه عل��ت محدوديت دسترس��ي به 
اطالع��ات رس��مي مربوط ب��ه فاينان��س خارجي 
نمي ت��وان ارزياب��ي دقيق��ي از وضعي��ت مناب��ع 
مالي در كش��ور ب��ه ويژه در دوره پس��ابرجام ارائه 
كرد، ب��ا اين وجود مي ت��وان بيان ك��رد، با وجود 
فرصت ايجاد ش��ده در پس��ابرجام و اقبال عمومي 
س��رمايه گذاران خارج��ي و تصويب بي��ش از 7۰ 
ميلي��ارد دالر تفاهمنام��ه به نظر مي رس��د، تغيير 
ش��رايط سياسي، جذب منابع مالي در قراردادهاي 
مصوب و به كارگيري آنها در سرمايه گذاري كشور 
را تحت الش��عاع قرار داده است. عمده قراردادهاي 
تامين مالي خارج��ي در حوزه هاي خريد هواپيما، 
ريل، كشتي س��ازي و س��اخت بيمارستان بوده كه 
عمدت��ا با ضمانت و همكاري دولت انجام ش��ده و 
بخش خصوصي داخلي عم��ال بهره چنداني از آن 
نداش��ته است. غالب قراردادهاي مورد استفاده نيز 
عمدتا اجاره به ش��رط تمليك، مش��اركت عمومي 
و خصوص��ي و ترتيب��ات قراردادي اس��ت و بخش 
صنعت و مع��دن بهره مس��تقيم چنداني از منابع 
مالي خارجي در اين ارتباط نداش��ته است. عمده 
تامين مالي خارجي محقق ش��ده در بخش صنعت 
و معدن مرتبط به فاينانس خارجي از كش��ورهاي 
هندوس��تان و چين بوده كه به اتكاي منابع بلوكه 
ش��ده نفتي ارائه ش��ده اس��ت. با وجود آنكه اقبال 
مناس��بي براي اخذ مجوز ورود س��رمايه خارجي 
در بخش صنعت و معدن وجود داش��ته اس��ت، به 
س��بب عدم دسترس��ي به اطالعات ارزيابي دقيق 
امكان پذير نيست. اما روند گذشته نشان مي دهد، 
چش��م انداز مناس��بي ب��راي جذب س��رمايه گذار 
خارجي در بخ��ش صنعت و معدن وج��ود ندارد. 
به صورت دقيق تر با گذش��ت يك س��ال از اجرايي 
شدن برجام تنها نيم درصد از طرح هاي مصوب در 

مرحله ورود به اجراي پروژه قرار دارند. 
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15 نفت و انرژي
هزينه ۲۱ ميليارد دالري ايران 

براي توسعه پروژه هاي نفتي
ايسنا| طبق گزارش شركت »گلوبال ديتا«، بررسي 
روند توليد نفت در ايران نش��ان مي دهد ايران در فاصله 
س��ال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ حدود ۲۱ ميلي��ارد دالر هزينه 
س��رمايه  روي پروژه ه��اي نفت��ي صرف خواه��د كرد تا 
تضمين كند توليد در سال ۲۰۲۱ به حدود 4.9ميليون 

بشكه در روز رشد مي كند. 
در اين گزارش آمده است: اين منطقه تا سال ۲۰۲۱ 
تع��داد ۶۶ مي��دان توليدكنن��ده هيدروكربن هاي مايع 
خواهد داش��ت كه از ميان آنها ۳۸ ميدان نفتي متعارف 
و 9 ميدان نفتي سنگين هستند، در حالي كه ۱9ميدان 

گازي نيز ميعانات توليد خواهند كرد. 
انتظ��ار مي رود اي��ران ۱۳.۱ ميليارد دالر س��رمايه 
روي پروژه هاي نفت متع��ارف و 7.9 ميليارد دالر روي 
پروژه هاي نفت س��نگين بين سال هاي ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ 
هزينه كند و ميزان هزينه اين كش��ور در س��ال ۲۰۱9 
به رك��ورد 5.7 ميلي��ارد دالر خواهد رس��يد. ميانگين 
هزين��ه س��رمايه چرخه كام��ل به ازاي هر بش��كه نفت 
ب��راي پروژه هاي نفتي ايران، ۳.۶ دالر اس��ت. ميانگين 
هزين��ه س��رمايه چرخه كام��ل به ازاي هر بش��كه نفت 
 ب��راي پروژه هاي خش��كي ۳ دالر و براي پروژه هاي آب 

كم عمق 5.۳ دالر است. 
براس��اس اين گزارش، ميانگين قيمت س��ر به س��ر 
توسعه براي پروژه هاي نفتي در ايران حدود ۲7.۶ دالر 
در هر بش��كه اس��ت. پروژه هاي آب كم عمق مس��تلزم 
قيمت نفت ۳5.4 دالر در هر بشكه هستند تا سر به سر 
باش��ند، در حالي كه اين قيمت براي پروژه هاي خشكي 

قيمت ۲5.5 دالر است. 

 وسعت شبكه گاز
به 98درصد مي رسد

ش�ركت مل�ي گاز| مع��اون ام��ور برنامه ري��زي و 
پشتيباني گازرساني شركت ملي گاز با بيان اينكه امسال 
به 5هزار روس��تا گازرس��اني مي ش��ود، گفت: با اجراي 
عمليات گازرساني به مناطق جديد شهري و روستايي، 
 9۸درصد شهرهاي كشور از نعمت گاز طبيعي برخوردار 

خواهند شد. 
غالمرضا مش��ايخي با تش��ريح وضعيت گازرساني 
در كش��ور اظهار داشت: از مجموع 5۳ هزار روستاي 
كش��ور، 45 هزار روس��تا قابليت گازرساني دارند كه 
حدود ۲4 هزار روستا، معادل 7۸درصد از نعمت گاز 

بهره مند هستند. 
وي با بيان اينكه از ابتداي انقالب اس��المي تاكنون 
بيش از 7۸درصد روس��تاهاي كشور زير پوشش شبكه 
گاز ق��رار گرفته اند، تصريح كرد: پيش  بيني مي ش��ود با 
گازرس��اني به 5 هزار روستاي ديگر، در مجموع معادل 
۸۳درص��د روس��تاهاي كش��ور از نعم��ت گاز طبيعي 

برخوردار شوند. 
معاون ام��ور برنامه ريزي گازرس��اني ش��ركت ملي 
گاز با اش��اره به وجود يك هزار و ۲57 ش��هر در سطح 
كشور اظهار كرد: تاكنون، يك هزار و ۱۲۰ شهر معادل 
9۶درصد شهرهاي كشور از نعمت گاز طبيعي برخوردار 
شده اند. مش��ايخي ادامه داد: گازرساني به 4۲ شهر در 
س��ال جاري در دستور كار ش��ركت ملي گاز ايران قرار 
دارد و پيش  بيني مي ش��ود با اجراي عمليات گازرساني، 
9۸درص��د ش��هرهاي كش��ور از نعم��ت گاز طبيع��ي 
برخوردار ش��وند. به گفته مشايخي، سال گذشته بيش 
از ۶7.5ميليارد مترمكع��ب گاز طبيعي به نيروگاه هاي 
توليد برق كش��ور ارس��ال شد كه نقش بس��يار مهمي 
در حفاظ��ت از محيط زيس��ت و جلوگي��ري از آلودگي 

شهرهاي كشور داشت. 
مشايخي ادامه داد: باتوجه به زيرساخت ها و خطوط 
گازي جديدي كه در حوزه گازرس��اني در سطح كشور 
انجام ش��ده، پارس��ال در هيچ يك از استان هاي كشور، 
حتي در سرش��اخه ها، هيچ  گونه افت فشار يا قطعي گاز 
به وجود نيامد و اميدواريم همين پيوس��تگي با خدمات 
مطل��وب ب��راي بهره مندي مش��تركان ش��ركت گاز از 

خدمات مناسب در اين زمينه وجود داشته باشد. 

پيشتازان جهان در 
سرمايه گذاري انرژي هاي پاك

ايس�نا| چين با ۱۲۶.۶ميليارد دالر سرمايه گذاري 
در ان��رژي تجديدپذي��ر در س��ال ۲۰۱7 ك��ه مع��ادل 
45درصد از س��رمايه گذاري جهاني در انرژي سبز بود، 

باالتر از همه كشورها ايستاد. 
طبق گزارشي كه از س��وي آژانس محيط زيست 
سازمان ملل متحد، مركز همكاري UNEP مدرسه 
 )BNEF( فرانكفورت و بلومبرگ نيوانرژي فاينانس
منتشر شده است، مجموع سرمايه گذاري جهاني در 
انرژي هاي تجديدپذير سال ميالدي گذشته ۲درصد 
رش��د كرد و به ۲79.۸ميليارد دالر رسيد و مجموع 
س��رمايه گذاري از س��ال ۲۰۱۰ را ب��ه ۲.۲ تريليون 
 دالر و از س��ال ۲۰۰4 به اين سو را به ۲.9 تريليون 

دالر رساند. 
بلومب��رگ نيوان��رژي فاينان��س هفته گذش��ته در 
گزارش��ي اعالم كرده ب��ود پايين آم��دن هزينه ها براي 
انرژي بادي، خورشيدي و باتري ها، سوخت هاي فسيلي 
را به عنوان يك منبع توليد نيرو در منگنه گذاش��ته اند. 
براساس يك گزارش جديد ديگر، چين با ركورد بااليي 
هزينه كه ۳۱درصد رش��د س��االنه داش��ته، در مجموع 

سرمايه گذاري هاي تجديدپذير پيشتاز بوده است. 
چين سال گذش��ته شاهد رونق فوق العاده در انرژي 
خورش��يدي بود و حدود 5۳ گيگاوات نصب كرد و بالغ 
بر ۸۶.5 ميليارد دالر س��رمايه گذاري خورشيدي داشت 
كه 5۸درصد نس��بت به س��ال ۲۰۱۶ افزايش داش��ت. 
نيروي خورشيدي با ۱۶۰.۸ ميليارد دالر سرمايه گذاري 
كه ۱۸درصد رش��د س��االنه داشت، در س��طح جهاني 
س��رمايه گذاري بيشتري نس��بت به هر فناوري ديگري 

جذب كرد و چين پيش برنده اين سرمايه گذاري بود. 
براي همه مناب��ع تجديدپذير، اس��تراليا، مكزيك و 
س��وئد ش��اهد افزايش چشمگير س��رمايه گذاري بودند 
در حال��ي ك��ه س��رمايه گذاري ان��رژي تجديدپذير در 
امريكا بس��يار كمتر از چين بود و با ۶درصد كاهش، به 

4۰.5ميليارد دالر رسيد. 
با اين  همه در اين گزارش خاطرنشان شده است كه 
سرمايه گذاري امريكايي در مواجهه با ابهامات سياستي، 
نس��بتا منعطف بود ب��ا اين حال تغيير اس��تراتژي هاي 
كس��ب و كار بر فعاليت هاي خورش��يدي كوچك تاثير 
گذاش��ت. س��رمايه گذاري اروپاي��ي به دلي��ل كاه��ش 
۶5درصدي س��رمايه گذاري انگليس، ۳۶درصد كاهش 

يافت و به 4۰.9 ميليارد دالر رسيد. 

كوتاه از دنياي انرژي

گزارش سازمان ملل از تجربه هند

امكان كاهش 61 درصدي آب مصرفي نيروگاه هاي حرارتي

 وزير نيرو در مجلس تشريح كرد

آب و برق در تنگنا
گروه انرژي| عليرضا كياني|

در نخستين روز كاري مجلس رضا اردكانيان، 
 وزير ني��رو مهمان مجل��س بود تا ب��ا حضور در 
فراكس��يون واليي عالوه  بر اطالع رس��اني درباره 
مس��ائل كلي آب و برق كش��ور در س��ال جاري، 
نظ��رات نماين��دگان را جويا ش��ود. پ��س از اين 
نشس��ت وزير ني��رو ب��ا خبرگ��زاري مجلس به 
گفت وگ��و نشس��ت تا درخصوص نشس��ت صبح 
يك ش��نبه صحبت كند. با وجود اخبار بس��يار و 
نگراني هاي فزاينده درباره وضع آب، عجيب نبود 
ك��ه اردكانيان بخش زي��ادي از صحبت خود در 
اين جلسه را به اين مساله اختصاص دهد. وي با 
اش��اره به حاد بودن وضعيت آب شرب در برخي 
مناطق كش��ور،  اولوي��ت نهاد تحت ام��ر خود را 
تامين آب شرب دانست. شرايط سخت آبي وزير 
را بر آن داش��ت تا خبر از ممنوعيت كشت برخي 
از محصوالت كشاورزي دهد. وضعيت تامين برق 
نيز جاي خود را در صحبت هاي وزير داشت. وي 
جدا از ابراز اميدواري درباره ظرفيت هاي موجود 
براي تامين برق از س��ال سختي خبر داد كه در 
آن خاموش��ي اجتناب ناپذير خواهد بود. در ادامه 
»تعادل« به اهم صحبت ه��اي رضا اردكانيان در 
گفت وگو با خبرگزاري مجلس ش��وراي اسالمي 

مي پردازد. 
وزير ني��رو صحبت هاي خود درب��اره آب را با 
بيان اين نكته آغاز كرد كه هم اكنون كش��ور در 
ش��رايط نه چندان موقت بلكه مس��تمر كم آبي 
به س��ر مي برد. اردكانيان به اين نكته اشاره كرد 
ك��ه در برخي از مناطق وضعيت آب ش��رب حاد 
اس��ت و وزارت نيرو برنامه ريزي هايي را ش��روع 
كرده  تا محدوديت هايي را براي س��اير بخش هاي 
مص��رف ايجاد كند. وي نقش مردم در اين بخش 
را تعيين كننده دانس��ت. اردكانيان مصرف باالي 
آب ش��رب در مصارف غيرشرب را بر گردن عدم 
وجود سيس��تم تامين آب دو شبكه يي دانست و 
گفت:»آب تصفيه ش��ده گران، محدود و كمياب 
را در بخش هاي غيرش��رب در ش��بكه اس��تفاده 
مي كنيم. مصرف پخت و پز و آش��اميدن هر نفر 

در شب و روز نمي تواند عدد بااليي باشد.«
وزير نيرو پيامد بد مصرفي را محدوديت هايي 
از قبي��ل قطع برق، جيره بن��دي آب و نظاير آن 
دانست و عنوان كرد:»اعتقاد دارم اگر مردم توجه 

بيشتري به محدوديت هاي منابع زيست محيطي 
داش��ته باش��ند و آنچه داريم را درس��ت مصرف 
كنند، كفايت مي كند و نبايد از اين جهت دغدغه 
داشته باشيم لذا اگر عادات غلط را كنار نگذاريم 
باي��د هزينه آن را بپردازيم ك��ه هزينه هاي صرفا 
مادي نيس��ت.« اردكاني��ان اضافه كرد هر جا كه 
دچار مشكل هستيم، رفتارهاي غلطي داشته ايم 
كه درحال حاض��ر گرفتاري هاي��ي گريبانگير ما 
ش��ده اس��ت. از اين رو آقاي وزير طبيعت آب را 
»آيين��ه تم��ام قد اعمال و رفتار م��ا و هر جامعه 

ديگري« دانست. 

 وضعيت قرمز براي كشت محصوالت آب بر 
در مناطق كم  آب

رض��ا اردكانيان اولوي��ت وزارت ني��رو را آب 
شرب دانست و به دليل كمبود منابع آب، اعمال 
محدودي��ت ب��راي بخش هاي مختل��ف را قطعي 
دانست. منظور وزير نيرو از محدوديت بخش هاي 
مختل��ف، ممنوعيت كش��ت برخ��ي محصوالت 
كشاورزي اس��ت هر چند وي تاكيد كرد كه اين 
مساله به معناي ناديده گرفتن حقوق كشاورزان 
نيس��ت. اردكانيان در اين باب به حق السهمي كه 
هر يك از بخش هاي كش��ور از آب دارند، اش��اره 
ك��رد و گفت:»اين حق الس��هم مربوط به س��الي 
اس��ت كه به آن نرمال گفته مي شود.« وي ادامه 
داد:»اگر ميزان بارش در س��ال زير ميزان نرمال 
بود به ص��ورت مثال منابع آب��ي 4۰درصد براي 
توزيع كمتر باش��د به همين نس��بت 4۰درصدي 

حق السهم ها كم مي شود.«
وي با تاكيد بر اينكه كاهش زياد سهم مصرف 
آب ش��رب با توجه به كاه��ش منابع آبي ممكن 
نيس��ت، افزود:»در شرايطي كه كاهش سهم آب 
شرب عملي نيست اين كاهش اضافه را عالوه بر 
كاهش طبيعي به بخش ه��اي ديگر بايد تحميل 
كرد.« وزير نيرو درباره ممنوعيت كش��ت برخي 
اقالم كش��اورزي در بعضي استان ها گفت:»زماني 
ك��ه آب وجود ندارد طبيعتا خود كش��اورزان نيز 
متوجه مي ش��وند البته در دوره هاي گذش��ته نيز 
ترس��الي و خشكسالي وجود داشت، بحث كنوني 
اين اس��ت در زمان خشكس��الي اگر خش��كي به 
نس��بت متعارفي تقس��يم نش��ود عدم تعادل را 
بايد ب��ا منابع مالي جب��ران كني��م.« اردكانيان 

همچنين ش��يوه پرده پوش��ي درباره كشت برنج 
در اس��تان هاي كم آب را كنار گذاش��ت و گفت: 
»كش��ت برنج در مناطق كم آب يا بي آب از ابتدا 
موضوعيتي نداش��ته اس��ت.« از اين رو وزير نيرو 
عنوان كرد:»در زمان ترس��الي نيز ممكن اس��ت 
كش��ت محصولي ممنوع باش��د؛ بر فرض وزارت 
جهاد كش��اورزي تصميم گرفت، كش��ت برنج در 
غير از استان هاي ش��مالي ممنوع شود.« وي در 
بخ��ش ديگري از صحبت هاي خ��ود در اين باره 
اضاف��ه كرد:»بايد به اين مس��اله توجه كنيم كه 
الگوي كش��ت مناسب چيست، محل استقرار آن 
كجاس��ت و چ��ه مقدار آب بايد به عنوان ش��يوه 
مناس��ب آبياري مصرف و بح��ث امنيت غذايي و 

آبي در آن ديده شود.«

 راهكارهاي وزير
اردكانيان در اين گفت وگو با اش��اره به درك 
دول��ت از وضعيت كنوني آب در كش��ور به اقدام 
دولت به تش��كيل كارگروه ملي س��ازگاري با كم 
آبي اش��اره كرد و گفت: »اين كارگروه با عضويت 
4وزير و ۲مع��اون رييس جمهور كار خود را آغاز 
كرده اس��ت و اس��اس اين كارگ��روه بر همكاري 
نزديك و به هم پيوس��ته دس��تگاه هاي مرتبط با 
آب اس��ت.« وي اساس كار اين كارگروه را توجه 
بيش��تر به چگونگي مصرف دانست و در اين باره 
اظهار كرد:»اگر شيوه هاي مصرف را كه متاسفانه 
صحيح و مطلوب نيس��تند، اصالح نكنيم هر قدر 
كه به دنبال تامين آب هاي جديد باش��يم با يك 
شيوه نامطلوب در مصرف راه به جايي نمي بريم.«

وزير ني��رو همچنين گفت كه مس��اله تامين 
آب هاي جديد از شيوه هاي متعارف و غيرمتعارف 
مانن��د امكان ش��يرين ك��ردن آب هاي ش��ور در 
مرزهاي آبي كشور اس��ت كه در دستور كار اين 

كارگروه قرار دارد. 

 فراغت تابستان در گرو مصرف امروز
ح��وزه ني��رو بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي 
وزي��ر در اين مصاحبه را به خ��ود اختصاص داد. 
اردكاني��ان در صحبت هاي خود به عادت مصرف 
بهينه انرژي اش��اره كرد و گفت:»مردم مي توانند 
از هم اكنون با مصرف صحيح انرژي اين عادت را 
نهادينه كنند.« وي در مورد ظرفيت هاي موجود 

ب��ا لحني محتاطانه كه به اميدواري آذين ش��ده 
ب��ود، اضاف��ه كرد:»ظرفيت موج��ود بايد كفاف 
مصرف معقول يك جامع��ه ۸۰ ميليوني و حتي 
بي��ش از آن را بدهد اما اگر مص��رف غيرمعقول 
باش��د طبيعت��ا خاموش��ي ني��ز يك سرنوش��ت 

گريزناپذير است«.
 ب��ا اين همه س��ايه نگراني ه��ا از كاهش آب 
پشت س��دها و مخاطرات تامين برق در تابستان 
بر صحبت هاي وزير س��نگيني مي كرد. اردكانيان 
نيز اين مطلب را ناگفته نگذاش��ت و خاموشي ها 
در س��ال جاري را اجتناب ناپذير دانست. وي در 
اين باره گفت:»اين مس��اله يك انتخاب است كه 
مصرف كننده ها دارند، آنها مي توانند با ادامه وضع 
موجود و استفاده خارج از الگوي مصرف انتخاب 
كنند كه در گرماي تابستان به دليل كمبود برق 
كه امس��ال محتمل تر اس��ت و كاهش آب پشت 

سدها خاموشي را تجربه كنند.«

 ظرفيت هاي وسيع كشور
وزي��ر نيرو تنها در حوزه آب به دنبال پيگيري 
منابع جدي��د نبوده و در حوزه ني��رو نيز نگاهي 
ب��ه مناب��ع جايگزين مانن��د انرژي خورش��يدي 
دارد. وي در اين باره به برنامه شش��م توس��عه و 
برنامه هاي دولت دوازدهم اشاره كرد كه طبق آن 
بايد س��االنه هزار مگاوات به ظرفيت توليد انرژي 
خورشيدي كش��ور اضافه شود. اردكانيان در اين 
باره گفت:»تا پايان س��ال گذش��ته 5۲۰ مگاوات 
انرژي خورش��يدي در مدار داشته ايم كه در سال 
ج��اري اين عدد را به دو برابر افزايش مي دهيم و 

س��عي داريم هر س��ال اين رقم افزايش پيدا كند 
به نحوي ك��ه در پايان دول��ت دوازدهم تعهدي 
كه براي در مدار داش��تن 4ه��زار مگاوات انرژي 
خورش��يدي داريم را محقق كنيم البته انرژي باد 
و س��اير اش��كال انرژي تجديدپذير نيز در برنامه 

ما قرار دارد«.
وزير نيرو با بيان اينكه كش��ور ما ظرفيت هاي 
قاب��ل مالحظه ي��ي در بخ��ش منابع انس��اني و 
زيس��ت محيط��ي دارد كه ه��ر دو بخ��ش بايد 
از ظرفيت ه��ا ب��ه خوبي اس��تفاده كنند، تصريح 
كرد:»ازجمل��ه منابع وس��يعي ك��ه در اختيار ما 
ق��رار دارد، روزهاي آفتابي فراوان و دش��ت هاي 
وسيعي اس��ت كه مي توانيم در آن از انرژي پاك 
خورشيد اس��تفاده كنيم«.اردكانيان همچنين به 
ظرفيت هاي سرمايه گذاري نهفته در اين بخش و 
امكان صادرات برق اشاره و عنوان كرد:»استفاده 
از ش��بكه هاي موجود انتقال برق در سطح كشور 
و ارتباطي كه با تمام همس��ايگاني كه مرز خاكي 
با آنها داريم، برقرار شده كه اين ظرفيت ديگري 
ب��ه ما مي دهد كه حتي از س��رمايه گذار خارجي 
دعوت كنيم تا از دش��ت هاي وسيع آفتابي كشور 
براي توليد انرژي خورش��يدي اس��تفاده و طبق 
قراردادهاي��ي كه با كش��ورهاي همس��ايه منعقد 
مي كنند از ش��بكه برقي كش��ورمان براي انتقال 
انرژي توليدي خود استفاده كنند كه اين مساله 
درآمدي را براي كشور به همراه دارد.« وزير نيرو 
فوايد اين طرح را اشتغال زايي و عمل به تعهدات 
ايران به كنوانس��يون كاهش آالينده ها و كاهش 

دي اكسيد كربن دانست.

گروه انرژي| مهدي نيكوئي|
افت 5۰ درصدي بارش هاي كشور، مشكالت 
آب��ي فراواني به بار آورده و ب��ر تمام بخش هاي 
مصرف كنن��ده آب كش��ور اثر گذاش��ته اس��ت: 
كشاورزي در بسياري از مناطق كشور و در راس 
آنها در حوزه زاينده رود به طور كامل غيرممكن 
شده و كشت برنج نيز تقريبا در تمام استان هاي 
غيرش��مالي كشور ممنوع شده است؛ بسياري از 
صنايع مجبور ش��ده اند تا به دنبال صرفه جويي 
۲۰درصدي از آب مصرفي خود باش��ند و حتي 
همي��ن آب را هم از پس��اب ها تامين كنند؛ در 
نهايت نيز تامين آب ش��رب در تابس��تان براي 
ش��هروندان بسياري از ش��هرها با چالش مواجه 
ش��ده و احتمال قطعي و حت��ي جيره بندي آب 
ش��رب مصرف��ي گاهي ب��ه گوش مي رس��د. اما 
كمب��ود آب و تحلي��ل رفتن مناب��ع آبي امكان 
تامين پايدار انرژي را نيز در هاله ابهام فرو برده 
اس��ت. عالوه بر آنكه ۱4درص��د از برق توليدي 
كشور در نيروگاه هاي برقابي توليد مي شود، ساير 
نيروگاه ها)جز نيروگاه هاي بادي( نيز كم و بيش 
ب��راي فعاليت هاي خود نياز به آب دارند و بدون 
صرفه جويي خطر تعطيلي آنها و تجربه خاموشي 
نيز كش��ور را تهديد مي كند. در چنين شرايطي 
نگاه به تجربه كش��ورهاي ديگ��ر و اقدامات آنها 
مي تواند راهگش��اي صنعت آب و برق باشد. در 
سال ۲۰۱۲ هند وضعيت مشابهي با امروز ايران 
را تجرب��ه مي كرد. در آن زمان اقدامات مختلفي 
انجام ش��د كه عالوه بر كاه��ش مصرف آب در 
نيروگاه هاي حرارتي اين كشور صرفه جويي هاي 
مالي بسياري هم تحقق يافت و هند از خاموشي 
گريخت. گزارش اس��كاپ، كميسيون اقتصادي 
و اجتماعي س��ازمان ملل متحد در امور آسيا و 

اقيانوسيه را در اين باره مي خوانيد: 
ظرفي��ت توليد ب��رق هند از س��ال ۱947تا 
۲۰۱۲ رش��دي ب��اور نكردني داش��ت. ظرفيت 
تولي��د برق اين كش��ور در س��ال ۱947 اندكي 
بيش از يك هزار مگاوات در ساعت بود كه اين 
رق��م به حدود ۲۰۰هزار مگاوات در س��اعت در 
سال ۲۰۱۲ رسيد. عالوه بر اين ميزان براساس 
برنامه ريزي ها قرار بود كه به سرعت بر ظرفيت 
كنوني توليد برق اين كش��ور هم افزوده ش��ود 
و طرح ه��اي جدي��دي در راه بود. ب��ا اين حال 
كاهش ميزان س��رانه آب در دس��ترس، كمبود 
آب، افزايش روزافزون رقابت ها بر س��ر آب و در 
نهايت ارتباط آب و انرژي امكان تامين برق اين 
كشور را با خطر مواجه كرد. در چنين شرايطي 
نياز ب��ود تا سياس��ت ها، فناوري ه��ا و اقدامات 
مديريت��ي خاصي براي به��ره وري آب در حوزه 
نيرو در پيش گرفته شود تا نيازهاي توسعه هند 

تامين شوند. 
در س��ال ۲۰۱۲ نيروگاه ه��اي حرارتي هند، 
تامين كننده ۶۶ درصد از برق اين كش��ور بودند 
و تقريب��ا ۸۸ درصد از مص��رف آب صنايع اين 
كشور را به خود اختصاص مي دادند. با اين حال 
درحالي كه تقاضا رشد مي كرد، بهره وري آب در 
صنعت اين كشور همچنان پايين بود. در چنين 
ش��رايطي دولت هند، برنامه يي جديد با عنوان 

»ماموريت ملي آب« ش��روع ك��رد كه هدف آن 
افزايش ۲۰درصدي كارايي مصرف آب بود. 

كاراي��ي مصرف آب در بخ��ش نيرو، اهميت 
زيادي داش��ت. 79درص��د از نيروگاه هاي جديد 
حرارت��ي و برقابي قرار بود كه در مناطق كم آب 
هند ساخته ش��وند و كمبود منابع آبي، ريسك 
تامين نيرو را افزاي��ش داده بود. به عنوان مثال 
در پي كمبود آب در س��ال هاي ۲۰۱۰و ۲۰۱۱ 
ميزان توليد برق نيروگاه هاي حرارتي هند حدود 
4.4تريليون وات ساعت كاهش يافت كه برابر با 
تامي��ن برق مورد نياز ۱.۳ميليون خانوار بود. در 
س��ال ۲۰۰7 نيز يكي از بزرگ ترين نيروگاه هاي 
واقع در ايالت ماراشترا مجبور شد تا فعاليت هاي 
خ��ود را در پي كاه��ش بارش ها و آب ناكافي به 
حال��ت تعلي��ق درآورد. با توجه ب��ه آنكه انتظار 
مي رفت، ميزان رش��د مصرف و توليد انرژي در 
هند حدود 4.۲درصد در س��ال باش��د، فشار بر 
مناب��ع آبي بي��ش از اين نيز افزاي��ش مي يافت. 
در همين زمان گرماي��ش جهاني و تغيير اقليم 
ش��رايط را حادت��ر ك��رده و بر مي��زان آب هاي 
س��طحي و زيرزميني در دس��ترس اثرات قابل 

توجهي گذاشته بود. 

 شناسايي مشكل و اقدامات مورد نياز
براي شناسايي مشكالتي كه در نيروگاه هاي 
حرارت��ي هند وجود داش��ت و اقداماتي كه بايد 
ب��راي رفع آنها ص��ورت مي گرف��ت، هيات هاي 
بزرگ تري��ن  از  برخ��ي  ارزياب��ان  از  مختلف��ي 
نيروگاه هاي حرارتي هند به كار گرفته ش��دند. 
ارزياب ها ميزان تامين آب و ش��بكه هاي توزيع، 
ت��راز آب، مصرف كلي و جزئ��ي آب، كيفيت و 
وي ژگي ه��اي آب و در نهايت نقاط داراي نش��ت 
از بي��ن برنده آب را بررس��ي كردن��د. نتايج اين 
بررسي ها شناسايي فرصت هايي براي حفاظت از 
آب و راهكارهايي براي بازيابي و بازچرخاني آب 
بود تا بتوان با استفاده چند باره از منابع، كارايي 

آب را در نيروگاه ها افزايش داد. 
۲5درص��د از نيروگاه ه��اي حرارت��ي هن��د 
همچن��ان ب��ه رويه ه��اي پيش��ين خ��ود ادامه 
مي دادند و از منابع آبي تنها يك بار در برج هاي 
خنك كنن��ده خود بهره مي بردند. سيس��تم هاي 
خنك كننده آنه��ا نيازمند جريان دايمي آب بود 
و مصرف آب در آن ۳۰تا 5۰ برابر ميزان مصرف 
آب در آن دسته از برج هاي خنك كننده بود كه 
داراي »چرخه بس��ته« بودند و باره��ا و بارها از 

آب در دسترس اس��تفاده مي كردند. در اين نوع 
از برج ه��اي خنك كننده حالتي ش��بيه رادياتور 
خودرو وجود دارد كه آب به چرخش درمي آيد و 
تنها براي جبران تبخير است كه گاهي اندكي آب 
تصفيه ش��ده به سيستم اضافه مي شود. استفاده 
چند باره در سيس��تم هاي چرخه بسته و گردش 
 بسيار آن به همراه افزايش چرخه هاي تمركز آب

)concentration of cycles( باعث مي شود 
تا ع��الوه بر ميزان مصرف آب هزينه هاي آن نيز 

به طور چشمگيري كاهش يابد. 
4۰درص��د از كل آب ش��يرين مصرف��ي در 
نيروگاه ه��اي حرارتي هند ب��ه فرآيند مديريت 
خاكس��تر تر اختصاص مي ياف��ت؛ فرآيندي كه 
در آن آب گل آل��ود دوغاب  مانن��دي از تركيب 
خاكس��تر و آب به دست مي آمد و به حوضچه ها 
و س��دهاي ضايعات انتقال داده مي ش��د. ميزان 
هدررفت آب در اين فرآيند بس��يار باال بود و به 
5۰ تا ۸۰ درصد مي رس��يد. در اين فرآيند الزم 
بود كار بازيافت و از بين بردن نشتي ها انجام شود 
تا نرخ مصرف آب كاهش يابد. تنها با كاهش يك 
درصدي نرخ خاكستر، آب مي شد در هر ساعت 
۶۰ مترمكع��ب در مصرف آب صرفه جويي كرد. 

عالوه بر آن نيروگاه ها مي توانس��تند از سيستم 
خاكستر خشك استفاده كنند كه به طور كامل 
نياز به مصرف آب را براي مديريت خاكس��ترها 

از بين مي برد. 
بازيافت موثر پس��اب ها نيز مي توانست مصرف 
آب ش��يرين را بي��ن ۱۸ت��ا ۲۶درص��د كاه��ش 
ده��د؛ چراكه ب��ا كاهش امالح و س��طح جامدات 
محل��ول مي ت��وان آن را در بس��ياري از فرآيندها 
مانند مديريت خاكس��تر، مديريت زغال س��نگ و 
بازچرخاني اس��تفاده كرد. عالوه بر آن ارزياب هاي 
آب از اين موضوع پرده برداش��تند كه نيروگاه هاي 
۳هزار مگاواتي مي توانند با بازيافت پساب هاي خود 
ساالنه ۱7.9ميليون مترمكعب در آب و 7۲ميليون 
روپيه)۱.۱ميلي��ون دالر( در مناب��ع مال��ي خ��ود 
صرفه جوي��ي كنند. به عنوان مث��ال هزينه اجراي 
يك سيس��تم بازيافت و بازاس��تفاده آب كه ميزان 
ام��الح و ذرات جام��دات را تا ۶۰ واحد در ميليون 
كاهش دهد حدود ۱۳۰ميلي��ون روپيه)۲ميليون 
دالر( اس��ت. اي��ن سيس��تم همچني��ن ح��دود 
۱7ميلي��ون روپيه)۱7۰هزار دالر( هزينه عملياتي 
و نگهداري دارد. اما راه اندازي چنين سيستمي به 
حدي هزينه ها را كاهش مي داد كه كمتر از ۳سال 

سرمايه گذاري هاي آن به ثمربخشي مي رسيد. 
ب��ا اج��راي اقدام��ات بي��ان ش��ده در ب��اال، 
صرفه جويي بالقوه در منابع آبي روزانه ۸۱ هزار 
مترمكع��ب بود كه مجموع س��االنه آن به ۶5.۲ 
ميليون مترمكعب مي رسيد. اين ارقام به معناي 
آن اس��ت كه ۶۱ درص��د صرفه جوي��ي در آب 
مصرفي نيروگاه ه��اي حرارتي هند هدف گذاري 
ش��د. منفعت مالي ناش��ي از اين ميزان كاهش 
مصرف آب نيز برابر با ۲۶۱ميليون روپيه)حدود 

4.۲ميليون دالر( در سال بود. 

 نياز به يك رويكرد يكپارچه
ب��راي كاهش ردپ��اي آب در توليد برق، نياز 
اس��ت تا بر كل زنجي��ره ارزش تمركز ش��ود و 
سياس��ت ها، فناوري ه��ا و اقدامات مديريتي هم 
بهبود يابند. نهادهاي سياست گذار هند، معيارها 
و اهدافي براي كاراي��ي آب در نيروگاه هاي اين 
كش��ور تعيي��ن كردند. ب��راي آنك��ه معيارهاي 
تعيي��ن ش��ده از نظر فن��ي عملي باش��ند، نياز 
اس��ت تا بررس��ي هاي بيش��تري انجام ش��ده و 
جزئي��ات ترازه��اي آب و نق��اط هدررف��ت آن 
شناسايي شوند. به طور كلي فناوري هر نيروگاه 
تعيين كننده ميزان مصرف آب آن اس��ت. از اين 
رو به اين موضوع اش��اره شد كه افزايش كارايي 
و بهبود عملكرد عملياتي از طريق اتوماس��يون 
به كارگيري سيس��تم هاي اطالع��ات مديريت و 
سيس��تم هاي كنترل متمركز يك��ي از بهترين 
استراتژي هايي است كه مي توان در پيش گرفت. 
هر چند چنين اقدامات و اس��تراتژي هايي هنوز 
تبديل به رويه هاي متداول در نيروگاه هاي هند 
نشده اند، حضور مستمر ارزياب ها و فعاليت هاي 
آنه��ا در چارچ��وب سياس��ت هاي ه��ر نيروگاه 
مي توان��د باعث افزايش دانش و آگاهي كاركنان 
آن نيروگاه ش��ده و در نهايت به افزايش كارايي 

آب بينجامد. 

بازيافت موثر پساب ها مي توانست مصرف آب شيرين را بين 18تا 26درصد كاهش دهد؛ چراكه با كاهش امالح و سطح 
جامدات محلول مي توان آن را در بسياري از فرآيندها مانند مديريت خاكستر، مديريت زغال سنگ و بازچرخاني استفاده 

كرد. عالوه بر آن ارزياب هاي آب از اين موضوع پرده برداشتند كه نيروگاه هاي 3هزار مگاواتي مي توانند با بازيافت 
پساب هاي خود ساالنه 17.9ميليون مترمكعب در آب و 72ميليون روپيه)1.1ميليون دالر( در منابع مالي خود صرفه جويي 
كنند. به عنوان مثال هزينه اجراي يك سيستم بازيافت و بازاستفاده آب كه ميزان امالح و ذرات جامدات را تا 60 واحد 

در ميليون كاهش دهد حدود 130ميليون روپيه)2ميليون دالر( است. اين سيستم همچنين حدود 17ميليون روپيه)170هزار 
دالر( هزينه عملياتي و نگهداري دارد. اما راه اندازي چنين سيستمي به حدي هزينه ها را كاهش مي داد كه كمتر از 3سال 

سرمايه گذاري هاي آن به ثمربخشي مي رسيد
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بازارهنر

روايتياززندگيشاهپسازثرياوقبلازفرح
افشین هاش��مي نمايش��ي را درباره 
برهه يي خاص از زندگي محمدرضاش��اه 

پهلوي در تئاتر شهر به صحنه مي برد. 
هاشمي كه اين روزها نمايش كمدي 
موزيكال »شیرهاي خان بابا سلطنه« را در 
تئاتر شهرزاد روي صحنه دارد و قرار است 
نمايش ديگري را با نام »پرواز به تاريكي« 
از ۲۶فروردي��ن  م��اه در تاالر چهارس��و 
مجموعه تئاتر ش��هر اجرا كند به ايس��نا 

مي گويد: اين نمايش چند س��ال قبل در تماش��اخانه 
»آو« به صحنه رفت ولي اين  بار با گروه بازيگران جديد 
اجرا مي ش��ود. او كه عالوه بر كارگرداني و نويسندگي 
در اي��ن نمايش بازي ه��م خواهد كرد پیش از اين در 
س��ال ۸۳ »پرواز به تاريكي« را در تاالر ارش��اد آبادان 
نمايشنامه خواني كرده بود و بعد در آبان و آذر ماه سال 
۹۰ آن را براي اجرا در جش��نواره تئاتر فجر آماده كرد 
كه پذيرفته نش��د، گرچه در همان زمان بنیاد ادبیات 
نمايشي در دهمین جشن س��االنه خود، متن »پرواز 
ب��ه تاريكي« را به عنوان يكي از متون برگزيده س��ال 

انتخاب كرد. 
به گفته هاش��مي خیال اين نمايش بین فروردين 
۱۳۳۷و آبان س��ال ۱۳۳۸ يعني در فاصله زماني پس 

از جدايي ش��اه از ثريا و پیش از ازدواج با 
فرح مي گذرد. 

طب��ق »روزش��مار تاري��خ اي��ران؛ از 
مش��روطه تا انقالب اس��المي« نوش��ته 
باق��ر عاقل��ي در تاري��خ ۲۳ اس��فند ماه 
۱۳۳۶ اعالمی��ه دربار مبن��ي بر تصمیم 
جداي��ي بی��ن محمدرضا پهل��وي و ثريا 
اس��فندياري بختیاري انتش��ار يافت. يك 
ماه بعد شاه، ثريا اسفندياري را طالق داد 
و وزير دادگس��تري وقت ماموريت يافت تا اسناد امضا 
شده طالق را در آلمان تسلیم ثريا كند. سپس در اول 
آذر ماه س��ال ۱۳۳۸ مراس��م نامزدي شاه و فرح ديبا 
انجام گرفت و ۲۹ آذر همان س��ال نیز مراس��م عقد و 

ازدواج برگزار شد. 
 البته در اين نمايش��نامه به اتفاقات ديگري پیش 
از اين ماجراها نیز اش��اره ش��ده اس��ت ازجمله اليحه 
سازمان اطالعات و امنیت كشور كه در تاريخ ۱۰بهمن 
س��ال ۱۳۳۵ به تصويب مجلس سنا رسید و يك ماه 
بعد هم ب��ا وجود اينكه رضاعلي ديوان بیگي و ابراهیم 
خواجه نوري از دولت خواس��تند چنین سازماني را در 
ايران تشكیل ندهد، مجلس شوراي ملي بدون بحث و 

مخالفت تشكیل اين سازمان را تصويب كرد. 

رزيدنسيتئاتريفرهنگيبهدوميندورهرسيد
مدي��ر هن��ري دومی��ن رزيدنس��ي 
تئات��ري فرهنگي كه از ۱۱ ارديبهش��ت 
ماه در عمارت روبرو آغاز به كار مي كند 
درباره برنامه ها و اهداف اصلي اين پروژه 

بینافرهنگي توضیح داد. 
درب��اره  مدي��ر  كريم��ي،  فريب��رز 
دستاوردهايي كه دوره نخست اين رويداد 
داشته است به مهر گفت: نخستین دوره 
برنامه تبادل فرهنگي تئاتري با همكاري 

عم��ارت روبرو و گ��روه تئاتر بوهمي ب��ا هدف ايجاد 
فرصتي ب��راي تبادل فرهنگ و ش��یوه هاي كار بین 
نس��ل جوان هنرمند تئاتر در نق��اط مختلف جهان، 
ارديبهش��ت ماه ۹۶ همزمان با بیس��تمین جشنواره 

تئاتر دانشگاهي در تهران برگزار شد. 
او ادام��ه داد: پیش از اين چنی��ن تجربه يي را در 
ايران نداش��تیم اما س��ال گذش��ته وقتي نخس��تین 
دوره اين برنامه برگزار ش��د به اين نتیجه رس��یديم 
كه توانستیم به هدفمان نزديك شويم و ايده هايمان 
درحال عیني ش��دن هستند. قرار نبود در اين برنامه 
ش��اهد يك خروجي باشیم و تبادل ايده ها به اجرايي 
مش��ترك بینجامد بلكه هدفمان بیشتر آشنا شدن با 
شكل كاري و زندگي كردن يك عده جوان تئاتري از 
ملیت هاي مختلف به مدت يك هفته در كنار يكديگر 

بود. اين هنرمندان ج��وان در طول اين 
مدت با ه��م اجراهاي مختلفي را ديدند 
و درباره اين آثار و شیوه كاري خودشان 
بحث و تب��ادل نظر كردند كه مهم ترين 
هدف ما از برپايي اين پروژه بینافرهنگي 
ب��ود. مدي��ر هن��ري دومین رزيدنس��ي 
تئاتري فرهنگي درباره برگزاري دومین 
دوره اين پروژه توضیح داد: دومین دوره 
اين پ��روژه با عنوان رزيدنس��ي تئاتري 
فرهنگي باز هم توس��ط گروه تئاتر بوهمي و عمارت 
روبرو از ۱۱تا ۱۵ ارديبهش��ت ماه برگزار خواهد شد. 
در اين دوره با توجه به تجربیات سال گذشته به اين 
نتیجه رس��یديم كه شركت كنندگان در اين پروژه از 
حضور در تمرين ها و اينكه ايده هايشان را با يكديگر 
به اشتراك بگذارند، لذت بیشتري مي برند در همین 
راس��تا چنین برنامه هايي پررنگ تر شده و قرار است 
كس��اني كه اجراهاي تك نفره دارن��د، بتوانند آنها را 
براي مخاطب��ان عام نیز به نماي��ش بگذارند. تمركز 
اصلي اين دوره، آشنايي كارگردانان و بازيگران ايراني 
و ديگر كش��ورها براي تولید اثر مشترك و اجراي آن 
در ايران و كش��ورهاي ديگر اس��ت كه اين اجراها و 
طرح ايده هاي بینافرهنگي مورد حمايت رزيدنس��ي 

قرار خواهد گرفت. 

وصليار»نوبتعاشقي«رارويصحنهميبرد
گروه موسیقي وصل يار به سرپرستي 
ابراهی��م اثباتي كنس��رتي را ب��ا عنوان 
»نوبت عاش��قي« در ت��االر وحدت روي 
صحن��ه خواهد ب��رد. كنس��رت »نوبت 
عاش��قي« از گ��روه وص��ل ي��ار، نه��م 
ارديبهش��ت ماه ۹۷ از ساعت ۲۱:۳۰ در 
ت��االر وحدت اجرا خواهد ش��د. ابراهیم 
اثباتي، سرپرست اين گروه در تازه ترين 
اثر خود به موسیقي فیوژن)تلفیقي( روي 

آورده و س��اخته ها و تجربیات خ��ود را در اين عرصه 
به اجرا خواهد گذاش��ت. مصطفي محمودي همچون 
اجراهاي قبلي آواز و خوانندگي اين گروه را به عهده 
دارد و ه��وروش خلیل��ي نیز همكار ديگ��ر او در اين 
اج��را خواهد بود. از ديگر اعض��اي گروه وصل يار در 
اين كنسرت مي توان به امجد ابراهیمي نوازنده دف، 
بندير و تاس، حامد ابراهیمي نوازنده ويلن وكمانچه، 
حس��ین قاس��م زاده نوازنده ني، س��نتور و دودوك، 
ابراهی��م يس��اول زاده نوازنده قانون، س��عید بهرامي 
نوازن��ده عود، رزماري عیس��ي پور خوانن��ده، ريچارد 
عیس��ي پور خواننده، میثم امیني نوازنده ادو، كاخن 

و پركاشن، ساتگین نمازي نوازنده پیانو، 
شادرخ گلچین معاني نوازنده ديجیريدو، 
علیرضا مهدي زاده نوازنده ساكس��یفون، 
عباس حیدري نوازنده ترومپت، س��امان 
بهش��تي نوازن��ده درامز، آي��دا روزبهانه 
خواننده، مديسا كني نوازنده ويلنسل و 
مهس��ا مظفري نوازنده گیتار اشاره كرد. 
گ��روه »وصل ي��ار« در س��ال ۱۳۸۰ به 
سرپرستي ابراهیم اثباتي شكل گرفت و 
پیش از آن وصل صوفیان نام داش��ت. گروه موسیقي 
»وصل يار« با اس��تفاده از س��ازهاي سنتي و مقامي، 
كوبه يي، قبیله يي و كالسیك و تركیبي از خوانندگان، 
گروه كر، هنرهاي بصري و ادبیات غني پارسي تالش 
مي كند، فضايي متفاوت در عرصه موسیقي ارائه دهد. 
اين گروه كنس��رت هاي بسیاري را در داخل و خارج 
از كش��ور اجرا كرده اند و از مهم ترين فعالیت هايشان 
اجراه��اي همزمان با نمايش هايي همچون ش��مس 
پرنده به كارگرداني پري صابري اس��ت. عالقه مندان 
براي تهیه بلیت هاي اين كنسرت مي توانند به سايت 

ايران كنسرت مراجعه كنند.

مناقشهدرپيمناقشه
سانديمورنينگپست:

اي��ن  گ��زارش  ب��ه   
روزنام��ه مناقش��ه امريكا 
ب��روز  س��بب  چی��ن  و 
بحران ه��اي بس��یاري در 
س��اير زمینه هاي تجاري 
و اقتصادي ش��ده اس��ت. 
طبق اين گزارش، با ادامه 
مناقشه تجاري بین پكن 
بازاره��اي  واش��نگتن،  و 

جهاني همچنان شاهد نوسانات بیشتري هستند. آن 
طور كه در اين روزها گفته ش��ده، چین اعالم كرد 
آماده در پیش گرفتن اقدامات شديد تالفي جويانه 
است. اين روند پس از آن آغاز شد كه دونالد ترامپ 
ريیس جمهور امري��كا تهديد ك��رد، تعرفه هايي بر 
كاالها و محصوالت چیني به ارزش صد میلیارد دالر 
اعمال خواهد كرد. به گفته كارشناس��ان، حتي اگر 
تهديده��ا در ارتباط با اعمال تعرفه هاي گمركي به 
واقعیت تبديل نشود، اما لفاظي هاي دو كشور سبب 
ش��ده اس��ت بازارها دچار نوسان ش��ود. روز جمعه 
ارزش سهام داوجونز در يك مقطع حتي ۷۰۰درجه 
كاهش يافت. آن طور كه گفته ش��ده، دولت ترامپ 
مي خواهد مشكل كمبود تجاري اياالت متحده را با 
چین حل كند كه مي گويند س��االنه صدها میلیارد 
دالر ب��راي امري��كا هزين��ه دارد. از اين روس��ت كه 
ريیس جمهور ترامپ كشورش را به سوي يك جنگ 
تجاري پرهزينه و پردست انداز با بزرگ ترين شريك 
تجاري و دومین اقتصاد بزرگ جهان هدايت مي كند. 
آن طور كه در اين گزارش گفته شده، سارا هاكبي 
س��ندرز معاون مطبوعاتي كاخ س��فید در سخناني 
گفت: »مي دانیم كه ممكن است، نوساناتي رخ دهد 
ام��ا در عین حال ريیس جمهور اعالم كرده اس��ت 
ديگر كافي است. چین بايد به اين روند غیرقانوني و 
ناعادالنه پايان دهد.« همچنین خبرها حاكي از آن 
است كه بازار نیويورك تعطیل شد اما اكنون كسي 

نمي داند اين مناقشه به كجا خواهد انجامید. 

واشنگتنپست:
بس��یاري از نش��ريات 
درخواس��ت  از  دي��روز 
خ��روج  ب��راي  ترام��پ 
از  امريكاي��ي  نیروه��اي 
س��وريه خبر دادند. طبق 
واشنگتن پس��ت،  گزارش 
ريیس جمهوري اين كشور 
خواس��تار خروج نیروهاي 
كش��ورش از سوريه پیش 

از برگزاري انتخابات كنگره در ماه نوامبر شده است. 
آن طور كه گفته شده بود، دونالد ترامپ اعالم كرده 
بود كه نیروهاي امريكايي به زودي س��وريه را ترك 
خواهند كرد و واشنگتن اجازه مي دهد ديگر طرف ها 
به حل بحران س��وريه بپردازند. او ب��ر اين باور بود 
كه امريكا، هزينه هاي بس��یاري براي حضور نظامي 
در سوريه متحمل شده و در صورتي كه كشورهاي 
ديگر خواهان حضور امريكا در حل بحران س��وريه 
هستند، بايد هزينه هاي اين حضور را پرداخت كنند 
اما پس از اين ترامپ در تازه ترين صحبت خود اعالم 
كرد كه ۱۰۰ درصد پس از شكس��ت داعش سوريه 
را ترك خواهیم كرد. ما داعش را با س��رعتي باال در 
هم شكستیم. اين خبرها در حالي منتشر شده كه 
منابع عالي رتبه در كاخ سفید كه نخواستند نامشان 
فاش شود، گزارش داد: دونالد ترامپ ريیس جمهور 
اين كش��ور هنوز دستور رسمي در خصوص خروج 
نیروهاي نظامي كش��ورش از سوريه صادر نكرده و 
نیز جدول زماني براي خروج اين نیروها براي افكار 
عمومي ارائه نكرده اس��ت. طبق آم��ار پنتاگون در 
دس��امبر گذشته حدود ۲۰۰۰س��رباز امريكايي در 
س��وريه حضور دارند. گفته شده كه امريكا رهبري 
ائتالف ضد داعش متش��كل از ۶۰كشور را بر عهده 
داش��ته و اين ائتالف در طول چهار س��ال گذشته 
حمالت هوايي را علی��ه پايگاه هاي داعش در عراق 
و س��وريه انجام مي دهد. واشنگتن از نیروهاي عضو 
حزب كارگران كردستان )پ.ك.ك( و حزب اتحاد 
دموكراتیك سوريه )پ .ي .د( در مبارزه با داعش در 

سوريه حمايت مي كند. 

كيوسك

موانعرشدادبياتدرايران
احمد پوري با اش��اره به رشد كمي ادبیات در س��ال گذشته از موانع رشد ادبیات در ايران گفت. اين داستان نويس 
و مترجم با بیان اينكه موانعي بر س��ر راه ادبیات ما وجود دارد، افزود: در وهله اول دغدغه نان اس��ت كه نمي گذارد، 

نويسنده بتواند به راحتي به كار هنري خود بپردازد.
در وهله دوم س��خت گیري هايي كه از س��وي وزارت ارشاد مي شود؛ اين  مس��ائل دست و بال نويسنده را مي بندد و 

ادبیات را سست مي كند.
اگر به اين ها باندبازي و برخي از كارهاي ناس��الم- هر چند كم- را بیفزايیم، موانعي هس��تند كه جلو رشد ادبیات و 

انديشه ما سنگ مي اندازند.
اين مترجم سپس به ايسنا گفت: در سال جديد تنها كاري كه مي توانیم انجام دهیم اين است كه بنويسیم. بیشتر 

موانع دست ما نیست.

چهرهروز

نگاهيبهافزايشصادراتامريكابهچيندرسال2017

ميزبانيچينازكاالهايامريكايي
گروهگوناگون

در هفت��ه گذش��ته، دونال��د ترام��پ 
دس��توري صادر ك��رد كه براس��اس آن، 
نماين��ده تج��اري امريكا باي��د امكان افزايش بیش��تر 
تعرفه هاي گمركي براي كاالهاي چیني را به میزان صد 
میلیارد دالر مورد مطالعه قرار دهد. دولت چین نیز در 
مقابل اين احتمال واكنش نشان داده و سخنگوي وزارت 
بازرگاني چین اعالم ك��رد در صوررتي كه امريكا بدون 
توج��ه به مخالفت چین و جامعه بین المللي همچنین 
بر تصمیم خود درباره اعمال تعرفه هاي گمركي اصرار 
ب��ورزد، چین نیز با هر هزينه يي آم��اده مبارزه در اين 
جنگ تجاري خواهد بود. اين تهديدات در صورتي بیان 
شده كه وزير خزانه داري امريكا در پي اعمال تعرفه هاي 
تالفي جويانه از سوي واشنگتن و پكن، ضمن استقبال 
از گفت وگ��و با چین در اين ب��اره، جنگ تجاري با اين 
كشور را محتمل دانست. بسیاري از مقامات سیاسي و 
تحلیلگران اقتصادي نیز امريكا را بازنده اصلي اين جنگ 
تجاري احتمالي مي دانند. تازه ترين گزارش هاي منتشر 
شده از افزايش صادرات امريكا به چین نیز اين موضوع 
را تايید مي كند؛ چراكه اين گزارش ها نش��ان مي دهد 
كه صادرات امريكا به چین، س��ال گذشته میالدي در 
مقايس��ه با س��ال ۲۰۱۶ افزايش قابل توجهي داشته و 
اعمال تعرفه بر اين كاالها از سوي چین شكست بزرگي 
براي امريكا به شمار مي رود. اين درحالي است كه دونالد 
ترام��پ افزايش تعرفه هاي گمركي بر كاالهاي وارداتي 
چی��ن را راهي مناس��ب براي كاهش كس��ري تجاري 
امريكا مي دان��د. از طرفي، منوچین وزي��ر خزانه داري 
امريكا تعديل تراز منفي تجاري امريكا با چین را به نفع 

دو كشور توصیف كرد. 
تازه ترين گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد كه 
در سال میالدي گذشته، صادرات محصوالت از امريكا 
به چین افزايش قابل توجهي يافته اس��ت. براساس اين 
گزارش، ارزش كل صادرات تجهیزات هوافضا از امريكا 
به چین در س��ال ۲۰۱۶ ح��دود نزديك به ۱۵میلیارد 
دالر ب��ود كه در س��ال ۲۰۱۷ تا م��رز ۱۶میلیارد دالر 
رس��ید. اين درحالي است كه كارشناسان بر اين باورند 
چین در تولید ماهواره و تجهیزات هوافضا تنها به منابع 
و ظرفیت هاي ملي تكیه مي كند. عالوه بر آن محصوالت 
مختلف اين كش��ور در حال عرضه در بازارهاي جهاني 
اس��ت و محصوالت امريكايي كار دشواري براي رقابت 

با آنه��ا دارند. با اين  حال، ص��ادرات تجهیزات هوافضا 
از امري��كا به چین از س��ال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، با افزايش 

۱۱.۶درصدي روبه رو بوده است. 
طبق بسیاري از گزارش هاي منتشر شده، مهم ترين 
تولیدات صنعتي امريكا را فوالد، وسايل نقلیه موتوري، 
نف��ت خام و تجهی��زات هوافضا و ارتباطاتي تش��كیل 
مي دهد. آن طور كه در تازه ترين آمار نیز منتش��ر شده، 
در میان محصوالت صادر شده از امريكا به چین وسايل  
نقلیه موتوري ارزش بس��یار بااليي را به خود اختصاص 
داده ان��د. طبق آم��ار، در س��ال ۲۰۱۶ ارزش صادرات 
وسايل  نقلیه موتوري از امريكا به چین حدود ۷میلیارد 
دالر بوده كه در س��ال ۲۰۱۷ با ۲۱.۱درصد افزايش به 
۱۰ میلیارد دالر رس��ید. صادرات قطعات نیمه رسانا و 
الكتريكي نیز از امريكا به چین از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ 

با افزايشي ۳درصدي روبه رو بود. 
آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، چین 
دومین مصرف كننده بزرگ نفت خام جهان به ش��مار 
مي رود. طبق آمار منتش��ر ش��ده، امريكايي ها در سال 
۲۰۱۷ بیش از يك میلیون تن نفت خام به چین صادر 
كردند كه اين میزان از حجم صادرات در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل با افزايش ۳۷۳.۳درصدي روبه رو بود. 
آن طور كه گفته ش��ده، در سال ۲۰۱۶ ارزش صادرات 
نف��ت  و گاز از امريكا به چین ح��دود يك میلیارد دالر 
بوده كه در سال ۲۰۱۷ به حدود ۷ میلیارد دالر رسید. 

به گفته تحلیلگران بازار، افزايش واردات نفت چیني ها 
از امريكا در راستاي تنوع بخشیدن به تامین كنندگان 
نفتي آنهاست و پیش بیني مي شود صادرات نفت امريكا 
در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ میالدي به دلیل افزايش تولید 

نفت امريكا افزايش داشته باشد. 
در ادامه اين گزارش، گفته ش��ده كه صادرات زباله 
و ضايعات، تجهیزات ناوبري، پزش��كي و اندازه گیري از 
امريكا به چین در س��ال ۲۰۱۷ با افزايش روبه رو بوده 
اس��ت. همچنین طبق آم��ار، امريكا در س��ال ۲۰۱۷ 
صادرات مواد ش��یمیايي پايه، رزين، پالستیك و فیبر 
مصنوعي را به چین حدود ۶ تا ۱۵درصد افزايش داده 
اس��ت. آن طور كه در اين گزارش گفته شده، صادرات 
داروها و تجهیزات صنعت داروس��ازي نیز با افزايش��ي 
۲۰.۷درص��دي روبه رو بوده اس��ت. در اي��ن میان،تنها 
حجم ص��ادرات دانه هاي روغني و حبوبات از امريكا به 
چین در سال ۲۰۱۷ كاهش يافته است. طبق آمار، در 
سال ۲۰۱۶، صادرات اين محصوالت از امريكا به چین، 
ارزش��ي بیش از ۱۵ میلیارد دالر داش��ت كه در س��ال 
۲۰۱۷، ب��ا ۱۱.۶ درصد كاهش حدود ۱4 میلیارد دالر 
شد. آن طور كه گفته شده، سیاست هاي جديد تجاري 
ترامپ كه اعتراض كشورهاي طرف تجارت با امريكا را 
در پي داش��ته، عالوه بر افزايش نگراني ها از آغاز جنگ 
تجاري با چین، بر عملكرد بازارهاي بورس نیويورك نیز 

تاثیر گذاشته است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

آنهاتاويبراييكنقشچاقميشود
آن هات��اوي، بازيگ��ر امريكاي��ي قرار 
است در ش��مايلي متفاوت در يك فیلم 
بازي كند. به گزارش آسوشیتدپرس، آن 
هاتاوي قصد دارد با اضافه وزن براي يك 
فیلم در نقش��ي بازي كند كه درباره يك 
فرد چاق است. وي با انتشار يك ويديو از 
تمرين هاي روزانه اش در اينستاگرام نشان 

داده كه به صورت يك كار روزانه اين تمرين ها را انجام مي دهد تا فرم بدنش را تغییر 
دهد. هاتاوي ۳۵س��اله نوشت: دارم براي يك نقش سینمايي وزن اضافه مي كنم و 
اوضاع دارد خوب پیش مي رود. براي همه آنهايي كه قرار اس��ت در ماه هاي آينده 
مرا دست بیندازند بايد بگويم اين من نیستم، اين شمايید. با اين حال بازيگر فیلم 
»شیطان پرادا مي پوشد« نگفته اين تغییر وزن براي چیست. او شماري از پروژه هاي 
در دست اجرا دارد كه مي تواند اين تغییر وزن براي يكي از آنها باشد. ازجمله فیلم 
»س��ريع زندگي كن راحت بمیر« كه درباره يك زن نیويوركي است كه زندگي اش 
با بچه دار ش��دن عوض مي شود و »قايق زندگي« كه درباره يك زن جوان است كه 
براي قتل دادگاهي مي شود. فیلم بعدي هاتاوي كه به زودي اكران مي شود »اوشن 
هش��ت« است كه در آن او در كنار شماري از زنان سرشناس سینما ازجمله كیت 
بالنشت، داكوتا فنینگ، ساندرا بوالك و ريحانا بازي كرده است. اين درحالي است 
كه جنیفر الرنس اخیرا براي بازي در نقش يك بالرين در فیلم »گنجش��ك قرمز« 
وزن كم كرده بود و مي گفت همیشه احساس گرسنگي مي كرد. وي در مصاحبه يي 
گفته بود، روزي را به ياد مي آورد كه اجازه داشت فقط ۵ ورق چیپس موز بخورد. 
يكي از به ياد ماندني ترين تغییر وزن ها را نیز رنه زلوگر براي فیلم »خاطرات بريجیت 

جونز« انجام داده بود كه حدود ۱۵كیلو اضافه وزن داشت. 

بيمهريهاييبه»عالفخانه«كرمانشاه
»عالف خانه« بخش��ي از ب��ازار بزرگ 
كرمانش��اه اس��ت كه به دلیل بي توجهي 
مس��ووالن رو به تخريب است. عالف خانه 
را محدوده ي��ي از محوط��ه ب��ازار ب��زرگ 
كرمانشاه در خیابان جوان شیر مي نامند كه 
اين روزها به »آخ��ر تاريكه  بازار« يا »بازار 
پارچه فروش ها« نیز معروف اس��ت. قدمت 

اين محدوده كه در قديم محل فروش جو، گندم و بُنش��ن- حبوبات- بوده به ۱۱۰تا 
۱۵۰س��ال پیش برمي گردد اما به دلیل بي توجهي آسیب هاي زيادي ديده و مي توان 
گفت درحال تخريب است. ساكنان قديمي محوطه را عالف خانه مي گويند، محوطه يي 
كه ساختار معماري آن به وضوح كاروانسرا بودن آن را در گذشته نشان مي دهد و عالوه 
بر اس��كان موقت، محلي براي داد و ستد ارزاق)جو و گندم و بنشن( به شمار مي آمده 
است، قسمتي از عالف خانه طاق دار و سرپوشیده است و بخشي از آن رو باز اما همچنان 
ش��كل قديمي خود را حفظ كرده است. هر چند ثريا باباخاني، معاون میراث فرهنگي 
اداره كل میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري استان كرمانشاه در بهمن سال 
۱۳۸۶ از پايان عملیات مرمت و بازسازي عالف خانه با صرف ۲۵۰میلیون ريال اعتبار 
خبر داده بود اما امروز اتاقك هاي عالف خانه به انبار زباله بدل ش��ده  و رو به فراموشي 
مي روند. در گذشته يي نه چندان دور به غیر از دادوستد بخشي از فعالیت هاي تولیدي 
نیز در بازار عالف خانه انجام مي ش��د ولي با گذشت زمان تعداد تولیدكنندگان آن كه 
بیش��تر صنعت گران بودند، كاهش يافت و امروز جز بن��اي رو به ويراني چیزي در آن 
نمي توان ديد. هر چند امروز سكوت در »عالف خانه« حرف اول را مي زند اما با نگاهي 
س��طحي به فضاي داخلي محوطه عالف خانه و بخش هاي مرمت  ش��ده  اين كاروانسرا 

مي توان به بي توجهي اي كه بعد از مرمت نسبت به اين بخش تاريخي شده، پي  برد. 

تاريخنگاري

آغاز موفقيت آميز عمليات كربالي 9 
بیس��تم فروردين ۱۳۶۶، عملیات  كربالي  ۹ با رمز »يا مهدي  ادركني )عج(« و با 
هدف  آزادسازي  ارتفاعات  منطقه ، در منطقه  عملیاتي قصرشیرين  توسط نیروي  زمیني 
ارتش  جمهوري  اس��المي ايران  به  وقوع  پیوس��ت  و در نتیجه  ارتفاعات  ۵4۲ و پاسگاه  
مرزي  باباهادي  آزاد شدند. از جمله  يگان هاي  منهدم  شده  دشمن  مي توان  گردان هاي  
۳، ۱ و 4 از تیپ  كماندويي سپاه  دوم  و گردان  4 نیروي  مخصوص  از تیپ  ۳ را نام  برد. 
همچنین  تعداد زيادي  خمپاره  انداز، تیربار، جنگ  افزار انفرادي  و مقدار زيادي  مهمات  
نیز به  غنیمت  گرفته  ش��د و ۱۸۰۰نفر از بعثي ها  نیز كش��ته ش��دند و ۵۵ نفر آنها  به  
اسارت  نیروهاي ارتش  در آمدند. در حالي كه  منطقه  شلمچه  شاهد درگیري  و پیروزي  
رزمندگان  بود، جبهه  جديدي  در غرب  علیه  نیروهاي  عراق  گشوده  شد. نیروي  زمیني 
ارتش  جمهوري  اس��المي ايران ، دش��من  را در تنگه  باباهادي  مورد حمله  قرار داد و با 
عب��ور از تله هاي انفجاري  و میدان هاي  مین به  دش��من  يورش  بردند و پس  از نبردي  
كم  نظیر در مدت  ۳س��اعت ، تنگه  مهم  باباهادي  را واقع  در منطقه  پیش��گاه  به  تصرف  
خ��ود در آوردند و باقیمانده  نیروهاي  عراق  را وادار به  فرار كردند. فرماندهان  بعثي به   
دلیل حساسیت  منطقه، نیروهاي  پراكنده  را به  سرعت  جمع آوري  و اقدام  به  انجام  ۱۰  
پاتك  كردند كه  نیروهاي ارتش با مقاومت، همه  پاتك ها را س��ركوب  كرده  و دش��من  
بعثي بدون  گرفتن نتیجه  به  عقب  رانده  ش��د. در جريان  دفع  اين  پاتك ها، ۱۵دستگاه  
تانك ، ۳۵ دستگاه  نفربر، ۵خودرو، چندين  انبار مهمات  و ۲آتشبار دشمن  منهدم  شده  
و مقادير قابل  توجهي سالح  و مهمات  آنها نیز به  غنیمت  رزمندگا ن  درآمد. در عملیات 
محدود »كربالي ۹« بیش از ۲هزار و ۵۰۰ نیروي عراقي توسط نیروهاي ارتش ايران 
كشته شدند و همه اهداف از پیش تعیین  شده از اجراي اين عملیات تامین شد. اين 
عملیات در منطقه عمومي س��رپل ذهاب در شمال غربي كوه قراويز توسط نیروهاي 
ارتش انجام ش��د و با توجه به محدوديت زمان و مكان، دستاوردهاي قابل توجهي به 
همراه داشت. اين عملیات ساعت يك بامداد مورخ ۲۰ فروردين ۱۳۶۶ با رمز »يا مهدي 
ادركني )عج(« با حمله رزمندگان تیپ ۳ لشكر ۸۱ زرهي كرمانشاه آغاز شد؛ سرعت 
عمل مناس��ب همراه با غافلگیري را مي توان از عوامل اصلي پیروزي در اين عملیات 

محدود نام برد. پايگاه رزمي كرمانشاه برابر امريه ستاد هوانیروز با اختصاص قسمتي از 
توان رزمي خود و به كارگیري ۱۲فروند از انواع بالگرد ضمن ادامه پشتیباني پدافندي از 
قرارگاه غرب در منطقه ايالم و سومار عملیات پشتیباني هوايي از نیروهاي عمل كننده 
خودي در عملیات »كربالي ۹« را نیز به عهده گرفت لذا ۲ روز قبل از شروع عملیات، 
گروه هوانیروز در پادگان ابوذر س��رپل ذهاب مس��تقر شد و خلبانان و افسران رابط در 
محل قرارگاه از نحوه اجراي عملیات و وضعیت نیروهاي خودي و دشمن توجیه شدند. 
با توجه به اينكه نیروهاي خودي در همان شب نخست عملیات، اهداف از پیش تعیین 
شده  را تصرف كردند ولي نیروهاي عراق طي ۳ روز متوالي اقدام به انجام چندين پاتك 
سنگین كردند كه اين پاتك ها با حمايت هواپیماهاي جنگي صورت مي گرفت. انگیزه 
باال و فشار بیش از حد نیروهاي عراق در پاتك ها، نیروهاي خودي را در شرايط بسیار 
سخت و نامناسب قرار داده بود لذا در اين زمان تیم هاي آتش هوانیروز وارد عمل شدند 
و با اجراي آتش سنگین خود هر بار چندين تانك نفربر و ساير ادوات زرهي دشمن را 

به آتش كشیدند و نیروهاي عراق را وادار به عقب نشیني كردند. 
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