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رييس جمهوري در دفاع  از وزير علوم اظهار كرد

معامله  بر سر دانشگاه نكردم
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گزارش ویژه

 گزارش جلسه مجمع عمومي
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس

14و    15

 با راي اعتماد به دو وزير علوم و نيرو، كابينه دوازدهم تكميل شد

رنا
: اي

س
عك

انقالب اسالمي بسياري از بنيان ها را د ر ايران تغيير 
د اد . ابتد اي انقالب چند  نس��ل از مد يران كه تجربيات 
گرانبهايي د اش��تند  به جبر زمانه از اي��ران رفتند  يا از 
تصد ي ام��ور باز ماند ند . به اجبار جواناني كه غالباً فاقد  
تجربه كافي بود ند  سمت ها را پر كرد ند . طبيعتا كسب 
تجربه با س��عي و خطا ممكن بود  و د ر اين راه كش��ور 
هزينه هاي زياد ي براي اين جوانان پرد اخت كرد  تا نسلي 
از مد ي��ران كه جنگ و س��پس د هه هاي پس از جنگ 
كشور را اد اره كرد ند  تربيت شود . پاي صحبت هاي همان 
مد يران جوان انقالب كه امروز همگي مس��ن محسوب 
مي شوند ، بنشينيم متوجه مي ش��ويم كه خود شان به 
بعضي تند روي ها و اشتباهات معترف هستند  ولي زماني 
كه تجربه به شكلي مطلوب به نسل جد يد  منتقل نشود  

طبيعتا تنها راه آزمون و خطاست...

تازه ترين گزارش بانك مرك��زي از تحوالت بازار 
مس��كن پايتخت حكاي��ت از آن دارد كه در 7ماهه 
نخس��ت س��ال 1396 تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران به 99هزار واحد مس��كوني 
رس��يده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 
افزايش 6.3 درصدي را نش��ان مي دهد ضمن اينكه 
در اين مدت متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد 
مسكوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در ش��هر تهران 4.61ميلي��ون تومان بوده كه 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل 6.5  درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. افزايش قيمت خري��د و فروش يك 
مترمربع زيربناي واحد مسكوني همچنين رشد تعداد 
معامالت در 7ماهه سال جاري نسبت به مشابه سال 
گذشته، نشانه خوبي مبني بر بهبود معامالت در سال 
جاري و تا حدودي نويدبخش رونق در بازار مس��كن 

است ...

جوانگرايي بي ريشه

پيشروي مسكن در مسير رونق اندك

سرمقاله

مسكن

 صفحه 6  
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بورس و فرابورس

5

شائبه دستكاري قيمت توسط 
بازار گردان ها در بازار سهام

گروه بورس  مسعود كريمي  
بازارگرداني در بازار سرمايه ايران با هدف تنظيم 
عرضه و تقاضا، تحديد دامنه نوسان قيمت و افزايش 
نقدشوندگي ورقه بهادار انجام مي شود. بر اين اساس، 
بازارگردان ها موظفند با اخذ مجوز الزم از س��ازمان 
بورس، سفارش هاي خريد و فروش خود را با رعايت 
شرايطي مشخص وارد سامانه معامالت بورس كنند. 
در همين حال، چند وقتي اس��ت كه در بازار سرمايه 
صحبت هايي مبني بر اينك��ه برخي بازار گردان ها به 
رس��الت اصلي خود عمل نمي كنن��د و باعث ضرر و 
زي��ان جامعه س��هامداري مي ش��وند ني��ز به گوش 
مي رس��د. در عين حال، بايد عملك��رد بازارگردان ها 
طوري باشد كه ش��ائبه دستكاري قيمت در سهام و 
افت قيمت س��هام را در بازار ايج��اد نكند. از طرفي 
مشاهده مي ش��ود كه برخي سهامداران عمده بدون 
اخذ مجوز هاي الزم از سازمان بورس اقدام به فعاليت 
در راس��تاي بازارگرداني در معام��الت بازار مي كنند 
كه اين موضوع هم نوعي مناس��ب ارزيابي نمي شود 
چراكه س��از و كار قانوني و الزم آن توسط نهاد ناظر 

بورس درنظر گرفته شده است...

 فراز جبلي   

آمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي:

ايران به تمام تعهداتش در برجام عمل كرده است 



 اگ�ر حمايت ه�اي اي�ران نب�ود، ع�راق از بين 
مي رفت؛ايس�نا| هادي العامري دبيركل سازمان بدر 
عراق در نخستين كنفرانس در مورد تروريسم در بغداد 
گفت: از فتواي مرجعيت ديني و حمايت هاي جمهوري 
اسالمي ايران تقدير و تشكر مي كنيم. در ابتداي جنگ 
با داعش ائتالف بين المللي از عراق حمايت نكرد، بلكه 
جمهوري اسللالمي ايران بود كه از همان ابتدا در كنار 
عراق ايستاد. وي افزود: در جنگ با داعش، ايران بود كه 
در كنار عراق ايستاد نه ائتالف بين المللي ضد داعش كه 

امريكا آن را رهبري مي كند. 
 هي�ات مذاكره كننده اي�ران وارد قزاقس�تان 
ش�د؛مهر| حسللين جابري انصللاري معللاون عربي و 
آفريقايي وزارت خارجه به همراه هياتي از كارشناسان 
براي شللركت در نشست آسللتانه 7 كه با حضور ايران، 
تركيه و روسلليه برگزار مي شللود، وارد قزاقستان شد. 
براسللاس اين گزارش نشسللت آسللتانه 7 قرار است، 
دوشنبه و سه شللنبه هفته جاري در آستانه قزاقستان 
برگزار شود. در نشست هاي آستانه نمايندگان سازمان 
ملل نيز حضور دارند. بسللياري از كارشناسللان مسائل 
منطقه نشسللت هاي آسللتانه را در حل بحران سياسي 
سوريه موثر دانسته و به ادامه موفقيت هاي اين اجالس 

اميدوار هستند. 
 س�ازوكارهايي براي بررسي موارد نقض برجام 
وج�ود دارد؛ايس�نا| علي الريجانللي رييس مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه امريكا به اذعان كشورهاي 
عضللو 1+5 برجام را نقض مي كند، گفت كه مسللاله از 
برجام عبور كرده و امريكايي ها وارد حوزه هايي شده اند 
كه ما روي آن حسللاس هستيم. وي در پاسخ به تذكر 
نماينللده محالت مبني بر اينكه طبق گللزارش وزارت 
خارجلله حداقل 1۸ مورد نقللض فاحش برجام صورت 
گرفته اما گزارشي درباره اجراي قانون اقدام متقابل ارائه 
نشللده است، افزود: امريكايي ها با اقدامات مكرر خود از 
توافق برجام تخلف مي كنند و مسللاله آن قدر روشللن 
است كه كشورهاي عضو 1+5 اذعان دارند اين تخلف ها 
موجب نقض توافق مي شود. البته ساز و كارهايي وجود 

دارد كه موارد نقض بررسي شود. 
 تصوي�ب قطعنامه پيش�نهادي اي�ران درباره 
خلع سالح هس�ته اي؛فارس| قطعنامه پيشنهادي 
ايران درباره خلع سللالح هسته يي كه خواستار اجراي 
تعهدات كشورهاي هسته يي درباره خلع سالح هسته يي 
در چارچوب پيمان منع گسترش سالح هاي هسته يي 
)ان پي تي( است، با راي مثبت 11۲كشور تصويب شد. 
عنوان اين قطعنامه »پيگيري اجراي تعهدات پذيرفته 
شللده در كنفرانس هللاي بازنگللري دولت هللاي عضو 
ان پي تي در سال هاي 1۹۹5، ۲۰۰۰و ۲۰1۰« است كه 
پيش نويس آن توسط هيات ايران به كميته خلع سالح 
و امنيت بين المللي سازمان ملل ارائه شد. اين قطعنامه 
با وجود مخالفت امريكا، رژيم صهيونيستي، كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا و چند هم پيمان عمدتا غربي امريكا 
با آراي مثبت اكثريت قريب به اتفاق كشللورهاي عضو 

جنبش عدم تعهد تصويب شد.
 هش�دار وزير خارجه اس�تراليا درباره تبعات 
خ�روج امري�كا از توافق هس�ته اي؛خبرآنالين| 
سيدني مورنينگ هرالد، جولي بيشاپ وزير امور خارجه 
استراليا نسبت به رويكرد دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا در قبال توافق هسللته يي ايران و گروه 1+5 كه 
در جوالي ۲۰15 حاصل شد، ابراز نگراني كرد. بيشاپ 
گفت كه در رايزني هايش با مقامات امريكايي، به ويژه 
وزير امور خارجه هشللدار داده اسللت كه اگر امريكا از 
توافق هسللته يي اش با ايران خارج شللود، كره شمالي 
چطور مي تواند به امريللكا و حرف هايش اعتماد كند. 
وزيللر امور خارجه اسللتراليا همچنين گفللت كه ماه 
گذشللته پس از آنكه ايران در مجمع عمومي سازمان 
ملللل اين موضوع را مطرح كللرده، وي نيز به مقامات 
امريكايي گفته است كه امريكا با چنين اقدامي اعتبار 
خللود را ازجمله در موضعش در قبال كره شللمالي از 

دست خواهد داد. 
 امض�اي احكام انتصاب ۴ ش�هردار از س�وي 
وزير كشور؛پايگاه اطالع رس�اني وزارت كشور| 
سيدمحمدعلي افشللاني، معاون عمران و توسعه امور 
شهري و روستايي وزير كشور از امضاي احكام انتصاب 
شللهرداران اردبيل، زنجان، فرديس و ورامين از سوي 
وزير كشللور خبللر داد. وي گفت: وزير كشللور احكام 
انتصاب حميد لطف اللهيان شهردار اردبيل، مسيح اهلل 
معصومللي شللهردار زنجان، منوچهر غفاري شللهردار 
فرديس و حسين دهقاني شهردار ورامين را امضا كرد.
 آغ�از به  كار نخس�تين هيات منصف�ه جرايم 
سياسي؛ايلنا| اعضاي جديد هيات منصفه مطبوعات 
و نخسللتين هيات منصفه جرايم سياسي استان تهران 
سللوگند ياد كردند. غالمحسين اسماعيلي، رييس كل 
دادگستري اسللتان تهران در مراسللم تحليف اعضاي 
جديد هيات منصفه مطبوعات و نخستين هيات منصفه 
جرايم سياسللي استان تهران با اشللاره به رسالت هاي 
حرفه يي اصحاب رسللانه طبق قوانين و مقررات، ميزان 
پرونده ها، جرايم و تخلفات مطبوعاتي را نسبت به آمار 
باالي نشريات و رسانه ها در كشور، پايين دانست و بيان 
كرد: در صدر بودن برخي جرايم مطبوعاتي نظير نشللر 
اكاذيب يا افترا، زيبنده جامعه رسانه يي كشور نيست و 
بايد هر چه بيشللتر در جهت كاهش اين قبيل جرايم، 

اقدامات اساسي صورت گيرد. 
 انه�دام تيم فضاي مجازي ضد انقالب به بهانه 
بزرگداش�ت كوروش؛مي�زان| وزارت اطالعات تيم 
مجري جريللان ضد انقالب در فضللاي مجازي كه به 
بهانه روز بزرگداشللت كوروش در هفتم آبان خواهان 
اقداماتي متناسب با اهداف از پيش طراحي شده مانند 
آسلليب به اموال عمومي بود را منهدم كرد. در همين 
راسللتا براي صيانت از امنيت رواني جامعه و ممانعت 
از عملياتي سللازي رفتارهاي آسلليب زا، خطوط اصلي 
توليللد محتوا و هدايت آنان مللورد رصد و واپاش قرار 
گرفت. منابللع خارجي به هدايتگري اعضاي اصلي در 
فضاي مجازي مي پرداختند. پس از تالش هاي فراوان 
كنشللگران، اليه اصلي فعال از سوي وزارت اطالعات 
شناسللايي و منهدم گرديد. يكي از اهداف دشللمنان 
ايجاد واگرايي در بدنه جامعه ايراني با بحران سازي هاي 

تصنعي در كشور است. 
 دس�تگاه هاي مسوول تكليف سپنتا نيكنام را 
مشخص كنند؛تسنيم| رييس شوراي عالي استان ها 
گفت: موضوع عضويت يا لغو سللپنتا نيكنام در شوراي 
شللهر يزد يك موضوع كامال حقوقي و شللرعي است و 
مسللووالن مربوطه هر چه سللريع تر نظر نهايي خود را 
در اين خصوص اعالم كنند. مهدي چمران با اشللاره به 
حواشللي پيش آمده درخصوص عضويت سپنتا نيكنام 
گفت: با توجه به طوالني شدن موضوع و حواشي پيش 
آمده در شللبكه هاي اجتماعي بايد هللر چه زودتر اين 
موضوع تعيين تكليف شود ضمن اينكه دستگاه ها نظر 
خود را براي موضوعات مشابه در آينده نيز بيان كنند. 

روي موج خبر

راي اعتماد بهارستاني ها به 2 وزير باقي مانده روحاني 

كابينه دوازدهم تكميل شد 
 روحاني ياد هاشمي را زنده كرد      توييت معنادار رييس جمهوري پس از سخنراني اش

آمانو در ديدار با مقامات كشورمان:

ايران به تمام تعهداتش در برجام عمل كرده است 
گروه ايران  

يوكيللا آمانو مديللركل آژانس بين المللللي انرژي 
در راسللتاي ديدارهاي متقابل ميللان مديران آژانس 
بين المللللي انرژي اتمللي و مقامات ايللران و با هدف 
مرور آخرين وضعيت همكاري ها و ارتباطات دوطرف 
در زمينه هاي مختلللف مرتبط با برجام، امور پادماني 
و همكاري هللاي هسللته يي در امور صلح آميللز وارد 

كشورمان شد.
 او در حالللي به تهران آمد كه مواضع اخير دونالد 
ترامللپ رييس جمهللوري امريللكا در خصللوص عدم 
پايبنللدي ايران به تعهدات برجللام با واكنش رهبران 
كشللورهاي مختلف جهان از جمله كشللورهاي عضو 
گروه 1+5 مواجه شللده اسللت، اين درحالي است كه 
آژانس بين المللي اتمي هشللت بللار متوالي پايبندي 
ايران به تعهدات برجام را تاييد كرده اسللت. آمانو در 
يك  روز اخير با علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي 
اتمي، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و همچنين 
حسن روحاني ديدار كرد. رييس جمهوري كشورمان 
ديروز و پللس از دفاعياتش در صحن علني از وزيران 
پيشنهادي، با يوكيو آمانو مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ديدار و گفت وگو كرد. حسللن روحاني در 
اين ديدار با بيان اينكه ايران همان طور كه بارها اعالم 

كرده هرگز نخستين كشوري نخواهد بود كه از برجام 
خارج مي شود، گفت: تا زماني به برجام پايبند و متعهد 
هسللتيم كه بتوانيم از منافع قيد شده در آن بهره مند 
شويم. وي افزود: اعتبار آژانس بين المللي انرژي اتمي 
به عنوان يك نهاد مهللم بين المللي در افكار عمومي 
جهان بر مبناي اين اسللت كه بللدون تاثيرپذيري از 
قدرت ها، فعاليت هاي حرفه يي و فني خود را به انجام 
برساند و اينكه برخي كشورها و مقام هاي آنها بخواهند 
بر تصميمات آژانس تاثير بگذارند و اعمال فشار كنند 
براي ما قابل قبول نيست. يوكيو آمانو هم در اين ديدار 
 برجام را توافقي بسلليار خوب دانسللت و گفت: امروز

بر اسللاس تالش هاي مشللتركي كه به انجام رسلليده 
مي توانيم تاكيد كنيم كه جمهوري اسللالمي ايران به 
تمام تعهدات خود در چارچللوب مقررات بين المللي 
و برجام عمل كرده اسللت. مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي با تاكيد بر اينكه اكثر مقامات و مسووالن 
عالي رتبه كشللورهاي جهان در فضللاي بين المللي با 
قدرت از برجللام حمايت مي كنند، اظهار كرد: اجراي 
تعهدات و پايبندي به آنها از سوي همه طرف ها نقش 
اساسي و حياتي در ثبات و آينده برجام خواهد داشت. 
وي با تجليل از پايبندي جمهوري اسللالمي ايران در 
عمل به تعهدات خود در برجام خاطرنشان كرد: اعتبار 

آژانس بسيار حايز اهميت بوده و همچنان بر بي طرفي 
خللود در مواضع ادامه مي دهد و بر اسللاس حقايق و 

پادمان ها گزارش هاي واقعي را ارائه خواهد كرد. 

 سفر آمانو به خواست خودش انجام شده است
ديدار رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي با رييس 
سازمان انرژي اتمي پشت درهاي بسته انجام شد. پس 
از ايللن ديدار علي اكبر صالحللي در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و گفت: راجع به بند »تي« هميشه صحبت 
شللده و اين موضوع روشني است و آقاي عراقچي هم 
مواضع ايران را به آژانس بيان كرده است. او در پاسخ 
به اين سللوال كه آيا آمانو درخواسللت جديدي براي 
بازرسي از سايت هاي ايران ارائه كرده است، گفت: اين 
براي چندمين بار اسللت كه آقاي آمانو به ايران سفر 
مي كند و اين سفر به طور خاص و به خواست خودشان 
انجام شده اسللت. معاون رييس جمهوري در بخشي 
از اظهاراتللش تصريح كرد: ما چيللزي به نام بازديد از 
مراكللز نظامي نه در قللرارداد پادماني و نه در پروتكل 
الحاقي و نه در مفللاد برجام نداريم لذا بي خود درباره 
آن صحبت نكنيم و فضا و ميداني براي اين صحبت ها 
فراهللم نكنيم. وي با بيان اينكلله بودجه خوبي براي 
طرح توسللعه پيشران هاي هسللته يي اختصاص داده 

شده است از مجلس شوراي اسالمي و سازمان برنامه 
و بودجه تشللكر كرد و اظهار داشللت: در تماس هايي 
كه با سازمان برنامه داشتيم آنها آمادگي خود را براي 
تامين بودجه اعالم كردند. يوكيا آمانو نيز پس از ديدار 
با علي اكبر صالحي در جمع خبرنگاران گفت: در مورد 
صحبت هاي ترامپ حرفي نللدارم، عنوان كنم. برجام 
بين ايران و 1+5 اسللت و شللوراي امنيت آن را تاييد 
كرده اسللت. مديركل آژانللس بين المللي انرژي اتمي 
افزود: همه كساني كه در برجام دخيل هستند بايد به 
تعهداتشان عمل كنند. ما تا به حال نظارت كرده ايم و 
مي گوييم ايران كامال به تمام تعهداتش در چارچوب 

برجام عمل كرده اسللت. وي با اشللاره به مالقات هاي 
قبلي خود با مقامات كشللورمان در ماه اكتبر در رم و 
در ماه سللپتامبر در وين افزود: از ژانويه ۲۰16 آژانس 
پايبندي ايران به توافق هسللته يي برجام را كامال زير 
نظر دارد. آژانس به صراحت اعالم مي كند كه ايران به 
تعهدات خود تحت توافق هسته يي پايبند بوده است. 
آمانو خاطرنشللان كرد: شللوراي امنيت از اين توافق 
حمايت كرده و شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمللي هم پايبندي ايران به برجام را بارها تاييد كرده 
اسللت. فقط مي توانم بگويم تمام تعهدات هسللته يي 

ايران تحت برجام كامال اجرا شده است. 

گروه ايران   هدي احمدي   
گمانه زني ها درباره وزيران پيشنهادي روحاني پايان 
يافت و سرانجام روز موعود فرا رسيد. كابينه دوازدهم 
كامل شد و روزگذشته بهارستاني ها 1۸۰ راي موافق، 
۸۲راي مخالللف و 14 راي ممتنللع تصللدي وزارت 
علللوم را به منصللور غالمي و همچنين بللا ۲۲5 راي 
موافللق، 3۸ راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 
۲76نماينده حاضر در جلسه مسووليت وزارتخانه نيرو 
را به رضا اردكانيان سللپردند. چيزي از شروع صحن 
علني نگذشللته بود كه رييس جمهوري براي دفاع از 
منصور غالمي و رضا اردكانيان وزراي پيشنهادي اش 

وارد مجلس شد.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفللت و امير حاتمي وزير 
دفاع و امور پشللتيباني، محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه و سيدمحمود علوي وزير اطالعات نيز روحاني 
را همراهي كرده و سلليدمحمود واعظي رييس دفتر 
رييس جمهوري، حسللينعلي اميري معاون پارلماني 
رييس جمهوري و سورنا ستاري معاون علم و فناوري 
رييس جمهوري به  همراه رييس جمهور به صحن علني 
مجلس آمدند. كمي بعد اسللحاق جهانگيري نيز وارد 

جلسه شد و در رديف اول نشست. 
روحاني بلله جايگاه رفت تا از وزراي پيشللنهادي 
خود دفاع كند. او در سللخنراني خللود ضمن دفاع از 
دو وزير پيشللنهادي به دفللاع از برجام و ياد و خاطره 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني پرداخت. تاكيد بر دشمني 
و عللداوت با امريكا و انتقاد از سياسللت هاي خصمانه 
و جنگ افروزانلله اياالت متحللده در منطقه كه منجر 
به ايجاد وضعيت نابسللامان در سللوريه و عراق شللد، 
ازجمله نللكات جالب توجه در نطللق روحاني بود كه 
بللا حمايت نمايندگان روبه رو شللد و در اين بخش از 
سللخنان رييس جمهوري، با شللعار مرگ بر امريكا از 
رييس جمهللوري حمايت كردنللد. رييس قوه مجريه 
پللس از صحبت هاي يك  سللاعته اش پارلمان را ترك 
كرد و زمام امور را به دسللت معاون اول خود سپرد. او 
بعد از سخنراني اش در يادداشتي قابل توجه در توييتر 
خللود و براي دفاع از وزير پيشللنهادي علوم نوشللت: 
»بللراي انتخاب وزير علوم حوصللله و تعامل كردم اما 
از معيارهايللم كوتاه نيامدم. آزادي دانشللگاه و امنيت 
دانشللجويان را با هيچ كس معامله نكللرده و نخواهم 
كرد.« )مشروح سخنراني رييس جمهوري را در صفحه 
۸ بخوانيللد(. در اين ميان گعده هاي بهارسللتاني ها از 
نخستين دقايق شللروع صحن و حتي ميان سخنان 
روحاني و حتي همكاران شان ادامه داشت. برخي آنها 
بي اعتنللا به تذكرات علي الريجاني در گوشلله و كنار 
گردهمايي مي كردند. نادر قاضي پور نماينده هميشه 
منتقللد اروميه نيللز پس از صحبت هللاي روحاني در 
حمايت از دو وزير پيشللنهادي در تذكري گفت: قرار 
بود از اسللتان آذربايجان غربي، شللرقي و اردبيل يك 
نفر به عنوان وزير به مجلس معرفي شود كه متاسفانه 
اين اتفللاق رخ نداد. در ادامه نطق نمايندگان مجلس 
نيز خالي از حاشلليه نبود كه در اين ميان شايد سهم 
جهانبخش محبي نيا بيش از سايرين بود. اين نماينده 
اعتدال گرا كه از قضا در مخالفت با وزير پيشللنهادي 
علوم نطق مي كرد، سخنانش را با نام بردن از مرحوم 
هاشللمي و حجت االسللالم والمسلللمين سيدمحمد 
خاتمي آغاز كرد. محبي نيا در همان ابتداي نطق خود، 
در سخناني كنايه آميز، با ياد كردن از مرحوم هاشمي 
و خاتمي به  نوعي به اين مساله اشاره كرد كه روحاني، 
رياست جمهوري خود را مديون اين دو چهره محبوب 

سياسي است. 

 غالمي: سرمايه اي جز سادگي ندارم 
نخسللتين وزيللر پيشللنهادي كلله براي دفللاع از 
برنامه هايش به جايللگاه رفت، منصور غالمي بود. او با 
بيان اينكه سرمايه يي جز سادگي، صراحت و صداقت 
نللدارم و هرگز از امتياز ويژه يي برخوردار نبودم، گفت: 

فرزند جهاد سللازندگي و جهاد دانشگاهي و نهادهاي 
صنفي و علمي هستم. خدمت را از پايين ترين سطوح 
آغاز كردم و اكنون با تجربه 1۲ سللال مسللووليت در 
يكي از دانشگاه هاي بزرگ كشور، نامزد قبول مسووليت 
شللدم. غالمي گفت: من دانشللگاه را عقل نقاد جامعه 

و محل اصلي گفت وگو و مكان رشللد و توسعه علمي 
مي دانم، بايد براي دانشگاه آزادي اجتماعي فراهم كرد، 
به وجود آوردن محيط با نشاط از نظر اين جناب الزمه 
كار اسللت. غالمي بيان كرد: جذب دانشجوي خارجي 
يكي ديگر از برنامه هاي ماست و تداوم و تقويت و توسعه 

بنيادهاي خيرين براي كمك به توسعه علم و فناوري، 
همراه با نظارت و رعايت هاي سياسي و صنفي مدنظر 
است. وي خاطرنشان كرد: رشد قابل توجه دانشجويان 
دختر فرصت مهمي براي تحول نقش آفريني توسللعه 
همه جانبه زنان در جامعه فراهم كرده است كه ما بايد 
از اين ظرفيت اسللتفاده كنيم. وزير پيشنهادي علوم 
افزود: همساني محيط دانشگاه براي رونق بخشيدن به 
قانونمندي فضاهاي اجتماعي و سياسي براي اعضاي 
هيات علمي اسللت و اجتناب از برخوردهاي انضباطي 
با رويكرد سياسللي و امنيتي از برنامه هاي بنده است. 
هيچ تشكل دانشجويي نبايد با محدوديت روبه رو باشد. 
تالش من جلب مشاركت همه اعضاي خانواده آموزش 
عالي و تفاهم و تعامل همگاني و ايجاد توسللعه امنيت 
محيط دانشگاهي و كاستن از نگاه امنيتي به آن است. 
پللس از اظهللارات غالمي، مخالفللان و موافقان او 
و همچنيللن وزير پيشللنهادي نيرو صحبللت كردند. 
امللا به دليل اتمام وقت با موافقت نمايندگان جلسلله 
علني نوبت صبح با اعالم مسللعود پزشللكيان به كار 
خود خاتمه داد و بهارسللتاني ها نوبت بعدازظهر ادامه 
رسيدگي به صالحيت وزراي پيشنهادي نيرو و علوم را 

در دستوركار خود قرار دادند.

 نگاه ويژه اردكانيان به بخش آب
 در نشسللت بعدازظهر ديروز رضللا اردكانيان وزير 
پيشللنهادي نيرو در دفاع از برنامه هاي خود به جايگاه 
رفللت. وي با تاكيد بر اينكه اگر پيش از اين در وزارت 
نيللرو يكي از كارها دفع سللالم فاضالب بود امروز بايد 
به آن به عنوان يك منبع جديد براي آب توجه شللود، 
افزود: امروز بايد براي حل چالش ها به سمت تجديدنظر 
درباره نحوه اسللتفاده از منابع انساني، مديريت منابع 
مالي و همچنين استفاده درست تر از ظرفيت ها حركت 
كنيللم و در اين راه با اميد و نگاه به آينده گام  برداريم. 
اردكانيان افزود: امروز ظرفيت بزرگي براسللاس سطح 
باالي آگاهي، شللناخت و آمادگي به وجود آمده است 
تا همكاري هللاي خوبي را با اميد آغللاز كنيم. من در 
برنامه هاي خود بللراي وزارت نيرو به صورت خاص به 

آب پرداخته ام و توجه جدي به آن داشته ام. 
وي در اداملله دفاعيات خود گفت: بنده به موضوع 
پسللاب به عنوان منبع جديد نگاه مي كنم. در سللطح 
دنيللا در حالللي كه ۲۰ ميليون هكتار در ۸5 كشللور 
دنيللا با فاضالب آبياري مي شللود ما نيللز پروژه يي را 
بللا آژانس هاي تخصصي دنيا در ارتباط با اسللتفاده از 
پساب در كشللاورزي راه اندازي مي كنيم و اين توفيق 
خواهد بود كه در ايران با همكاري كارشناسان شروع 
به پياده كردن آن كنيم و در اين راستا ظرفيت سازي 
صورت مي گيرد. وزير پيشللنهادي نيرو خاطرنشللان 
كرد: آب شيرين كن ها استفاده از آب هاي ژرف و ساير 
منابعي كه به عنوان منابع جديد آبي مطرح مي شود، 

مورد توجه قرار مي گيرد.
وي تاكيللد كللرد: در دوره مديريت تقاضا با صرف 
انتقللال آب در نقطه دوم مسللائل را حللل كرده ايم يا 
خواسللته ايم با عدم انتقال مسللائل نقطه مبدا را حل 
كنيم امللا بايد گفت كه ما بايد به مسللائل متعددي 
بپردازيم. تلفات در شبكه هاي آب شرب و كشاورزي را 
بايد مورد توجه قرار دهيم. كاهش آالينده ها در ارتباط 
با منابع زيرزميني بايد مللورد توجه قرار گيرد. وي با 
تاكيد بر اينكه بايد آب موجود را درست مصرف كنيم، 
بيان كرد: بي توجهي به نوع مصرف و الگوي مصرف و 
انتقال و عدم انتقال چاره كار نيسللت. اين امر مستلزم 

بررسي دقيق و صحيح است. 
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چهرهها

سللفير سللوريه در ايران تهديدات اخير امريكا عليلله ايران را 
بازتوليد سياسللت هاي چهاردهه گذشللته واشنگتن عنوان كرد و 
گفت: دولت هايي كه در امريكا بر سر كار مي آيند از ديد اسراييل به 
منطقه نگاه مي كنند و با زبان اين رژيم صحبت مي كنند. به گزارش 
ايرنا، عدنان محمود افزود: تحركات در شللمال سوريه كه از جمله 
آنها مي توان به جلوگيري از پيشروي ارتش سوريه و هم پيمانان آن 
اشاره كرد در واقع تحوالت ريشه يي است كه در ميدان جنگ رخ 
داده و امريكا و برخي طرف ها را وادار كرده تا اقدامات و تحركاتي 
انجام دهند. اين مقام سللوريه تاكيد كرد: كساني كه مي خواهند با دولت سوريه روابط برقرار 
كنند بايد حمايتشان را از تروريست ها متوقف كنند و همچنين به تحريم هاي يك جانبه عليه 
كشللور و ملت سوريه كه معيشت و زندگي مردم سوريه را هدف قرار داده پايان دهند اين به 
عنوان پيش شرط دولت سوريه براي هر نوع ارتباط و همكاري است. عدنان محمود خاطرنشان 
كرد: اتحاديه عرب ديگر مستقل نيست و تصميمات آن از سوي برخي كشورهاي عضو و در 
راسللتاي به اجرا گذاشتن اين توطئه تجاوزگرانه عليه سوريه مصادره شده است. وي تصريح 
كرد: جمهوري اسالمي ايران امروز به عنوان شريك اصلي ارتش، مردم و دولت سوريه در تمام 
پيروزي ها و دستاوردهايي كه تاكنون تحقق پيدا كرده، سهيم است و در بازسازي سوريه نيز 
نقش اول را خواهد داشللت. عدنان محمود همچنين تاكيد كرد: در حال حاضر مردم منطقه 
در ارتباط با اقدامات و عملكردهاي اياالت متحده در منطقه از جمله كشللتارها و تجاوزهايي 

كه عليه كشورهاي ديگر مانند افغانستان، عراق، سوريه و يمن انجام مي دهد، بيدار شده اند. 

دولت هاي امريكا از نگاه اسراييل به منطقه نگاه مي كنند
مهدي فضائلي، كارشللناس مسائل بين الملل با اشاره به برخي 
حواشي سللفر رييس جمهوري به نيويورك گفت: در جريان سفر 
آقاي روحاني به نيويورك براي شركت در اجالس ساالنه سازمان 
ملل كه در روزهاي پاياني شللهريور سال جاري انجام شد، ترامپ 
رييس جمهور امريكا از وي براي يك ديدار حضوري دعوت كرده اما 
با پاسخ منفي رييس جمهور كشورمان روبه رو شده است.  فضائلي 
در ادامه اشللاره مي كند: اين درخواست، يك روز پس از سخنراني 
توهين آميز ترامپ نسللبت به كشللورمان صورت گرفته است. اين 
كارشناس مسائل بين الملل در يادداشتي كه در فارس منتشر شده، آورده است: جالب اينكه 
ماكرون، رييس جمهور فرانسه نيز پيگير اين مالقات بوده و در جهت ترغيب آقاي روحاني به 
پاسللخ مثبت تالش مي كرده اما او هم ناكام مانده اسللت. وي در ادامه مي نويسد: طي نزديك 
به 4دهه گذشللته هم جمهوري خواهان و هم دموكرات ها، بارها در اين جهت تالش كرده اند. 
چرايي آن  هم واضح اسللت. امريكايي ها مطمئن هستند كه نفس چنين مذاكراتي براي آنها 
پرسود خواهد بود. فضائلي با اشاره به رفتار غيرمنطقي امريكايي ها به اين نكته اشاره مي كند: در 
ماجراي اخير، وقاحت امريكايي ها در حدي بوده كه پس  از آنچنان نطقي اين چنين درخواستي 
را مطرح كرده اند تا از سللويي رجزخواني و هيبت خود را به رخ بكشللند و از سوي ديگراحيانا 
با وعده و وعيد مسير سازش را هموار كنند؛ همان سياست قديمي چماق و هويج!وي گفت: 
در پايان اين يادداشت جا دارد از آقاي روحاني كه در چارچوب راهبرد نظام عمل كرده و هم  
دست دراز و مخمل كشيده ترامپ را پس  زده و هم به فرانسوي ها ميدان نداده، تشكر كنيم.

پاسخ منفي روحاني به درخواست ترامپ براي مالقات حضوري
سللخنگوي قللوه قضاييه در نشسللت خبري خللود جزئياتي از 
اقدامات قوه قضاييه و بانك مركزي براي حل مشللكالت موسسات 
مالي كاسپين و فرشتگان ارائه كرد. به گزارش ايلنا، محسني اژه اي 
در صد و بيستمين نشست خبري خود گفت: درباره مساله شركت 
تعاوني اعتبار و مسووالن ذي ربط در بانك مركزي بايد بگويم در يك 
مقطع زماني وزارت تعاون وقت به شركت هاي تعاوني اعتباري مجوز 
داد و هيچ نظارتي نشللد. وي افزود: بر اثر دو كوتاهي يكي از ناحيه 
وزارتخانه ذي ربط كه به كساني كه شايستگي نداشتند، مجوز داد و 
بعد بانك مركزي كه نظارت بعدي را نكرد اين مساله استمرار داشت تا امروز كه مي خواهند جلو 
اينها را بگيرند. معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: ما در اين پرونده ها نگاه اولمان به اين است كه 
در عرض بررسي مساله اتهام تالش براي عدم تضييع مال مردم صورت گيرد اما اينجا قوه قضاييه 
نمي تواند پولي به مردم بدهد. چندين جلسه با مجلس و رييس بانك مركزي و كارشناسان بانك 
مركزي براي حل موضوع برگزار شللده اسللت. وي گفت: قرار شللد با نظر بانك مركزي و اضافه 
كردن 5۰۰ ميليارد تومان مشللكل حل شللود. يك وقت اموال تكافوي همه طلب ها را مي دهد 
آنجا كه اموال كافي نيست بايد تالش شود تا اموال جديد شناسايي شود. با بررسي هاي صورت 
گرفته تا االن فرشتگان كسري دارد. كل اموال كمتر از سپرده ها و سود است. در ادامه خبرنگاري 
پرسلليد، مهدي طارمي قراردادي با پرسپوليس بسته كه مشخص شد اين قرارداد صوري بوده 
است. دادستاني به اين پرونده ها ورود كرده است كه اژه اي پاسخ داد: اگر چنين چيزي باشد كه 

قرار باشد پولي با قرارداد صوري برداشت شود، جنبه اختالس دارد.

توضيحات اژه اي درباره مشكل موسسات كاسپين و فرشتگان

اظهارنظر 

                                           نمايندگان موافق وزير پيشنهادي علومحوزه انتخابيهنام و نام خانوادگي
وزير پيشنهادي علوم به مسائل علمي اهميت مي دهد و با وجود محدوديت مالي هيچ گاه پژوهش را تعطيل نكرده است. نماينده بروجردعباس گودرزي

برخي چنان در مورد وزير پيشنهادي علوم سخن مي گويند انگار ترامپ او را به مجلس معرفي كرده است. نماينده نوشهرقاسم احمدي الشكي
وزير پيشنهادي علوم فردي تحصيلكرده است و مراتب را پلكاني طي كرده. اگر فردي را براي مسندي قبول نداريم نبايد او را تخريب كنيم. نماينده گرگاننبي هزارجريبي

وزير پيشنهادي علوم، فردي متدين و داراي مشي اعتدال است كه به منويات رهبر معظم انقالب درخصوص دانشگاه ها توجه دارد. نماينده زابلحبيب اهلل دهمرده

نمايندگان مخالف وزير پيشنهادي علوم 
آقاي رييس جمهور آيا شما صداي دانشجويان را شنيده ايد كه مخالف وزير پيشنهادي هستند. غالمي قادر به پاسخگويي به مسائل روز دانشجويان نيست. نماينده قزوينحميده زرآبادي

غالمي داراي كمترين سابقه مديريتي در اين بخش است. فردي كه بسياري از دانشجويان مخالف وي هستند، نمي تواند تاثيري در وزارت علوم داشته باشد. نماينده نقدهعبدالكريم حسين زاده
وزير پيشنهادي علوم، برنامه هاي مدوني را ارائه نكرده است. او فردي صاحب اخالق، متدين و انقالبي است اما توانايي اداره وزارت علوم را ندارد. نماينده مياندوآبجهانبخش محبي نيا

نمايندگان موافق وزير پيشنهادي نيرو

رييس جمهوري فردي را براي تصدي اين وزارتخانه پيشنهاد كرده كه كامال آشنا به وزارت نيرو، مسلط به زير و بم هاي مسائل آب كشور است. نماينده قائم شهرعبداهلل رضيان 

يكي از داليل راي بنده به اردكانيان اجماع مثبت درباره او بين مديران آب و برق كشور است. او توانسته در حوزه آب اطالعات جامعي به دست آورد. نماينده گرمسار غالمرضا كاتب 

تاكنون براي موافقت با هيچ وزيري صحبت نكرده ام اما وقتي اردكانيان معرفي شد احساس تكليف كردم و از روحاني هم به خاطر معرفي او تشكر مي كنم. نماينده تهرانعبدالرضاهاشم زايي 

باتوجه به ظرفيت تعاملي آقاي اردكانيان انتظار داريم براي مساله آب، محيط زيست و خاك به عنوان يك پكيج يك جا درمانگري شود.نماينده تهرانمحمدعلي وكيلي 

نمايندگان مخالف وزير پيشنهادي نيرو

رضا اردكانيان وزير پيشنهادي نيرو برنامه ريزي دقيق و جامعي براي حل بحران آب كشور ندارد. نماينده شوش سيدراضي نوري 

رضا اردكانيان وزير پيشنهادي نيرو برنامه هاي عملياتي ندارد و برنامه هاي وي بيشتر در حد شعار است. نماينده مشكين شهر ولي ملكي 
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3 كالن
مالياتمستقيم۲درصد

افتكرد
آمارها نش��ان مي د هد  ۸۰  د رص��د  د رآمد  مصوب بود جه 

سال ۹۶ كل كشور به نسبت ۶ ماهه محقق شد ه است. 
به گزارش فارس، براساس آمار و اطالعات به د ست آمد ه 
د ر ۶ ماه نخست سال جاري مجموع ماليات هاي مستقيم و 
كاال و خد مات 45۹.37۹.۶7۰ميليون ريال بود ه كه نسبت 
به مد ت مشابه سال قبل تنها يك  د رصد  رشد  د اشته است. 
براس��اس اين آمارها رقم مصوب د رآمد هاي مالياتي ۶ ماهه 
نخست امسال د ر بود جه 4۹5.37۹.۶7۰ميليون ريال است 
كه ۸۰  د رصد  آن محقق شد ه است. بنابراين طي اين مد ت با 
2۰ د رصد  عد م تحقق روبه رو هستيم. عمد ه د رآمد هاي كسب 
نش��د ه مربوط به ماليات هاي مس��تقيم است كه د ر ۶ ماهه 
امسال نسبت به عملكرد  مد ت مشابه سال گذشته نه تنها به 
نسبت تورم 1۰د رصد ي رشد  ند اشته بلكه منفي شد ه است. 
كارشناس��ان اقتص��اد ي معتقد ن��د  همچن��ان ركود  د ر 
بخش هاي اقتصاد ي حاكم بود ه كه ب��روز آن را مي توان د ر 
د رآمد هاي مالياتي مشاهد ه كرد . با اين حال مسووالن امور 
مالياتي د لي��ل تحقق ۸۰ د رصد ي د رآمد ها را د ر راس��تاي 
تعامل با مود يان عنوان ك��رد ه و معتقد ند  حمايت از توليد ، 
بخش��ود گي جرايم، تقس��يط پلكاني و بلند مد ت ماليات و 
عد م فشار به مود يان براي تعامل و حمايت منجر به كاهش 

د رآمد ها شد ه است. 

يكيازبهترينمراكز
سرمايهگذاريخارجيراداريم

نماين��د ه وزارت ام��ور اقتص��اد ي و د اراي��ي د ر همايش 
س��رمايه گذاري خارجي عنوان كرد : ما مي توانيم اد عا كنيم 

كه يكي از بهترين مراكز سرمايه گذاري خارجي را د اريم. 
به گزارش ايسنا، مريم فرجي گفت: سياست هاي تشويقي 
براي جلب سرمايه هاي خارجي از طريق سياست هاي اصلي 
و كلي بيشتر كش��ورهاي د رحال توسعه است و تقريبا يك 
س��وم FBI جهاني مربوط به كش��ورهاي مربوط به توسعه 
اس��ت. نمايند ه وزارت امور اقتص��اد ي و د ارايي تصريح كرد : 
ما مج��وز FBI را براي مد يريت هاي تجاري و فعاليت هايي 
كه مولد  اقتصاد ي نباشند ، صاد ر نمي كنيم. فرجي اد امه د اد : 
ورود  س��رمايه حتما بايد  با منشأ خارجي باشد . اگر ايرانيان 
مقيم خارج از كشور بتوانند  مستند اتي را ارائه د هند  كه اين 
س��رمايه د ر خارج از كشور به د ست آمد ه، مي توان از مجوز 
فيفا استفاد ه كنند  بنابراين ما مليت را به سرمايه مي د هيم. 
وي اظهار كرد : مشوق ها عنصر تعيين كنند ه يي د ر فعاليت ها 
هستند  و تصميم سرمايه گذاران خارجي شايد  د ر وهله اول 
و د وم نباشد  كه خود مان هم مطلع هستيم. نمايند ه وزارت 
امور اقتصاد ي و د ارايي همچنين افزود : ما هم اكنون با بيش 
از 7۰كش��ور جهان BRT ها را به امض��ا و تصويب مقامات 
د و كش��ور رس��اند ه ايم. فرجي د ر پايان گفت: ما د ر سراسر 
كشور و د ر هر استان مراكز خد مات سرمايه گذاري خارجي 
را د اريم كه اين مراكز د قيقا خد مات متناس��ب با س��ازمان 

سرمايه گذاري را براي شما فراهم مي كند . 

نشستكارگروهستادي
بودجهريزيعملياتيسال۹۷

كارگروه ستاد ي بود جه ريزي بر مبناي عملكرد  براي سال 
۹7 به ميزباني سازمان برنامه و بود جه استان تهران تشكيل 

جلسه د اد . 
به گزارش ايبنا، نعمت اهلل تركي با اشاره به اينكه د ر اين 
كارگروه 2۶د ستگاه اجرايي از 31 استان حضور د ارند  و قرار 
اس��ت آخرين روش ها براي اجراي بود جه ريزي عملياتي د ر 
س��ال ۹7 را فرا بگيرند ، اظهار كرد : رييس س��ازمان برنامه 
و بود جه ش��وراي راهبري بود جه ري��زي عملياتي را د ر اين 
سازمان ايجاد  كرد ه است. وي گفت: سازمان برنامه و بود جه 
اس��تان تهران د بير اين شوراست و قرار است، برنامه اجرايي 
آن را عملياتي كند . رييس س��ازمان برنامه و بود جه استان 
تهران افزود : بود جه ريزي فعلي سبب بي انگيزگي و افزايش 
بود جه سازمان ها د ر هر سال نسبت به سال گذشته مي شود  
و از طرف د يگر موجب بي انگيزگي پرسنل و نارضايتي ارباب 
رجوع مي ش��ود . وي اد امه د اد : با انجام بود جه ريزي عملياتي 
قرار است بهره وري و كارايي د ستگاه هاي اجرايي افزايش يابد  
و پرس��نل اين د ستگاه ها به د ليل آنكه هر قد ر كار بيشتري 
كنند  با مش��وق هاي بيشتري مواجه مي شوند  با انگيزه بهتر 
به مرد م خد مت رساني كنند . تركي اظهار كرد : صرفه جويي 
از محل اين اقد ام نيز د ر اختيار خود  د ستگاه ها قرار مي گيرد  
تا صرف خد مات رس��اني بيش��تر و بهتر به مرد م و تش��ويق 
پرسنل شود . وي اد امه د اد : با بود جه سنتي مد يران ما فقط 
سيس��تم را مد يريت مي كنن��د  وكاري به عملكرد  ند ارند  اما 
ب��ا اجراي بود جه ريزي عملياتي ورود ي و خروجي بود جه به 
هر د ستگاهي شفاف و مش��خص مي شود  و انگيزه و تالش 

كاركنان هر د ستگاه را بيشتر خواهد  كرد . 

زمينهاي3جايگاهسوخت
دولتيواگذارميشود

زمين هاي مربوط به 3 جايگاه س��وخت د ولتي د ر روز 
3۰ آبان ماه امس��ال توس��ط س��ازمان خصوصي سازي به 

مزايد ه گذاشته مي شود . 
به گزارش سازمان خصوصي سازي؛ زمين هاي مربوط به 
3 جايگاه سوخت د ولتي د ر روز 3۰ آبان ماه امسال توسط 
س��ازمان خصوصي سازي به وكالت از سوي شركت پخش 

فرآورد ه هاي نفتي ايران از طريق مزايد ه واگذار مي شود . 
بر اين اساس زمين جايگاه سوخت د ماوند  به مساحت 
1۸۶7.47مت��ر مرب��ع ب��ه ارزش كل پاي��ه 7۸ميليارد  و 
575 ميلي��ون و ۹۰۰هزار ريال و مبلغ س��پرد ه 2ميليارد  
و 357ميلي��ون و 277ه��زار ريال)به ص��ورت 3۰ د رصد  
نقد  و بقيه اقس��اط د و س��اله( زمين جايگاه سوخت سابق 
شهرس��تان د امغان به مساحت 5۰۸.5 متر مربع به ارزش 
كل پاي��ه 3ميلي��ارد  و 51 ميليون ريال و مبلغ س��پرد ه 
۹1ميلي��ون و 53۰ ه��زار ريال)به صورت نق��د ( و زمين 
جايگاه س��وخت س��ابق روس��تاي عباس آباد  به مساحت 
77۶متر مربع به ارزش كل پايه 523 ميليون ريال و مبلغ 
س��پرد ه 15ميليون و ۶۹۰ هزار ريال)به صورت نقد ( براي 

اين مزايد ه آگهي شد ه اند . 

اخبار كالن

كارشناسانبرنامهششمتوسعهرابيكيفيتترينبرنامهپسازانقالبخواندند

ضعف د انايي د ر برنامه ريزي توسعه

مقايسهتطبيقيالگويمصرفيخانوارهايتهرانيباسايراستانهانشانميدهد
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معاون��ت اقتصاد ي ات��اق بازرگاني ته��ران طي يك 
گ��زارش تحليلي-آماري به بررس��ي س��بد  هزينه يي و 
د رآمد هاي خانوارهاي ش��هري استان تهران و كل كشور 
پرد اخته اس��ت. يافته هاي اين گزارش نشان مي د هد  كه 
تفاوت نسبتا قابل توجهي ميان الگوي مصرف خانوارهاي 
شهري د ر استان تهران و كل كشور وجود  د ارد . از سوي 
د يگر د رآمد  يك خانوار شهري د ر استان تهران نيز عمد تا 
به واس��طه د رآمد هاي غيرپولي كه بيشتر ناشي از ارزش 
اجاري مسكن ش��خصي است، نسبت به متوسط د رآمد  

يك خانوار شهري د ر كل كشور باالتر است. 
به  گزارش »تعاد ل« بر اساس آمارهاي سال 13۹5، 
متوس��ط هزينه و د رآمد  ناخالص هر خانوار شهري د ر 
اس��تان تهران تقريبا 1.5برابر متوسط هزينه و د رآمد  
هر خانوار شهري د ر كل كشور است. همچنين الگوي 
مصرف خانوارهاي شهري استان تهران د ر برخي اقالم 
هزينه يي نس��بت به كل كشور متفاوت است؛ به طوري 
 كه خانوارهاي ش��هري اس��تان تهران د ر مقايس��ه با 
خانوارهاي ش��هري كل كش��ور هزينه بيشتري براي 

خوراكي، آشاميد ني، رستوران و هتل مي پرد ازند . 
با وجود  اينكه سهم هزينه خوراكي و آشاميد ني د ر 

سبد  هزينه خانوارهاي شهري اس��تان تهران د ر سال 
13۹5 نس��بت به س��ال قبل آن افزايش يافته، اما د ر 
خانوارهاي شهري كل كش��ور اين سهم د ر مقايسه با 
مد ت مشابه سال قبل خود  با كاهش مواجه شد ه است. 
د ر مقابل س��هم هزينه هاي مسكن خانوارهاي شهري 
استان تهران نسبت به سال قبل كاهش يافته د ر حالي 
كه اين سهم د ر كل كشور افزايش يافته است. به  عالوه 
خانوارهاي شهري اس��تان تهران د ر سال 13۹5 سهم 
بيشتري براي هزينه هاي رستوران و هتل مي پرد ازند  اما 
سهم تفريح د ر سبد  هزينه هاي آنها كاهش يافته است. 
اين تغييرات نشان مي د هد  سليقه مصرفي خانوارهاي 
ش��هري اس��تان تهران د ر برخ��ي اق��الم هزينه يي با 

خانوارهاي كل كشور متفاوت است. 
هزينه هاي هر خانوار شهري شامل زيرمجموعه هايي 
است كه سبد  هزينه خانوار را تشكيل مي د هند . به طور 
كلي بيشترين هزينه كرد  خانوارهاي شهري كل كشور 
د ر س��ال 13۹5 به ترتيب د ر »مسكن، آب، برق و گاز 
و ساير سوخت ها« با سهم 35.5د رصد ي، »خوراكي و 
آش��اميد ني« با س��هم 22.۹د رصد ي و »حمل و نقل« 
با س��هم 1۰.۶د رصد ي بود ه اس��ت. همچنين د ر سال 
13۹5س��هم هر يك از اقالم هزينه يي د ر سبد  هزينه 

كل ناخالص خانوارهاي ش��هري نشان مي د هد  د ر كل 
كش��ور سهم هزينه هاي مسكن، آب و برق، گاز و ساير 
س��وخت ها و حمل و نقل نسبت به سال 13۹4 از كل 
هزينه هاي ناخال��ص افزايش يافته و د ر مقابل س��هم 
خوراك و آش��اميد ني، پوشاك، كفش و لوازم منزل د ر 

سبد  هزينه خانوار كاهش يافته است. 
بيشترين هزينه كرد  خانوارهاي شهري استان تهران 
د ر س��ال 13۹5 به ترتيب د ر »مس��كن، آب، برق، گاز 
و س��اير سوخت ها« با س��هم 47د رصد ي، »خوراكي و 
آش��اميد ني« با س��هم 17.2د رصد ي و »حمل و نقل« 
با س��هم ۹.3د رصد ي بود ه است. د ر استان تهران سهم 
هزينه ه��اي خوراك و آش��اميد ني، حمل و نقل، كاال و 
خد مات متفرقه و رس��توران و هتل د ر س��بد  خانوارها 
د ر سال 13۹5 نسبت به س��ال 13۹4 افزايش د اشته 
است. د ر حالي كه سهم هزينه هاي مسكن، آب و برق 
و س��وخت، ل��وازم و اثاث خانه، ارتباطات، بهد اش��ت و 
د رمان و تفريح و امور فرهنگي از كل هزينه ها د ر سبد  
خانوارهاي شهري استان تهران كاهش يافته است. د ر 
مقايسه با ميانگين كل كشور، سهم هزينه هاي خوراكي 
و آشاميد ني از اقالم هزينه يي خانوارهاي شهري استان 

تهران 5.7واحد  د رصد  كمتر است. 

د ر ميان خانوارهاي ش��هري كل كش��ور و اس��تان 
تهران، بيش��ترين متوس��ط هزينه س��االنه د ر س��بد  
هزينه هاي خانوارها متعلق به هزينه »مسكن، آب، برق 
و سوخت« اس��ت و هزينه »خوراكي و آشاميد ني« د ر 
رتبه د وم قرار د ارد . نكته قابل توجه اين اس��ت كه نرخ 
رش��د  اين اقالم هزينه يي د ر ميان خانوارهاي ش��هري 

استان تهران و كل كشور متفاوت است. 
متوسط د رآمد  ناخالص خانوارها شامل د رآمد هاي 
پولي و غيرپولي آنهاس��ت. د رآمد  پولي ش��امل د رآمد  
حاص��ل از م��زد  و حق��وق )بخش د ولت��ي، خصوصي 
و تعاون��ي(، د رآم��د  از مش��اغل آزاد  )كش��اورزي و 
غيركش��اورزي(، د رآمد هاي متفرقه و د رآمد  حاصل از 
فروش كاالهاي د س��ت د وم است. د رآمد هاي غيرپولي 
نيز ش��امل ارزش اجاري مس��كن ش��خصي، د ر برابر 
خد مت و رايگان و ارزش كاالها و خد مات د ر برابر مزد  
و حقوق، رايگان )نه از خانوار د يگر(، توليد  براي مصرف 
د ر خانه از محل كسب كشاورزي و غيركشاورزي است. 
متوسط د رآمد  ناخالص ساالنه هر خانوار شهري د ر 
كل كشور د ر س��ال 13۹5، 3۹2ميليون ريال بود ه كه 
نسبت به سال قبل آن رشد  11.3د رصد ي د اشته است. 
د ر ميان خانوارهاي شهري استان تهران، متوسط د رآمد  

ناخالص 5۹ميليون تومان بود ه كه نسبت به سال قبل 
15د رصد  رشد  د اشته و حد ود  2۰ميليون تومان بيشتر 
از متوسط كشور بود ه است. د ر ميان خانوارهاي شهري 
استان تهران، د رآمد  ناخالص پولي سهم 5۶د رصد ي و 
د رآمد  غيرپولي سهم 44د رصد ي را به خود  اختصاص 
د اد ه است. د ر واقع خانوارهاي شهري استان تهران بيش 
از ساير استان ها از محل د رآمد هاي غيرپولي )ناشي از 
ارزش اجاري مس��كن و ساير خد مات غيرپولي( موفق 
به كسب د رآمد  مي ش��وند  كه از د اليل آن مي توان به 
باال بود ن اجاره بهاي مسكن و ارزش خد مات د ر تهران 
اش��اره كرد . د ر ميان د رآمد هاي پول��ي نيز د رآمد هاي 
متفرقه، د رآمد  از مشاغل آزاد  غيركشاورزي و د رآمد  از 
مزد  و حقوق بخش خصوصي بيشترين سهم را د اراست. 
اكثريت سهم د رآمد  غيرپولي نيز متعلق به ارزش اجاري 
مسكن است كه د ر تهران 35د رصد  از د رآمد  غيرپولي را 
از آن خود  كرد ه است. سهم مسكن د ر د رآمد  غيرپولي 
استان تهران 11واحد  د رصد  بيشتر از كل كشور است. 
اس��تفاد ه از تسهيالت د ر محل سكونت خانوارهاي 
شهري كل كشور طي يك سال اخير با تغييراتي همراه 
بود ه اس��ت، همچنين د ر س��ال گذش��ته ۶4د رصد  از 
خانوارهاي ش��هري د اراي منزل ش��خصي هستند  كه 
اين سهم نسبت به سال قبل  خود  كاهش يافته است. 
حد ود  2۶د رصد  از خانوارها نيز د ر منزل اجاري سكونت 
د ارند  كه اين س��هم نيز نس��بت به س��ال قبل افزايش 
يافته اس��ت. عالوه بر اين اس��تفاد ه از تس��هيالت د ر 
محل سكونت خانوارهاي شهري كل كشور طي 5سال 
اخير با تغييراتي همراه بود ه اس��ت؛ س��هم خانوارهاي 
اس��تفاد ه كنند ه از تلف��ن كاهش يافت��ه و از ۸5د رصد  
د ر س��ال 13۹۰ به 77د رصد  س��ال ۹5 رسيد ه است. 
د رص��د  خانواره��اي اس��تفاد ه كنند ه از اينترنت نيز د ر 

سال 13۹5 نسبت به 5سال گذشته 
د وبراب��ر ش��د ه اس��ت. همچنين د ر 
س��ال هاي اخير خانوارهاي بيشتري 
از كولرهاي گازي و پكيج ها د ر محل 
سكونت خود  استفاد ه مي كنند . سهم 
خانوارهايي كه از سيس��تم فاضالب 
شهري بهره مي برند  د ر سال 13۹5 
به حد ود  52د رصد  رس��يد ه و بالغ بر 
۹4د رصد  خانوارهاي ش��هري از گاز 

شهري بهره مند ند . 

گروهاقتصادكالن|
برنامه شش��م توس��عه را به جرات مي توان يكي از 
جنجال برانگيزتري��ن برنامه هاي  توس��عه يي د ر تاريخ 
جمهوري اس��المي ايران قلمد اد  ك��رد  كه د ر مراحل 
تد وين و تصويب هم ب��ا چالش هاي متعد د ي مواجه 
شد . اكنون با گذشت چند  ماه از اجرايي شد ن برنامه 
شش��م، انتقاد ات همچنان به اين برنامه اد امه د ارد . د ر 
اين برنامه اهد اف مهمي همچون رسيد گي به وضعيت 
رس��يد گي به وضعيت آب و محيط زيست، ساماند هي 
فعاليت ه��اي د انش بنيان، گرد ش��گري و حمل ونقل 
ريلي، تامين مالي براي ايجاد  رش��د  ۸د رصد ي، ايجاد  
ساالنه ۹5۰ هزار فرصت شغلي و تك رقمي كرد ن نرخ 
بيكاري گنجاند ه شد ه است؛ اهد افي چنان پرطمطراق 
كه هيچ بعيد  نيست همچون رويايي د ر كارنامه توسعه 

ايران باقي بماند . 
اين برنامه با تغييراتي نس��بت به ساير برنامه هاي 
توسعه يي همراه ش��د  كه اين تغييرات چند ان هم با 
استقبال مواجه نشد  و اين تحول نامتجانس د ر ساختار 
برنامه نويسي توس��عه يي انتقاد ات به عملكرد  سازمان 
برنامه و بود ج��ه به عنوان متولي تد وين اين برنامه را 

شد ت بخشيد . 

برنامهششمتوسعهبيكيفيتترينبرنامهبود
د ر اين خصوص هفته گذش��ته فرش��اد  مومني 
اقتصاد د ان نهاد گراي كشور هم بار د يگر به انتقاد ات 
تند ي نس��بت به برنامه ششم توس��عه پرد اخت و 
گفت كه س��عي كرد يم باتوجه به ش��رايط پيچيد ه 
كش��ور به نظام تصميم گيري كم��ك كنيم تا قد ر 
فرصت تد وين برنامه شش��م توس��عه را بد انند  و با 
برانگيختن اراد ه همگاني و جلب مشاركت نخبگان، 
برنامه باكفايت و به معناي د قيق كلمه توس��عه يي 
طراح��ي كنند ؛ اما متاس��فانه چي��زي كه د ر عمل 
اتف��اق افتاد  اين بود  كه ب��ه د اليل گوناگون اقتصاد  
سياسي، برنامه ششم توسعه يكي از بي كيفيت ترين 
برنامه هاي تد وين و تصويب ش��د ه د ر د وره پس از 

پيروزي انقالب اسالمي است. 
مومن��ي به د ولت توصيه كرد  كه س��هل انگاري 
گذشته را هر چه سريع تر جبران كند  و خاطرنشان 
كرد  كه اگر تد وين و تصويب برنامه شش��م توسعه 
قرار بود  د ر حد  مناس��ك انجام شود ، انجام شد . اما 
اگر د ولت تصور مي كند  ك��ه برنامه يي كه تصويب 
ش��د ه است بايس��تگي الزم براي مواجهه با شرايط 
كنون��ي كش��ور را د ارد ، قاطعانه باي��د  گفت چنين 

چيزي صحت ند ارد . 
او بازآرايي س��اختار نهاد ي ب��ه نفع بخش هاي 
مول��د  و به ويژه عموم مرد م را مهم ترين س��رفصل 
اهد اف توس��عه يي خواند  و گفت كه با وجود  حد ود  
1۶۹هد ف و 5۶۰ اس��تراتژي ارائه ش��د ه د ر برنامه 
ششم توسعه، اين برنامه بيشتر به شوخي شباهت 

د اشت تا برنامه. 

ش��ايد  د رهم ريختگي اهد اف متعد د  و ناهمگون 
ب��ا مناب��ع و قابليت ه��اي موجود  س��بب ش��د ه تا 
ش��انس موفقيت اين برنامه د ر اجرا ب��ه باور گروه 
عظيمي از كارشناس��ان ضعيف باشد . به طوري كه 
مومني هم بر اين باور اس��ت كه سند  واقعي برنامه 
توس��عه مي توانس��ت تنها بر حول فقط يك محور 
يعني بسط فرصت هاي ش��غلي مولد  طراحي شود  
اما ش��رافتمند انه و كارشناسانه به همه لوازم بسط 

فرصت هاي شغلي مولد  بپرد ازد . 

اميدواريمنسلايننوعبرنامهريزيمنقرضشود
د ر هنگامه انتقاد ات به برنامه شش��م توس��عه، 
بايزي��د  مرد وخ��ي از د يگ��ر اقتصاد د انان��ي بود  كه 
با گذش��ت چند  م��اه از اجراي اي��ن برنامه به نقد  
آن پرد اخ��ت و اب��راز امي��د واري كرد  ك��ه برنامه 
ششم توس��عه آخرين نس��ل تهيه برنامه كشور به 
ش��يوه فعلي باش��د . مرد وخي د سترس��ي به آمار و 
اطالعات كافي را يكي از پيش شرط هاي الزم براي 
برنامه ريزي توسعه د انست، اما د ر عين حال متذكر 
شد  كه با وجود  پيش��رفت د ر توليد  آمار، همچنان 
د ر د انايي برنامه ريزي هاي توسعه ضعف هاي زياد ي 
وجود  د ارد . اين اقتصاد د ان برجس��ته كشور گفت: 
اميد وارم تجربه برنامه شش��م توس��عه كه سازمان 
برنام��ه و بود جه ه��م از آن راضي نيس��ت آخرين 
نوع نس��ل برنامه هاي توس��عه يي كه به اين شيوه 
تهيه ش��د ه باشد . مرد وخي با بيان اينكه تالش هاي 

وس��يعي د ر س��ازمان مد يريت و برنامه ريزي براي 
تولي��د  آمار و اطالعات د ر س��طح ملي و اس��تاني 
صورت گرفته اس��ت، تصريح ك��رد : »مي توايم اد عا 
كني��م ب��راي برنامه ري��زي صحيح كمب��ود  آمار و 
اطالع��ات ند اريم و اگر كمبود ي هم وجود  د اش��ته 
باش��د  مربوط به حوزه هاي د يگر است. د ر گذشته 
ما براي د ستيابي به آمار و اطالعات از گزارش هاي 
تبليغاتي روزنامه ها استفاد ه مي كرد يم اما امروز اين 

موانع و كمبود ها از بين رفته است. 
وي با بي��ان اينكه اين تالش وس��يع بايد  براي 
برنامه ريزي د رس��ت توس��عه اقتصاد ي و اجتماعي 
انج��ام ش��ود ، اظهار ك��رد : »هي��چ جامعه يي پيد ا 
نمي ش��ود  كه برنامه ريزي ند اش��ته باشد  و توسعه 
ب��د ون برنامه ري��زي تحقق پيد ا نمي كن��د . د ر اين 
راستا، ما هم براي برنامه ريزي توسعه از اطالعات و 
آمار استفاد ه مي كنيم ولي متاسفانه د ر د انايي هاي 

برنامه ريزي توسعه پيشرفت نكرد يم.«

نظامتدبيرمشكلاصليكشوراست
مرد وخي مش��كل اصلي كش��ور را نظام تد بير و 
حكمراني كه د ر اد ارات و بنگاه ها به آن عاد ت شد ه 
است، خواند  و اظهار كرد : »د ر اد ارات و نهاد هاي ما 
بيشتر افراد ي كه به عنوان مد ير انتخاب و منصوب 
مي ش��وند ، هم��واره به د نبال حفظ وضع گذش��ته 
و موج��ود  هس��تند  د ر حالي ك��ه د ر د نيا مد يريت 
تغيير اصل قضيه اس��ت.«وي اضافه كرد : د ر د يگر 

كش��ورهاي د ني��ا اد امه وضع موج��ود  را از مد يران 
نمي خواهن��د  بلكه از آنها برنام��ه مد يريت تغيير را 
مي خواهن��د  كه ما د ر كش��ورمان هنوز اين مهم را 

ند اريم. 
اين اقتصاد د ان ايراني تنها راه مد يريت تغيير را 
هم اس��تفاد ه از آمار و اطالع��ات ذكر كرد  و گفت: 
»چه قبول د اش��ته باش��يم و چه ند اش��ته باشيم، 
انواع ش��اخص ها د ر س��طح بين المللي از عملكرد  
ما د ر كش��ور منتش��ر مي ش��ود . د ر اين ميان، د ر 
شاخص هاي نظام تد بير هم چون شفافيت، كيفيت 
قواني��ن و مقررات ك��ه د ر د نيا مطرح اس��ت جزو 

پايين ترين كشورها هستيم.«
وي عنوان كرد : »اغلب ما د ر د ام ميانگين ها مثل 
نرخ ت��ورم و بيكاري مي افتيم كه اگرچه براي رتبه 
بين المللي خوب اس��ت ولي ب��راي خانوار مطلوب 
نيست. ما بايد  كاري كنيم از آمار و اطالعات د رست 
اس��تفاد ه شود  و مرد م را آگاه و د ر برنامه ريزي ها از 

مشاركت آنها بهره مند  شويم.«

بيخبريازنيازهاياستانيدربرنامههايتوسعه
اين اقتصاد د ان مطرح كش��ور با اشاره به اينكه د ر 
س��طح ملي برنامه ريزي انجام مي شود  ولي اطالعي از 
مرد م اس��تان ها د ر حوزه هاي مختلف بيان نمي شود ، 
گفت: »ش��ايد  يك اس��تان، مرد م به جاي اس��تاد يوم 
ورزش��ي بيمارس��تان بخواهند  ك��ه اين مس��اله د ر 
برنامه ريزي هاي ما د ر س��طح كالن لحاظ نمي شود  و 

بيشتر بر اس��تان ها برنامه ها تحميل مي شود  كه رافع 
مشكالت آنها نيست.«

وي ب��ا تاكيد  بر اينكه از آم��ار و اطالعات د ر نظام 
برنامه ريزي توسعه به د رستي استفاد ه نمي شود ، اظهار 
كرد : »براي ايجاد  تحول د ر س��اختار توس��عه يي، بايد  
همه بخواهيم شيوه برنامه ريزي توسعه د ر كشور تغيير 
كند  و متخصصان استان ها هم منابع قابل بهره برد اري 
براي توس��عه اقتصاد ي و اجتماعي را مطرح كنند . د ر 
چنين شرايطي بهره برد اري د رست از آمار و اطالعات 

صورت خواهد  گرفت.«
وي ب��ا بي��ان اينكه ب��د ون برنامه امكان توس��عه 
اقتصاد ي اجتماعي ميس��ر نيس��ت، گفت: »اميد وارم 
تجربه برنامه شش��م كه سازمان برنامه و بود جه هم از 
آن راضي نيس��ت آخرين نوع نسل برنامه هاي ما كه 

بد ين شيوه تهيه شد ند ، باشد .«

سيمايپرتشويشتوسعه
ناكامي تمام برنامه هاي توسعه د ر طول د وره پس 
از انقالب حاكي از آن اس��ت كه د س��ت كم د ر نظام 
برنامه ريزي كش��ور مسير اش��تباهي را براي توسعه 
انتخاب كرد ه ايم و به عبارت بهتر ش��ايد  بتوان گفت 
د ر حال حاضر كشور د ر ريل توسعه قرار ند ارد . آمار 
و ارقامي د ر برنامه شش��م توس��عه گنجاند ه ش��د ه، 
گرچ��ه د ر ظاه��ر پرزرق و برق به نظر مي رس��د  اما 
با وجود  بح��ران و پيچيد گي هاي موجود  د ر اقتصاد  
كشور، د س��تيابي به اين هد ف گذاري ها غيرمنطقي 

به نظر مي رسد . 
د ر اين ميان گرچه كارشناسان بارها اين موضوع 
را مطرح كرد ه اند  كه س��اختار برنامه ريزي توس��عه 
بايد  د س��تخوش تحول ش��ود ، اما به ط��ور قطع اين 
تحول مس��تلزم هزينه هايي اس��ت و د ولت براي پا 
گذاش��تن د ر اين مس��ير با مقاومت ه��اي متعد د  از 
س��وي گروه هاي مختل��ف مواجه خواهد  ش��د . اگر 
اهد اف گروه هاي مختلف مغلوب اهد اف توس��عه يي 
ش��ود ، مي ت��وان امي��د وار ب��ود  كه روح توس��عه د ر 
نظام برنامه ريزي كش��ور د ميد ه ش��ود  و اند ك اند ك 
برنامه ريزي ه��ا را به س��مت اهد اف و س��اختارهاي 

توسعه گرا متمايل كرد . 
ب��ا وضعيت فعل��ي بود جه كش��ور و بحران هاي 
مالي كه د ولت با آن مواجه اس��ت، س��يماي توسعه 
د ر كش��ور اميد بخ��ش نيس��ت. د ر اي��ن ش��رايط 
نمي توان اميد وار بود  كه د ر طول س��ال هاي پيش رو 
برنامه ششم توسعه هم سرنوش��تي متمايز از ساير 
برنامه هاي توس��عه د اشته باشد . ش��ايد  د ر بهترين 
حالت اين برنامه هم به سرنوش��تي همچون س��اير 
برنامه هاي توسعه يي مبتال شود . از اين رو تغيير د ر 
نظام برنامه ريزي توسعه و همسوسازي همه اهد اف 
و برنامه ريزي ها با اهد اف توسعه يي بايد  به عنوان گام 
نخس��ت تحول د ر نظام برنامه ريزي كشور د ر صد ر 

قرار گيرد  تا بتوان به آيند ه اميد وارتر بود . 

جنابآقايايمانحجتي
انتصاب بجا و شايس��ته جنابعالي را به عن��وان مد يركل ارتباطات 
و امور بين الملل ش��هرد اري اصفهان كه بيانگر لياقت و شايستگي 
جنابعالي اس��ت تبريك عرض نمود ه و موفقيت شما را از خد اوند  

منان خواستارم.
مهديمهيار-روزنامهتعادلاصفهان

نايب ريي��س كميس��يون برنام��ه و بود جه مجل��س گفت: 
32۰هزارميليارد  تومان از س��ال ۸۹ تاكنون براي يارانه نقد ي 

پرد اخت شد ه كه اهد اف قانونگذار د ر آن تامين نشد ه است. 
به گزارش ايس��نا، هاد ي قوامي د ر اخطاري د ر پايان جلسه 
علني روز گذش��ته مجلس با اس��تناد  به اصل 43 قانون اساسي 
گفت: مجلس بعد  از تصويب قانون هد فمند ي يارانه ها اهد افي را 

تعيين كرد ه بود  كه هيچكد ام از د ولت هاي نهم، د هم و يازد هم 
به د رس��تي آن را اجراي��ي نكرد ند . وي اد امه د اد : از س��ال ۸۹ 
تاكنون 32۰هزارميليارد  تومان يارانه پرد اخت شد ه كه قرار بود  
براساس قانون هد فمند ي 3۰د رصد  به بخش توليد  و 2۰د رصد  
بعد  از اصالح قيمت ها جهت هزينه هاي د ولت اختصاص يافته و 
5۰ د رص��د  د ر قالب هاي مختلف به مرد م اختصاص يابد  كه د ر 

عمل 7۰د رصد  از 32۰هزارميليارد  تومان از اصالح قيمت ها اخذ 
شد ه و 3۰د رصد  آن از بود جه عمومي كشور تامين شد ه است. 

قوام��ي با بيان اينك��ه يارانه تبد يل به هزينه جاري كش��ور 
ش��د ه اس��ت، گفت: د ولت بايد  با اجراي قانون مصوب مجلس 
از تبد ي��ل آن به هزينه هاي جاري جلوگيري كند . الزم اس��ت 
قانون هد فمند ي به د رس��تي اجرا ش��د ه چون تاخير آن باعث 

افزايش ضرر و زيان مي ش��ود . علي الريجاني د ر پاس��خ به اين 
اخطار گفت: د غد غه ش��ما د ر مورد  قانون هد فمند ي د رس��ت 
اس��ت. اين قانون مثل قانون اصل 44 به د رس��تي اجرا نش��د ه 
اس��ت. ما از آقاي نوبخت خواستيم كه د ر مجلس د رباره بود جه 
۹7 گزارش هايي ارائه كنند  بايد  اين نگاه د ر بود جه سال آيند ه 

لحاظ شود  تا منابع د ر جاي مناسب خود  مطرح شود . 

پرداخت3۲۰هزارميلياردتومانيارانهنقديازسال۸۹تاكنون
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اخبار

گزارش »تعادل« از چشم انداز صنعت بيمه ايران در برنامه ششم 5ساله 

70 درصد دارايي هاي ايرانيان فاقد بيمه نامه است
بحران نقدينگي نظام سالمت دامنگير شركت هاي بيمه 

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري  
بر اساس برنامه پنج ساله ششم توسعه در چهار 
س��ال آينده سهم بخش خصوصي در صنعت بيمه 
اي��ران بايد به ۶۵ درصد برس��د، همچنين س��هم 
بيمه نامه ه��اي زندگي بايد حداقل ۲۰ درصد از كل 
بيمه نامه هاي كشور را شامل شود كه در نتيجه آن 
سهم حق بيمه سرانه، بايد ساالنه ۲۰ درصد و نرخ 

نفوذ بيمه 3.۲ درصد رشد كند. 
به گ��زارش »تع��ادل« هم اكنون كاس��تي ها و 
مشكالت بي ش��ماري براي بيمه گران ايران وجود 
دارد كه از آن جمله مي توان به س��هم پايين بيمه 
زندگي در پرتفوي بيمه گران، سهم پايين حق بيمه 
سرانه، حضور پررنگ دولت در صنعت و ارتباطات 
محدود با بيمه گران بين المللي و سهم باالي درآمد 
و هزينه هاي بيمه اجباري ش��خص ثالث و كسري 
منابع بيمه درمان از مهم ترين مسائلي هستند كه 
صنع��ت بيمه ايران با آن روبه روس��ت و حداقل از 
جنبه رشد سالمت در كشور بايد براي رشد منابع 
درآمدي بيمه درمان و اصالح تعرفه ها و متناس��ب 
س��اختن آنها برنامه ريزي ش��ود ت��ا وضعيت بيمه 

درمان هر سال بهتر از سال قبل باشد. 
ماليات هاي مس��تقيم و غيرمستقيم براي حق 
بيمه ه��ا، تعيين ماليات ب��ر ارزش افزوده بر درآمد 
بيمه گ��ران و موان��ع مقررات��ي ك��ه از منابع موثر 
جلوگي��ري مي كنن��د، مهم ترين مس��ائل بيروني 
صنع��ت بيمه هس��تند كه محيط كس��ب و كار را 
براي صنعت بيمه مانند ساير صنايع كشور سخت 
ك��رده و در اي��ن ش��رايط براي خنثي س��ازي آثار 
تحريم ها، ش��ركت هاي بيمه ايران اقدامات خاصي 
مانند تاس��يس صندوق هاي بيمه اتكايي و افزايش 

ظرفيت ريسك را تدارك ديده اند. 
 بر اساس بررس��ي هاي مندرج در سيگما، نرخ 
نف��وذ بيمه اي��ران 7.۲درصد اس��ت. اين در حالي 
است كه در بيمه هاي زندگي اين رقم به ۲۵ درصد 
مي رسد. در گزارش سيگما آمده است كه نرخ نفوذ 

بيمه غيرزندگي8۲.1 درصد بوده است. 
بر پاي��ه گزارش بيمه مركزي در س��ال ۲۰1۶ 
در اي��ران، ۵8.۶ميلي��ون بيمه نامه صادر ش��ده و 

3۲ميليون مورد خسارت پرداخت شده است. 
چش��م انداز چهارس��اله صنع��ت بيمه كش��ور، 
دس��تيابي ب��ه ضريب نف��وذ 3.۲درصدي و رش��د 
۲۰درصدي حق بيمه س��رانه ساالنه تا پايان سال 
1۴۰۰ است. همچنين برنامه ريزي هاي انجام شده 
در جهت افزايش س��هم بخ��ش غيردولتي در بازار 
بيمه ح��دود ۶۵ درصد و افزايش س��هم بيمه هاي 
زندگي به ۲۰ درصد اس��ت اما بايد توجه داشت كه 
صنعت بيمه كش��ور با چالش هاي دروني و بيروني 
متفاوتي رو به روس��ت. چال��ش دروني صنعت بيمه 
كش��ور مطلوب نبودن عملك��رد بازيگران و فعاالن 
بازار بيمه اس��ت كه مهم ترين عوامل در ايجاد اين 
مس��اله نامتعادل ب��ودن تركيب پرتف��وي صنعت 
بيم��ه، پايين بودن س��هم بيمه هاي زندگي، پايين 
بودن حق بيمه سرانه، باال بودن سهم بخش دولتي 

و پايين بودن سطح تعامالت بين المللي است. 

 چالش هاي محيطي
از جمل��ه چالش ه��اي بيرون��ي صنع��ت بيمه 
ني��ز مي ت��وان وضع عوارض��ي متعدد مس��تقيم و 
غيرمس��تقيم بر حق بيمه ش��خص ثالث و س��اير 
رش��ته ها، اخذ ماليات ب��ر ارزش افزوده از عمليات 

بيم��ه و موانع مقرراتي ب��راي جذب و حفظ منابع 
انساني كارآمد را برشمرد. 

 الزم ب��ه ذكر اس��ت كه صنع��ت بيمه با هدف 
خنث��ي ك��ردن اث��ر تحريم ه��ا، اقدامات��ي مانند 
ايج��اد حس��اب اتكاي��ي وي��ژه تحريم، تش��كيل 
كنسرس��يوم هاي اتكايي و كلوپ هاي P &I  ارائه 
پوش��ش هاي اتكايي مناس��ب در تمام رش��ته ها و 
افزايش ظرفيت نگهداري ريس��ك در داخل كشور 

را انجام داده است.
ع��الوه بر آن بيمه مرك��زي در دولت دوازدهم 
گسترش پوش��ش هاي جديد بيمه يي، گسترش و 
استقرار كامل سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي 
بيمه )س��نهاب(، اعطاي مجوز به شركت هاي بيمه 
تخصصي با اولويت شركت بيمه زندگي، درخواست 
كاهش عوارض وضع ش��ده بر بيمه ش��خص ثالث، 
پيگيري روابط بيمه اتكايي با ش��ركت هاي معتبر 
خارجي و تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي در 

صنعت بيمه را در اولويت كاري دارد. 
بر اس��اس آمارها و بررس��ي هاي صورت گرفته 
7۰ درصد دارايي هاي كش��ور بيمه نشده اند. ايران 
داراي ريسك بالقوه يي بالغ بر 3تريليون دالر است 
ك��ه مي توان با بيمه تحت پوش��ش ق��رار داد. اما 
تاكنون، كمتر از 3۰ درصد از ريس��ك هاي موجود 
در اقتص��اد ايران پوش��ش داده ش��ده و 7۰ درصد 
از دارايي هاي كش��ور به صورت بيمه نش��ده باقي 
مانده اس��ت. از 31 ميليون خودرو و وسايل نقليه 
و موتورس��يكلت در حال تردد در ايران، نزديك به 
19ميليون يا ۶1 درصد آنها توس��ط بيمه نامه هاي 
وسايل نقليه بيمه شده اند. همچنين از 8۰ميليون 
نف��ر جمعيت ايران، تنها 1۴.۲ميليون يا 18 درصد 
بيمه نام��ه زندگي دارند و اين در حالي اس��ت كه 
تعداد افرادي كه بيمه سالمت تكميلي دارند كمتر 

از 1۲.۴ميليون يا 1۶ درصد جمعيت است. 
در ۲۰س��ال گذشته رش��د صنعت بيمه ايران، 

۴.۵ برابر بيشتر از رشد اقتصادي كشور بوده است 
كه اين نش��ان دهنده ظرفيت ب��االي صنعت براي 

سرمايه گذاري است.
نرخ نفوذ صنعت بيمه ايران در ۲۰ سال گذشته 
به طور پيوس��ته در حال افزايش بوده و تالش شده 
اس��ت تا ب��ا ج��ذب س��رمايه گذاري هاي خارجي، 
توس��عه بيش��تري براي صنعت رقم بخ��ورد و اين 
تنها به انتقال ريسك به شركت هاي بيمه خارجي 

محدود نشود.
فرهن��گ ضعيف بيم��ه در جامعه و نقش بيش 
از اندازه دولت در صنعت از ديگر موانعي است كه 
جذب س��رمايه گذاري خارج��ي در صنعت بيمه را 

محدود كرده است.  
طي س��نوات گذش��ته ضري��ب نف��وذ بيمه در 
ايران با افزايش همراه بوده اس��ت ولي همچنان با 
ميانگين جهاني تفاوت بسيار زيادي دارد. در ايران 
غير از بيمه هاي اتومبيل كه به صورت اجباري ارائه 
مي ش��ود و همچنين بيمه هاي درمان كه ضرورت 
آن براي ايرانيان درك ش��ده است، بيمه هاي ديگر 
س��هم بس��يار اندك��ي در پرتفوي دارن��د كه اين 

موضوع مي تواند به علت عدم توسعه فرهنگ بيمه 
و دانش و آگاهي از آن در كشور باشد. 

 بحران نقدينگي نظام سالمت ايران
همچنين ش��نيده مي ش��ود غير از فش��ارهاي 
اجتماعي و بين المللي مش��كالت ناش��ي از رشته 
بيمه درمان دامنگير بيمه ها هم ش��ده است، زيرا 
نظام سالمت ايران با بحران نقدينگي مواجه است 
و بخ��ش دارويي اي��ران با بحران مال��ي و كمبود 
منابع مواجه ش��ده اس��ت و ش��ركت هاي دارويي 
كمبود خود را از طريق بيمه گران حل مي كنند. 

پس از اجراي فاز س��وم طرح تحول س��المت 
در وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي، 
تعرفه هاي پزش��كي افزايش يافت��ه و اين موضوع 
باعث افزايش هزينه هاي بخش سالمت و در نهايت 
فش��ار به س��ازمان هاي بيمه گر ش��د. شركت هاي 
بيمه درمان تكميلي ب��ا تغييراتي در حق بيمه ها 
و همچني��ن تعهدات قرارداده��اي بيمه يي بر اين 
موضوع فايق آمده و توانستند اين بحران را پشت 
سر بگذارند، ولي سازمان هاي بيمه گر پايه با توجه 

به عدم امكان تغيير حتي بيمه ها و همچنين نوع 
قرارداد بدون تغيير در ورودي ها مجبور به پرداخت 
و خروجي بيش از ح��د بوده و در نهايت معوقات 
به ش��دت افزايش يافته كه تبع��ات اين موضوع به 
 خود بخش سالمت و ارائه دهندگان سالمت ضربه

زده است.
كمب��ود تامي��ن مال��ي در طرح تح��ول نظام 
س��المت ناش��ي از تحريم هاي بين المللي، كاهش 
قيمت نفت و فقدان سياس��ت گذاري بوده اس��ت. 
در تيرم��اه 9۶، گزارش هايي مبني بر اينكه برخي 
بيمارستان هاي خصوصي از پذيرش بيماران تحت 
طرح س��المت ملي س��رباز زده اند، منتشر و علت 
آن نيز عدم پرداخت هزينه هاي پزش��كي توس��ط 
شركت هاي بيمه عنوان شد. در ماه ژوئن )خرداد(، 
معاون كميسيون مجلس شوراي اسالمي، همايون 
يوس��في، زن��گ خطر وام ه��اي بيمارس��تان ها به 

توليد كنندگان دارويي كشور را به صدا در آورد. 
در س��ال 93، طرح تحول نظام سالمت توسط 
حس��ن روحاني رييس جمهور ايران براي تغيير در 

ساختار بخش سالمت ايران راه اندازي شد. 
 با افزايش تحريم هاي بين المللي، داروها بسيار 
ك��م و بازار س��ياه دارويي رون��ق گرفته بود. طرح 
تح��ول نظام س��المت، برنامه هايي ب��راي افزايش 
پوش��ش س��المت بيمه پايه ب��راي كل جمعيت، 
افزايش كيفيت درمان در بيمارستان هاي دولتي، 
كاهش هزينه هاي پيش بيني نش��ده براي خدمات 
بس��تري بيمار، افزايش كيفي��ت خدمات درماني 
پايه و به روزرس��اني تعرفه ه��ا به ارزش هاي واقعي 

را شامل مي شود. 
 ام��ا همچن��ان تامين مالي اين طرح و س��هام 
تامين آن از نگراني ها دولت محس��وب مي ش��ود. 
طرح تحول نظام س��المت در زماني مطرح ش��د 
ك��ه تحريم هاي بين المللي عليه ايران در اوج خود 
قرار داش��ت و دولت را تحت فش��ار ق��رار مي داد، 
زيرا منبع اصل��ي درآمد دولت، صادرات نفت بود. 
بعدها و پس از برداش��ته ش��دن تحريم ها، كاهش 
قيمت نفت س��بب ش��د كه دولت عوايد كمي از 
نفت به دس��ت بياورد. پي��ش از ارائه طرح تحول 
نظام سالمت، دولت 1۶هزار تومان براي هر يارانه 
س��المت تخصيص داده بود كه از طريق س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي به ش��ركت هاي بيم��ه پرداخت 
مي ش��د. ام��ا در نهايت ب��ه ناچار در اي��ن طرح، 
3۲هزار تومان براي هر بيمار بيمه ش��ده تعيين و 
هزينه و در نهايت باعث شد در سال مالي منتهي 
به فروردين 139۵ ش��ركت هاي بيمه با كس��ري 

8۰۰ميليارد توماني مواجه شوند. 
در اي��ن رابطه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
معتقد اس��ت؛ مس��يري كه اين طرح در آن اجرا 
مي شود، به بحران بزرگ نقدينگي منتهي مي شود 
زي��را در ابتدا فكر مي كردي��م، پنج ميليون نفر در 
ايران تحت پوش��ش بيمه نيستند و با طرح تحول 
نظام سالمت، تحت پوش��ش قرار مي گيرند. اما با 
3۲هزار تومان به ازاي هر بيمار در طرح سالمت، 

يك بار مالي 3۵۲ميليارد توماني ايجاد شد.
اين در حالي ب��ود كه دولت براي 11۰ميليارد 
توم��ان برنامه ريزي كرده بود و تنها در س��ال 9۴ 
معادل 8۰۰ميليارد تومان كس��ري ايجاد ش��د و 
اين دليل به وجود آمدن بحران نقدينگي بوده كه 
حدود 8۰ درصد از فشار مالي ناشي از طرح تحول 

نظام سالمت از طرف بيمه گران است.

وزير خزان��ه داري امريكا گفت: هيچ صحبتي در مورد تحريم 
بانك ه��اي تركيه ي��ي به دليل هم��كاري با بانك ه��اي ايراني با 
مقامات ترك نداشته ام. به گزارش وال استريت ژورنال »استيون 
مانچيني« وزير خزانه داري امريكا گفت: دادن هشدار به مقامات 
تركيه يي نسبت به وضع تحريم احتمالي عليه اين كشور توسط 
امريكا به دليل همكاري با ايران را رد مي كنم و يك شايعه است. 
وي گفت: در حاش��يه نشست پاييزه صندوق بين المللي پول 
و بانك جهاني با مقامات تركيه يي صحبتي داشته ام؛ اما صحبت 

خاصي در مورد تحريم به ميان نيامده بود. 
اين اظهارات وزير خزانه داري امريكا به دنبال انتشار خبر يك 
روزنامه محلي تركيه يي در اوايل ماه جاري ميالدي تحت عنوان 
وضع جريمه براي ۶ بانك تركيه يي طرف قرارداد با ايران از سوي 

مقامات امريكايي به ميان آمد. البته اين ش��ايعه منجر به سقوط 
ارزش سهام، بورس و لير تركيه شد. 

بعد از انتش��ار اين خبر از س��وي اين رس��انه محلي، مقامات 
آنكار آن را رد كردند. همچنين وزير اقتصاد تركيه هم به »هالك 
بانك« تركيه كه به عنوان يك ابزار پرداخت براي واردات كاال از 
ايران عمل مي كند، گفت: اين موضوع نقض قوانين تحريم امريكا 

عليه ايران محسوب نمي شود. 
بر پايه اين گزارش، لير تركيه در هفته گذش��ته با 3.1درصد 
كاهش روبه رو ش��د و هر دالر به 3.7883 لير رسيد و بيشترين 
رون��د نزولي پ��ول تركيه از بيس��ت و هفتم ژانويه س��ال جاري 
ميالدي اس��ت؛ ضمن اينكه بورس اس��تانبول هم در همان بازه 

زماني 3درصد افت كرد. 

بانك هاي تركيه اي مي توانند با ايران همكاري كنند
هر دو س��ازمان رتبه دهي اس��تاندارد اندپور)اس اندپي( و فيتچ، 
رتبه اعتباري انگلس��تان را بدون تغيير باقي گذاشتند ولي هر دو 

اعالم كردند كه چشم انداز اين كشور را ضعيف ارزيابي مي كنند. 
رتبه ده��ي  س��ازمان  دو  ه��ر  رويت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
استاندارد اندپور)اس اندپي( و فيتچ، رتبه اعتباري انگلستان را بدون 
تغيير باقي گذاش��تند ولي هر دو اعالم كردند كه چش��م انداز اين 
كش��ور را به علت احتمال دس��تيابي به يك توافق بد در مذاكرات 
برگزيت ضعيف ارزيابي مي كنند. هر دو سازمان كه در بيانيه هاي 
قبلي خود رتبه اعتباري انگلس��تان را از رتبه اي اي اي كه باالترين 
رتبه است به اي اي تنزل داده بودند در بيانيه جديد خود رتبه اين 
كشور را همان اي اي اعالم اما چشم انداز آن را منفي ارزيابي كردند 
و گفتند كه احتمال كاهش رتبه مجدد هم وجود دارد. اس اندپي 

در بيانيه خود اعالم كرد: چشم انداز منفي منعكس كننده نامعيني 
س��ازماني و اقتصادي اي اس��ت كه تحت تاثير مذاكرات برگزيت و 
روابط آينده انگلس��تان با بزرگ ترين ب��ازار كاالها و خدمات خود 

يعني اتحاديه اروپا قرار دارد. 
از س��وي ديگ��ر موسس��ه اعتبارده��ي اس اندپ��ي در اقدامي 
غيرمنتظ��ره رتبه اعتباري ايتاليا را به بي بي ب��ي ارتقا داد كه اين 
نخستين ارتقاي رتبه يي ا ست كه در 3دهه اخير توسط اين موسسه 
براي ايتاليا صورت مي گيرد. اس اندپي اعالم كرد اين افزايش رتبه 
ايتالي��ا از رتبه قبل��ي بي بي بي منفي به علت تقويت چش��م انداز 
اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، رشد مداوم اشتغال و بهبود پرداخت 
بدهي بخش بانكداري صورت گرفته است همچنين در اين بيانيه 

چشم انداز ايتاليا همچنان پايدار اعالم شده است. 

اعالم رتبه اعتباري ايتاليا و انگلستان توسط »اس  اند پي« و »فيتچ«

مهدي هاديان  صاحب نظر پولي و بانكي 
انتظ��ار مي رود ك��ه ميزان رفت��ار موافق س��يكلي بانك هاي 
تخصصي همچنين اثر آنها در تش��كيل ريس��ك سيس��تماتيك 

كمتر از بانك هاي تجاري باشد. 
بانكداري اس��المي طي دهه گذشته رشد چشمگيري در دنيا 
داشته است. ارزش دارايي هاي نظام مالي اسالمي طي سال هاي 
۲۰13-۲۰۰3 از ۲۰۰ميليارد دالر به 18۰۰ميليارد دالر افزايش 
يافته اس��ت. همچني��ن درحالي كه عمده بانك ه��اي متعارف با 
زيان ه��اي ناش��ي از بح��ران مال��ي جهاني س��ال ۲۰۰7 مواجه 
ش��ده اند، مطالعات تجربي متعددي نشان مي دهد كه بانك هاي 
اس��المي ضمن رش��د دارايي ها از ثبات بيشتر و عملكرد بهتري 

برخوردار بوده اند. 
يكي از داليل اين موضوع، تفاوت ماهيت بانكداري اس��المي 
و بانك��داري متعارف اس��ت. براس��اس مباني نظ��ري، بانكداري 
اس��المي با ترغيب قراردادهاي مرتبط با بخش واقعي اقتصاد به 
دنبال هدايت وجوه مالي به س��مت فعاليت هاي س��ودده و مولد 
اقتص��ادي و دوري از دارايي ها و مش��تقات مالي بدون پش��توانه 
واقعي اس��ت. بنابراين براي حفظ و تقويت روند رو به گس��ترش 
نظام مالي اس��المي، ضروري اس��ت كه در تدوين مقررات مالي 
نيز به تفاوت هاي مبنايي بانكداري اس��المي و بانكداري متعارف 

توجه شود. 
ب��ا ب��روز بح��ران مال��ي ۲۰۰7 و برجس��ته ش��دن اهميت 
پويايي هاي بخش مالي در ايجاد نوسانات بخش حقيقي اقتصاد، 

طيف جديدي از سياس��ت ها تحت عنوان سياست هاي احتياطي 
كالن ب��ه عنوان ابزارهاي كاهش ريس��ك سيس��تماتيك مطرح 
شده اند. هدف كلي اين سياست ها، حفاظت از ثبات بخش مالي 
براي تضمين نقش پايدار آن در رش��د و توس��عه بخش حقيقي 

اقتصاد است. 
به عبارت ديگر، تدوين مقررات ثبات و س��المت موسس��ات 
مالي از رويكردي خ��رد به رويكردي كالن ارتقا يافته كه در آن 
تعامل بخش حقيقي و مالي طي ادوار تجاري نقش برجس��ته يي 
دارد. نس��خه عملياتي اين اقدامات در گذر از استانداردهاي بال 

۲ به بال 3 مشهود است. 
در مق��ررات جدي��د، ابزارهاي احتياط��ي كالن)براي محدود 
كردن ريس��ك هاي سيستماتيك( به وضعيت سيكل هاي تجاري 
واكنش نش��ان مي دهند. اين ابزارها با كنترل رش��د اعتبار طي 
دوره رون��ق از ب��روز تنگناي اعتب��اري در دوره ركود جلوگيري 
مي كنن��د. در نتيج��ه با مح��دود ش��دن رفتار موافق س��يكلي 
بخ��ش مالي و بخش حقيق��ي، بي ثباتي بخ��ش مالي همچنين 

آسيب پذيري بخش حقيقي كاهش مي يابد. 
در راستاي انطباق مقررات بانكداري اسالمي با استانداردهاي 
بين الملل��ي، هيات خدمات مالي اس��المي )IFSB( نيز در قالب 
س��ند IFSB-1۵ اس��تانداردهاي جدي��دي را ب��راي بانك ها و 
موسس��ات مالي اس��المي تدوين كرده اس��ت. با توجه به مباني 
نظ��ري بانكداري اس��المي و ارتب��اط آن ب��ا فعاليت هاي بخش 
حقيق��ي اقتصاد، تش��كيل ريس��ك سيس��تماتيك در بانكداري 

اس��المي محدود و در نتيجه ش��دت رفتار موافق س��يكلي آن با 
بانكداري متعارف تا ح��دي متفاوت خواهد بود. بنابراين از آنجا 
كه هدف اعمال ابزارهاي احتياطي كالن، كنترل رش��د اعتبارات 
موسس��ات مالي در دوره رونق است، ضروري است كه در تدوين 
و بازنگري استانداردهاي جديد IFSB اين تفاوت ها مدنظر قرار 

گيرد. 
آنچه ك��ه در ابزاره��اي احتياطي كالن مهم اس��ت، كاهش 
آسيب پذيري بخش مالي بر بخش حقيقي است؛ اگر وام و اعتبار 
توس��ط گروهي از موسس��ات مالي بدون توج��ه به ظرفيت هاي 
بخ��ش حقيق��ي افزايش ياب��د، نتيجه آن افزايش ريس��ك هاي 
سيس��تماتيك است لذا بروز بي ثباتي هاي مالي و حقيقي خواهد 
ب��ود؛ كه بدي��ن منظور لزوما باي��د از ابزاره��اي احتياطي كالن 

استفاده كرد. 
متقاب��ال در صورت وجود موسس��اتي ك��ه از نقش موثري در 
رشد پايدار بخش حقيقي برخوردارند، اعمال ابزارهاي احتياطي 
كالن مشابه س��بب محدود ش��دن آثار مثبت خدمات مالي آن 
موسس��ات در بخش حقيقي خواهد ش��د. بر اين اساس، توصيه 
سياستي مس��تخرج از اين تحليل، ضرورت توجه به تفاوت هاي 
بانكداري اسالمي و بانكداري متعارف در بازنگري استانداردهاي 

IFSB-1۵ است. 
از آنجا كه در عمل ممكن است برخي از موسسات مالي اسالمي نيز 
به قراردادهاي مرابحه يي و نه مشاركتي متمايل باشند به طور خاص 
 پيشنهاد مي شود كه در تعيين نسبت سپر سرمايه مخالف سيكلي

اب��زار  عن��وان  ب��ه   )Countercyclical Capital Buffer(
احتياطي كالن، تفاوت رفتار موافق  س��يكلي بانك ها و در نتيجه 
سهم متفاوت آنها بر تشكيل ريسك سيستماتيك شناسايي شود. 
ب��ه عنوان مث��ال در نظام بانك��ي ايران با سيس��تم يكپارچه 
اسالمي، اهداف و عملكرد بانك هاي تجاري و بانك هاي تخصصي 
با يكديگر تفاوت دارد؛ به گونه يي كه بانك هاي تخصصي نسبت 
ب��ه بانك هاي تجاري به ميزان بيش��تري ب��ا فعاليت هاي بخش 

حقيقي در ارتباط هستند.
در نتيج��ه انتظ��ار مي رود كه مي��زان رفتار موافق س��يكلي 
بانك ه��اي تخصص��ي همچني��ن اثر آنها در تش��كيل ريس��ك 
سيس��تماتيك كمتر از بانك هاي تجاري باش��د؛ چنانكه به طور 
متوس��ط بانك هاي تخصصي نس��بت به بانك هاي تجاري از نرخ 
نكول كمتري برخوردار هستند. بنابراين اعمال مقررات احتياطي 
كالن يكسان براي اين دو نوع بانك سبب محدوديت بيشتر براي 

بانك هاي تخصصي خواهد شد. 
در مجم��وع، تنظيم مقررات احتياط��ي كالن براي بانكداري 
اسالمي متناسب با نوع فعاليت بانك ها در بخش حقيقي اقتصاد 
از يك سو سبب ارتقاي انگيزه ساير بانك ها به افزايش ارتباط با 
بخش حقيقي اقتصاد و تحقق عملي بانكداري اسالمي مي شود؛ 
ك��ه نقش بس��زايي در ثبات بخش مالي و بخ��ش حقيقي دارد. 
از س��وي ديگر با حفظ قدرت رقابتي بانك هاي اس��المي سبب 
تقويت روند رشد و توسعه بانكداري اسالمي در سطح بين المللي 

خواهد شد. 

مقررات احتياطي كالن در بانكداري

ايران داراي ريسك بالقوه يي بالغ بر ۳تريليون دالر است اما كمتر از ۳۰ درصد از 
ريسك هاي موجود پوشش داده شده و ۷۰ درصد از دارايي هاي كشور به صورت بيمه 

نشده باقي مانده و از ۳1 ميليون خودرو و وسايل نقليه و موتورسيكلت در حال تردد 
نزديك به 19ميليون يا 61 درصد آنها، بيمه اجباري وسايل نقليه دارد. از ۸۰ميليون 

 جمعيت ايران تنها 14.2ميليون يا 1۸ درصد بيمه نامه زندگي دارند و كمتر از
12.4 ميليون يا 16 درصد جمعيت بيمه سالمت تكميلي دارند

با ۳2هزار تومان به ازاي هر بيمار در طرح سالمت يكبار مالي ۳52ميليارد توماني 
ايجاد شد. اين در حالي بود كه دولت براي 11۰ميليارد تومان برنامه ريزي كرده بود و 

تنها در سال 94 معادل ۸۰۰ ميليارد تومان كسري ايجاد شد

                                                                                                      

 آخرين وضعيت ادغام
مهر ايران، كوثر و ثامن 

يك مقام مسوول بانكي با تشريح آخرين وضعيت 
ادغ��ام بان��ك مهر ايران، موسس��ه اعتب��اري كوثر و 
ثامن گفت: اجازه داده نمي ش��ود كه س��هامداران و 

سپرده گذاران متضرر شوند. 
س��يدضياالدين ايمان��ي در حاش��يه بازدي��د از 
نمايش��گاه مطبوعات در گفت وگو ب��ا مهر گفت: نام 
بان��ك مه��ر ايران در س��ايت بانك مرك��زي به ثبت 
رس��يده و الزاماتي كه سياست گذار پولي براي صدور 
مجوز نهايي بانك ش��دن اين موسسه داشته، فراهم 
ش��ده اما بحث ادغام با برخي موسسات صدور مجوز 

نهايي را به تعويق انداخته است. 
مديرعام��ل بان��ك مه��ر اي��ران اف��زود: در بحث 
ادغ��ام بايد ظرفيت ه��ا و مجموعه اقدام��ات تمامي 
موسسات شناسايي ش��ده به خصوص اينكه موسسه 
اعتباري كوث��ر و ثامن كه س��هامداران ريز و كلي و 
س��پرده گذاران زي��ادي دارن��د ك��ه بايد ب��ه صورت 
موش��كافانه تمام ش��رايط آنها مورد بحث قرار گرفته 

و تصميم گيري شود. 
ايماني ادامه داد: تعداد ش��عب، پرسنل و ظرفيت 
آنها در اس��تان ها بايد به صورت دقيق بررسي شود و 
اگر بنا بر ادغام باش��د باي��د همه ظرفيت ها به نحوي 
پيگيري شود كه ادغام همه ذي نفعان را منتفع كند. 

كارگزاران حقيقي بيمه 
مشمول ارزش افزوده نيستند

س��ازمان امور مالياتي به استعالم كانون كارگزاران 
بيم��ه درباره ابهامات مربوط به پرداخت ماليات ارزش 

افزوده اين صنف پاسخ داد. 
به گزارش ف��ارس هم اكنون ۶۶۰ كارگزار بيمه در 
كشور فعالند كه ۲۰۰ كارگزار حقوقي و بيش از ۴۰۰ 

كارگزار حقيقي هستند. 
يك كارگزار بيمه در اي��ن رابطه به فارس توضيح 
داد: كارگ��زاران بيمه عموما فعاليت واس��طه گري در 
بازار بيمه دارند و قاعدتا كارگزاران حقيقي مش��مول 
پرداخ��ت ماليات ارزش افزوده نيس��تند، اما در زمينه 
پرداخت اين ماليات از س��وي كارگزاران بيمه وحدت 
روي��ه وجود نداش��ت. در برخي جاها عنوان مي ش��د 
كارگزاران بيمه مشمول ماليات ارزش افزوده  هستند 
و در برخي موارد هم معتقد بودند، مشمول نمي شوند. 
وي اف��زود: اي��ن وضعيت ابهامات��ي را ايجاد كرده 
بود، از جمله اينكه نمايندگي ش��ركت هاي بيمه بعضا 
مالي��ات ارزش افزوده را به حس��اب كارگ��زاران واريز 
مي كردند و س��ازمان مالياتي ه��م مطالبه مي كرد، در 

حالي كه كارگزار در جريان نبود. 
به همين دليل نيز از سازمان امور مالياتي استعالم 
ش��د و سازمان مالياتي در پاسخ اعالم كرد: كارگزاران 
حقيقي مشمول پرداخت ماليات ارزش افزوده نيستند، 
البته كارگزاران داراي درآمد باالي يك ميليارد تومان 
مشمول اين استعالم نمي ش��وند و همانند كارگزاران 

حقوقي بايد ماليات ارزش افزوده را بپردازند. 
وي تصريح كرد: اس��تعالم مربوطه به شركت هاي 
بيمه ابالغ ش��ده و از اين پس كارگزاران پول هايي كه 
تحت عنوان ماليات ارزش افزوده به حسابشان بيايد را 

مي توانند نمايندگي  ها عودت دهند. 

۳ راهكار بازگشت صندوق ها 
به ريل قانون

يك كارش��ناس بانكي خارج كردن تدريجي منابع 
صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآمد ثابت از بانك ها، 
ف��روش اوراق مال��ي بانك ه��ا به صندوق ه��ا و اولويت 
صندوق هاي با درآم��د ثابت در خريد عرضه هاي اوراق 
مالي را سه راهكار بازگرداندن وضعيت اين صندوق ها به 

ريل قانون عنوان كرد. 
س��يدبهاءالدين حس��يني هاش��مي در گفت وگو با 
فارس، ب��ا بيان اينك��ه دو دليل باعث س��پرده گذاري 
صندوق هاي با درآمد ثابت در بانك ها ش��د، اظهار كرد: 
دليل اول نرخ پايين بازدهي در بازار سرمايه و عامل دوم 

نرخ باالي سود سپرده گذاري در بانك ها بود. 
وي افزود: صندوق هاي س��رمايه گذاري بزرگ اغلب 
با حمايت بانك ها تاس��يس ش��دند و منابع صندوق ها 
هم به اين بانك ها منتقل شد. اين حركت نقدينگي از 
بازار س��رمايه به بازار پول، موجب شكل گيري ركودي 
طوالني در بازار سرمايه شد. اين كارشناس بانكي با بيان 
اينكه صندوق هاي سرمايه جزو نهادهاي سرمايه گذاري 
در بازار س��رمايه هس��تند، گفت: صندوق ه��ا از طريق 
كارگزاري ه��ا مناب��ع را به س��مت پروژه ه��اي بانك ها 
س��وق دادند. وي ادامه داد: صندوق هاي تامين سرمايه 
و صندوق هاي با درآمد ثابت باتوجه به پتانس��يلي كه 
دارن��د، مي توانند بازار بين بانكي و نرخ هاي س��ود را از 

تعادل خارج كنند. 
حسيني هاش��مي با بي��ان اينكه اقتص��اد بايد يك 
قطب نما داش��ته باش��د و وضعيت بازارها را رصد كند، 
تصريح كرد: اما هم اكنون از يك طرف يك بازار سرمايه 
ب��ا كاهش بازدهي و ركود مواجه اس��ت و س��هامداران 
بورسي متضرر مي شوند و از طرف ديگر پول ها به سمت 

بانك هاي خصوصي منتقل شود. 
وي ادام��ه داد: البته بانك ها هم س��ال ها با تحريم 
مواج��ه بودن��د و معوقات زي��ادي دارند و آنه��ا هم با 

مشكالت متعددي دست به گريبان هستند. 
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه در دستورالعملي 
ك��ه براي صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ا درآمد ثابت 
تدوين شده، ميزان سپرده گذاري ها و سرمايه گذاري ها 
كامال تعيين ش��ده اس��ت، گفت: حداقل 7۰ درصد از 
منابع صندوق با درآمد ثابت بايد اوراق مالي باش��د زيرا 
هدف از تاس��يس اين صندوق ه��ا خريد و فروش اوراق 

مالي بود نه تامين نقدينگي براي بانك ها. 
وي ادام��ه داد: اما در حال حاضر 7۰ درصد از پولي 
را كه صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت از مردم 
گرفته اند در بانك ها سپرده  گذاري كرده اند و سود اخذ 
شده از بانك را به سرمايه گذاران خود مي دهند كه يك 

عمليات بانكي است. 
حسيني هاش��مي درخصوص چگونگي بازگرداندن 
منابع صندوق ه��اي س��رمايه گذاري از بانك ها به بازار 
سرمايه، گفت: منابع مالي كه اين صندوق ها در بانك ها 
سپرده گذاري كرده اند، رقم بااليي است )حدود 9۵هزار 
ميليارد تومان( كه در صورت تبديل اين س��پرده ها به 
ديگر دارايي ها، مجموعه سيستم بانكي متضرر نمي شود 
چ��ون س��پرده ها از ش��كل س��پرده هاي بلندمدت به 

سپرده هاي جاري تغيير مي كند. 
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5 بورس و فرابورس
ش��ركت  »وس�كاب«:  عملك�رد  ب�ر  نگاه�ي   
س��رمايه گذاري نور كوثر ايرانيان )صندوق بازنشستگي 
پرتف��وي  وضعي��ت  ص��ورت  بانك ه��ا(  كاركن��ان 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 30 مهر 
ماه 96 را حسابرسي ش��ده و با سرمايه معادل 3هزار و 
500 ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين اين شركت 
عملكرد يك ماهه خود را اعالم كرد. بر همين اساس طي 
ماه گذشته اين ش��ركت تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده 60 ميليارد و 768 ميليون 
ريال و مبلغ 73 ميليارد و 585 ميليون ريال واگذار كرد 
كه از اين بابت مع��ادل 12ميليارد و 817ميليون ريال 
سود كسب كرد. عالوه بر اين، شركت طي همين دوره 
تعدادي از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل 20ميليارد و 118ميليون ريال خريداري 
كرد. گفتني است، ش��ركت در ابتداي دوره مهرماه 96 
تعدادي از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام 
شده 3هزار و 835 ميليارد و 451 ميليون ريال در سبد 
سهام خود داش��ت. از همين رو، بهاي تمام شده سهام 
بورسي اين شركت در دوره ياد شده معادل 40 ميليارد 
و 650 ميلي��ون ريال كاهش ياف��ت و در پايان دوره به 
مبلغ 3هزار و 794 ميليارد و 801 ميليون ريال رسيد. 
اين در حالي است كه ارزش بازار آن معادل 35ميليارد 
و 194ميلي��ون ريال افزايش يافت و مبلغ 3هزار و 680 

ميليارد و 411 ميليون ريال محاسبه شد. 
 عملكرد يك ماهه »وگس�تر«: شركت گسترش 
سرمايه گذاري ايرانيان صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه 
منته��ي ب��ه 30 مهرماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با 
سرمايه معادل 400ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين 
اين ش��ركت صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها 
در دوره يك ماهه گذش��ته را اع��الم كرد. به اين ترتيب 
»وگستر« در ابتداي دوره ياد شده تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده 327 ميليارد و 669 
ميليون ريال و ارزش بازار 301 ميليارد و 238 ميليون 
ريال در سبد س��هام خود قرار داده است. عالوه بر اين، 
بهاي تمام شده س��هام بورسي اين شركت در دوره ياد 
شده معادل 6 ميليارد و 88ميليون ريال افزايش يافت و 
به مبلغ 333 ميليارد و 757 ميليون ريال رسيد. ارزش 
ب��ازار آن نيز با افزايش مع��ادل 5ميليارد و 966ميليون 
ري��ال در پايان دوره معادل 307ميليارد و 204 ميليون 
ريال محاس��به ش��د. به اين ترتيب شركت طي يك ماه 
تعدادي از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام 
شده 19ميليارد و 846ميليون ريال و مبلغ 18 ميليارد 
و 495ميليون ريال واگذار كرد. اين شركت از اين بابت 
معادل يك ميليارد و 351 ميليون ريال زيان شناس��ايي 
ك��رد. همچنين در همين دوره تعدادي از س��هام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده 25 ميليارد و 934 

ميليون ريال خريداري كرد. 
 نف�ت گاز در صدر توليدات »ش�بريز«: ش��ركت 
پااليش نفت تبريز با س��رمايه ثبت شده 3هزار و 884 
ميلي��ارد و 211 ميليون ريال، گ��زارش فعاليت ماهانه 
يك ماهه منتهي به پايان مهرماه امسال را منتشر كرد. 
همچني��ن اين ش��ركت در مهرماه امس��ال 502هزار و 
13 مترمكعب انواع محص��ول را توليد كرده كه در اين 
ميان نفت گاز بيشترين حجم توليد را داشته است. اين 
در حالي اس��ت كه مبلغ فروش اين شركت در مهرماه 
هنوز اعالم نشده است. همچنين اين شركت از ابتداي 
س��ال جاري تا پايان مهر بيش از 3 ميليون و 700هزار 
مترمكعب انواع محصول توليد كرده است. بر اين اساس 
ش��ركت اعالم كرده اس��ت به علت قطعي نبودن و در 

دسترس نبودن نرخ ها مبالغ فروش اعالم نمي شود. 
 فروش 2ه�زار ميليون ريالي »كچاد«: ش��ركت 
معدني و صنعتي چادرملو با س��رمايه ثبت شده 28هزار 
و 215 ميليارد ريال )س��رمايه ثبت نشده 5هزار و 285 
ميليارد ريال( گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به پايان 
مهر امس��ال را منتش��ر كرد. همچنين اين ش��ركت در 
مهرماه امس��ال يك ميليون و 82ه��زار و 780 تن انواع 
محصول را توليد كرده كه در اين ميان كنس��انتره آهن 
)خش��ك( بيشترين حجم توليد را داشته است. عالوه بر 
اين مبلغ فروش اين ش��ركت در مهرم��اه 2هزار و 134 
ميليارد و 909 ميليون ريال اعالم ش��ده اس��ت. بر اين 
اساس اين شركت از ابتداي سال جاري تا پايان مهر بيش 
از 7ميليون و 187ه��زار و 110تن انواع محصول توليد 
كرده اس��ت. افزون بر اين، شركت مبلغ فروش از ابتداي 
س��ال تا پايان مهرماه را 13 هزار و 263 ميليارد و 378 
ميليون ريال اعالم كرده است. گفتني است، اين شركت 
تاكيد كرده است مقدار93 هزار و 331 تن فوالد به مبلغ 
يك هزار و 665 ميليارد ريال در مهرماه 1396به فروش 
رفته اس��ت كه بر اساس استاندارد 24 گزارشگري مالي 
واحد هاي تجاري، فروش توليد آزمايشي به عنوان بخشي 

از بازيافت مخارج قبل از بهره برداري لحاظ شده است. 
 تحقق سود 163ريالي »غچين«: شركت كشت و 
صنعت چين چين با سرمايه ثبت شده 100هزار ميليون 
ري��ال اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 3 ماهه 
منتهي به پايان ش��هريور 96 براي سال مالي منتهي به 
پايان خرداد 96 را منتش��ر كرد. همچنين اين شركت 
در دوره 3ماه��ه منتهي به پايان خرداد امس��ال به ازاي 
هر س��هم 163ريال س��ود خالص محقق كرد. عالوه بر 
اين  شركت در دوره 3ماهه منتهي به پايان شهريور 95 
به ازاي هر س��هم 112ريال سود خالص شناسايي كرده 
بود كه در دوره 3ماهه امسال 46 درصد افزايش سود را 
تجربه كرده اس��ت. در سويي ديگر اين شركت در پايان 
س��ال مالي منتهي به پايان خرداد 96 به ازاي هر سهم 
572ريال س��ود محقق كرد. گفتني است، سود انباشته 
پايان دوره ش��ركت در پايان شهريور امسال 120هزار و 
885ميليون ريال اعالم ش��ده كه نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 28 درصد رشد داشته است. 
 عرضه مس و فوالد در تاالر محصوالت صنعتي و 
معدني: تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي 
ايران روز گذش��ته ميزبان عرضه 280 تن مس مفتول، 
440 ت��ن مس كاتد، 300 تن مس كاتد2، 20 هزار تن 
مس كم عيار، 12تن كنس��انتره فلزات گرانبها، 140تن 
 10-A3 سولفور موليبدن، 550 تن سبد ميلگرد 32تا
و 110تن ميلگرد A3-10 بود. همچنين 215هزار تن 
گندم خوراكي و دوروم، يك هزار و 625 تن شكر و 157 
هزار قطعه جوجه يك روزه در تاالر محصوالت كشاورزي 
عرضه ش��د. افزون بر اين ت��االر صادراتي بورس كاالي 
ايران نيز در اين روز شاهد عرضه 350هزار تن آرد گندم 
بود. عالوه بر اين، 32 هزار و 550تن قير، گوگرد و عايق 
رطوبتي نيز در تاالر صادراتي عرضه ش��د. افزون بر اين 
تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي نيز عرضه 56 هزار 
و 182 تن قير، وكيوم باتوم، گوگرد، مواد ش��يميايي و 
مواد پليمري را تجربه كرد. بر اس��اس اين گزارش، بازار 
فرع��ي بورس كاالي ايران نيز در اين روز ش��اهد عرضه 
94ت��ن متيلن دي فني��ل دي ايزوس��يانات، 50تن نخ 
پلي استر، 424تن ضايعات فلزي و 850كيلوگرم بشكه 

خالي بود. 

رويخطشركتها

»تعادل« از دغدغه جامعه سهامداري در اين روز ها گزارش مي دهد

شائبه دستكاري قيمت توسط بازار گردان ها در بازار سهام
گروه بورس  مسعود كريمي  

بازارگردان��ي در ب��ازار س��رمايه اي��ران با هدف 
تنظيم عرضه و تقاضا، تحديد دامنه نوس��ان قيمت 
و افزايش نقدشوندگي ورقه بهادار انجام مي شود. بر 
اين اساس، بازارگردان ها موظفند با اخذ مجوز الزم 
از سازمان بورس، سفارش هاي خريد و فروش خود 
را با رعايت شرايطي مشخص وارد سامانه معامالت 
ب��ورس كنن��د. در همي��ن حال، چند وقتي اس��ت 
ك��ه در بازار س��رمايه صحبت هايي مبن��ي بر اينكه 
برخ��ي بازار گردان ها به رس��الت اصل��ي خود عمل 
نمي كنن��د و باعث ضرر و زيان جامعه س��هامداري 
مي ش��وند ني��ز به گوش مي رس��د. در عي��ن حال، 
بايد عملكرد بازارگردان ها طوري باش��د كه ش��ائبه 
دس��تكاري قيمت در س��هام و افت قيمت سهام را 
در ب��ازار ايجاد نكند. از طرفي مش��اهده مي ش��ود 
كه برخي س��هامداران عمده ب��دون اخذ مجوز هاي 
الزم از س��ازمان بورس اقدام به فعاليت در راستاي 
بازارگردان��ي در معام��الت بازار مي كنن��د كه اين 
موضوع هم نوعي مناس��ب ارزيابي نمي شود چراكه 
س��از و كار قانوني و الزم آن توسط نهاد ناظر بورس 
درنظر گرفته شده است و بايد اين اتفاق از بستري 
مش��خص و تعيين ش��ده از طرف س��ازمان بورس 
صورت بگيرد. از همي��ن رو، »تعادل« در گفت وگو 
با فردي��ن آقا بزرگ��ي مديرعامل س��ابق كارگزاري 
بان��ك آينده، علي رض��ا كديور مديرعامل ش��ركت 
س��رمايه گذاري توس��عه معين ملت و هاشم باروتي 
كارش��ناس ارش��د بازار س��رمايه به بررسي داليل 
ايجاد شائبه دس��تكاري قيمت توسط بازارگردان ها 
از جانب جامعه سهامداري، مرجع رسيدگي به امور 
تخلفات��ي، چگونگي جراي��م و وظيفه اصلي آنها در 
بازار سرمايه پرداخته است كه در ادامه مي خوانيد. 

 لزوم اطالع رساني نام ناشر متخلف
فردين آقا بزرگي كارش��ناس ارشد بازار سرمايه 
درخص��وص مزاي��اي بازارگردان��ي عن��وان ك��رد: 
افزايش ضريب نقد ش��وندگي به واسطه حضور فعال 
بازارگردان و تنظيم )نه مديريت، نه دخالت( نوسان 
قيمت منطبق با اطالعات منتش��ر ش��ده ش��ركت 
مبتني بر صورت هاي مالي و گزارش��ات تاييد شده 
از مزاياي اصلي حضور بازارگردان براي فعاالن بازار 
و سرمايه گذاران به شمار مي رود. اين در حالي است 
ك��ه، اين مه��م مي تواند براي كليت ب��ازار منجر به 
افزايش حجم معامالت ش��ود. وي خاطرنشان كرد: 

اي��ن مهم مي توان��د باعث افزاي��ش اطمينان خاطر 
فعاالن بازار ش��ود و درنهايت هم مي تواند به عنوان 
عاملي در جهت رش��د حج��م معامالت براي كليت 
بازار محس��وب ش��ود. مديرعامل س��ابق كارگزاري 
بانك آينده بيان كرد: اصل و اساس نظام معامالتي 
در بورس باي��د مبتني بر حضور بازارگردان باش��د 
چراكه بازار گردان به عنوان يك ركن اساس��ي براي 
تكمي��ل ارتب��اط اركان در ب��ازار س��رمايه فعاليت 
مي كن��د. فردين آقا بزرگي درخص��وص بازارگرداني 
كه برخي فعاالن بازار به عنوان نكته منفي از آن ياد 
مي كنند نيز گفت: حض��ور بازار گردان در موقعيت 
عرض��ه و تقاضا دامنه نوس��انات قيم��ت را محدود 
مي كند و باعث مي ش��ود كه هيجان��ات موردانتظار 
يا نوس��اناتي را كه بعضي از سفته باز ها به دنبال آن 

هستند در بازار ايجاد نشود.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: مكانيسم 
بازارگرداني براي ش��ركت  ها ي��ا نهاد هايي كه طرف 
ق��رارداد ب��ا بازار گردان هس��تند تاح��دودي منابع 
مالي را دچار مش��كل مي كن��د. وي افزود: احتمال 

اينكه برخي افراد مبادرت ب��ا بازار گرداني مي كنند 
اين اس��ت كه از بنيه كافي براي بحث بازار گرداني 
برخ��وردار نيس��تند. فردين آقا بزرگ��ي درخصوص 
دس��تكاري  قيمت��ي توس��ط بازار گردان ه��ا و ب��ه 
درخواست سهامداران عمده نيز تصريح كرد: امكان 
دس��تكاري قيمت وج��ود دارد اما رس��الت فعاليت 
بازار گردان چنين عملي نيست. بنابراين در صورتي 
كه دس��توري يا فضايي ايجاد ش��ود كه بازار گردان 
در جه��ت اصالح قيمت فعاليت كند اين مهم امري 
غيرطبيعي محس��وب نمي ش��ود. اين تحليلگر بازار 
س��رمايه درخصوص اينكه برخي سهامداران بر اين 
باورن��د، بعض��ي بازار گردان ها تخلفات��ي را در روند 
معامالتي انجام مي دهند نيز بيان كرد: اين موضوع 
در ح��وزه تش��خيص س��ازمان بورس اس��ت اما در 
صورتي كه اين  موضوع به صورت منطبق با واقعيت 
و ش��فافيت انجام شده باشد مس��لما مورد حمايت 
قرار مي گيرد. اما اگر خارج از روند و رويه بوده است 
ك��ه در آينده تحقق پيدا مي كن��د به طور قطع اين 
اتفاق خارج از اصول بوده و مورد تاييد نيس��ت. وي 

با اشاره به نحوه نظارت  بر عملكرد بازار گردان ها نيز 
ابراز داش��ت: باتوجه به سابقه بورس هاي بزرگ دنيا 
مشاهده مي شود كه نظارت بر عملكرد ها به گونه يي 
است كه به محض تغيير رفتار و نوسان غيرطبيعي، 
رفتار بازارگردان در موارد گذشته مورد ارزيابي قرار 
مي گي��رد و نظارت بر امر بازار گرداني به اين صورت 
بايد انجام ش��ود. اين در حالي اس��ت كه در صورت 
تخلف در نماد يك ش��ركت بايد نام بازارگردان هم 
به طور دقيق اطالع رس��اني ش��ود. فردين آقا بزرگي 
عنوان ك��رد: در صورت��ي كه بازارگ��ردان خارج از 
انتظ��اري كه وج��ود دارد، بايد تغيي��ري در قيمت 
س��هام ايجاد كن��د و اگر خالف اي��ن موضوع عمل 
كرده باش��د به عنوان يك تخلف و س��ابقه نامطلوب 

ثبت خواهد شد. 

 ؛ مسوول رسيدگي به تخلفات
در سويي ديگر، علي رضا كديور مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري توسعه معين ملت، درخصوص انتقاد 
برخ��ي فعاالن بازار ب��ه عملك��رد بازارگردان ها نيز 

بيان كرد: بازار گرداني برخي ش��ركت ها به واس��طه 
الگوريتمي كه نوشته ش��ده است، صورت مي گيرد 
و اي��ن موضوع به معني جلوگيري از افزايش قيمت 
سهام در بازار نيست. وي خاطرنشان كرد: الگوريتم 
براس��اس رفتار بازار به نوعي اردر خريد و فروش را 
تعيين مي كند. اين كارش��ناس ارش��د بازار سرمايه 
گف��ت: بازار گردان ه��ا به طور كلي وظيف��ه افزايش 
نقدش��وندگي سهام را در بازار دارند و از طرفي بايد 
مانع ايجاد فاصله زياد قيمت س��هام با ارزش ذاتي 
آنها شوند. علي رضا كديور ابراز داشت: ممكن است 
برخي س��هامداران عمده تحت عن��وان بازارگرداني 
اقدام به هدايت قيمت سهام به صورت غيرواقعي به 
س��مت باال يا پايين كنند كه اين موضوع اصطالحا 
دستكاري قيمت در بازار اس��ت. وي افزود: وظيفه  
اينكه آيا كس��ي در بازار دستكاري قيمتي را انجام 
مي دهد يا خير، با سازمان بورس است. اين درحالي 
است كه، جرايم به صورت نقدي يا انفصال از فعاليت 

در آن سمت مشخص است. 

 افزايش نقدشوندگي
 افزون بر اين، هاش��م باروتي كارش��ناس ارشد 
بازار سرمايه عنوان كرد: وظيفه بازارگردان افزايش 
امكان نقدشوندگي سهام است. وي خاطرنشان كرد: 
حمايت از س��هام باتوجه به قيمت هاي مشخص از 
ديگ��ر وظايف بازارگردان محس��وب مي ش��ود. وي 
اف��زود: باتوج��ه به اينك��ه دولت اق��دام به كاهش 
نرخ بهره ها كرده نقدينگي به س��مت بازار س��رمايه 
حركت نكرده اس��ت. اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه 
اب��راز كرد: در صورتي ك��ه دولت قبل از اجراي اين 
مهم به اين نتيجه مي رس��يد كه عمال نقدينگي به 
كدام بازار س��وق پيدا مي كن��د هدف گذاري بهتري 
ش��كل مي گرفت. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه 
اذعان كرد: بازارگردان به دنبال منفعت و سود خود 
اس��ت اما اينكه گفته مي ش��ود با خراب كردن بازار 
مي خواهند اقدام به كس��ب سود كنند، بايد داليل 
محكم تري وجود داشته باشد. وي گفت: بازارگردان 
عمدتا در تالش اس��ت كه قيمت هاي پايين سهامي 
را در ب��ازار خريداري كند تا بتوان��د با قيمت  هايي 
باالتر ك��ه تقاضا وجود دارد اقدام به فروش س��هام 
كن��د. هاش��م باروت��ي بي��ان ك��رد: در صورتي كه 
بازارگردان تخلف��ي را در بازار انجام دهد نظارت بر 
اين مهم برعهده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 

ناظر بورس است. 

نماگر بورس در كانال 87000 واحدي
گروه بورس 

در پاي��ان معامالت تاالر هاي ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران روز گذش��ته در 71هزار دفع��ه، تعداد يك 
ميليارد و 37ميليون سهم و حق تقدم به ارزش بيش 
از 2هزار و620 ميليارد ريال معامله شد و ارزش بازار 
رقم معادل 348هزارميلي��ارد تومان را ثبت كرد. بر 
اين اساس، شاخص كل با 481واحد افزايش به رقم 
87 ه��زار و 416واحدي را به خود اختصاص داد. بر 
اين اساس، شاخص بازار اول با 499واحد افزايش به 
رقم 60 هزار و 962واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار 

دوم با 197واحد افزايش رقم 192هزار و 142واحد 
را تجربه كرد. افزون بر اين بيش��ترين تاثير مثبت بر 
شاخص كل را گسترش نفت و گاز پارسيان، پااليش 
نفت بندرعباس، پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت 
تهران، س��رمايه گذاري غدير، پتروش��يمي پرديس، 
پتروش��يمي خارك، پااليش نفت تبريز، پتروشيمي 
فناوران و س��رمايه گذاري صندوق بازنشس��تگي به 
خ��ود اختص��اص دادند. از س��ويي ديگر بيش��ترين 
حج��م معامالت را بان��ك ملت)وبمل��ت2(، پااليش 
نف��ت اصفهان، حق تقدم س��رمايه گذاري نفت و گاز 

و پتروشيمي تامين، پااليش نفت تهران، فوالد كاوه 
جنوب كيش، س��ايپا، گسترش نفت و گاز پارسيان، 
فوالد مباركه اصفهان و سرمايه گذاري غدير)و غدير2( 
ب��ه نام خود ثبت كردند. همچنين در بازار بدهي كه 
اوراق مش��اركت، گواه��ي س��پرده و صكوك معامله 
مي ش��ود، تعداد 552 هزار برگه اوراق مش��اركت به 
ارزش كل بي��ش از 553 ميليارد ريال معامله ش��د. 
براس��اس اين گزارش در ب��ازار صندوق ه��اي قابل 
معامله كه صندوق ه��اي قابل معامله و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري ش��اخصي قابل معامله داد و س��تد 
مي ش��ود 2ميلي��ون و 845 هزار واح��د از صندوق 
سرمايه گذاري به ارزش كل بيش از 29ميليارد ريال 

مورد معامله قرار گرفت. 

 بازار اول و دوم ميزبان نيمي از مبادالت 
در سويي ديگر، ش��اخص كل فرابورس در ادامه 
روند افزايشي خود با بيش از 8 واحد صعود، بار ديگر 
به ارتفاع 960واحدي رس��يد كه اين اتفاق بيش��تر 
تح��ت تاثير مثب��ت از جان��ب نمادهاي»زاگرس« و 

»مارون« رخ داد.
بر اين اس��اس روز گذش��ته عالوه بر دادوس��تد 
نزديك به 231ميليون ورقه بهادار به ارزش بيش از 
يك هزار و 460ميلي��ارد ريال در بازارهاي فرابورس 
ش��اهد چند توق��ف و بازگش��ايي نماد ني��ز بوديم. 
بدين ترتيب درحالي نماد معامالتي ش��ركت توسعه 
خدم��ات دريايي و بندري س��ينا ب��ه دليل در پيش 
داش��تن مجمع عمومي عادي صاحبان س��هام اين 

شركت متوقف ش��د كه نمادهاي معامالتي شركت 
صنعت روي زنگان و ش��ركت شيرين دارو بازگشايي 

شدند.
ع��الوه بر اين در جري��ان بازار، نم��اد »ذوب« با 
معامله 37ميليون سهم به ارزش افزون بر 30ميليارد 
ري��ال و نم��اد »زاگ��رس« نيز ب��ا معامله اف��زون بر 
4ميليون سهم به ارزش 111ميليارد ريال به ترتيب 
بيشترين حجم و ارزش مبادالتي را در بازارهاي اول 

و دوم به خود اختصاص دادند.
اين درحالي اس��ت كه در اين دو بازار در مجموع 
بالغ بر 119ميليون س��هم معادل نيمي از حجم كل 
مبادالت ب��ه ارزش افزون بر 402ميليارد ريال ميان 

معامله گران دست به دست شد. 

تحليلگران چه مي گويند
ج�ذب س�رمايه گذار خارج�ي ب�ا ابزارهاي 
پوش�ش نوس�انات نرخ ارز: بحث س��رمايه گذاري 
خارجي از دو جنبه تامين مالي بنگاه ها و واردات دانش 
فني قابل بررسي است اما آنچه كه امروز بيشتر از هر 
چيز ديگر براي كش��ور ما ضرورت دارد، انتقال دانش 
فني و تكنولوژي است. چرا كه از نظر نقدينگي با توجه 
به آزاد شدن منابع كشور با محدوديت زيادي رو به رو 
نخواهيم بود. امير هاموني، مديرعامل شركت فرابورس 
با بيان مطلب فوق درخصوص ضرورت س��رمايه گذار 
خارجي گفت: بس��ياري از بنگاه ها و ش��ركت ها بعضا 
توانس��تند، تكنولوژي خودش��ان را ب��ه روز كنند اما 
بعضي از صنايع كه در ايران با هزينه تمام شده باال به 
فعاليت خود ادامه مي دهند شايد با اندك تغيير جزئي 
در فرآيند تكنولوژي بتوانند هزينه تمام شده خود را 
پايين بياورند و بدين ترتيب بهره وري را افزايش بدهند. 
وي در ادامه افزود: از نظر نقدينگي در كشور مشكلي 
نداريم بلكه مش��كل اصلي اينجاس��ت كه چطور اين 
نقدينگي وارد بنگاه ها شود؛ اما از آنجا كه سرمايه گذار 
خارجي از صنعتي كه در آن قصد سرمايه گذاري دارد، 
شناخت كامل دارد بهتر است اين تامين مالي توسط 
آنها انجام گيرد. مديرعامل فرابورس با اش��اره به انواع 
روش هاي س��رمايه گذاري خارج��ي گفت: روش هاي 
متعددي براي س��رمايه گذاري خارجي وجود دارد اما 
در گام اول اگ��ر بتوانيم ضرورت حضور س��رمايه گذار 
خارج��ي را براي تامين مالي از طريق ابزارهاي بدهي 
مالي مثل صكوك ارزي ايجاد كنيم، اقدام مناس��بي 
صورت گرفته است. وي به سنا گفت: هم اكنون خيلي 
از طرح ه��ا براي واردات ماش��ين و دانش فني نياز به 
ارز دارند. سرمايه گذار خارجي مي تواند اين ارز را وارد 
كشور كند و بدين ترتيب صرفه هاي ناشي از مقياس و 
نقل وانتقال را كاهش بدهد و به كاهش بهاي تمام  شده 
پروژه كمك كند. هاموني با تاكيد بر اين نكته كه بحث 
دانش فني از اهميت ويژه يي برخوردار اس��ت، تصريح 
ك��رد: منابع و نقدينگي به كفايت وجود دارد بنابراين 
ضرورت دانش فني بسيار پررنگ تر است به خصوص 
براي ش��ركت هايي كه بر پاي��ه دانش و تكنولوژي بنا 

شده اند چون مي تواند سودها را افزايش دهد. 
اين مقام مس��وول درخص��وص دغدغه هايي كه با 
حضور س��رمايه گذاران خارجي شكل مي گيرد، اظهار 
كرد: اينگونه نيست كه هر كشوري درهاي كشور خود 

را به روي هر س��رمايه گذاري باز كند بلكه بايد فيلتر 
خاصي صورت بگيرد اما بعضي شركت ها مي توانند به 
اس��م اينكه رقيب داخلي دارند كار را به ورشكستگي 
بنگاه داخلي بكش��انند بنابراين بايد دقت الزم در اين 
خص��وص انجام بگي��رد. هاموني با بي��ان اينكه بحث 
تبعات س��رمايه گذار خارجي بسيار مهم است، گفت: 
حتي در كش��ورهاي پيش��رفته هم اين  طور نيس��ت 
كه يك سرمايه گذار منطقه يي به راحتي بتوانند وارد 
كشور ميزبان شود و حساب و كتابي در اين خصوص 
وجود نداش��ته باشد. در كش��ورهاي غربي و اروپايي 
ه��م نظارت هاي ج��دي روي س��رمايه گذار خارجي 
مي ش��ود. بر اين اساس بايد حساسيت هاي الزم را در 
اين خصوص داشته باش��يم در عين حال كه درهاي 
كش��ور را روي س��رمايه گذار خارجي باز كنيم. وي با 
اش��اره به دو نظريه س��رمايه گذاري خارجي بورسي و 
غيربورسي گفت: نظريه يي وجود دارد كه سرمايه گذار 
خارجي به طور مستقيم وارد بازار سرمايه نشود يعني 
از سرمايه گذاري در اقتصاد شفاف اجتناب كند، نظريه 
ديگري هم وجود دارد كه س��رمايه گذار خارجي فقط 
از طري��ق بورس ها و به طور ش��فاف ص��ورت بپذيرد 
ك��ه قابل نظارت براي كش��ور ميزبان باش��د كه اين 
دو رويك��رد كامال متفاوت اس��ت. هاموني در اين باره 
توضيح داد: عده يي معتقدند اگر سرمايه گذار خارجي 
خواس��ت خارج از ب��ورس و فرابورس وارد ش��ود اين 
ام��كان براي آنها فراهم ش��ود؛ در صورتي كه با توجه 
به تجربه هاي گذش��ته ما كه از اي��ن روش ماحصلي 
به دس��ت نيامده، اين روش مطلوب ما نيس��ت چون 
نه تنها پروژه هايي كه به اس��م سرمايه گذاري خارجي 
استارت خورده به بهره برداري نرسيده بلكه مخاطراتي 
را براي كش��ور ايج��اد كرده ان��د. مديرعامل فرابورس 
درباره شيوه ورود سرمايه گذار خارجي به بازار سرمايه 
ايران نيز توضيح داد: در ش��يوه دوم كه س��رمايه گذار 
خارجي به طور مس��تقيم وارد بازار س��رمايه مي شود 
نيز دو روش معموال از س��وي سرمايه گذاران خارجي 
انتخاب مي شود، برخي از س��رمايه گذاران خارجي با 
نيت كوتاه مدت و دريافت س��ودهاي ناشي از نوسانات 
كوتاه مدت شركت ها وارد بورس و فرابورس مي شوند 
و برخي ش��ركت هاي ديگر براي حض��ور در بازارهاي 
س��رمايه كش��ور ميزبان، اس��تراتژي دارند و در قالب 
يك هلدينگ تشكيل پرتفوي مي دهند و حتي اقدام 

به تحصي��ل يا ادغام و تمليك مي كنن��د كه ما براي 
پوش��ش تبعات و ريسك هاي ناش��ي از سرمايه گذار 
خارج��ي بايد گروه دوم را به دقت شناس��ايي كرده و 
زمين��ه حضور آنها را فراهم كني��م. وي با بيان اينكه 
بازار س��رمايه در س��رمايه گذاري خارج��ي يك ابزار 
ش��فاف براي حاكميت است، خاطرنش��ان كرد: بازار 
س��رمايه اين امكان را فراهم مي كند كه سرمايه گذار 
از مجاري بس��يار شفاف وارد كشور شود و تحصيل يا 
ادغام و تمليك ها توسط مكانيسم هاي شفاف صورت 
بگيرد بنابراين، اين انتخاب يك استراتژي حاكميتي 
اس��ت كه با سياست گذاري، س��رمايه گذار خارجي را 
به سوي بازار س��رمايه گسيل دهد تا جايي كه حتي 
اگر قصد ايجاد يك پروژه جديد را نيز داش��تند آن  را 
در قالب صندوق هاي پروژه ليست كنند بدين ترتيب 
ريس��ك هاي سرمايه گذار خارجي كه به آن اشاره شد 
تا ح��د زيادي قابل مديريت اس��ت. هاموني در ادامه 
اين گفت وگو به زيرساخت هاي مورد نياز براي جذب 
س��رمايه گذار خارجي اشاره كرد و گفت: زيرساخت ها 
به طور كامل آماده نيس��ت اما اگر بخواهيم در قالب 
ماركتينگ و تبليغ براي س��رمايه گذار خارجي كاري 
انجام دهيم بايد يك سري مسائل مثل استانداردسازي 
 XBRL و IFRS صورت هاي مالي شركت ها در قالب
رعاي��ت ش��ود. وي گفت: يك��ي از ريس��ك هايي كه 
س��رمايه گذار خارجي در ايران دارد نوسانات ارز است 
كه بايد از طريق ابزارهايي مثل آتي ارز يا آپشن ارزي 
پوشانده شود. سرمايه گذار خارجي به اين موضوع نياز 
دارد بايد اين بازار راه بيفتد تا س��رمايه گذار خارجي با 
هر ارزي يك پوزيش��ني بگيرد و معامله كند. هاموني 
تصري��ح كرد: در حوزه انتش��ار داده، شاخص س��ازي 
بايد انجام ش��ود. انتش��ار معامالت بورس و فرابورس 
توسط استانداردهاي بين المللي به زبان انگليسي بايد 
انجام گيرد در حالي كه برخي س��ايت ها كفايت اين 
كار را ندارن��د در حالي كه اين يكي از الزامات اس��ت 
كه بايد انجام ش��ود. مديرعامل فراب��ورس به حضور 
جهان��ي نهادهاي مالي ايران نيز اش��اره كرد و گفت: 
عضويت فراب��ورس در بورس ها و نهادهاي بين المللي 
و بحث عضويت س��ازمان بورس در ISCO مي تواند 
فرصت هاي بي شماري را در اختيار بازار سرمايه ايران 
ق��رار مي دهد و زمين��ه ورود خيل��ي از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري  به بازار ما را ايجاد كند. هاموني اما با 
يكسان سازي ريزس��اختارها مخالف بود و در اين باره 
توضيح داد: هر كشوري متناسب با شرايط اقتصادي، 
جغرافيايي و حتي اقليم فرهنگي خود ريزساختارهاي 

مختص خودش را دارد، براي همين ممكن اس��ت در 
بورس استانبول عرضه اوليه، نحوه مچينگ يا تسويه 

معامالت با بورس نيويورك كامال متفاوت باشد. 
وي ادام��ه داد: بنابراي��ن اي��ن موض��وع برخالف 
ساختارهاس��ت و نبايد انتظار داشت كه همه كشورها 
ريزساختارهاي شان مشابه هم باشد منتها از اصالحات 
و تغييراتي كه منجر به بهبود ش��رايط ش��ود هميشه 
استقبال كرده ايم مثل كش��ف قيمت در عرضه اوليه، 
تغيير حجم مبنا، دامنه نوسان و... كه همگي در جهت 
بهبود و عمق بخش��ي بازار بوده است ولي اين نكته كه 
بين المللي شدن ما منوط به يكسان سازي ريزساختارها 
باشد، نادرست است. مديرعامل فرابورس درباره صنايع 
برتر ما كه مي تواند زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي 
را فراه��م كند، گفت: صنعت نفت، گاز، پتروش��يمي 
و مع��دن بزرگ ترين صنايع ما هس��تند به طوري كه 
50درص��د ماركت فرابورس پتروش��يمي و 10درصد 
پااليشي است و شركت هاي معدني و فوالدي از لحاظ 
ارزش بازار س��هم زيادي دارند بنابراين اين شركت ها 
فرصت هاي خوبي براي سرمايه گذاران خارجي هستند. 
وي با بيان اينكه حوزه گردشگري يكي از فرصت هاي 
بسيار خوب براي سرمايه گذاران خارجي است، افزود: ما 
در صنعت گردشگري و برخي صنايع ديگر ده ها سال 
س��ابقه فعاليت داريم اما بهره وري خوبي در آن نداريم 
بنابراين سرمايه گذار خارجي مي تواند با دانش فني وارد 
آن شود و منتج به بهره وري شود به عنوان مثال شايد 
صنعت سيمان به بزرگي نفت و گاز و پتروشيمي نباشد 
اما با ورود تكنولوژي و افزايش بهره وري مي تواند به يك 

صنعت بزرگ و پربازده تبديل شود.  
از موافق�ان تا مخالفان عرضه اولي�ه در بازار 
س�هام: مديرعامل كارگزاري بان��ك صنعت و معدن، 
ش��رايط حال حاضر بازار س��رمايه را براي عرضه هاي 
جديد مناسب خواند و گفت: ورود شركت هاي جديد 
به بازار سرمايه به شرط رعايت الزامات آن، باعث بهبود 
و افزايش كاراي��ي اين بازار مي ش��ود. محمد ثريانژاد 
افزود: هرچه تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
و فرابورس بيشتر باشد يا تعداد سهام بيشتري از آنها از 
سوي سهامداران عمده عرضه شود، عمق بازار افزايش 
مي يابد و در نتيجه از اثرگذاري اشخاصي معدود كاسته 
خواهد ش��د؛ اين امر به منطقي تر ش��دن بازار كمك 
مي كند و پتانسيل شركت هاي سرمايه پذير را افزايش 
خواهد داد. وي در پاس��خ به اين س��وال كه موافقان و 
مخالفان عرضه ه��اي اوليه را بيش��تر چه طيف هايي 
تشكيل مي دهند، اظهار كرد: ابتدا بايد بين شركت هاي 

مختلف از لحاظ اندازه تمايز قائل شد. در زمان عرضه 
اوليه ش��ركت هاي كوچك به دليل اينك��ه احتياج به 
نقدينگي زيادي ندارن��د، مخالفتي صورت نمي گيرد. 
ولي در زمان عرضه شركت هاي بزرگ به دليل احتياج 
به نقدينگي زي��اد، فعاالن بازار س��رمايه نگراني هايي 
دارند. ثريانژاد ادامه داد: درنظر گرفتن اين نكته بسيار 
ضروري اس��ت كه زمان عرضه اوليه شركت ها و توالي 
عرضه ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است؛ عمده 
نگراني ها زماني ش��كل مي گيرد كه در بازار منفي، به 
دليل احتياج به نقدينگي زياد و فشار مضاعف بر بازار 
ش��ركت بزرگي عرضه اوليه شود.  اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه در عرضه هاي بزرگ، به علت آنكه 
برخي س��هامداران خرد با سرمايه هاي اندك مبادرت 
به فروش در س��اير اوراق بهادار مي كنند، بازار با جوي 
منفي همراه مي ش��ود، افزود: از اين رو سرمايه گذاران 
نهادي تمايل كمتري به عرضه اوليه نش��ان مي دهند؛ 
عالوه بر اين به دليل آنكه، تعداد سهام قابل تخصيص به 
آنها تفاوت چنداني با سايرين ندارد، در نتيجه نمي توان 
كاهش قيمت ناشي از فش��ار فروش روي سهام ساير 
شركت ها را به طريقي جبران كرد. بر اين اساس، به طور 
خالصه مي توان گفت، عرضه سهام در روزهاي ابتدايي 
بيشتر مورد عالقه س��هامداران خرد تا متوسط است. 
مديرعامل كارگزاري بانك صنعت و معدن س��پس به 
برخ��ي اقتضائات عرضه هاي اوليه اش��اره كرد و گفت: 
مش��كل عمده از زمان عرضه اوليه يك س��هم بزرگ 
و همچنين عرضه هاي پي درپي س��هام ش��ركت هاي 
بزرگ ناش��ي مي شود. ثريانژاد افزود: براي خريد سهام 
يك ش��ركت در زمان عرضه اولي��ه در حالت كلي دو 
منب��ع مالي وجود دارد؛ يا باي��د يك پول تازه از خارج 
از بازار وارد شود، مثال شخصي بخشي از سرمايه خود 
در بانك را براي خريد س��هم جديد برداش��ت كند يا 
بايد با فروش دارايي هاي مالي )سهام يا اوراق موجود( 
اقدام به خريد سهم كرد. وي در گفت وگو با سنا، اظهار 
كرد: البته مي توان با استفاده از اعتبار كارگزاري ها نيز 
اقدام به خريد كرد اما بنا به داليلي اين روش نيز جزو 
راه دوم تامين مالي براي خريد س��هم است و پول تازه 
به بازار با اس��تفاده از اين روش وارد نمي شود. ثريانژاد 
بيان كرد: زماني كه اندازه يك شركت بزرگ است، در 
زمان عرضه اوليه فشار فروش بر بازار ايجاد مي شود. اگر 
عرضه اوليه شركت بزرگ در زماني كه بازار نزولي باشد 
يا اينكه عرضه ها بدون مبناي درست و كار كارشناسي 
پشت سر هم صورت بگيرد، شرايط مناسبي را در بازار 

شاهد نخواهيم بود. 

آمار معامالت

كف بازار
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انقالب اسالمي بسياري از بنيان ها را د ر ايران تغيير د اد . 
ابتد اي انقالب چند  نسل از مد يران كه تجربيات گرانبهايي 
د اش��تند  به جبر زمانه از ايران رفتند  ي��ا از تصد ي امور باز 
ماند ند . به اجبار جوانان��ي كه غالباً فاقد  تجربه كافي بود ند  
س��مت ها را پر كرد ند . طبيعتا كسب تجربه با سعي و خطا 
ممكن بود  و د ر اين راه كش��ور هزينه هاي زياد ي براي اين 
جوانان پرد اخت كرد  تا نسلي از مد يران كه جنگ و سپس 
د هه هاي پس از جنگ كشور را اد اره كرد ند  تربيت شود . پاي 
صحبت هاي همان مد ي��ران جوان انقالب كه امروز همگي 
مس��ن محسوب مي شوند ، بنش��ينيم متوجه مي شويم كه 
خود ش��ان به بعضي تند روي ها و اشتباهات معترف هستند  
ولي زماني كه تجربه به شكلي مطلوب به نسل جد يد  منتقل 

نشود  طبيعتا تنها راه آزمون و خطاست. 
نس��لي از مد يران كه د ر آن د وران شكل گرفت سال ها 
هيات د ولت، كابينه و بد نه وزارتخانه ها را تش��كيل د اد . د ر 
حقيقت حضور د ايمي همين افراد  به انتقاد هايي منجر شد  و 
بسياري از كارشناسان به لزوم شكل گيري نسل جد يد ي از 

مد يران جوان با د يد گاه هاي جد يد  تاكيد  د اشتند . 
نخستين تالش جد ي براي تغيير اين مد يران و استفاد ه 
از مد يران جوان تر د ر د ولت مهرورزي رخ د اد . هرچند  بخش 
مهمي از اين تغيير نه از سر عالقه مسووالن آن د ولت بلكه 
باز به جبر زمانه بود . د يد گاه هاي د ولت مهرورزي خصوصا د ر 
بحث هاي اقتصاد ي باعث مي شد  كه بسياري از چهره هاي 
مطرح حاضر به همكاري با د ولت نباش��ند  و د ر روي د يگر 
سكه د ولت نيز د يد گاه هاي افراد ي كه حاضر به همكاري با 
كابينه بود ند  را نمي پذيرفت. نتيجه اين ش��د  كه بسياري از 
مد يران��ي كه د ر ابتد ا با د ول��ت احمد ي نژاد  همراه بود ند  به 
مرور از قطار مهرورزي پياد ه شد ند  و هرچه گذشت افراد ي 
بي نام و نشان تر و معموال جوانتر سكان د ار سمت هايي شد ند  
كه پيش از آن افراد ي با سابقه تصد ي آن را بر عهد ه د اشتند . 
جوانگراي��ي د ر د ولت احمد ي ن��ژاد  با يك روال منطقي 
صورت نگرفت. تجربه نفرات پيش��ين ب��ه مد يراني جد يد  
منتقل نشد  كه اين جوانان پس از طي يك سلسله فعاليت 
قابل قبول به س��مت هايي د ست پيد ا كنند . نتيجه كار نيز 
روشن بود . اوال كارنامه اين جوانان چند ان د رخشان و قابل 
د ف��اع نيس��ت و ثانيا هيچ اثري از آنها پ��س از پايان د ولت 
د هم باقي نماند . با اينكه د ر د ولت احمد ي نژاد  برخي جوانان 
حد ود  هش��ت سال د ر س��مت هايي د ر سطح معاونت وزير 

حضور د اشتند  امروز هيچ نام و نشاني از آنها نيست. 
ب��ا روي كار آمد ن د ولت تد بير و اميد  به خاطر ش��رايط 
بحراني همان مد يران س��ي و چند  س��ال قب��ل مجد د ا به 
پس��ت هاي قد يمي بازگش��تند . د ر همان د وران زنگنه د ر 
مصاحبه ي��ي اعالم كرد  د وران س��ربازها و گروهبان ها تمام 
ش��د ه و امروز كار را بايد  به ژنرال ها س��پرد . به د ليل د وران 
گذر از بحران بازگش��ت با تجربه ها به سمت هاي پيشين تا 
حد ي قابل قبول بود  اما باز هم تالش��ي براي تبد يل شد ن 
اين سربازها و گروهبان ها به افسراني كارآزمود ه كه د ر آيند ه 

جاي ژنرال ها را بگيرند ، صورت نگرفت. 
امروز د ولت با اين واقعيت روبه روست كه د يگر سن اكثر 
مد يران به قد ري باال رفته كه همگي بازنشس��ته محسوب 
مي شوند . با وجود  اين گزينه هاي جد يد ي براي جايگزيني 
كمتر تربيت شد ه اند. د ر بعضي وزارتخانه ها همچون وزارت 
صنع��ت، معد ن و تج��ارت و نفت اين موضوع بيش��تر به 
چشم مي آيد . بعضي وزرا د ر اين د وره چشم اميد  به همان 
مد يران سابق بس��ته اند  و گروهي د يگر جواناني بي تجربه 
را به كارهاي مهم گماش��ته اند  يا مترصد  شرايط مناسب 
براي اس��تفاد ه از آنها هس��تند . با وجود  اين روالي كه د ر 
حال طي شد ن اس��ت همان تجربه يي است كه د ر د ولت 
مه��رورزي رخ د اد . اگر جواناني كه به اس��م جوانگرايي د ر 
س��مت هاي كليد ي تكيه مي زنند  آم��وزش الزم را ند يد ه 
باشند  بي شك مشكالت زياد ي د ر آيند ه يي نه چند ان د ور 
براي كشور پيش خواهد  آمد . جوانگرايي اگر ريشه مناسب 
ند اش��ته باش��د  از يك نعمت به نقمتي بزرگ بد ل خواهد  
شد . خبرهايي كه از وزارتخانه ها جسته و گريخته به گوش 
مي رسد  خبر از حضور چهره هايي بيش از حد  جوان و خام 
د ر پست هاي كليد ي مي د هد . اين روش نه فقط منجر به 
تضعيف كارها مي شود  بلكه روند  جوانگرايي مد يران كه بايد  
بد ون هيچ ش��كلي با توجه به ساختار هرمي جمعيتي رخ 
د هد  را د چار مشكل مي كند . چه آنكه بد بيني به جوانان و 
جوانگرايي بر اثر اشتباه د ر اجراي اين برنامه باعث مي شود  

مرد م به تمام مد يران جوان بد بين شوند . 

افزايشقيمتسيگار
منطقينيست

ايرن�ا| ريي��س انجم��ن توليدكنن��دگان، واردكنندگان و 
صادركنندگان محصوالت دخاني گفت: افزايش ماليات و عوارض 
و گ��ران كردن دخانيات با ه��دف كاهش مصرف راه منطقي و 
صحيحي نيست، زيرا كنترل قاچاق در ايران شبيه اروپا نيست و 
هرگونه افزايش قيمت، آب ريختن به آسياب قاچاقچيان و گرم 

كردن تنور قاچاق و ضربه به صنعت دخانيات است. 
محمدرضا تاج دار عنوان ك��رد: در روزهاي اخير معاون 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در رسانه ها اعالم 
كرد: »ايران ارزان ترين كش��ور دنيا براي سيگاري هاس��ت« 
كه به نظر مي رس��د اين مطلب با هدف فراهم كردن زمينه 
افزايش قيمت س��يگار مطرح ش��د، اما اين قبيل نظرات از 

مصاديق نگرش يك سويه به موضوعات چند بعدي است. 
او اف��زود: طبق ج��دول درآمد ماليات��ي، دولت در پنج 
ماه منتهي به مرداد نخست امس��ال 18هزار ميليارد ريال 
)1800ميليارد تومان( ماليات فقط از محل توليد داخلي و 
واردات قانوني وصول كرده و اين روند از سال 94 تا 96 رو به 
افزايش بوده است. به گفته تاج دار، ايران جزو مقاصد اصلي 
و هدف قاچاقچيان كاالي دخاني اس��ت كه بدون پرداخت 
ع��وارض و ماليات، اقدام به قاچ��اق كاال مي كنند و فارغ از 
رعايت استانداردهاي بهداش��تي در سايه نبود مبارزه موثر 
و وج��ود بازار مصرف به عرض��ه كاالي دخاني قاچاق ادامه 
مي دهن��د. او تاكيد كرد: اگر ادعاي ارزان بودن س��يگار در 
ايران حتي در مقايسه با منطقه واقعيت داشته باشد، قاچاق 

آن به داخل از منظر اقتصادي توجيه ندارد. 
تاج دار ادامه داد: اين قبيل سياست هاي تك بعدي تنها 
برنامه هاي بلندمدت س��رمايه گذاري در صنعت دخانيات از 
طريق توليد داخل و بومي س��ازي تولي��د يا واردات مجاز را 
با خدش��ه مواجه مي كند و عالوه بر اينكه عايدات دولت از 
محل وص��ول عوارض و ماليات س��يگار هم كه با همراهي 
قانونمند فعاالن صنعت دخانيات مسير صعودي داشته سير 
نزول��ي پيدا خواهد كرد. او ب��ا بيان اينكه با افزايش ماليات 
تمايل به قاچاق افزاي��ش مي يابد، گفت: در نهايت هرگونه 
افزايش قيمت با وجود قاچاق كاال به كاهش مصرف منجر 
نخواهد شد و تجويز اين دارو )افزايش قيمت( نه تنها موجب 

بهبودي نشده كه موجب تشديد بيماري خواهد شد. 

سرمقاله

خبر

همگرايياقتصاديباپيمانهايمنطقهاي

وقتيتشكلهاباعثامنيتميشوند

بهبودامنيتواقتصادباايجاداتحاديهكشورهايشرقي
مسعودجمالي|

|)ICC(عضوكميتهايرانياتاقبازرگانيبينالمللي
تقابل سياس��ي ش��رق و غرب جهان چيز جد ي��د ي د ر تاريخ 
نيس��ت. جنگ هاي جهاني اول و د وم نيز ميد ان تقابل كشورهاي 
ش��رق و غرب بود ه است و با گذشت زمان و شكل گيري و توسعه 
س��ازمان هاي جهاني همچنان اختالفات شرق و غرب پابرجاست. 
از يك سو چين و روسيه د ر شرق و از سوي د يگر امريكا و اروپا د ر 
غرب براي بهبود  و حفظ خود  به عنوان يك ابرقد رت جهاني تالش 
مي كنند  و از سوي د يگر كشورهايي مانند  ژاپن، كره جنوبي، هند ، 
تركيه و برزيل با رش��د  اقتصاد ي قابل توجه توانسته اند  بسياري از 

معاد الت جهاني را به سود  خود  تغيير د هند . 
پن��ج كش��ور عضو ش��وراي امنيت س��ازمان مل��ل )امريكا، 
انگلي��س، فرانس��ه، چين و روس��يه( با برخ��ورد اري از حق وتو 
نقش تاثيرگذاري د ر حمايت يا تضعيف كش��ورهاي د يگر د ارند  
و آلمان نيز د ر كنار آنها به عنوان قد رت نخس��ت اتحاد يه اروپا 
با رويكرد هاي منفعت طلبانه خود  جهان را با چالش هاي فراواني 

روبه رو كرد ه اند . 
اتحاد ي��ه اروپا با هد ف ايجاد  يك نه��اد  قد رتمند  اقتصاد ي و 
سياس��ي تالش كرد  با امتيازات و تسهيالت گسترد ه و مشترك 
ميان اعضا جايگاه خود  را د ر سطح بين الملل بهبود  بخشد  و د ر 

برابر قد رت نمايي هاي امريكا از يك سو و پيشرفت چين و روسيه 
از سوي د يگر د ر معاد الت جهاني تاثيرگذار باقي بماند . 

كشورهاي ش��رق كره زمين با وجود  آسيب هاي فراواني كه 
از س��لطه امريكا و اروپ��ا د يد ه اند  اما هرگ��ز د ر برابر رفتارهاي 
تنش زاي غرب اتحاد  يكپارچه يي ند اش��ته اند . اگرچه شرق آسيا 
ب��ا واگذاري بخش د فاعي و امنيتي خود  ب��ه امريكا و تمركز بر 
صنعت توانست بسياري از غول هاي بزرگ اقتصاد ي را پشت سر 
بگذارد  اما هرگز د ر معاد الت سياسي كشورهايي همچون ژاپن و 
كره جنوبي نقش چشمگيري ند اشته اند  و اكنون نيز با توجه به 
ناتواني نظامي به راحتي مورد  تهد يد  كشور عقب افتاد ه اما مجهز 

به سالح اتمي مانند  كره شمالي مي شوند . 
كش��ورهاي عرب منطق��ه نيز با وجود  برخ��ورد اري از منابع 
گس��ترد ه انرژي و حتي ايجاد  اتحاد يه كشورهاي عربي بيش از 
آنكه مس��تقل شوند  همچنان براي حفظ جايگاه خود  د ر منطقه 
نيازمند  حمايت امريكا و برخي كش��ورهاي اروپايي هس��تند  و 
به س��اد گي ثروت خود  را بايد  صرف خريد  تس��ليحات نظامي و 

بسياري از كاالهاي اروپايي كنند . 
اكنون د و پرس��ش مطرح مي شود ؛ چرا كشورهاي شرق كره 
خاكي با وجود  بهره مند ي از جمعيت بيش��تر، منابع زيرزميني 
غني تر، مناطق گرد ش��گري جذاب تر، رشد  صنعتي و اقتصاد ي 

قاد ر به ايفاي نقش اساس��ي د ر معاد الت جهان و توسعه متوازن 
منطقه نيس��تند ؟ پرس��ش د وم؛ چرا كش��ورهاي شرقي باوجود  
تشابهات فرهنگي و اجتماعي بيش��تر و سابقه تاريخي طوالني 
د ر مراود ات سياس��ي و اقتصاد ي به جاي آنكه د ر كنار هم براي 
توسعه گام برد ارند  توسعه خود  را وابسته به حمايت هاي امريكا 
و غ��رب مي د انند  با آنكه د ر د وره حاض��ر كاالهاي توليد ي آنها 
بخ��ش بزرگي از بازارهاي جهاني را د ر اختيار د ارد  و از س��وي 
د يگر د ر علوم نظامي، هس��ته اي، هوا-فضا، پزش��كي، رباتيك و 

برخي علوم د يگر جايگاه هاي نخست د نيا را د ارند . 
خاورميانه به جهت نبود  اتحاد  د ر ش��رق هميشه مركز تنش 
و جنگ بود ه و هر روز يك كش��ور به جهت بازي هاي سياس��ي 
غرب و سلطه بر بازار انرژي از يك سو و فروش تسليحات نظامي 
آنها از س��وي د يگر به ويرانه تبد يل ش��د ه اس��ت. ايران، عراق، 
افغانستان، سوريه، يمن، فلسطين، لبنان، تركيه، روسيه و ساير 
كشورها هر كد ام به شيوه يي همچنان گرفتار عمليات نظامي و 
تروريستي يا تحريم هاي اقتصاد ي هستند  و از قرار اين د استان 

پاياني ند ارد . 
آيا بهتر نيس��ت كش��ورهاي ش��رق كره زمين يك بار براي 
هميش��ه اختالفات را كنار بگذارند  و به جاي د راز كرد ن د س��ت 
د وستي به سوي امريكا و غرب همگي بر سر يك ميز بنشينند  و 

بر سر توانمند ي هاي د اخلي خود  معامله كنند ؟ واقعا د ر صورت 
اتحاد  كشورهاي شرق كره زمين يا حتي به صورت سازمان يافته 
همانند  اروپا با ايجاد  اتحاد يه كش��ورهاي ش��رقي قاد ر به ايجاد  
يك قد رت جهاني و ارتقا جايگاه سياسي امنيتي خود  از يك سو 

و توسعه متوازن تمام اعضا از سوي د يگر نخواهند  بود ؟ 
د ر ص��ورت اتحاد  ايران، روس��يه، چين، تركي��ه، هند ، ژاپن، 
كره جنوبي، عربستان و پاكستان به عنوان قد رت هاي اقتصاد ي 
منطقه ش��رق با همراهي س��اير كشورهاي اين منطقه و با ايجاد  
واحد  پولي يكسان، حذف رواد يد ، تسهيل مباد الت مالي و بانكي 
و بسياري از خد مات مشترك مي توانند  اتحاد يه يي قد رتمند تر از 
اتحاد يه اروپا را بنيان گذاري كنند  و با كاهش قيمت تمام ش��د ه 
انرژي براي يكد يگر، كاهش هزينه هاي حمل ونقل و سفر، كاهش 
هزينه هاي مباد الت مالي و بانكي اقتصاد  جهان را مد يريت كنند  

و از حمايت نظامي و امنيتي مشترك نيز برخورد ار شوند . 
به نظر مي رس��د  اكنون كه رييس جمه��ور تاجرصفت امريكا 
از ه��ر ترفند ي براي ايجاد  تنش د ر ش��رق و بسترس��ازي براي 
فروش تس��ليحات نظامي خود  به كش��ورهاي شرق كره زمين 
استفاد ه مي كند  بهترين راهكار كنار گذاشتن اختالفات و ايجاد  
يك اتحاد يه با هد ف توس��عه اقتصاد ي و بهبود  وضعيت امنيتي 

منطقه باشد . 

تجار هميشه سعي مي كنند  خود  را از مسائل سياسي 
د ور نگه د ارند  اما واقعيت اين اس��ت كه اثرگذاري مسائل 
سياس��ي و امنيتي ب��ر وضعيت تج��ارت خارجي بحثي 
غيرقابل انكار اس��ت. با اين وجود  اين سكه د و روي د ارد  
كه به روي د يگر آن كمتر توجه مي شود . روي د يگر سكه 
اين است كه تجارت و فعاليت اقتصاد ي خود  باعث ايجاد  
امنيت د ر كشورها مي شود  و بر مسائل سياسي اثرگذاري 
مستقيم د ارد . رابطه ناامني با ضعف د ر اقتصاد  امري واضح 
است. د ر ايران به استان هايي كه اقتصاد  ضعيف تري د ارند  
نگاه كنيد  تا متوجه نرخ باال مشكالت سياسي امنيتي د ر 
آنها شويد . نرخ جرم و جنايت د ر جايي كه اقتصاد  ضعيف 
است هميشه باال محسوب مي شود . اما مساله اين است كه 
اين مساله د ر مورد  كشورها هم كامال وجود  د ارد  و زماني 
كه منافع مشترك كشورها د ر يكد يگر گره بخورد  طبيعتا 
باعث هم افزايي بيشتر ميان كشورها و كاهش اختالف ها 
و تنش ها مي ش��ود . د ر اين ميان قرارد اد هاي ميان بخش 
خصوصي كش��ورها و همكاري تش��كل ها مي تواند  باعث 

ميوه شيرين د وستي و امنيت شود . 

خاورميانه،محلهميشهاختالف
ساختار خاورميانه پس از جنگ جهاني اول به گونه يي 
چيد ه شد  كه امكان توقف جنگ و اختالف د ر آن بسيار 
ناچيز است. كشورهايي كه پس از عثماني د ر اين نقطه از 
جهان شكل گرفتند  هر كد ام د اراي اقتضائات خاص خود  
هستند . اختالفات قومي، د يني، مذهبي و زباني باعث شد  
كه د ر بيش از يك قرن گذشته هيچ گاه اين منطقه روي 
آرامش را به خود  نبيند  و هميشه د ر بخشي از خاورميانه 

شاهد  جنگ و اختالف هستيم. 
اما ساختار خاورميانه از نظر اقتصاد ي نيز قابل تحليل 
اس��ت. بعضي از كش��ورهاي اين منطقه اقتصاد  خود  را 
براساس منابع طبيعي مانند  نفت تعريف كرد ه اند . بعضي 
د يگر فاقد  آن هستند . حجم مهمي از تجارت اين كشورها 
د ر د رون خاورميانه رخ مي د هد . ش��رايط جغرافياي اين 
منطقه با تمامي نقاط جهان متفاوت است. نكته مهمي 
كه د ر اين ميان وجود  د ارد  اين اس��ت كه بازي اقتصاد ي 
اين كش��ورها د ر راستاي همد يگر نيس��ت. د ر حقيقت 
نمي توان منافع اين كش��ورها را د ر يك راستا د يد . سود  
يك كش��ور به خاطر نوع اقتصاد  اين منطقه باعث زيان 
كش��ور د يگر مي ش��ود . ايران تركيه را رقيب اصلي خود  
مي بيند . كش��ورهاي خاورميانه بر س��ر بازار عراق رقابت 
مي كنند . منافع اقتصاد ي ايران و عربس��تان د ر بسياري 

از موارد  متضاد  است. 

بازيبرد-برد
تالش هايي بر سر همگرايي منافع اقتصاد ي اين كشورها 
پيش از اين صورت گرفته اس��ت. ايج��اد  اوپك يكي از اين 
تالش ها بود . با اين وجود  د ر عمل هميش��ه شاهد  كشمكش 
ميان غول هاي نفت��ي د ر اوپك بود يم. همچنين معيارهايي 
مانند  مس��لمان بود ن باعث جمع ش��د ن اين كش��ورها د ر 
كنفرانس هاي بزرگي شد . هرچند  هيچ گاه ريشه هاي اختالف 
از بين نرفت. شايد  د ليل اصلي اين موضوع اين باشد  كه ريشه 
همگرايي اين كشورها كمتر بر اساس منافع اقتصاد ي تعريف 
ش��د ه اس��ت. خاورميانه نياز د ارد  كه بازي خود  را براس��اس 
الگوهاي جد يد  تعريف كند  كه همه كش��ورها د ر اين الگوها 
برند ه باشند . بازي برد - برد  اقتصاد ي عمال باعث مي شود  كه 
كشورها انگيزه براي حضور و همگرايي د اشته باشند  و زماني 
كه ارتباط اقتصاد ي ضعيف شود  همه تعضيف خواهند  شد . 

نيازبهتجربهايموفقترازاكو
به نظر مي رس��د  كش��ورهاي خاورميانه ني��از د ارند  
كه بازي خود  را بر اس��اس الگوي تش��كلي به نفع همه 

كشورهاي منطقه تعريف كنند . اين مساله مي تواند  يكي 
از مشكالت اساسي ايران را حل كند . يكي از ضعف هاي 
تش��كل هاي ايران حض��ور كمرنگ آنها د ر تش��كل هاي 
بين المللي است. ساختار د رونگراي اقتصاد  ايران و توسعه 
نيافتگي بخش تشكل ها عاملي بود  كه تشكل هاي ايراني 
حضوري كمرنگ د ر نهاد هاي بين المللي د اش��ته باشند . 
با اين وجود  يكي از مهم ترين تشكل هاي منطقه يي اكو 
يا س��ازمان همكاري هاي اقتصاد ي اس��ت. اين سازمان 
نخس��تين بار د ر 1962 توسط 3كشور ايران، پاكستان و 
تركيه ايجاد  شد  و د ر ابتد ا RCD ناميد ه مي شد . با وجود  
اين د ر س��ال 1979 با انقالب ايران اين س��ازمان از بين 
رفت. د ر 1990 اين سازمان با نام اكو مجد د ا ايجاد  شد  و 
بنيانگذاران آن اتحاد يه اتاق هاي بازرگاني و بورس كاالي 
تركي��ه، اتاق بازرگاني صنايع و مع��اد ن ايران و د رنهايت 
فد راس��يون اتاق هاي بازرگاني و صنايع پاكستان بود . د ر 
سال 1992 با پيوستن كشورهاي ازبكستان، آذربايجان، 
قزاقس��تان، قرقيزس��تان، تركمنس��تان، تاجيكستان و 
افغانس��تان تعد اد  كش��ورهاي عضو به عد د  10 رس��يد . 

اتاق بازرگان��ي وصنعت اكو به عنوان نمايند ه س��ازمان 
همكاري هاي اقتصاد ي)اكو( د ر بخش خصوصي بر اساس 
ماد ه 30 عهد نامه ازمير و به د نبال تفاهمنامه چهارم آوريل 
1990 توسط روس��ي اتاق هاي بازرگاني ايران- تركيه و 
پاكستان تاسيس ش��د . بر اس��اس اين توافق، اتاق هاي 
بازرگاني كش��ورهاي موسس كميته ملي اتاق اكو د ر هر 
يك از كش��ورها تاسيس و د بيرخانه اتاق اكو هر د وسال 
يك بار به صورت چرخشي بين اتاق هاي كشورهاي عضو 

اد اره خواهد  شد . 
اين سازمان وظايف متعد د ي د ارد  كه از مهم ترين آنها 

مي توان به موارد  زير اشاره كرد : 
كمك به برنامه هاي توسعه د ر زمينه هاي همكاري هاي 
اقتصاد ي ازجمله تجارت، صنعت، كشاورزي، گرد شگري، 
مقاطع��ه كاري، خد م��ات فني مهند س��ي و بانكد اري با 
برق��راري ارتباط��ات نزد يك تر بين ش��ركت هاي بخش 

خصوصي كشورهاي عضو؛
جلب نظر و تشويق باالترين مراجع تجاري وصنعتي 
كش��ورهاي عضو به افزايش مباد الت تج��اري بين اين 

كشورها به د ولت ها؛
ترتيب د اد ن مالقات هايي بين د س��ت اند ركاران امور 

اقتصاد ي- صنعتي كشورهاي عضو؛
ارائه پيش��نهاد هاي الزم براي توسعه روابط تجاري- 
صنعت��ي بين كش��ورهاي عض��و از س��وي بخش هاي 

خصوصي اين كشورها به د ولت ها؛
همسان س��ازي رويه ه��اي تج��اري د ر جهت بهبود  

وضعيت تجاري و اقتصاد ي في مابين كشورهاي عضو؛ 
كمك ب��ه حل و فصل اختالفات ناش��ي از معامالت 

تجاري بين اشخاص حقيقي وحقوقي كشورهاي عضو؛
جمع آوري و انتشار اطالعات آماري كشورهاي عضو 

د ر زمينه هاي اقتصاد ي- صنعتي.

اعالممناقصات،مزايداتوطرحهايتوسعه
دركشورهايعضو

برگ��زاري نمايش��گاه هاي مش��ترك، نشس��ت ها و 
كنفرانس ها با هد ف توسعه روابط تجاري - اقتصاد ي بين 

كشورهاي عضو؛
انجام تحقيقات بازار س��نجي براي كاالهاي توليد ي 

و مصرفي كشورهاي عضو و توسعه فعاليت هاي مشابه؛
حص��ول اطمين��ان از هماهنگي د ر اس��تاند ارد هاي 
كش��ورهاي عضو و اتخ��اذ تد ابير مش��ترك با همكاري 
د ولت هاي اين كش��ورها براي برقراري س��امانه تجارت 

ترجيحا في مابين؛
با وجود  اين اكو نمايند گي همه كشورهاي خاورميانه 
را ن��د ارد . الگ��وي اك��و مي تواند  ب��ا حضور بس��ياري از 
كش��ورهاي خاورميانه و به منظور هم افزايي اقتصاد ي و 

تعريف اقتصاد  جد يد  د ر خاورميانه تعريف شود . 

تشكلهابهعنوانسفيرانصلح
برخالف د ولت ها، تش��كل ها معموال ارتباط مناسب 
و بر مبناي س��ود  طرفين بين خود شان برقرار مي كنند . 
اگر يك پيمان همكاري بين تشكل هاي بخش خصوصي 
كش��ورهاي خاورميان��ه ش��كل گيرد  به م��رور وضعيت 
اقتصاد ي اين كش��ورها نيز به يكد يگر نزد يك مي شود  و 
مي توانيم انتظار حل بسياري از مشكالت را د اشته باشيم. 
طبيعتا همكاري ميان تش��كل هاي بخش خصوصي د ر 
منطقه خاورميانه باعث افزايش صلح و امنيت د ر منطقه 
خواهد  بود . طرح هايي مانند  تعرفه هاي ترجيحي و ايجاد  
كارخانه هايي براي توليد  مش��ترك طبيعتا باعث خواهد  
كه منافع اين كش��ورها د ر هم تنيد ه ش��ود  و ناامني د ر 
هر كشور باعث ايجاد  مشكل براي كشورهاي د يگر شود . 

سخنراني رييس جمهور امريكا د ر 21مهر 1396 عليه برجام 
بسياري از كشورهاي جهان را آشفته كرد  و همگان ترامپ را 
يك د يوانه ناميد ند . ترامپ نه تنها برجام را زير سوال برد  و آن 
را قرارد اد ي به زيان اياالت  متحد ه د انست بلكه با عبارت خليج 
عربي مرد م ايران را نيز تحريك كرد . ترامپ به صراحت گفته 
است من را د يوانه بناميد  و اين يعني قد رتمند ترين مرد  امريكا 
كه يك تاجر مشهور است بد ون ترد يد  از د يوانگي خود  نيز نزد  
اف��كار عمومي بهره مي برد . آمار قرارد اد هاي بين المللي امريكا 
به خوبي نش��ان مي د هد  اين د يوانه يك سياستمد ار كاسب كار 
اس��ت اما برخالف ترامپ پر سر وصد ا نبايد  از تجارت روساي 

جمهور روسيه و چين د ر اين آب گل آلود  غافل ماند . 

تجارتامريكاباجوسازيبرايآغازيكجنگجهاني
د ر س��ال 2017 مي��زان كل بد هي ه��اي امريكا د ر حال 
نزد يك ش��د ن ب��ه رقم 20تريليون د الر اس��ت ك��ه تقريباً 
10د رص��د  كل بد هي جهاني را ش��امل مي ش��ود . چين كه 
اكنون بر س��ر مقام نخست ابرقد رت اقتصاد ي جهان رقابت 
مي كن��د  فقط 2تريلي��ون د الر بد ه��ي د ارد . بد هي خارجي 
روس��يه نيز اكنون ۵37 ميلي��ارد  و ۵00 ميليون د الر اعالم 
ش��د ه است. اگرچه بس��ياري از كارشناسان اختالفات ميان 
روس��يه و چين با امريكا و همچنين تنش هاي موجود  ميان 
كش��ورهاي منطقه خاورميانه را بسترس��از بروز يك جنگ 
جهاني مي د انند  اما حجم س��نگين بد هي هاي امريكا نشان 
مي د هد ، ت��وان مالي الزم براي ش��كل گيري يك جنگ د ر 

امريكا وجود  ند ارد . 
بنا بر گزارش »موسس��ه بين الملل��ي پژوهش هاي صلح 
اس��تكهلم« كه به  اختصار »سيپري« ناميد ه مي شود ، ميزان 
تجارت اس��لحه بين س��ال هاي 2012تا 2016 بيش از هر 
د وره ۵ س��اله د يگري بعد  از سال 1990 بود ه است. د ر اين 
گزارش آمد ه اس��ت، خاورميانه ميزان وارد ات سالح خود  را 

د ر ۵ سال گذشته تقريبا 2برابر كرد ه است. 
رييس جمهور كنوني امريكا با تجربه د ر عرصه تجارت به 
سياس��ت پاي نهاد ه و ش��عارهاي فراواني براي بهبود  شرايط 
اقتصاد ي امريكا د ر انتخابات مطرح كرد ه است. ترامپ خوب 
مي د اند  كه بايد  امريكا تا مي تواند  بفروش��د  و بد ون ترد يد  با 
توجه به حمايت هايي كه از جانب تاجران اسلحه د ر امريكا و 

صهيونيست ها برخورد ار است بهترين و د م د ست ترين گزينه 
تجاري فروش تس��ليحات نظامي است. ترامپ يك بازيگر و 
ش��ومن خوب براي ايفاي نقش يك د يوانه اس��ت تا با ايجاد  
تن��ش د ر منطقه خاورميانه و د و كره قرارد اد هاي نظامي اين 
كشور را افزايش د هد  بد ون آنكه د رگير جنگ جد يد ي شود . 
قرارد اد  تس��ليحاتي 110ميليارد  د الري امريكا و عربس��تان، 
فروش ۵ ميليارد  د الري امريكا به كره جنوبي طي سال هاي 
2010تا 2016 و قرارد اد  چند  ميليارد  د الري ترامپ د ر سال 
2017 با سئول، پرد اخت يك ميليارد  و 800 ميليون د الر د ر 
سال 2016 به وسيله ژاپن براي تامين هزينه هاي پايگاه هاي 
امري��كا د ر اين كش��ور همراه با پرد اخت هزينه س��اماند هي 
نيروه��اي امريكاي��ي ازجمله فرآيند  انتقال پاي��گاه امريكا از 
استان اوكيناوا به جزاير گوام به مبلغ 3ميليارد  و 2۵0ميليون 
د الر توس��ط ژاپن كه ژاپن تايمز از آن خبر د اد ه اس��ت گواه 
ش��كل گيري يك تجارت تسليحاتي براي امريكاست. ترامپ 
يك د يوانه اس��ت اما اي��ن د يوانه لباس تج��ارت به تن د ارد  
و ترد يد ي نيس��ت كه حتي ب��راي به كار برد ن عبارت خليج 

عربي به خليج فارس نيز عرب ها را د وشيد ه است. 

روسيهتاجراختالفاتشرقوغرب
روسيه سال هاست د ر ش��وراي امنيت از اختالفات ميان 
ايران و امريكا و كشورهاي غربي نهايت بهره برد اري اقتصاد ي 
را د اش��ته است. روس��يه د ر 3 صنعت انرژي هسته يي، هوا- 
فضا و تسليحات نظامي جز كشورهاي برجسته جهان است 
و بع��د  از امريكا رتب��ه د وم صاد رات اس��لحه د ر جهان را د ر 
اختي��ار د ارد . اگرچه كرملين د ر زمان پوتين ارتباط خوبي با 
تهران د اشته است و حتي د رهاي روسيه را تا اند ازه يي براي 
وارد ات محصوالت ايراني به اين كش��ور گش��ود ه اما ايران به 
جهت سياست هاي ناد رست تجاري هرگز د ر بازار اين كشور 

موفقيتي به د ست نياورد ه است. 
روس��يه د ر س��ال 139۵ براي فروش قرارد اد ي به مبلغ 
10ميليارد  د الر تسليحات وارد  مذاكره با ايران شد  و همچنان 
جزئيات د قيقي از اين قرارد اد  د ر د س��ترس نيس��ت. ساخت 
نيروگاه اتمي بوش��هر ني��ز يكي از قرارد اد ه��اي پر ماجراي 
روس��يه با ايران اس��ت د ر بخش هوا-فضا نيز طي يك د هه 
گذش��ته ايران به جهت اختالفاتي كه با غرب د اش��ته است 

ناگزير از روس��يه براي پيش��رفت د ر زمينه هوا- فضا كمك 
د ريافت مي كند . قرارد اد  جد يد  روس��يه با عربستان د ر سال 
2017 ك��ه همين چن��د  روز پيش به مبل��غ 3ميليارد  د الر 
منعقد  ش��د  به خوبي گواه سياس��ت د وگانه اين كش��ور د ر 
قبال ايران اس��ت. سياستمد اران روسيه از يك سو د ر كالم از 
اي��ران حمايت مي كنند  اما د ر تجارت هيچ محد ود يتي براي 
خود  قائل نيس��تند  و به بهترين شكل ممكن پذيراي پاد شاه 
عربستان و هيات همراه وي د ر كرملين مي شوند  و به ساد گي 
نيز از اختالف ميان ايران و عربستان جهت فروش تسليحات 

خود  به عرب ها بهره برد اري مي كنند . 

چينتاجرتمامفصلها
چيني ه��ا ط��ي د و د ه��ه گذش��ته به ص��ورت هد فمند  
ب��راي تصاح��ب بازارهاي بين المللي و تبد يل اين كش��ور به 
بزرگ تري��ن توليد كنن��د ه و صاد ركنند ه جه��ان برنامه ريزي 
كرد ه اند . كشوري كه جمعيت زياد  خود  را از تهد يد  به فرصت 
تبد يل كرد  و اكنون با رش��د  توليد  و نفوذ د ر بازار كشورهاي 
مختلف قيمت تمام شد ه كاال را كاهش و به مرور د ر كيفيت 

نيز جايگاه خود  را ارتقا د اد ه است. 
چين مثل روسيه فقط د ر 3 صنعت حرف اول را نمي زند  
بلكه توليد  د ر اين كش��ور آنقد ر توجيه اقتصاد ي د ارد  كه هر 
نوع كااليي را مي توان د ر آن يافت. رقابت چين و امريكا طي 
پنج سال گذشته براي كسب جايگاه نخست اقتصاد ي جهان 
بسيار تنگاتنگ شد ه است و با توجه به عضويت اين كشور د ر 
شوراي امنيت سازمان ملل از قد رت سياسي خود  نيز نهايت 

بهره برد اري را مي كند . 
طبق اعالم موسس��ه تحقيقاتي اس��تكهلم ك��ه صاد رات 
نظامي كش��ورها را بررس��ي مي كن��د ، چين د ر س��ال هاي 
2012تا 2016 و د ر مقايس��ه با مد ت مش��ابه س��ال قبل از 
آن صاد رات تس��ليحاتي خود  را 74د رصد  افزايش د اد ه است. 
رشد  چش��مگير د ر صاد رات تسليحات د ولت چين د ر حالي 
است كه ميانگين رشد  صاد رات د ر اين بخش د ر جهان بين 
3.8تا 6.2 د رصد  است. امريكا و روسيه و چين به ترتيب سه 
رتبه نخس��ت صاد رات تس��ليحات جهان را د ر اختيار د ارند . 
چين با تمام كش��ورهاي د نيا باوجود  اختالف هاي سياسي و 
فرهنگي تجارت مي كند  و بخش بزرگي از بازار اروپا و امريكا 

را ني��ز د ر اختيار گرفته اس��ت. تعامل اي��ران و چين پس از 
قطعنامه هاي سازمان ملل عليه ايران به  شد ت افزايش يافت 
و به بزرگ ترين ش��ريك تجاري كش��ور تبد يل شد . چين با 
قيم��ت پايين از ايران انرژي خريد اري ك��رد  و به  جاي د الر 
ب��ه ايران كاال فروخت و تجارتي د و س��ر س��ود  را براي خود  
بنيان نهاد .  اين كشور طبق آمار گمرك ايران د ر 12ماه سال 
139۵ كه تراز تجاري ايران براي نخس��تين بار مثبت شد  با 
10ميليارد  و 7۵3 ميليون د الر صاد رات به ايران رتبه نخست 
كش��ورهاي صاد ركنند ه به ايران را كس��ب كرد  د رحالي كه 
ايران 8 ميليارد  و 377 ميليون د الر به اين كش��ور صاد رات 
آن هم از گروه نفت و گاز د اش��ته است. د ر چهار ماه نخست 
سال 1396 نيز با )349۵ميليون د الر( باالترين ارزش وارد ات 
ايران از چين بود ه اس��ت. چين، امريكا و روس��يه هر س��ه با 
يكد يگر روابط سياس��ي و تج��اري د ارند  و اختالفات آنها نيز 
هرگز مانع قطع روابط د يپلماتيك اين س��ه كش��ور نش��د ه 
است. هر كد ام با هر كشوري د ر خاورميانه نيز اعالم د وستي 
كرد ه اند  نهايت اين خاورميانه بود ه كه د ر آتش جنگ سوخته 
است و اين 3كشور نيز جيب هاي خود  را از تنش د ر منطقه 
خاورميانه پركرد ه اند . ترد يد ي نيس��ت چين نسبت به امريكا 
و روس��يه شرايط بهتري د ر تجارت با د نيا د ارد  و با كمترين 
حاشيه د ر حال توسعه اقتصاد ي است اما امريكا و روسيه نيز 
با توجه به ش��رايط موجود  كشورشان، اقتصاد  را بر سياست 
ارجح د انسته اند . بعيد  به نظر مي رسد ، د يگر جنگ جهاني به 
وقوع بپيوند د  زيرا اكنون د ر جنگ تجاري ميان كشورهاست 
كه ابرقد رت ها تعيين مي ش��وند  و راهبرد  كشورها بر مبناي 
فروش بيش��تر كاال و تس��ليحات نظامي آن  هم با تمركز بر 
خاورميانه و برخي كش��ورهاي برخورد ار از منابع زيرزميني 
تد وين مي ش��ود . ايران باوجود  آگاه��ي از آمارهاي تجاري و 
مقاص��د  صاد راتي ابرقد رت هاي جهان همچنان با سياس��ت 
چند  د هه گذش��ته و با اولويت سياست بر اقتصاد  مسير خود  
را اد امه مي د هد . تا چه زماني بايد  حمايت روس��يه و چين از 
ايران به بهاي رش��د  صناي��ع آنها و تضعيف صنعت و تجارت 
ايران همراه باش��د . اين كشورها با وجود  تمام اختالفاتي كه 
ب��ا يكد يگر د ارند  هرگز روابط تجاري خود  را قطع نكرد ه اند  و 
اين يك نكته اساسي د ر روابط بين المللي كشورهاست كه از 

آن غافل ماند ه ايم. 

سينا ايرانپور اناركي
 روزنامه نگار

یادداشت

تجارتبهسبك3ابرقدرتسياسي
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7  جهان
  امريكا عوارض گمركي

براي چين وضع كرد
گروه جهان  منوچهر فخرزاد   وزارت بازرگاني امريكا براي 
جلوگي��ري از زمين خوردن صنعت آلومينيوم اياالت متحده و 
جلوگيري از فعاليت دامپينگ چين در اياالت متحده عوارض 
گمرگي بيشتري را براي اين كاالي چيني وضع كرده است. به 
اعتقاد كارشناس��ان اين اقدام واشنگتن در آستانه ديدار دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا با شي جين پينگ رييس جمهور 

چين تنش دو قطب اقتصادي جهان را تشديد خواهد كرد. 
به گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگاني امريكا اعالم كرده تعرفه 
اوليه واردات را روي ورق آلومينيوم چيني بين 96.81درصد تا 
162.24درص��د اعمال خواهد كرد تا جلو ف��روش اين كاال با 
قيمت ناعادالنه بسيار پايين در بازار امريكا را بگيرد. همچنين 
در ماه آگوس��ت س��ال جاري ميالدي، وزارت بازرگاني امريكا 
روي ورق آلومينيوم چيني بين 16.56درصد تا 80.97درصد 
عوارض گمركي وضع كرده بود تا سياست ضد دامپينگ خود 

را به كار گيرد. 
اين اقدام نش��ان مي دهد، دولت ترامپ قصد دارد با اعمال 
فش��ار بيشتر به چين، ش��كاف كس��ر تجاري امريكا را با اين 
كش��ور كاهش دهد. تالش هاي پيش��ين ترامپ در اين عرصه 
موفقيت چنداني نداشته است. اختالف كسري تجاري امريكا 
با چين تقريبا ۳50ميليارد دالر اعالم شده كه ترامپ با اعمال 

سياست هاي اقتصادي گوناگون به دنبال كاهش آن است. 
از زم��ان روي كار آم��دن ترامپ، چين بارها هش��دار داده 
ك��ه سياس��ت هاي يك جانبه دول��ت جديد امري��كا مي تواند 
همكاري هاي گسترده تجاري دو كشور را تحت تاثير قرار دهد. 
اين كش��ور شنبه بار ديگر در آستانه س��فر ترامپ به چين از 
واشنگتن خواسته براي حل اختالفات اقتصادي طرفين تالش 
كند.  به گزارش ايرنا، »گايو فونگ« سخنگوي وزارت بازرگاني 
چين گفته است: »همكاري امريكا براي پيشبرد مناسبات در 
يك مسير پايدار و سالم بسيار اهميت دارد. چين نگران است 
سياس��ت هاي يك جانبه تجاري امريكا و فشارهاي اين كشور 
براي تقويت پول ملي چين باعث شود تا مناسبات اقتصادي دو 

شريك بزرگ تيره شود.«
اي��ن مقام چيني همچنين با تاكيد بر اينكه دس��تيابي به 
نتايج مثبت و پيشبرد سالم مناسبات و حل اختالفات بستگي 
به اين دارد كه طرفين همكاري نزديك اقتصادي داشته باشند، 
گفته پكن به دنبال تعميق همكاري هاي تجاري و اقتصادي با 
امريكاس��ت و درباره اين مس��اله قرار است با رييس جمهوري 

امريكا در چين رايزني هاي الزم صورت گيرد.  
گفته ش��ده، سران دو كشور در ماه آينده ميالدي در پكن 
درباره مسائل مختلف از جمله روابط تجاري و اقتصادي به طور 
مش��روح گفت وگو خواهند كرد. در سال جاري ميالدي ويلبر 
راس وزي��ر بازرگاني امريكا ني��ز در راس يك هيات تجاري و 
اقتصادي به چين س��فر خواهد ك��رد و طرفين اكنون در حال 

رايزني در اين باره هستند. 

  استعفاي شهردار آنكارا
به درخواست اردوغان

ملي��ح گوكچك ش��هردار آن��كارا، در پي فش��ارهاي 
رجب طي��ب اردوغان رييس جمهوري تركيه، س��رانجام 
از س��مت خود اس��تعفا داد. اردوغان گفت��ه كه به دنبال 
احي��اي »حزب عدال��ت و توس��عه« پي��ش از انتخابات 
2019 اس��ت. به نوش��ته حريت، گوكچ��ك كه پيش تر 
 از وف��اداران ب��ه اردوغان به ش��مار مي رفت ب��راي مدت

 2۳ سال شهردار پايتخت تركيه بود. هنوز جانشيني براي 
شهردار آنكارا انتخاب نشده است. تاكنون چندين شهردار 
از س��مت  خود استعفا كرده اند كه ش��امل قدير توپباس 

شهردار استانبول نيز مي شود. 

  هشدار قطر درباره
هرگونه اقدام نظامي

شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر، درباره به كارگيري 
زور از سوي چهار كشور عربي براي حل بحران مناسبات 
خود با دوحه هش��دار داد و گفت ك��ه اقدام نظامي تنها 
منطقه را به آشوب مي كشاند. به گزارش آسوشيتدپرس، 
تهديد به اقدام نظامي عليه قطر از همان روزهاي نخست 
آغاز بحران در روابط ميان چهار كش��ور عربي و دوحه در 
پنجم ژوئن امسال بر سر زبان ها افتاد. رسانه هاي عرب زبان 
وابس��ته به كش��ورهاي تحريم كننده قطر پيشنهاد كرده 
بودند كه بايد عمليات »س��پر شبه جزيره العرب«، بازوي 

نظامي شوراي همكاري خليج فارس، آغاز شود. 

 سفر وزير خارجه تركيه به عمان 
وزير خارجه تركيه در س��فري رسمي به عمان رفت. 
به  گزارش خبرگزاري رس��مي عمان، مولود چاووش اوغلو 
قرار است با برخي مسووالن عمان ديدار و درباره تحوالت 
منطق��ه و روابط دوجانبه گفت وگو كن��د. تركيه و عمان 
موضع بي طرفي را در قبال بحران قطر و كشورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس اتخ��اذ كرده اند. اين بحران درحالي 
وارد ششمين ماه خود مي شود كه تالش هاي كويت براي 

حل اختالفات ميان طرف ها بي نتيجه مانده است. 

  كشته شدن 13 پليس
در قندوز افغانستان 

مناب��ع محلي و نماين��دگان مردم قن��دوز در مجلس 
تايي��د كردن��د ك��ه طالب��ان افغانس��تان   نماين��دگان 

 1۳ پلي��س را در روس��تاي آدم خان در مس��ير ش��اهراه 
قندوز-ولسوالي خان آباد اين واليت شمال شرقي كشته اند. 
به گزارش بي بي س��ي، كنترل اين منطقه اكنون در دست 
نيروهاي امنيتي افغانس��تان اس��ت كه تازه به محل اعزام 
ش��ده اند. قندوز از جمله مناطقي است كه طالبان در آن 

حضور گسترده دارد. 

 سفر وزير دفاع فرانسه به امارات
وزير دفاع فرانس��ه با هدف تقويت روابط اس��تراتژيك 
پاريس و ابوظبي به امارات رفت. به  گزارش روس��يا اليوم، 
فلوران��س پارلي يك ش��نبه با محمد بن زاي��د آل نهيان 
وليعهد ابوظبي ديدار كرده و درباره تقويت روابط دفاعي 
دوجانب��ه و چالش هاي منطقه يي گفت وگو كرده اس��ت. 
فروش جنگنده هاي رافال س��اخت فرانسه به امارات نيز 
ازجمله موضوعات مورد بحث دوطرف بوده است. فرانسه 

شريك اصلي امارات محسوب مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

دولت امريكا در انديشه تقويت قابليت هاي هسته اي است

روياي هسته اي ترامپ، تهديدي براي جهان 

نگاهي به آينده عراق پس از همه پرسي نافرجام

بارزاني از رياست اقليم كردستان كنار كشيد

گروه جهان 
پارلمان منطقه كردستان عراق بعدازظهر ديروز 
جلس��ه يي محرمان��ه در مورد وضعيت رياس��ت بر 
منطق��ه پس از كناره  گيري مس��عود بارزاني برگزار 
كرد. همه گروه هاي سياس��ي منطقه ي��ي از جمله 
جنبش تغيير )گوران( و گروه اس��المي كردس��تان 
)كومال( كه از اوايل سپتامبر تاكنون همه جلسات 
پارلم��ان را تحري��م ك��رده بودن��د نيز در جلس��ه 
يك شنبه حضور يافتند. اين جلسه به منظور كاهش 

تنش هاي احتمالي ب��ا موافقت اكثريت قانونگذاران 
پش��ت درهاي بس��ته برگزار، اما پس از يك ساعت 
در پي اعتراض حزب گوران به مكانيس��م تقس��يم 
قدرت رياست بر منطقه متوقف شد. گفته مي شود، 
تنش ها در جلسه پس از تقرير بيانيه بارزاني مبني 
بر كناره گيري وي از رياس��ت اقليم آغاز شده است. 
قانونگ��ذاران كرد در اين جلس��ه اليحه يي را براي 
تقسيم قدرت رياست موقت منطقه ميان پارلمان و 
شوراي دادگستري بررسي مي كردند و حزب گوران 

تخصيص اختي��ارات بارزاني به ريي��س پارلمان را 
خواستار شده است. 

الجزيره مي نويس��د: مي توان گف��ت منتقدان و 
ناظران سياس��ي در سراسر جهان هيچ گاه به  اندازه 
ام��روز در مواجهه با يك بحران جبهه يي مش��ترك 
نداشته اند: تقريبا همه بر اين مساله توافق نظر دارند 
كه همه پرس��ي برگزار ش��ده در تاريخ 25سپتامبر 
در كردس��تان عراق يك فاجعه بوده اس��ت. عواقب 
كوتاه مدت اين بحران نس��بتا مشهود است: مقامات 
فدرال با كمك قانونگذاران پارلمان بار ديگر كنترل 
بخش اعظ��م منطقه، ميدان هاي نفت��ي راهبردي، 
ايس��تگاه هاي مرزي از جمله فرودگاه ها را در دست 
مي گيرند. اگرچه تاثيرات بحران بر اكثريت جمعيت 
ساكن در منطقه كردس��تان چندان شديد نخواهد 
ب��ود، اما عواق��ب اقتصادي ناش��ي از كنترل دولت 
فدرال بر منابع مالي در منطقه احساس خواهد شد. 
اكنون پرس��ش كليدي اين است كه بغداد و اربيل 
چطور مي توانند مناقشات را در فضايي صلح آميز و 

يك مرتبه براي هميشه حل كنند؟ 
يافت��ن راه حل��ي بلندم��دت براي مناقش��ات به 
يك س��ري عوامل بس��تگي دارد كه احتمال تحقق 
آنه��ا بدون مداخله جامعه بين المللي اندك اس��ت. 
نخس��تين قدم در حل بحران اين اس��ت كه هر دو 
طرف تعريفي ش��فاف از منافع خود ارائه دهند كه 
البته چنين كاري در گفته آس��ان اس��ت؛ دو طرف 
مجب��ور خواهند ش��د زمان و ان��رژي قابل  توجهي 
براي ناديده  گرفتن نفس خود و توافق بر سر منافع 

دس��ت يافتني صرف كنند. احساس��ات ملي گرايي 
حاك��م در بغ��داد احتم��ال اينك��ه دول��ت فدرال 
خواسته هاي زيادي داشته باشد را افزايش مي دهد. 
از س��وي ديگر اربيل با كاهش نفوذ و نقش اش پس 
از 14 س��ال ايف��اي نقش در سياس��ت هاي داخلي 

عراق به آساني كنار نخواهد آمد. 
ب��ه اصالحات اساس��ي قانون اساس��ي به ويژه به 
منظور به رسميت شناختن نوع ديگري از فدراليسم 
ك��ه هر دو طرف با آن كنار بيايند، نياز اس��ت. اين 
روند همچنين بايد با مكانيسم تقسيم درآمد شفاف 
و منصفانه و تاس��يس مكانيسم رسيدگي به دعاوي 

در فضايي بي طرف همراه شود. 
چنين روندي به تنهايي سال ها طول مي كشد و 
اين در صورتي اس��ت كه هر دوطرف مشتاق باشند 
در اي��ن زمينه تالش كنند ك��ه چندان محتمل به 
نظر نمي رس��د. با توجه به تجربيات گذش��ته، خطر 
جدي وج��ود دارد كه حتي پس از س��ال ها تالش 
دس��تيابي به هيچ  يك از اين اهداف مقدور نباش��د 
و جنجال ه��ا پس از چند س��الي فروكش، بار ديگر 
غليان كند. از س��ال 2005 كه قانون اساسي كنوني 
عراق تدوين ش��د، دول��ت مركزي در بغ��داد بارها 
تالش ك��رده بخش هايي از متن قان��ون را با هدف 
ايج��اد ثبات اصالح كند و ه��ر مرتبه در اين زمينه 

شكست خورده است. 
در شرايط كنوني دولت بغداد توانايي برنامه ريزي 
ب��راي بلندمدت را ندارد و به ج��اي يافتن راه حلي 
هميش��گي براي بحران با اربيل از بحراني به بحران 
ديگ��ر گذران مي كند. مبارزات با داعش هنوز ادامه 
دارد؛ انتخابات پارلماني نزديك است و بي شك روند 
تش��كيل دولت با بحران هم��راه خواهد بود و پس 
از آن مس��اله ت��الش براي كنترل بر سياس��ت هاي 
امنيت��ي و نهادها مطرح مي ش��ود. همه اينها بدين 
معن��ي اس��ت كه بغداد ت��ا چند س��ال آينده عمال 

فرصتي براي حل مناقشات با اربيل نخواهد داشت. 
با توجه به خش��م كش��ورهاي منطق��ه از اربيل 
عم��ال نمي توان در ح��ل بحران انتظ��ار چنداني از 
آنها داش��ت. همه اين كشورها همواره منافع خود و 
روابطشان با بغداد را بر هر گونه احساس همدردي 
با اقليم كردس��تان ع��راق در اولويت قرار مي دهند. 
اين مس��اله به ويژه ب��ا لغو همه پروازه��ا به مقصد 
فرودگاه كردس��تان پس از برگزاري همه پرسي و به 
درخواست دولت عراق مشهود بود. از اين رو جامعه 
بين المللي بايد براي حل بحران دست به كار شود. 
اگر س��ازمان مل��ل و ديگر كش��ورها بخواهند مانع 
از تبدي��ل تنش هاي كنوني به بحراني گس��ترده در 
آينده دور يا نزديك ش��وند، بايد ابتدا براي متقاعد 
كردن بغداد درباره اهميت يافتن راه حلي بلندمدت 
و دوم يافت��ن ي��ك يا چندين گزين��ه قابل قبول از 
س��وي بغداد، اربيل و سليمانيه تالش كنند. چنين 
اقدامي به تخصيص گس��ترده منابع، حس��ن نيت و 
صبر، عزم راس��خ و قابليت تصور نياز دارد كه تامين 
آنها در ش��رايط كنوني چندان ساده نيست. اگرچه 
دستيابي به نتيجه يي مثبت چندان محتمل نيست، 

اما غيرممكن هم نيست. 
گام هايي در اين مس��ير برداش��ته ش��ده است. 
گفته ش��ده فرماندهان نظام��ي دولت عراق و اقليم 
كردس��تان اخيرا ب��ا نظارت ائت��الف تحت رهبري 
آمري��كا ديدار كردند تا به ويژه در مورد آتش بس در 
مناطق مورد مناقشه گفت وگو كنند. در همين حال 
سخنگوي حيدرالعبادي نخست وزير عراق گفته كه 
دوطرف درباره نحوه اجراي توافق صلحي گفت وگو 
كردند ك��ه بر مبن��اي آن عملي��ات نيروهاي كرد 
24ساعت متوقف خواهد شد تا اين نيروها بتوانند از 
منطقه خارج ش��وند و دولت محلي و دولت مركزي 
فرصت كافي براي مذاكره در مورد اس��تقرار نيروها 

داشته باشند. 

گروه جهان 
»دونال��د ترام��پ در جري��ان نشس��تي در ماه 
جوالي  هنگام مشاهده نمودار نزولي انبار تسليحات 
هس��ته يي امريكا از زمان جنگ سرد عصباني شده 
و قصد داشته دستور دهد اين زرادخانه ها افزايشي 
10 برابري داش��ته باشند اما اطرافيانش او را از اين 
اقدام منصرف كرده اند.« نش��ريه گاردين با انتش��ار 
اين رواي��ت از تالش رييس جمه��وري امريكا براي 
تغيير سياس��تي خبر داده كه به عصر خلع س��الح 
هس��ته يي پس از پايان جنگ س��رد خاتمه خواهد 
داد. نش��ريه نيويورك تايمز نيز در گزارشي از تمايل 
ژاپن و كره جنوبي براي دس��تيابي به زرادخانه هاي 

هسته يي نوشته است. 
در گ��زارش گاردي��ن آم��ده اس��ت: در جريان 
نشس��ت س��پتامبر دونالد ترامپ و مشاوران امنيت 
مل��ي او پيش نويس سياس��ت جديدي موس��وم به 
س��ند »بازبين��ي آرايش هس��ته يي« ارائه ش��د. از 
جمله مس��ائلي كه در اين سند مطرح شده ساخت 
موش��ك هاي بالس��تيك با قدرت انفجاري پايين با 
هدف بازدارندگي در مقابل حمله احتمالي روسيه، 
به كارگيري دوباره موشك هاي كروز هسته يي پرتاب 
شده از دريا، تغيير ادبيات مربوط به شرايط استفاده 
از س��الح  هسته يي توس��ط امريكا و سرمايه گذاري 
براي كاهش زمان آمادگي يك آزمايش هس��ته يي 

از سوي امريكاست. 
گرچه كاخ س��فيد بعدها چنين سندي را تكذيب 
ك��رد اما گف��ت هدف��ش در پيش گرفت��ن رويكرد 
تهاجمي تر هس��ته يي اس��ت. همين چند روز پيش 
بود كه مايك پنس معاون ترامپ گفت: »مي توانيد، 
مطمئ��ن باش��يد كه دول��ت ما متعهد ب��ه تقويت و 
مدرنيزه سازي بازدارندگي هسته يي امريكاست. تاريخ 
گواه��ي داده كه مطمئن ترين راه برق��راري صلح از 
طريق قدرت امريكاس��ت و هيچ عنصر بزرگ تري از 
قدرت امريكا و نيروي بزرگ تري براي صلح در جهان 

بزرگ تر از زرادخانه هسته يي امريكا وجود ندارد.«

 همسايگان كره شمالي به دنبال سالح 
نيويورك تايمز نيز يك ش��نبه نوش��ته: در حالي 
كه كره ش��مالي تالش مي كند، س��الحي بسازد كه 
براي نخستين بار بتواند ش��هرهاي امريكا را تهديد 
كند، همس��ايگان آن از جمله ژاپن و كره جنوبي به 
ضرورت دستيابي به زرادخانه هسته يي مي انديشند. 
در اين گ��زارش آم��ده: قابليت هاي هس��ته يي 
كره ش��مالي به س��رعت افزايش يافته و ترديدهاي 
زي��ادي نيز درباره توان امري��كا براي محدود كردن 
غول هسته يي اين كشور به وجود آمده است. آنچه 
اين موضوع را نگران كننده تر مي كند، حمايت افكار 
عمومي ژاپن و كره جنوبي از س��اخت زرادخانه هاي 

هسته يي است. 
اين در حالي اس��ت كه ش��ينزو آبه نخست وزير 

ژاپ��ن تالش كرده تا چارچ��وب نظامي جديدي در 
مقابل تهديدهاي كره ش��مالي ايجاد كند. ژاپن مواد 
الزم ب��راي توليد 6هزار س��الح هس��ته يي را دارد. 
اف��زون بر كره جنوبي و ژاپن، در اس��تراليا، ميانمار، 
تاي��وان و ويتنام هم اين بحث مطرح اس��ت كه اگر 
ديگر كشورها به سالح هس��ته يي مسلح شوند، آيا 
ع��اري ماندن آنها از س��الح هس��ته يي موضوعيت 

دارد؟ 
نيويورك تايم��ز در ادامه نوش��ته: البته س��ال ها 
پيش از آنكه كره ش��مالي نخستين انفجار هسته يي 
خ��ود را انج��ام ده��د، بس��ياري از همس��ايگانش 
مخفيانه به دنبال هس��ته يي ش��دن بودند. ژاپن در 
ده��ه 1960 براي مدت كوتاهي در انديش��ه ايجاد 
زرادخانه هس��ته يي دفاعي ب��ود. كره جنوبي هم دو 

ب��ار در دهه هاي 1970 و 1980 در پي توليد بمب 
هس��ته يي برآمد كه هر دو بار به دليل فش��ار امريكا 
ناكام ماند. حتي تايوان هم برنامه هسته يي مخفيانه 

داشت كه امريكا آن را نيز تعطيل كرد. 

 بازگشت كابوس هاي گذشته
نشريه امريكايي هافينگتن پست نيز در گزارشي 
ب��ا عنوان »كابوس هاي گذش��ته و امروز«  نوش��ته 
اس��ت: »با توجه به سياس��ت هاي امروز واشنگتن، 
جلوگي��ري از جنگ هس��ته يي اي��االت متحده و 
كره شمالي جدي ترين چالش��ي است كه جهان با 
آن روبه روس��ت. رييس جمهور نادانمان كه رفتاري 
بچگان��ه  دارد هم��ه به ويژه مردم آس��يا را به يك 
فاجع��ه  تمام عيار نزديك كرده اس��ت. واقعيت اين 

است بس��ياري از ما كه در سال هاي پس از جنگ 
جهاني دوم به دنيا آمده ايم بار ديگر در حال تجربه 
كابوس هايي هس��تيم كه فك��ر مي كرديم به تاريخ 

پيوسته اند.«
نش��ريه نيورپابلي��ك نيز در گزارش��ي با عنوان 
»تهديد واقعي سياست هسته يي ترامپ آرماگدون 
نيست« نوش��ته است: »ش��ايد ترامپ يك جنگ 
هس��ته يي را آغاز نكند اما قطعا با ادامه سياس��ت 
فعلي س��الح هس��ته يي را در جهان تكثير خواهد 
ك��رد.« در بخش��ي از اين مطلب آمده اس��ت: »با 
انتشار خبرهايي مبني بر اينكه ترامپ و مشاورانش 
در انديشه بازبيني سياست هاي هسته يي هستند، 
ترس از اينكه دولت امروز امريكا ما را به سال هاي 
پر از كابوس جنگ س��رد بازگرداند، رنگ واقعيت 
به خود گرفته اس��ت، س��ال هايي كه تهديد جنگ 
هسته يي و نابودي يك تهديد دايمي بود. به همين 
خاطر وقتي حرف از سياست هاي هسته يي به ميان 
مي آيد، بايد بگوييم كه در ميان تمام سياست هاي 
جنجالي كه تا به امروز ترامپ در پيش گرفته، اين 
مورد بدترين س��ناريو اس��ت. اين تهديد به قدري 
جدي اس��ت كه باب كروكر سناتور جمهوري خواه 
هشدار داده كه ترامپ مي تواند جاده صاف كن آغاز 
جنگ جهاني س��وم باشد. گفته شده، حتي برخي 
جمهوري خواهان برجس��ته از جمل��ه جيم كلي و 
جيمز متيس )وزير دفاع( گفت وگوهايي داشته اند، 
مبني بر اينكه اگر ترامپ يك بازي هسته يي را آغاز 
كن��د چه كار بايد كنند؟ آيا بايد با او مقابله كنند؟ 
مقابل��ه به معني واقعي كلمه، يعني مقابله فيزيكي 
و ت��الش براي حفاظت از امري��كا و جهان در برابر 
اقدام��ي خطرناك. بله نگراني درب��اره ابرقارچ گونه 
كه مي تواند پاياني بر جهان باشد، جدي است. اما 
مس��ير آرام تري هم براي اين تخريب وجود دارد: 
جهاني كه توافقنامه ه��اي بين المللي به تدريج در 
آن محو شده و جايش را قدرت هاي بزرگ با سالح 

مرگبار بگيرند.«

آنگال مركل به دنبال كاهش كمك هاي 
مالي به تركيه

 رهبر بركنار شده، كاتاالن ها را
به مقاومت فراخواند

افزايش بي سابقه ورشكستگي در بريتانيا 
در 5 سال گذشته

گروه جهان  
آن��گال مركل كه پيش تر بس��ته مالي 6 ميليارد يورويي ب��ه تركيه در ارتباط با 
پناهجويان را در كانون سياست پناهندگي خود دنبال مي كرد، اينك بحث كاهش 

سهم برلين از اين بسته را خواستار است. 
به گزارش دويچه وله، صدراعظم آلمان درصدد اس��ت از س��هم آلمان در توافق 
مالي اروپا و تركيه بكاهد و مبناي اين خبر اطالعاتي اس��ت كه هفته نامه اش��پيگل 
از نامه ارس��الي كشورهاي كمك دهنده به كميس��يون اروپا كسب كرده است. اين 
نامه را اتريش، دانمارك، فنالند، فرانس��ه، س��وئد و آلمان فرستاده اند. در نامه آمده 
ك��ه كمك هاي مربوط به پناهندگان بهتر اس��ت از بودجه اتحادي��ه اروپا تامين و 
پرداخت ش��ود. پيش��نهاد نگارش اين نامه از سوي فرانسه داده شده و آلمان از آن 

حمايت مي كند. 
پيش نوي��س طرح كمك مالي ۳ميلي��ارد يورويي به آنكارا در س��فر صدراعظم 
آلم��ان به تركي��ه در 18 اكتبر 2015 م��ورد بحث قرار گرفته ب��ود. اتحاديه اروپا 
در قبال نظارت بيش��تر تركيه بر فعاليت قاچاقچي ها و پيش��گيري از سرازير شدن 
خي��ل آوارگان به س��وي اروپا ق��ول داده بود كه اعطاي ويزا به ش��هروندان تركيه 
را تس��هيل و روند پيوس��تن تركيه ب��ه اتحاديه اروپا را تس��ريع كند. در چارچوب 
تواف��ق اروپا با تركيه در نوامبر 2015، آنكارا متعهد ش��د كه پناهجويان و آوارگان 
اقتصادي و اخراجي از يونان را بپذيرد و براي اس��كان جنگ زدگان سوري و تامين 
نيازهاي آنها، 6ميليارد يورو در دو مرحله دريافت كند. در س��ال 2016 نخس��تين 
مرحله پرداخت ها طبق برنامه ريزي پيش رفت. 899ميليون يورو به س��رعت براي 
پروژه هاي كمك به پناهجويان واريز ش��د كه 500 ميليون يورو آن توس��ط آلمان 
تامين ش��ده بود. آنكارا يك ميليارد و 690ميليون يورو ديگر را نيز طبق قرارداد به 

تدريج دريافت كرد. 
اكنون زمان پرداخت دومين قس��ط كمك ها به تركيه فرا رسيده است و آلمان 
به دنبال كاهش س��هم خود در تامين اين بس��ته مالي به ويژه در ميانه درگيري ها 
با دولت رجب  طيب اردوغان در تركيه اس��ت. ديپلمات هاي آلماني نامه 6كشور به 
كميس��يون اروپا را آغاز مذاكرات دش��وار مالي با كميسيون تفسير كرده اند. گونتر 
اوتينگر كميس��ر بودجه اتحاديه اروپا پيش تر تاكيد كرده بود، اعضاي اتحاديه بايد 

همگي در تامين دومين قسط بسته مالي به تركيه مشاركت كنند.

گروه جهان 
وزير مهاج��رت بلژيك اعالم كرده احتمال دارد، بروكس��ل با درخواس��ت احتمالي 
پناهندگي سياس��ي كارلوس پوجدمون، رهبر بركنار ش��ده منطقه خودمختار كاتالونيا 
موافقت كند. اين در حالي است كه با تصاحب قدرت سياسي در كاتالونيا توسط دولت 

مركزي اسپانيا، پوجدمون خواستار مقاومت دموكراتيك اهالي اين منطقه شده است. 
به گزارش يورونيوز، رييس بركنار شده دولت خودمختار كاتالونيا همچنين وعده داده 
به تالش براي تش��كيل يك كش��ور آزاد ادامه خواهد داد. او گفته است: »بسيار روشن 
است كه بهترين ش��يوه دفاع از دستاوردهايي كه تاكنون به دست آمده است، مقاومت 

دموكراتيك در برابر ماده 155 قانون اساسي اسپانياست. «
كارلوس پوجدمون همچنين دولت مركزي اس��پانيا را به تهاجم برنامه ريزي شده به 
خواس��ت مردم كاتالونيا متهم كرد. با اين حال او اش��اره يي به جزئيات واكنش احتمالي 
جدايي طلبان كاتالونيا به تصميم جمعه مجلس سناي اسپانيا نكرده است. مجلس سناي 
اس��پانيا جمعه پس از تصويب قطعنامه استقالل كاتالونيا در پارلمان محلي اين منطقه 
به استناد ماده 155 قانون اساسي اسپانيا راي به سلب خودمختاري از كاتالونيا داد. بنا 
به مصوبه مجلس سناي اسپانيا دولت منطقه يي كاتالونيا بركنار و پارلمان منطقه يي اين 
منطقه نيز منحل مي شود.  با اين حال دولت اسپانيا اعالم كرده از حضور پوجدمون در 
انتخابات منطقه يي استقبال مي كند. ايميگو مندز دويگو سخنگوي دولت مركزي اسپانيا 
گفته است: »اگر رهبر دولت منطقه يي كاتالونيا بخواهد در عرصه سياسي باقي بماند، حق 
دارد. فكر مي كنم او بايد خودش را براي انتخابات آتي منطقه آماده كند. كامال مطمئنم 
اگ��ر پوجدمون بخواهد در اين انتخابات ش��ركت كند، مي توان��د به صورت دموكراتيك 
مخالفت خود را ابراز كند. « اين مقام مسوول درباره اينكه پوجدمون از سوي دادگاه هاي 
اسپانيا تحت پيگرد قضايي قرار مي گيرد يا خير، گفته: »قواي سياسي و قضايي اسپانيا 

مجزا از هم عمل مي كنند و هيچ كس فراتر از قانون نيست. «
درخواس��ت براي حضور پوجدمون در انتخابات در ش��رايطي است كه نظرسنجي ها 
نش��ان مي دهد، احزاب حامي اس��تقالل از اقبال عمومي چنداني برخوردار نيس��تند و 
در انتخابات زودهنگام احتماال اكثريت خود را در پارلمان منطقه يي از دس��ت خواهند 
داد. ش��ايد به همين دليل است كه پوجدمون با رد دوباره برگزاري انتخابات زودهنگام، 
مقاومت دموكراتيك و صلح آميز منطقه در مقابل تصميم اسپانيا را خواستار شده و گفته 

با همراهي ديگر رهبران بركنار شده براي ايجاد يك »كشور آزاد« تالش مي كند. 

گروه جهان 
به دليل مقررات آسان اعطاي وام، شمار ورشكستگان در بريتانيا در سه ماهه 
س��وم امسال به بيشترين رقم از س��ال 2012 ميالدي تاكنون رسيده است. به 
 گزارش رويترز، تعداد ورشكستگان در بريتانيا به بيشترين رقم در 5 سال اخير 
رس��يده كه اين مس��اله از بحران در اقتصاد مصرف كننده بريتانيا حكايت دارد. 
اداره ورشكس��تگي بريتانيا اعالم كرده در س��ه ماهه س��وم سال جاري ميالدي 
تع��داد 27 هزار و 807 نفر در فهرس��ت ورشكس��ته ها در انگلي��س و ولز قرار 
گرفته اند كه اين رقم براي مدت مش��ابه در س��ال قبل 22هزار و ۳89 نفر ثبت 
ش��ده است. ورشكستگي هاي ش��خصي از 10 سال گذش��ته در بريتانيا سيري 
افزايش��ي داش��ته و دليل عمده اين مس��اله نيز تغييرات در مقرراتي اس��ت كه 

افزايش بدهي را براي مصرف كنندگان آسان تر مي كند. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه مراجع ذي صالح درب��اره افزاي��ش بي رويه ميزان 
بدهي ه��اي ف��ردي هش��دار داده و اعالم كرده ان��د كه اين موضوع يك س��ري 
مش��كالت عميق��ي را در آن بخ��ش از اقتص��اد بريتانيا كه ارتباط مس��تقيم با 
مصرف كننده دارد، به همراه خواهد داش��ت. بودج��ه خانوارها به دنبال افزايش 
قيمت ه��ا در بريتاني��ا كه به دنبال س��قوط پوند در نتيج��ه راي آري به جدايي 
از اتحادي��ه اروپا در همه پرس��ي برگزيت صورت گرفت، كاه��ش يافته و بدهي 
سرس��ام آور مصرف كنندگان دس��ت و پاي بانك مركزي بريتانيا را براي افزايش 

نرخ بهره بانكي بسته است. 
انتظار مي رود وضعيت اقتصادي بريتانيا در سه ماهه آخر سال جاري ميالدي 
وخيم تر ش��ود و اين پيش بيني همه صاحبان مش��اغل را به مطالبه اقدام سريع 
دولت بريتانيايي وا داشته است. البته بانك مركزي بريتانيا اعالم كرده كه به طور 
كل��ي حباب بدهي در بريتاني��ا وجود ندارد، اما همچن��ان از افزايش 10درصد 

بدهي مصرف كنندگان در سال، نگران است. 
طبق گزارش منتش��ر شده از سوي اداره ورشكس��تگي بريتانيا، بررسي هاي 
بانك مركزي اين كشور در اوايل ماه جاري ميالدي نشان مي دهد كه بانك هاي 
وام دهن��ده در ح��ال برنامه ريزي براي بزرگ ترين مكانيس��م كاهش وام دهي يا 
تخصيص اعتبار به مصرف كنندگان هستند؛ مكانيسمي كه مشابه آن تقريبا در 

10سال گذشته مشاهده نشده است.
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پرونده8
جاي خالي تعرفه ترجيحي 

ميان ايران و قطر
تج��ار ايراني با وج��ود تالش هايي كه ب��راي حضور 
در ب��ازار قطر از خود نش��ان دادند ام��ا در رقابت با تجار 
تركيه يي موفقيت هاي به مراتب كمتري كس��ب كردند 
كه كارشناس��ان معتقدند بخشي از اين موضوع به دليل 
آن است كه سياست گذاري هاي تجاري بين ايران و قطر 

هنوز به آن اندازه كه بايد قوي نيست. 
كارشناس��ان و فعاالن بخ��ش خصوصي معتقدند 
اي��ن اتفاق با درجات باالتر در بازار روس��يه نيز افتاد 
به طوري كه بعد از مشكالتي كه بين روسيه و تركيه 
به وقوع پيوس��ت تهران و مس��كو نشست هايي براي 
ارتق��اي روابط تجاري دوطرفه برگزار كردند و تالش 
نمودند تا ايران جايگزين تركيه در اين بازار ش��ود با 
اين حال پايين بودن كيفيت توليد و مش��كالتي كه 
در حوزه سياست گذاري تجاري بين دو كشور وجود 
ب��ود اجازه نداد تا ايران در اين منطقه از خود قدرت 
مانور بااليي نشان دهد و اين گونه شد كه بازار روسيه 
از دس��ت رف��ت. در حال حاضر در قط��ر نيز رقابتي 
پاياپاي بين ايران و تركيه ايجاد شده كه در آن آنكارا 

پيشتاز است. 
ب��ه عقيده فع��االن بخش خصوص��ي واقعيت آن 
است كه ايران بس��يار الك پشتي در اين مسير گام 
برمي دارد و با آنكه موفقيت هاي نس��بي حاصل شده 
ام��ا تركيه از ايران جلوتر اس��ت. دليل اين امر را نيز 
باي��د در زمينه بروكراس��ي ها، محدوديت ها و قيد و 
بنده��اي اضافه در اين مس��ير جس��ت وجو كرد. به 
عن��وان مثال آن طور كه رييس كميس��يون صادرات 
ات��اق بازرگاني اي��ران مي گويد: جاي ق��رارداد تعرفه 
ترجيحي ميان دولت هاي ايران و قطر ميان دو كشور 

خالي است. 
عدنان موسي پور معتقد است، تجارت ايران و قطر در 
حال افزايش اس��ت و پيش بيني مي شود به زودي شاهد 
رشد تجارت ميان دو كشور باشيم؛ اما هنوز جاي خالي 
يك قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و قطر خالي است 
و انعقاد چنين قراردادي ميان دولت ها مي تواند زمينه را 

براي توسعه تجارت ميان دو كشور فراهم كند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران توانسته است 
از فرصت ايجاد شده براي توسعه تجارت با قطر استفاده 
كند، گفت: خوشبختانه در اين حوزه به حداقل ها دست 
يافته اي��م و بايد اين نكته را مد نظر داش��ته باش��يم كه 
همزمان بسياري ديگر از كش��ورها نيز در حال فعاليت 

در اين كشور هستند. 
او با اشاره به اينكه قطر بر بحران ناشي از تحريم هاي 
عربستان و ديگر همس��ايگانش فائق شده است، گفت: 
امروز قطر توانسته مشكالت خود را سامان دهد و ديگر 
يك كشور بحران زده نيست اما مي توان از فرصت موجود 

در قطر براي توسعه تجارت بهره برد. 
اي��ن فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه صادرات 
مواد غذايي ب��ه قطر افزايش يافته اس��ت، تصريح كرد: 
»بخش عمده يي از صادرات از بوشهر سامان مي گيرد و 
البت��ه درد قديمي صادرات ايران يعني كيفيت و قيمت، 

در بازار قطر نير خود را نشان مي دهد. 
او گفت: قطر امروز به بس��ياري از كشورها دسترسي 
پي��دا ك��رده و راز تجارت پايدار و ماندگار با اين كش��ور 
ح��ل بحران هاي موجود در عرصه ص��ادرات و توليد در 

ايران است. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع معادن 
اي��ران با تاكيد ب��ر اينكه در ماه ه��اي آينده قطر عرصه 
فعاليت قدرتمندان مي ش��ود، اضافه ك��رد: امروز رقابت 
سختي براي انعقاد قراردادهاي بزرگ در اين كشور آغاز 
ش��ده است و البته برخي فعاالن اقتصادي ما نيز در اين 

دوره خوب فعاليت كرده اند. 
موسي پور در توضيح اين مطلب اضافه كرد: در شرايط 
كنون��ي تاجران م��واد غذايي، ميوه و صيف��ي و صنايع 
ساختماني در قطر مشغول فعاليت شده اند و توانسته اند 
خودي نشان دهند اما من به فعاالن حوزه خدمات فني و 
مهندسي نيز توصيه مي كنم وارد ميدان شوند و سهمي 
از بازار بزرگ قطر را نصيب خود كنند چرا كه جاي آنها 

فعال در اين بازار خالي است. 
وي با اش��اره به س��فر اخير وزير امور خارجه ايران 
به قطر گفت: خوش��بختانه روابط سياس��ي با قطر نيز 
مناسب است، هر چند نمي دانم در اين نشست درباره 
قرارداد تعرفه ترجيحي ميان دولت صحبت شده است 
يا نه اما اميدواريم كه اين اتفاق هر چه زودتر بيفتد. 

اي��ن فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه برخي 
مش��كالت موجود مث��ال در حوزه حم��ل و نقل براي 
صادرات كاال به قطر مرتفع ش��ده است، گفت: كساني 
كه در خ��ط حمل و نقل عمان و امارات كار مي كردند، 
راه��ي قطر ش��ده اند و اتفاقا ش��رايط ص��دور ويزا نيز 

تسهيل شده است. 
رييس كميس��يون صادرات اتاق اي��ران با تاكيد بر 
اينك��ه ش��ركت هاي ضعيف و كوچك ك��م كم حرفي 
ب��راي گفت��ن در بازار قط��ر پيدا نخواهند ك��رد، ادامه 
داد: س��رمايه گذاري در قطر غالبا به سرمايه گذاري هاي 
مشترك مي رسد، سرمايه گذاران ايراني هم توجه كنند 
كه اين كش��ور با بروكراسي بسيار ساده يي روبروست و 
شايد يكي از ساده ترين اقدامات در قطر تاسيس شركت 
باش��د از اين رو مي توان براي ي��ك ارتباط درازمدت و 

مناسب با اين كشور برنامه ريزي كرد. 
او با اش��اره به اينكه سرمايه جاي مناسب خود را به 
درستي تشخيص مي دهد، عنوان كرد: هيچ گاه با توصيه 
و س��فارش و دستور س��رمايه راهي كشوري نمي شود، 
اگر كش��وري موقعيت مناسب داش��ته باشد، سرمايه ها 
راهي آن مي ش��وند و اگر موقعيت خوبي نداش��ته باشد 
نمي توان با دس��تورالعمل و بخش��نامه كسي را مجبور 
به سرمايه گذاري يا عدم س��رمايه گذاري كرد از اين رو 
الزم است تدابيري براي تسهيل روابط اقتصادي در اين 

موقعيت تازه با قطر انديشيده شود.

انتصاب در وزارت صنعت
ش�اتا  حسن يونس س��ينكي طي حكمي از سوي 
محمد ش��ريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت 
ب��ه عنوان مع��اون امور اقتص��ادي و بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منصوب ش��د. س��ينكي در 
دولت اصالحات در ابتدا اس��تاندار بوش��هر بود و در 
ادامه به عنوان قائم مق��ام و معاونت بازرگاني داخلي 
فعالي��ت خود را ادام��ه داد. وي در دولت يازدهم نيز 
عهده دار مس��ووليت هايي بود و از اين مس��ووليت ها 
اس��تعفا داد. وي از جمله مديران اقتصادي است كه 
طي س��ال هاي فعاليت خ��ود از زمان دولت جنگ تا 
ب��ه امروز هي��چ گونه تخلف��ي در كارنامه كاري خود 
نداشته است. پيش از اين يداهلل صادقي عهده دار اين 

مسووليت بود.

اخبار

دفاع رييس جمهوري از دو وزير

معامله  بر سر دانشگاه نكردم؛ »نيرو« وزارت تدبير ايران است
رييس جمهور در مجلس با اش��اره به اينكه »پروس��ه 
انتخاب وزير طوالني است اما در اين رابطه معامله نكردم«؛ 
تاكيد كرد: آنچه وعده من با ملت ايران بوده، به حول و قوه 

الهي و به شرط حيات ادامه خواهد داشت. 
حسن روحاني كه در جلسه علني ديروز )يك شنبه 7 
آبان( مجلس شوراي اسالمي براي دفاع از منصور غالمي و 
رضا اردكانيان وزراي پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري 
و نيرو در مجلس حاضر ش��ده، نطق خود را با جمالت باال 
آغاز كرد.  وي در بخشي از سخنان خود درباره وزير علوم 
گفت: من بر سر دانشگاه، آزادي دانشگاه، فضاي دانشگاه، 
امنيت دانشجويان و آينده دانشجويان، خطي را كه دولت 
از ابت��دا اعالم كرده، ادامه خواهم داد و با هيچ كس معامله 

نكرده و نخواهم كرد. 
روحان��ي افزود: آنچه وعده من با مل��ت ايران بوده، به 

حول و قوه الهي و به شرط حيات ادامه خواهد داشت. 
روحاني با اش��اره به اين نكته كه خوشحالم باز فرصتي 
پيش آم��د در محضر نمايندگان باش��م و راجع به وزراي 
دو وزارتخانه ي��ي كه تعيين تكليف آنها متاس��فانه اندكي 
به تاخير افتاد، صحبت كنم،  افزود: البته ش��ايد اين تاخير 
خواصي به همراه داش��ت و نشان داد كه فضاي جامعه به 
ويژه دانش��گاهيان نس��بت به آينده و سرنوشت دانشگاه، 
علم، دانشجويان، محيط دانشگاه، آينده علم و پژوهش در 
كشور حساس��يت دارند.  رييس جمهور افزود: همه نكاتي 
كه در روزهاي اخير در فضاهايي راجع به دانش��گاه و لزوم 
حساسيت دولت نسبت به استقالل و محيط دانشگاه، آينده 
دانشجويان و شيوه فعاليت تشكل هاي دانشجويي مطرح 
ش��د بيانگر زنده بودن دانشگاه و اساتيد فعال بوده و توجه 

آنها به سرنوشت خود است. 

 در زمينه غير امنيتي بودن دانشگاه كوتاه نمي آيم
روحاني ادامه داد: از كس��اني كه مقاله و نقد نوش��تند 
سپاس��گزارم؛ مفه��وم آن س��رزنده بودن نس��ل جوان در 
دانشگاه هاس��ت؛ الزم مي دان��م ب��ه مل��ت ايران ب��ه ويژه 
دانشجويان و اساتيد يادآور شوم دولت در راه و مسير خود 
در زمينه احترام به علم و دانشگاه، غير امنيتي بودن محيط 
دانش��گاه، احترام به دانشجويان و آزادي انديشه و بيان در 

دانشگاه ها ذره يي كوتاه نخواهد آمد. 
وي يادآور ش��د: در انتخابات 92 و 96 در مورد محيط 
دانشگاه ها، امن بودن و نه امنيتي بودن، فضاي آزاد و امنيت 
الزم براي دانشجو و استاد همچنان رييس جمهور و دولت 

دوازدهم به عهد خود وفادار خواهد بود. 

 هر سه ماه يك بار عملكرد وزرا پايش مي شود
رييس جمهور با بيان اينكه مبناي من در نحوه سلوك 
با وزراي انتخاب شده و دو وزيري كه امروز انتخاب خواهد 
ش��د پيوست حكم اس��ت، تصريح كرد: تمام وزرا و دولت 
دوازده��م در كنار حكم وزيري پيوس��ت حكم دارند البته 
دقيقا مش��خص شده اس��ت كه قدم به قدم اولويت دولت 
دوازده��م در اجراي ماموريت آنها چيس��ت. به طور منظم 
دولت اين پيوست را پايش خواهد كرد و هر سه ماه يك بار 

آن را ارزيابي خواهد كرد. 

 پروسه انتخاب وزير طوالني است اما معامله نكرديم
رييس جمهور در ادامه با اش��اره به اهميت جايگاه وزير 
علوم در كش��ور افزود: مبناي من با وزراي من براي ادامه 
يا توقف كار پيوس��ت احكام آنهاس��ت كه از برنامه دولت 
استخراج شده كه ملت ايران به آن رأي دادند و نيز اسناد 
باالدس��تي قانوني كه نس��بت به وزارتخانه ه��ا و دولت در 
اختيار همه ما قرار دارد. دانشگاه و وزير علوم از حساسيت 

ويژه يي برخوردار است. 
وي ادام��ه داد: البته نيازي به گفتن ندارد چرا كه همه 
شما نمايندگان مي دانيد كه هماهنگ كردن براي معرفي 
وزير به مجلس در برخي موارد پروسه طوالني را مي طلبد 
و اين در حالي است كه هماهنگي براي برخي وزارتخانه ها 
آسان تر است بنابراين براي تحقق اين مهم صبر، تحمل و 

تعامل كرديم اما معامله نكرديم. 
رييس جمهور تاكيد كرد: من بر س��ر دانشگاه، آزادي و 
فضاي حاكم بر آن و امنيت و آينده دانش��جويان خطي را 
كه دولت از ابتدا اعالم كرده بود پي گرفتم و در اين مسير 
ب��ا هيچ كس معامله نكرده و نخواهم كرد. آنچه وعده من 
با ملت ايران بوده به قوه الهي و شرط حيات تا آخرين روز 
فعاليت دولت ادامه خواهد يافت و شما نمايندگان و مردم 
ايران نيز ش��اهد آن خواهيد ب��ود.  روحاني ادامه داد: همه 
معيارهايي كه براي انتخاب وزير علوم مورد نياز بوده كوتاه 
نيامده ام، ممكن است انتخاب ها و زمان براي انتخاب وزير 
علوم طوالني ش��ده باشد چرا كه براي ايجاد هماهنگي به 
فرصت��ي 60، 70 روزه نياز بود اما در عين حال پاي اصول 

خويش نيز ايستاده ام. 
رييس جمه��ور در بي��ان م��واردي كه به وزي��ر علوم 
پيشنهادي خود متذكر شده است، يادآور شد: من با آقاي 
دكتر غالمي كه استادي با تجربه و داراي مراحل علمي طي 
ش��ده در علم و پژوهش بوده و از اساتيد به نام و برجسته 
اس��ت ضمن اينكه كار مديريت الزم را در س��تاد دانشگاه 
در س��مت مديريت دانشكده و دانش��گاه انجام داده با وي 
صحبت كردم و همه ش��رايطم را با وي در ميان گذاشتم 
كمااينك��ه با افراد ديگري هم براي فعاليت در وزارت علوم 
صحبت ش��ده بود اما نشد كه آنها به مجلس معرفي شوند 

اما اين شرايط را با آنها نيز مطرح كرده بودم. 
وي ادامه داد: نخستين شرط من با وزير علوم اين بود 
كه محيط دانشگاه به همه دانشجويان، احزاب، جناح ها و 
تفك��رات مختلف اختصاص دارد و بر اين مهم تاكيد كردم 
هيچ كس يا انجمني، جمعي و جناحي در داخل دانشگاه 
نبايد احساس بي پشتوانگي كند ضمن اينكه هيچ جمعي 
نبايد احس��اس كند كه در اين فضا ب��راي ديگران امنيت 
وجود داش��ته ام��ا براي وي وجود ن��دارد، هيچ جمعي در 
دانش��گاه نبايد احس��اس كند كه نظر وزارتخانه نسبت به 

جناح هاي مختلف متفاوت است. 

 اكثريت حاكم باشد؛ اقليت از حقوق برخوردار باشد
روحاني تاكيد كرد: مبناي ما از اول، اعتدال بوده، مبناي 
ما اين بوده كه اكثريت بايد حاكم باشد اما اقليت نيز بايد 
به طور كامل از حقوق خود برخوردار باشد چرا كه نه اسالم 
و نه قانون و نه شرايط امروز كشور به ما اجازه مي دهد كه 
در مورد مسائل جزئي رو در روي هم بايستيم اگر هم در دو 
سال پيش بروز برخي اختالفات جزيي جايز بود، امروز بايد 
بگويم حرام اس��ت و گاه گناه كبيره محسوب مي شود چرا 
كه امروز از شرايط خاصي برخوردار هستيم بنابراين نياز به 

وحدت بيش��تري داريم. رييس جمهور در ادامه با اشاره به 
شرايط سياسي امروز كشور و نوع روابط خارجي كه دولت 
در پيش گرفته، افزود: هم اكنون يك بار بزرگ مس��ووليت 
در وحدت، انسجام ملي و ايستادگي ملت در برابر ديگران، 
دانشگاه است. آن روز كه ما در مسير نهضت اسالمي بوديم 
بار اول بر دوش دانش��گاه بود كه در كنار حوزويان و ساير 
اقش��ار مردم پرچم نهضت و انقالب را بر دوش كش��يدند، 
اساتيد بزرگ دانشگاه بودند كه در كنار عالمان و مدرسان 
حوزه نهضت و انقالب را براي مردم تبيين و رهبري كردند. 
وي ب��ا يادآوري نحوه همكاري دانش��گاهيان در زمان 
جن��گ تحميلي اظهار ك��رد: آن روز هم ك��ه وارد جنگ 
تحميلي شديم و دشمن بر ما هجوم آورد باز هم دانشگاه 
نقش بزرگي را ايفا كرد و دانشجويان، اساتيد و محققان مان 

نقش مهمي در اين زمينه داشتند. 
روحان��ي ادام��ه داد: در زمان جن��گ، وزارت علوم در 
بس��ياري از موارد از جمله دانش��گاه ش��ريف به ما ياري و 
عالوه بر اينكه دانش��جويان و اساتيد در جبهه هاي جنگ 
بوده و پزش��كان در بيمارس��تان هاي خط مقدم بودند، هر 
جا مشكلي براي كشور پيش آمده دانشگاه در صف مقدم 
بوده است و امروز هم براي اداره دولت دست نياز به سوي 
فارغ التحصيالن دانشگاه هاست و فردا هم براي اداره كشور 
دست ملت ما به سوي دانشجويان امروز دراز خواهد بود. 

رييس جمه��ور در ادام��ه با بيان اينكه اگ��ر ما به فكر 
اقتصاد مقاومتي هستيم راهي جز اقتصاد دانش بنيان وجود 
ندارد، عنوان كرد: اگر به فكر روابط سياسي با عزت هستيم 
راهي جز داشتن ديپلمات هاي متخصص وجود ندارد و اگر 
مي خواهي��م از حقوق ملت ايران در دادگاه ها و داوري هاي 
بين الملل��ي دف��اع كني��م، راهي جز داش��تن متخصصان 
برجس��ته حقوقي نخواهيم داشت و براي مديريت كشور، 

اقتصاد و حقوق ملت نيازمند دانشگاه هستيم. 
وي اضافه كرد: دانش��گاهي كه بتواند آزادانديش بوده، 
كرسي هاي آزادانديشي داشته باشد و دانشجويان با تفكرات 
مختلف سياس��ي فضا را براي فعاليت سياسي خود آماده 
و باز ببينند، موفق خواهد بود لذا وزير علوم بايد ش��رايط 
را براي فعال تر ش��دن دانشگاه ها، دانش��جويان، اساتيد و 
همچنين س��ير مراتب علمي در س��طح جهان و رقابت با 

كشورهاي پيشرفته را فراهم كند. 
روحاني در ادامه درخواست مقايسه فضاي دانشگاهي 
امروز نس��بت به سال 91 را كرد و افزود: ببينيد آيا فضاي 
دانش��گاه امروز نس��بت به س��ال 91 بهتر ش��ده يا نه، آيا 
فضاي دانش��گاه هاي ما آزادتر شده يا نه؛ آيا دانشجويان ما 
در اجتماعات و بيان نظرات خود آزادتر ش��ده اند يا نه؛ آيا 
در مس��ير رشد علمي، دانش��گاه ها نسبت به 5 سال پيش 
پيشرفت كرده اند يا نه؛ آيا شركت هاي دانش بنيان كه در 
سايه تالش وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و معاونت علمي و 
فناوري امروز هزاران از آنها مورد حمايت دولت قرار گرفته، 
حلقه اتصال بين دانشگاه و توليد برقرار كرده اند يا نه و آيا 

با سال هاي قبل قابل مقايسه است؟

 از غالمي خواستم دانشجوي با مهارت تربيت شود
ريي��س ق��وه مجريه ادام��ه داد: يك��ي از نكاتي كه به 
صراحت از آقاي غالمي خواستم كه در دانشگاه ها مد نظر 
قرار دهد اين بود كه دانشجوي ما بايد صاحب علم و مهارت 
باشد و اينكه صرفا بگوييم دانشجويي فارغ التحصيل شده و 
كاغذي به نام مدرك در دست داشته باشد، نمي تواند براي 
ما افتخار چنداني باشد بلكه روزي كه دانشجوي ما مدرك 
كارشناسي يا مراتب باالتر را در دست دارد و يك مهارت را 
در صحنه جامعه به خوبي ياد گرفته است، مي تواند مورد 

جذب مراكز توليدي قرار گيرد. 
وي در ادام��ه با تاكيد بر اينكه دانش��جو بايد با توليد، 
صنعت، خدمات و كشاورزي متصل باشد، خاطرنشان كرد: 
دانش��جو از س��ال دوم بايد به دنبال كسب مهارت باشد و 
كارآموزي كند و از سال سوم بايد فردي كاردان در صحنه 
عمل باشد و بعد از همان دوره اول كارشناسي، بايد بتواند 
ش��غلي قابل قبول متناس��ب با علم و دانش و مهارتي كه 
آموخته به عهده بگيرد. روحاني در ادامه با بيان اينكه امروز 
ش��رايط كار در جامعه ما ايده آل نيس��ت، اظهار داشت: با 
اي��ن حال دولت اين افتخار را دارد اعالم كند كه در فصل 
دوم س��ال جاري داراي رشد كم نظير يا بي نظير در مساله 
اشتغال بوده اس��ت و اينكه نزديك 800هزار نفر تابستان 
امسال نسبت به سال گذشته مشغول به كار شدند كه اين 
رقم بسيار اميدواركننده است گرچه هنوز تا رسيدن به رقم 
مطلوب فاصله داريم اما اين به آن معنا اس��ت كه مسير ما 

مسير اميد است. 

 اساس وزارت علوم بر اميد باشد؛ وزارت نيرو بر تدبير
رييس جمه��ور بار ديگر وزير علوم آينده را خطاب قرار 
داد و بيان داش��ت: اساس وزارت علوم بايد بر مبناي اميد 
باش��د كما اينكه در ادامه خواهم گفت اساس صنعت آب 
و برق ما نيز بايد بر مبناي تدبير باش��د لذا وزارت علوم و 
دانش��گاه هاي ما بايد به گونه يي باشد كه دانشجوي امروز 
اميدوار باش��د و نگويد چون تفكر سياسي خاصي دارم به 
شغل فردا اميد ندارم يا فرقي ميان تفكرات سياسي خاص 

در دانش��گاه ها ايجاد ش��ود بلكه بايد فضا ب��راي بيان اين 
تفاوت ها آماده باشد و دانشجو به عدالت نظام و دولت متكي 
ش��ود.  روحاني اظهار داشت: دانش��گاه ما بايد فضاي امن 
و آزادي براي همه تفكرها و براي همه دانش��جويان باشد 
و دانش��گاه محيط علمي، محيط دانش و محيط پژوهش 
باشد و دانشگاه ما بايد به خوبي با مراكز توليدي در ارتباط 
تنگاتنگ و مداوم باش��د.  رييس جمهور با بيان اينكه اين 
براي ما افتخار نيس��ت كه فارغ التحصيالن ما زياد باشند و 
به همان تعداد سال ها پيگير كار باشند، بيان كرد: هميشه 
دانشگاه ها بر اين مبنا بوده اند كه بعد از فارغ التحصيل شدن 
دانشجويان، آنها بتوانند شغل مناسبي را پيدا كنند و بايد 

چنين فضاي را براي جامعه علمي كشور ايجاد كنيم. 
وي افزود: دكتر غالمي به عنوان شخصيت علمي، مدير، 
متدين، انقالبي مي تواند به گونه يي عمل كند كه بي ترديد 
فضاي دانشگاه ما در همان مسير سال 9۳ و 9۴ قرار گيرد 
و به دانش��جويان و اساتيد اين قول را مي دهم كه دانشگاه 
96 با دانش��گاه 9۳ متفاوت نخواهد بود و در همان مسير 
اس��ت.  رييس جمهور ادامه داد: شخصا روند دانشگاه ها را 
پايش مي كنم و مي دانم دانشگاه چه منت بزرگي در مقاطع 
مختلف بر ما داشته و چه ديني نسبت به آن داريم و تاثير 
دانش��گاه را در نظ��ام، انقالب، دفاع مقدس و ايس��تادگي 
امروزم��ان در برابر قدرت هاي جهاني مي دانم.  روحاني در 
ادامه نطق خود با اش��اره به وضعيت وزارت نيرو در دفاع از 
رضا اردكانيان، گفت: اگر در وزارت علوم از اميد به امروز و 
فردا بيشتر سخن گفتم، در وزارت نيرو بايد از تدبير سخن 
بگويم، يكي از مسائل مهم ما مساله آب كشور است كه از 
آن براي نيازهاي ضروري آش��اميدن، صنعت، كشاورزي و 
آباداني كشور استفاده مي ش��ود. رييس دولت دوازدهم با 
بيان اينكه همه مي دانيم كه يكي از مس��ائل مهم امروز و 
فرداي ما، مساله آب است، تصريح كرد: در زمينه آب كشور 
بعد از جنگ، اقدامات فراواني انجام گرفته و سدهاي زيادي 
س��اخته شد و تالش زيادي ش��د تا آب مهار شود و پايدار 
بماند تا به مصرف ضروري برس��د، در زمينه عرضه آب نيز 
بيش��ترين كارها انجام گرفته است.  روحاني با بيان اينكه 
دوراني در جهان وجود داش��ت كه دوران سدسازي بود و 
هزاران س��د در دنيا ساخته ش��د كه تعداد آنها ۴6 هزار و 
سد بزرگ بود، متذكر شد: كه از تعداد ۴6 هزار سد بزرگ، 
2۳ هزار آن در چين س��اخته و بقيه سدها در كشورهاي 
ديگر احداث شد.  رييس جمهور با بيان اينكه بعد از جنگ 
تحميلي براي مهار آب س��د س��اختيم، امروز در برخي از 
س��دهايي كه س��اخته ايم به اندازه يي آب نداريم كه پشت 
سد ذخيره شود، گفت: از اين به بعد ديگر دست ما خيلي 
باز نيست، يك روزي به بحث بود كه وارد كننده آب باشيم 
و مذاكرات فراواني شده و امروز نيز صورت مي گيرد و اين 
مورد منطقي نيس��ت ولي آنچنان كه روي آن اميد بسته 
ش��ده بود، نيس��ت.  وي افزود: برخي كشورها آب فراواني 
دارند ولي همس��ايه ما نيس��تند كه اگر بخواهيم آب را از 
آن كش��ورها بياوريم بايد از كشورهاي ديگري عبور كنند 
كه معموالً مش��كالتي با يكديگر دارند و مسائلي در حوزه 

آب دارند. 

 سرمايه گذاري بر مساله پساب و تصفيه آب
روحاني با بيان اينكه در دولت يازدهم شما نمايندگان 
اين مس��اله را مط��رح مي كرديد كه آب اس��تان ما بايد از 
ف��الن دريا يا درياچه يا از ش��مال و جنوب تامين ش��ود، 
اظهار داش��ت: اين مس��ائل را نيز مي توان م��ورد فكر قرار 
داد و برخي اقدامات عملي نيز شروع شده ولي بايد بدانيم 
آب به چه قيمتي به محل مصرف مي رس��د و نياز داريم تا 
بخش خصوصي فعال و سرمايه گذاري داشته باشيم و بايد 
ت��الش خود را انجام دهيم. ريي��س دولت دوازدهم گفت: 
مساله پس��اب، تصفيه آب و گردش آن جزو مسائلي بوده 
كه دولت روي آن سرمايه گذاري كرده و مي كنند كه براي 
محيط زيس��ت مفيد اس��ت و فوايدي در آب تصفيه وجود 

دارد كه مورد استفاده در بخش هاي مختلف قرار گيرد. 
روحاني اظهار داش��ت: مس��ائل و راهكارهاي متعددي 
مطرح اس��ت در خصوص مس��اله آبي و ترديد نكنيد كه 
بيش��ترين س��رمايه گذاري را بايد در س��مت تقاضا انجام 
دهيم، بايد تالش كنيم و ببينيم كه از آب موجود چگونه 
بهره برداري صحيح كنيم و دولت و مجلس نيز بايد با هم 
تالش كنند در حال حاضر بيشترين آب كشور ما در بخش 
كش��اورزي مصرف مي ش��ود.  روحاني با بيان اينكه بايد از 
كش��ت فراسرزميني اس��تفاده كرد، گفت: يكي از راه هاي 
صرفه جويي آب براي محصوالت پراستفاده كشت آنها در 
ديگر كش��ورها است كه البته در كشور ما آغاز شده است. 
همچنين در مورد تقاضا قدم هاي فراواني بايد برداشت، در 
دولت يازدهم نيز تالش شد بهره وري آب افزايش پيدا كند 
و با فاصله گرفتن از ش��يوه هاي سنتي از شيوه هاي مدرن 

آبياري استفاده شود. 
وي ضمن تش��كر از وزارت نيرو و وزير نيروي سابق و 
همكاري وزير جهاد كش��اورزي با وزارت نيرو تصريح كرد: 
تالش دولت و هدف اصلي بر اين اس��ت كه با زمين كمتر 
و آب كمتر بتوان محصول بيش��تر برداشت كرد از اين رو 
راه حل هاي عملي در حوزه هاي انتخابيه مختلف اجرا شده 

و قدم هاي خوبي در استان هاي خوزستان، ايالم، كرمانشاه 
و ساير استان ها برداشته شده است. 

رييس جمهور يادآور شد: اگر مصرف آب كشاورزي كه 
ح��دود 85 درصد و با ترديد 80 درصد اس��ت را بتوان به 
مي��زان 10 تا 20 درصد ب��ا صرفه جويي كاهش داد امكان 
اقدامات بيشتر فراهم مي شود البته سرمايه گذاري در اين 
زمينه الزم است هرچند دولت براي حركت در هر مسيري 
منابع مالي را ارزيابي و درصد نياز به سرمايه هاي داخلي و 

خارجي و توان استفاده از آن را مي سنجد. 

 وزارت نيرو، وزارت تدبير براي اقليم و حيات ايران
روحان��ي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه معض��ل آب ب��ا تدبير و 
برنامه ريزي قابل حل است، گفت: تنها به دنبال رفع مشكل 
در دولت دوازدهم و اين دوره نمايندگي مجلس نيس��تيم، 
معضل آب براي نس��ل آينده نيز بايد برطرف شود، از اين 
رو وزارت نيرو، وزارت تدبير براي اقليم ايران و حيات ايران 

در بلندمدت است. 
وي افزود: آم��ار و ارقام نيز در اين زمينه بايد كاماًل به 
روزرس��اني ش��ود؛ اينكه چه ميزان آب در 10 تا 20 سال 
آينده با توجه به ميزان جمعيت، توس��عه ش��هرها، امنيت 
غذايي، توسعه صنعت و گردش��گري مورد نياز است بايد 
ارزيابي گردد البته حقاب��ه درياچه و تاالب ها نيز فراموش 
نخواهد شد. رييس جمهور با اشاره به اينكه در گذشته در 
حوزه حقابه درياچه و تاالب ه��ا دقت الزم صورت نگرفته 
تصريح كرد: متاسفانه سدي ساخته شده اما در برنامه ريزي 
حقابه درياچه زيردست و تاالب و هور زيردست مورد نظر 
قرار نگرفته اس��ت در صورتي كه اگر حقابه مراعات نشود 

محيط زيست نيز دچار معضالت فراوان خواهد شد. 

 تخصص اردكانيان حوزه آب است
روحاني در دفاع از وزير پيش��نهادي نيرو يادآور ش��د: 
آقاي اردكانيان به جهت داشتن مهارت، تخصص و دانش 
در حوزه آب به مجلس پيشنهاد شده البته نه آنكه از حوزه 
انرژي و برق غافل هس��تيم اما مشكل نخست معضل آب 
است كه وي شخصيتي علمي و دانشگاهي و با تجربه در اين 
زمينه است.  وي ادامه داد: آقاي اردكانيان دانش آموخته در 
كشور كانادا و سازمان هاي بين المللي است كه به طرح هاي 
منطقه و طرح هاي كاربردي در كشورهاي دچار خشكسالي 
شده واقف است. همچنين از همكاري با شهيد عباس پور تا 
حضور در وزارت كشور و وزارت نيرو تجربه اندوخته است. 
رييس جمه��ور با بي��ان اينكه از ده��ه 70 و حضور در 
دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي با آقاي اردكانيان آشنا 
ب��ودم، گف��ت: از آن زمان در حوزه آب در غرب كش��ور و 
طرح هاي��ي مرتبط ب��ا آن همكاري هايي داش��ته ايم كه از 
دوران رياست جمهوري مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
به طور مداوم پيگير ش��دند.  روحاني يادآور ش��د: مرحوم 
آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني از دوران رياس��ت جمهوري 
خ��ود و در دوران رياس��ت جمهوري آق��اي خاتمي پيگير 
طرح هاي مرتبط با حوزه آب بودند، همچنين در دوره هاي 
رياست جمهوري بعد كه چندان به بهبود وضعيت اميدوار 
نبودند طرح ها را پيگيري مي كردند و از ما نيز درخواس��ت 
مي ش��د تا از طريق ش��وراي عالي امنيت ملي پيگير اين 
طرح ها باشيم. وي ادامه داد: آيت اهلل هاشمي براي آباداني 
ايران به ويژه براي حوزه آب، حفظ خاك، بخش كشاورزي 
و صنع��ت، تمام وقت خود را صرف مي كردند به نوعي كه 
بع��د از نماز صبح و تا پايان عمر تمام فكرش��ان به دنبال 

آباداني كشور بود. 

 هاشمي دلسوز طرح هاي آباداني كشور بود
رييس جمهور با بيان اينكه كمتر كسي در تاريخ ايران 
همانند آيت اهلل هاشمي ديده ام كه دلسوز طرح هاي آباداني 
كشور باشد، گفت: با سفر به هر كشوري نيز پيگير تجارب 
آنها در حوزه آب، سدس��ازي، مديريت آب و آبياري بودند 

از اين رو تمام توان خود را براي ايران آباد صرف كردند. 
رييس جمهور ادامه داد: در دبيرخانه سندي به نام سند 
آب داش��تيم كه از ايشان دعوت مي كرديم، دانش و تبحر 
اردكانيان و اخالق خيلي خوب ايشان در مباحث و بحث ها 
و در آن زمان و در آن دوران ديده ام و همواره ايش��ان اين 

مسير را از نظر علمي، مهارتي در زمينه آب رها نكرد. 
روحان��ي گفت: در بودجه س��نواتي يكي از برنامه هاي 
اصلي ما مس��اله مهار تقاضا در بحث آب باش��د با اين كار 
مي توان آب كش��ور را به سامان برس��انيم. در زمينه برق 
مشكالت كمتر است درست است با اين حال در آن زمينه 
نياز نيز به سرمايه گذاري داريم، ما هم در آب و هم در برق 
متاسفانه در مسير انتقال منابع زيادي را از دست مي دهيم، 
انتقال يكي از مسائل مهم است گرچه كه نيروگاه هاي برق 

براي ما بسيار حائز اهميت است. 

 توانايي ايران در صادرات برق به ديگر كشورها
وي ب��ا تاكيد بر اينكه ايران را مي توانيم به عنوان هاب 
منطق��ه در برق قرار دهيم بيان داش��ت: اي��ران مي تواند 
صادر كننده برق به كش��ورهاي منطقه باش��د، كشورهاي 
همسايه غربي و شرقي برق مي خواهند، ما مي توانيم حتي 

به كش��ورهاي ثالث هم برق منتقل كنيم ما نيروگاه س��از 
هس��تيم، كش��وري با دارايي گاز و انرژي هس��تيم، داراي 
دانشمندان و انديش��مندان صاحب نام هستيم، در زمينه 
س��اخت نيروگاه و انتق��ال خودمان كار آزموده هس��تيم، 
خدمات فني و مهندسي به كشورهاي ديگر مي دهيم، بايد 

مركزيت برق و صادر كننده برق در منطقه باشيم. 
رييس دول��ت دوازدهم با بيان اينك��ه در آب وضع ما 
اين جور نيس��ت اف��زود: نمي توانيم آب ص��ادر كنيم، اما 
مي توانيم كاري كني��م و به روش صحيح نيازهاي خود را 
ب��راي بلندمدت تامين كنيم، آب ه��اي زير زميني خود را 
پايدار نگه داريم و اجازه ندهيم از دس��ت برود، با اين حال 
در زمينه برق دست ما كمي بازتر است كه تالش بيشتري 

داشته باشيم. 

 تشكر روحاني از همراهي مجلس
روحاني اظهار داشت: در معرفي كابينه ما را ياري داديد 
و كمك كرديد و از 17 وزير پيش��نهادي به 16 وزير راي 
داديد از شما سپاسگزارم باعث شديد دولت هر چه زودتر 

به كار خود و فعاليت خود ورود كند. 
رييس جمهور با بيان اينكه دو وزير باقي مانده اس��ت، 
گفت: هر چه س��ريع تر كار اين وزارتخانه ها شروع شود به 
نفع ملت و دولت اس��ت و در هر دو زمينه ما افراد صاحب 
صالحيت��ي كه داراي تخص��ص و تجرب��ه الزم بوده اند به 
مجلس ش��وراي اس��المي معرفي كرديم، اميدوارم با راي 
مجلس وزراي اين دو وزارتخانه مشخص تا دولت و كابينه 
كامل شود و بتوانيم راهمان را سريع تر در مسيري كه اسناد 

باالدستي مشخص كرده است، طي كنيم. 
روحان��ي در پاي��ان س��خنان خود به وضعيت كش��ور 
در عرص��ه بين الملل��ي پرداخت و گف��ت: نكته آخري كه 
مي خواهي��م در محضر ش��ما نماين��دگان مجلس و ملت 
ايران عرض كنيم؛ ش��رايط پي��ش آمده در تخلفات پياپي 
امريكاس��ت. در ط��ول تاريخ همواره ملت ه��ا و دولت ها از 
گذشته تاريخ يكي از راه هاي تعامل با يكديگر بستن عهدها 
و پيمان ها بوده است كه بخشي از تاريخ كشور ما و جهان 
است.  روحاني با تاكيد براينكه اصل وفاي به عهد فراملي و 
فراعمومي اس��ت، ادامه داد: اصل وفاي به عهد اصلي است 
كه همه انس��ان هاي عاقل و باتدبي��ر و داراي هر مذهب و 
ديني به عنوان يك اصل مهم به آن احترام گذاش��ته اند، از 
سوي ديگر معيار براي تمدن ملت، معيار براي قانوني بودن 

و حركت صحيح يك دولت وفاي به عهد است. 
رييس دولت دوازدهم با تاكيد براينكه اگر دولتي وفاي 
ب��ه عهد نكرد، اعتبار خ��ود را در اف��كار عمومي به حراج 
گذاشته است، اظهار داشت: اگر يك تعهد مهم بين المللي را 
دولتي مثل امريكا بگويد به آن متعهد نيست، استدالل هم 
اين باشد كه سر دولت قبلي كاله رفته، پس در هر كشوري 
هر دولتي روي كار بيايد مي تواند همين ادعا را داشته باشد، 
پس تداوم مس��ووليت دولت ها چه مي شود؟ تداوم تعهدها 
چه مي ش��ود؟ تعهد كه چهار ساله نيست؟ بلكه تعهد يك 

ملت با يك ملت، دولت با دولت، نظام با نظام است. 

 داستان امريكا در مورد موضوعات جديد
وي توضيح داد: ح��اال اگر امريكا را رژيم بدانيم، تعهد 
يك رژيم در برابر نظام بزرگ به نام جمهوري اسالمي ايران 
و و 5 كشور ديگر است، تعهد بين المللي است كه در برابر 

اين تعهد، متعهد به اجراي آن بوده و بايد عمل كند. 
روحاني گفت: داستان مضحكي دراين هفته هاي اخير 
اتفاق افتاده است بد نيست كه به آن داستان مضحك اشاره 
كنم؛ بعضي ها مي گويند تعهدي كه قبال باهم بسته ايم، فعال 
قرص و محكم نباشد، متزلزل باشد و درباره موضوع ديگر 
مذاكره كنيم، اين يكي از حرف هاي خنده دار تاريخ است. 

 امريكايي ها اصول بين المللي را نمي شناسند
وي ادامه داد: كسي عهد و پيماني مي بندد و مي گويد 
پاي پيمان خود ايس��تاده ام تا آخ��ر و با دقت عمل و اجرا 
مي كن��م و مي خواهد به عنوان جاي��زه درباره موضوع دوم 
صحبت كنيم كه قابل بحث است، اما كسي كه همان تعهد 
اول را زي��ر پا مي گذارد و با زب��ان و عملش اعالم مي كند 
كه اهل مذاكره نيست، امريكايي ها اعالم مي كنند كه اهل 
مذاك��ره، اهل تعهد و پيمان نيس��تند و اص��ول اخالقي و 
اصول بين المللي را نمي شناسند.  رييس جمهور تاكيد كرد: 
وقتي كشوري در اين مس��ير قرار گرفت كشورهاي ديگر 
نمي توانند به آن اعتماد كنند. امريكا به كش��ورهاي شرق 
آس��يا پيمان مي دهد كه با آنه��ا مذاكره كنند. مگر ديوانه 
شده اند كه با آنها مذاكره كنند زيرا امريكا مذاكره ديروز را 

دارد زير پا مي گذارد. 
روحان��ي خطاب ب��ه امريكايي ها ادامه داد: ش��ما 
نس��بت به مذاكره امضا ش��ده يي كه به تاييد شوراي 
امنيت س��ازمان ملل رس��يده بي اعتنا هستيد لذا بايد 
با ش��ما مذاكره كنند؟ وي با بيان اينكه امريكا بايد با 
اين ش��يوه يي كه پيش گرفته آينده و تعهدات خود را 
نسبت به كش��ورهاي ديگر براي هميشه كنار بگذارد، 
اظهار داشت: ايران در بحث هسته يي به تعهدات خود 
عمل كرده اما مي گويند كه چرا ايران از لحاظ دفاعي 
و نظامي توانمند و قدرتمند اس��ت و چرا كش��ورهاي 
منطقه به ايران احترام مي گذارند اين مشكل كيست، 
اين مشكل امريكايي ها اس��ت كه با حضور در منطقه 
امني��ت عراق، ثب��ات و امني��ت افغانس��تان را به هم 
زده اند. رييس جمهور دولت دوازدهم با اشاره به اينكه 
امريكايي ه��ا با آوردن تروريس��ت ها در منطقه، امنيت 
س��وريه و لبن��ان را به هم زده اند، اف��زود: امريكايي ها 
كه تروريس��م را پرورش داده اند باي��د جايزه بگيرند و 
كش��وري كه به كمك مردم عراق و سوريه رفته و يار 
ملت هاي ديگر بوده نس��بت مداخله گرايانه مي دهند. 
وي با بي��ان اينكه امريكايي ها ب��ه دنبال تجزيه عراق 
بودن��د، ادام��ه داد: ملت و ارتش ع��راق، ملت ايران و 
كش��ورهاي منطقه بودن��د كه اج��ازه ندادند تماميت 

ارضي عراق خدشه دار شود.

 عدم تناقض موشك سازي با مقررات بين المللي
وي خطاب به امريكايي ها تاكيد كرد: ايران موش��ك 
س��اخته، مي س��ازد و خواه��د س��اخت و ب��ا هيچ يك 
از مق��ررات بين الملل��ي در تناقض و تنافي نيس��ت و با 
قطعنامه 22۳1 در تضاد نيس��ت.  رييس جمهور تصريح 
ك��رد: م��ا راه دفاع، منافع ملي و امني��ت ملي خود را با 
تم��ام ق��درت ادامه مي دهي��م و امريكايي ه��ا هر نقض 
عهدي انجام دهند به ضررشان تمام مي شود و جمهوري 

اسالمي ايران پاسخ قاطع به آنها خواهد داد.
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در گفت وگو با عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران مطرح شد

تب ماليات گيري در فضاي غيرشفاف

نماي بيروني ضعف فضاي اشتغال در ايجاد مشاغل دانش محور

بيشترين آمار بيكاري سهم ليسانسه ها از بازار كار ايران
گروه اقتصاد كالن| 

عملكرد دولت روحاني در حوزه اشتغال يكي از مواردي است كه 
سران دولت با وجود اظهارنظرهاي متعدد در اين زمينه و رونمايي از 
برنامه هاي مختلف در اين زمينه هنوز نتوانسته اند رضايت عمومي را 
در خصوص عملكرد خود جلب كنند. گزارش اخير مركز آمار ايران از 
نرخ بيكاري در كشور حاكي از آن بود كه نرخ بيكاري پس از مدت ها 
كاهش يافت. آمار نرخ بيكاري در تابستان امسال نرخ 11.7درصدي 
را براي اين ش��اخص نشان داد. با اين وجود، همچنان ناهم راستايي 
برنامه هاي دولت با اهداف اشتغالي سبب شده تا نوك پيكان انتقادات 

به وضعيت بيكاري همچنان متوجه دولت باشد. 
اين موضوع به ويژه با آغاز به كار دولت دوازدهم ش��دت بيشتري 
ياف��ت. به طور قطع يكي از نقاط كور عملكرد دولت يازدهم در حوزه 
اش��تغال بود و اين نقط��ه ضعف در كنار عملكرد ضعيف در س��اير 
بخش هاي اقتصادي به قوت خود باقي اس��ت. در اين ميان، واكاوي 
وضعيت بيكاري در كش��ور حاكي از آن اس��ت كه با تغيير وضعيت 
كس��ب و كاره��ا در دنيا، ايران نتوانس��ته خود را ب��ا جريان جهاني 
دانش محور ش��دن مشاغل همراستا س��ازد. همين امر، افزايش آمار 
بيكاري در اقش��ار تحصيل كرده را برجس��ته تر كرده اس��ت. در اين 
خصوص، مسعود نيلي دستيار ويژه رييس جمهوري در امور اقتصادي 
هم نسبت به آمار بيكاري در ميان افراد داراي تحصيالت دانشگاهي 
هش��دار داد و رويكرد اش��تغال دانش محور را راه حل��ي براي عبور از 

بحران بيكاري قلمداد كرد. 
در اي��ن مي��ان، آمارها حاكي از آن اس��ت ك��ه فارغ التحصيالن 
مقطع ليس��انس بيشترين س��هم را از جمعيت بيكار كشور دارند و 
شاغالن داراي مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي نيز بيشترين جمعيت 
شاغل كش��ور را به خود اختصاص داده اند. جزييات جديدترين آمار 
به دس��ت آمده از مركز آمار ايران در خصوص جمعيت شاغل و بيكار 
كشور به تفكيك وضع سواد و دوره تحصيلي نشان مي دهد، از مجموع 
۲۲ميليون و ۵۵۰هزار نفر فرد ش��اغل در كشور، بالغ بر ۲۰ميليون و 
۶۵۰هزار نفر جزو »شاغالن باسواد« و يك ميليون و ۹۳۳هزار نفر نيز 

جزو شاغالن بي سواد محسوب مي شوند. 
براس��اس گزارش مركز آمار ايران، بيش��ترين جمعيت »شاغل« 
كش��ور، داراي مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي هستند؛ به طوري كه 

بالغ بر ۵ ميليون و ۳۸ هزار نفر از شاغالن را تشكيل مي دهند. سپس 
شاغالن با تحصيالت دوره راهنمايي با بيش از ۴ ميليون و ۹۴۴ هزار 
نفر و دوره ابتدايي با ۴ ميليون و ۸۸۲ هزار نفر بيش��ترين جمعيت 

شاغل كشور را شامل مي شوند. 
همچني��ن در بي��ن جمعيت ش��اغل كش��ور، فارغ التحصيالن 
مقط��ع ليس��انس بي��ش از ۳ ميليون و 1۲۳ ه��زار و ۹۰۰ نفر از 
ش��اغالن كش��ور را به خود اختصاص دادن��د. در عين حال، يك 
ميليون و 11۴ هزار نفر از جمعيت شاغل داراي مدرك تحصيلي 
ف��وق ديپلم و ي��ك ميليون و 7 هزار و ۹۰۰ نفر نيز داراي مدرك 

تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري حرفه يي هستند. 
عالوه بر اين، ۳۳۳ هزار و ۶۹۳ نفر از جمعيت شاغل كشور در 
س��طح سواد آموزش هاي غير رسمي و سوادآموزي ها و 1۰۸ هزار 
و ۵۲۳ نفر در سطح سواد متوسطه قرار دارند. همچنين كمترين 
جمعيت ش��اغل كش��ور را افراد داراي م��درك دكتري تخصصي 
تشكيل مي دهند كه 1۰۰ هزار و 7۰۴ نفر از جمعت شاغل كشور 

را در بر مي گيرند. 

جمعيت شاغالن به تفكيك وضع تحصيلي
شاغالن باسواد

جمعيت شاغلسطح سوادرديف
۵۰۳۸۴۳۹ديپلم و پيش دانشگاهي1
۴۹۴۴۳۶۹راهنمايي۲
۴۸۸۲7۴۸ابتدايي۳
۳1۲۳۹۶۳ليسانس۴
111۴۳۵۸فوق ديپلم۵
1۰۰7۹۵۲فوق ليسانس و دكتري حرفه اي۶
۳۳۳۶۹۳سواد آموزي و آموزش هاي غيررسمي7
1۰۸۵۲۳متوسطه۸
1۰۰7۰۴دكتري تخصصي۹

شاغالن بي سواد
1۹۳۳۳۰۰شاغالن بي سواد1

 جمعيت بيكار كشور به استناد مركز آمار ايران، تا پايان سال ۹۵ 
معادل ۳ ميليون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر است كه بالغ بر ۳ ميليون 
و 11۰ هزار و ۹۰۰ نفر داراي سطح سواد ابتدايي تا دكتري حرفه يي 
و ۹ هزار و ۲۴۶ نفر نيز جمعيت بيكار بي س��واد هس��تند. اما از بين 
جمعيت بيكاران داراي سطح سواد ابتدايي و باالتر كه طبق تعاريف 
مركز آمار تحت عنوان »بيكاران با سواد« شناخته مي شوند، بيشترين 
بيكاران كش��ور از فارغ التحصيالن دانش��گاهي در مقطع ليسانس با 
جمعيت ۹1۴ هزار و ۳۰1 بيكار هس��تند. پس از آن، بيكاران داراي 
ديپل��م و مدرك پيش دانش��گاهي 77۳ هزار و ۸۵۵ نفر از جمعيت 
بيكار كش��ور را تش��كيل مي دهند.  همچنين بيكاران با سطح سواد 
راهنماي��ي بالغ بر ۵۵7 هزار و ۲۰۰ نف��ر و ابتدايي نيز بيش از۴۰۸ 
هزار و 1۶۴ نفر را شامل مي شوند. عالوه بر اين، در مقطع تحصيلي 
فوق ديپلم ۲1۶ هزار و ۹7۰ بيكار، در مقطع فوق ليسانس و دكتري 
حرفه يي ۲۰۴هزار بيكار، در مقطع متوسطه 1۶۸ هزار و ۸11 بيكار و 
در مقطع سوادآموزي و آموزش هاي غير رسمي 1۴ هزار و 7۰۰ بيكار 
وجود دارند.  عالوه بر اين، سهم فارغ التحصيالن دكتري تخصصي از 

جمعيت بيكار كشور، ۴ هزار و ۸۴۸ نفر است. 

جمعيت بيكاران به تفكيك وضع تحصيلي
بيكاران باسواد

جمعيت بيكارسطح سوادرديف
۹1۴۳۰1ليسانس1
77۳۸۵۵ديپلم و پيش دانشگاهي۲
۵۵7۲۳1راهنمايي۳
۴۰۸1۶۴ابتدايي۴
۲1۶۹7۲فوق ديپلم۵
۲۰۴۰۴۹فوق ليسانس و دكتري حرفه اي۶
1۶۸11متوسطه7
1۴7۰۴سواد آموزي و آموزش هاي غيررسمي۸
۴۸۴۸دكتري تخصصي۹

بيكاران بي سواد
۹۲۴۶بيكاران بي سواد1

 به گزارش مهر، بيش��ترين جمعيت ش��اغل كش��ور، شاغالن 
داراي ديپلم و پيش دانش��گاهي هس��تند كه ح��دود يك چهارم 
جمعيت ش��اغل كش��ور را به خ��ود اختصاص دادن��د، پس از آن 
شاغالن داراي سطح سواد راهنمايي و ابتدايي بيشترين جمعيت 

شاغل را تشكيل مي دهند. 
همچنين در بين جمعيت بيكار كش��ور ني��ز، فارغ التحصيالن 
مقطع ليس��انس در صدر جدول بيكاران ق��رار دارند به طوريكه با 
جمعيت ۹1۴ هزار نفري حدود يك سوم از جمعيت بيكار كشور 

را به خود اختصاص مي دهند. 
يكي از داليل اينكه بيشترين جمعيت شاغل كشور را ديپلمه ها 
و ش��اغالن داراي مدرك پيش دانش��گاهي تشكيل مي دهند و در 
مقابل بيش��ترين جمعيت بيكار را، ليسانس��ه ها به خود اختصاص 
دادند، انتظار بيشتر جامعه تحصيل كرده براي دست يابي به شغل 
اس��ت و غالب فارغ التحصيالن به دنبال ش��غلي متناسب با سطح 
س��واد خود هستند. در اين ميان، س��ازوكار اشتغال زايي و فضاي 
كس��ب و كار در كش��ور به گونه يي هدايت نش��ده است كه بتواند 
اش��تغال متناسب با سطح توانمندي ها و تحصيالت اقشار مختلف 
فراهم كند. در چنين ش��رايطي، دور از انتظار هم نيست كه آمار 
بي��كاري در جمعي��ت تحصيلك��رده روز به روز در ح��ال افزايش 
باش��د. در چنين ش��رايطي به نظر مي رسد تحول در ساختارهاي 
اش��تغال زايي و همچنين فضاي آموزش عالي مورد نياز اس��ت تا 
تناس��بي ميان تحصيالت افراد و فرصت هاي شغلي موجود فراهم 
ش��ود. عدم تمايل افراد تحصيلكرده به مش��اغلي پايين تر س��طح 
تحصيالت آنها گزاره يي نيست كه بتواند مسووليت ايجاد مشاغل 

دانش محور و متناسب با تحصيالت افراد را از دولت سلب كند. 

گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي |
روزهاي گذشته شاهد تالش ها و البي گري برخي 
گروه ها براي الغاي بخشي از ماده 1۶۹ مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم كه اجازه بررسي تراكنش هاي 
مالي افراد را به س��ازمان امور مالياتي داده اس��ت، 
بوديم. قانوني كه در آن آمده است: »اطالعات مالي، 
پولي و اعتباري و س��رمايه يي اشخاص شامل جمع 
گردش س��االنه )دوره مالي( نقل و انتقال س��هام و 
س��اير اوراق به��ادار، جمع گردش و مانده س��االنه 
)دوره مالي( انواع حساب هاي بانكي، جمع گردش و 
مانده ساالنه )دوره مالي( انواع سپرده ها و سود آنها، 
تس��هيالت بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه 
عق��ود و همچنين تمامي تعهدات اعم از گش��ايش 
اعتبار اس��نادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ها 
و نظاي��ر آن ني��ز يكي ديگر از اطالعاتي اس��ت كه 

براساس اين ابالغيه فاش خواهد شد.«
اينك��ه چرا برخي نس��بت به اج��راي اين قانون 
معترض هس��تند بارها از س��وي روزنامه تعادل در 
قالب گزارش بررسي شده است. در اينجا نيز با يكي 
از كارشناس��ان فعال و صاحبنظ��ر در اين زمينه به 
گفت وگ��و در اين زمينه پرداخته ايم. عباس هش��ي 
معتقد اس��ت كه اجراي اين قانون تنها راهي است 
ك��ه مي تواند كش��ور را از ورطه فس��اد ك��ه اكنون 
در آن لغزي��ده اس��ت، نج��ات دهد. ب��ه گفته وي 
غيبت اين قانون باعث ش��ده بود كه اين فس��اد به 
ش��كل گس��ترده يي فرصت عرض اندام يابد و فشار 
مضاعفي بر موديان ش��ناخته شده وارد شود. هشي 
با يك حس��اب رياضي نشان مي دهد كه شيوه اخذ 
مالي��ات و افزايش مح��دود درآمده��اي آن در دو 
دهه گذش��ته نه به صورت افزاي��ش پايه ها و به تور 
انداخت��ن فراريان، بلكه به صورت افزايش فش��ار بر 
روي موديان ش��ناخته شده بوده است. به گفته اين 
كارش��ناس مالي بر اساس آمارها در سال 7۸ حجم 
اقتصاد زيرزميني به مي��زان ۶۰ درصد بوده كه در 
حال حاضر به ۴۰ درصد رس��يده اس��ت. اما با اين 
حال تب افزايش درآمدهاي مالياتي به دليل كاهش 
درآمدهاي نفتي موجب فش��ار مضاعف بر قلمرويي 
از اقتصاد ش��د كه شفافيت بيش��تري داشته است. 
عباس هش��ي عضو موس��س و عضو ش��وراي عالي 

جامعه حسابداران رسمي ايران است. 
*آقاي هشي ش�ما سال هاي زيادي است كه 
در زمينه ماليات و حسابرسي فعال و صاحب نظر 
هس�تيد. همانطور كه مي دانيد اخي�را برخي از 
گروه ها نس�بت به قانون نظارت بر حساب هاي 
بانك�ي اعتراض كرده اند. ابت�دا بفرماييد كه آيا 
اين نظارت از نظر قانوني جايز است و بعد اينكه 
مش�روعيت آن از كجا مي آيد يعني در واقع چه 
ضرورتي باعث شده سازمان امور مالياتي به فكر 

بررسي حساب هاي بانكي بيفتد؟ 
در تم��ام دنيا مقام ناظر بانكي و نظام مالياتي از 
دو منظر مش��روعيت نظارت بر حس��اب هاي بانكي 
را كس��ب كرده اند. بانك مركزي ع��الوه بر مباحث 
اقتص��ادي براي اج��راي مقررات ضد پولش��ويي و 
همين طور در مقوله هاي ضد فساد ملزم به پيگيري 
و نظارت بر حس��اب ها اس��ت. چراكه كلي��د و ابزار 
اصلي مبارزه با فس��اد شفافيت است و اين در نظام 
سياسي و اقتصادي ما از سه ويژگي خاص برخوردار 
است. ويژگي اول اين است كه اصل و اساس انقالب 
مردم در س��ال ۵7 به ه��دف از بين بردن تبعيض، 

اختالف طبقاتي و رانت بود. 
ويژگي دوم به اصل ۴۲ قانون اساسي برمي گردد 
كه در س��ال ۵۸ تصويب ش��د و ويژگي سوم احكام 
حكومتي اس��ت ك��ه تاكنون ۵ الي ۶ م��ورد از اين 
احكام از س��وي رهبر پيش��ين و كنوني ايران صادر 
شده است. در سال ۸۵ دستور تدوين قانون مبارزه 
به فس��اد ارائه ش��د كه مجلس و دولت با تاخير ۶ 

س��اله ابالغ كردن��د. اين قوانين نواقص��ي در زمينه 
ايجاد بانك اطالعاتي و تدوين آيين دادرسي داشت 
و به همين دليل رهبري در سال ۹۲ احكام اقتصاد 
مقاومت��ي كه بن��د ۶ آن ناظر بر همي��ن مبارزه با 
فس��اد اس��ت را تدوين و ابالغ كردن��د. با اين حال 
تنه��ا اق��دام و عملي ك��ه در زمينه اج��راي احكام 
مربوط به فسادزدايي صورت گرفته ليست شفافيت 
رييس جمهوري بوده است. ماده ۵ مقررات مجازات 
قانون مبارزه با فس��اد مصوب سال ۹۰ با ماده ۲۰۴ 
قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب سال ۹۴ آمده 
اس��ت. ش��فافيت رييس جمهور نيز در گزارشگري 
بانك مركزي مشاهده شده كه مشكل تاخير مجامع 
را به وجود آورد كه وزير جديد در بدو ورود خود به 

وزارتخانه به حل آن پرداخت. 
*ريي�س كميس�يون اقتص�ادي مجلس به 
تازگ�ي اع�الم كرده ك�ه ح�دود 70 درصد از 
تراكنش هاي بانكي در اقتصاد كشور بي هويت 
هس�تند. ب�ه نظر ش�ما اي�ن مي�زان تراكنش 
بي شناس�نامه چ�ه معناي�ي دارد و اينكه اگر 
نظارت�ي بر اين حس�اب ها ص�ورت نگيرد چه 

تاثيري بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت؟ 
تراكنش ه��اي بانك��ي از دو بع��د در سرنوش��ت 
مملكت تاثيرگذار است اينكه گفته مي شود تراكنش 
بي هويت يعني همان پولشويي و فساد است. لذا اگر 
به مسووالن به مقوله فساد نهادينه شده نپردازند، از 
طرفي وضعيت آن به شدت نگران كننده تر خواهد شد 
و از ط��رف ديگر اين موضوع به يك مانع اصلي براي 
اجراي قانون ضدپولش��ويي تبديل مي شود. هر وزير 
بعد از پايان دوره مس��ووليت ۴ ساله خود بايد اعالم 
كند در زمينه هاي ماليات، حسابرسي، انضباط مالي 
و تورم چه كرده اس��ت. حاال سازمان امور مالياتي به 
عنوان زيرمجموعه وزارت دارايي قصد دارد كه وظيفه 
خود را در زمينه كاهش فراريان مالياتي انجام دهد. 
بدين منظور طبق قان��ون بايد از تراكنش هاي مالي 
براي تشخيص ماليات اس��تفاده كند. در اين زمينه 
بانك مركزي هم بايد پيگير اين تراكنش ها در بخش 
مبارزه با پولش��ويي باش��د. بنابر اين توصيفات بايد 
گفت كه موضوع بررسي حساب هاي بانكي موضوعي 
بسيار جدي و حياتي است با با تاخير زيادي در حال 
اجراس��ت. يكي از داليل اصلي اي كه گفته مي شود 
فساد نهادينه شده همين گردش پول هاي غيرشفاف 

در اقتصاد كشور است. 

*به نظر شما چرا عده يي معترض به اجراي 
قانون 169 مكرر ماليات هاي مستقيم هستند؟ 
كامال روش��ن است وقتي كسي تاكنون مالياتش 
را به طور كامل پرداخت نكرده اس��ت، حال كه قرار 
اس��ت حج��اب افكنده ش��ود نگران مي ش��ود. اين 
كامال ش��بيه كد اقتصادي است. وقتي قانون ايجاد 
ك��د اقتصادي براي جم��ع آوري اطالع��ات فعاالن 
اقتصادي اجرايي ش��د، وزير اقتصاد وقت در س��ال 
۸۲ قان��ون م��اده 1۶۹ مكرر ماليات هاي مس��تقيم 
را متوق��ف ك��رد يعني به جاي حل كردن مس��اله، 
صورت مس��اله را پاك ك��رد كه نتيجه اين عمل در 
س��ال ۸7 زماني كه قانون مالي��ات بر ارزش افزوده 
اجرايي ش��د، آش��كار ش��د. يعني حداقل ۵ سال با 
همان خودداري وزير از اجراي قانون كنار گذاش��ته 
شده بود. در آن زمان براي فرار كد اقتصادي روشي 
به اين ش��كل باب شد كه برخي از فعاالن اقتصادي 
به اسم ش��اگردان و اطرافيان خود كد صادر كردند 
و وقتي دارايي براي اخذ ماليات به س��راغ آنها رفت 
نتوانست از فعاليت آنها اطالعاتي بگيرد و به همين 
طريق مالياتي از اين افراد به دست دولت نرسيد. اما 
موضوع اينجاس��ت كه در اين روش متخلفان براي 
كساني كد مي گرفتند كه بتوانند بطور كامل و دايم 
از اطالعات جعلي آنها مانند حساب بانكي استفاده 
كنند. بنابراين معلوم مي ش��ود اكنون به چه داليلي 
به تالطم افتاده اند چون تمام فرار مالياتي آنها قرار 

است رو شود. 
*چ�را برخ�ي نماينده هاي مجل�س از اين 

گروه ها حمايت مي كنند؟
نماينده هاي مجلس س��ه گروه هستند: عده يي 
مس��تقل هس��تند و بدهي اي به كس��ي ندارند و 
حرفش��ان را راح��ت مي زنند. گ��روه ديگري هم 
وجود دارند كه تمام هم و غم آنها حوزه انتخاباتي 
ش��ان است و همين كه وزيري در منطقه انتخابي 
آنها فعاليت كند، ب��ا آنها رابطه خوبي دارند. اينها 
مي گويند ما به مردم منطقه خود خدمت مي كنيم 
و البته هم حق دارند اما بايد توجه داش��ته باشند 
كه وقت��ي يكي به عنوان منتخ��ب به مجلس راه 
يافت ديگر نماينده كل مردم ايران اس��ت نه فقط 
نماين��ده يك ح��وزه انتخابيه. عده ي��ي ديگري از 
نمايندگان وجود داند كه كل خرج انتخابات خود 
را از فع��االن اقتصادي مي گيرند و در آينده جيره 

خوار آن سرمايه دار مي شود. 

*بط�ور دقيق تر قانون بررس�ي تراكنش ها 
چ�ه مزايايي مي توان�د براي م�ردم و اقتصاد 

كشور داشته باشد؟
اگر قرار باشد مبارزه با فساد كليد بخورد و اينكه 
آبروي سياس��ي ايران در زمينه رتبه فساد حفظ و 
همينطور زندگي طبق��ات مردمي تا حدي متعادل 
شود بايد اين قانون اجرايي شود. عالوه بر اينها يكي 
ديگ��ر از موضوعاتي كه مي تواند ه��دف اصلي اين 
قانون قرار گيرد و كش��ور سال هاست براي رسيدن 
به آن تالش مي كند، كاهش وابستگي به نفت است. 
يعني درآمدهاي مالياتي بايد جايگزين نفت ش��ود 
ول��ي تالش هايي كه ب��راي اين هدف انجام ش��ده 
به صورت فش��ار مضاعف بر گروهي مش��خص بوده 
اس��ت. كارمندان حقوق بگير، شركت هاي دولتي و 
موديان شناخته شده سه مورد از اين گروه شناخته 
شده هستند. سال 7۸ گفته مي شود كه ۶۰ درصد 
اقتص��اد كش��ور زيرزميني اس��ت يعن��ي هيچگونه 
ماليات��ي نمي دهند و عالوه ب��ر اين از همه امكانات 
كش��ور اس��تفاده مي كنند. اكنون گفته مي شود كه 
اين ۶۰ درصد به ۴۰ درصد رس��يده است و معناي 
آن اين اس��ت كه كاس��ه ماليات پر نمي ش��ود و به 
دليل اينكه درآمدهاي نفتي هم كم اس��ت سازمان 
امور ماليات به ش��كل مضاعفي از موديان شناخته 

شده ماليات گرفته است. 
البت��ه بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه امر 
مزبور به گونه يي اين حق را به فراريان داده است. 
شفافيت به معناي اين است كه همه ماليات دهند. 
تا س��ال ۸۰ همه آحاد و ش��ركت هايي كه بيش از 
يك منبع درآمدي داش��تند، بايد ماليات پرداخت 
مي كردند، حال بايد پرسيد از اول انقالب تا تاريخ 
مذكور چند نفر از مقامات كش��وري كه چند منبع 
درآمدي داش��تند، ماليات پرداخت كردند. س��ال 
7۸ زماني اين مس��اله بيخ پيدا ك��رد كه دولت با 
موافقت فعاالن اقتصادي ماده 1۲۹ را ناكار كردند. 
يعني از س��ال ۸۰ ب��ه بعد اين ال��زام قانوني براي 
روس��اي جمهور لغو شد. بنابراين ماليات به شكلي 
به چماقي تبديل ش��د كه بر سر كارمند و موديان 
شناخته شد كوفته مي شد. اينها همه نشان دهنده 
ضرورت توجه به موضوع شفافيت است، شفافيتي 
كه نيازمند تدوين دستوالعمل و قوانيني ريشه يي 
اس��ت نه اينكه بخواهيم به مانند گذش��ته صورت 

مساله را پاك كنيم. 

*شما تا اينجا درباره كساني كه ماليات مي دهند 
صحب�ت كردي�د حال اگ�ر ماي�ل باش�يد درباره 
گروه هايي كه به ش�كل هاي گوناگ�ون از پرداخت 
ماليات امتناع كردند صحبت كنيم. به نظر شما آيا 
مي تواند در اقتصاد ايران نوعي گونه شناسي از اين 
گروه ها داش�ته باشيم؟ بطور مثال ما از زبان برخي 
كارش�ناس ها مي ش�نويم كه مي گويند در صنوف 

پزشكان، طالفروشان فرار مالياتي باالست. 
در امري��كا ماليات س��تاني به اين ش��كل اس��ت 
ك��ه همه مقامات كش��ور از جمل��ه رييس جمهورها، 
وزرا و فرمان��داران اظهارنامه هاي خ��ود را در معرض 
عم��وم قرار مي دهند و جالب اس��ت بداني��د كه اين 
موضوع يكي از معيارهاي ش��ناخت و قضاوت درباره 
اين شخصيت هاس��ت. ج��ان كري يك ب��ار كه نامزد 
رياس��ت جمهوري ش��د ابت��دا يك حس��ابرس براي 
جست وجو و اعالن وضعيت مالياتي خود مامور كرد به 
اين شكل كه از وي خواست اظهارنامه هاي مالياتي اش 
را از 1۸ سالگي تا زمان كانديدا شدنش را بررسي كند. 
بيل كلينتون دو تخلف داشت يكي ارتباط نامشروع و 
ديگري پنهان ك��ردن ۴۰ هزار دالر از دارايي خود در 
يك شركت سرمايه گذاري. در زمينه تخلف اول چون 
همس��رش رضايت داد براي مردم اهميت نداشت اما 
براي مورد دوم بود كه او را به دادگاه بردند اين يعني 
براي امريكا ماليات آنقدر حكم ناموس دارد كه ارتباط 

نامشروع با يك زن ندارد. 
*بررسي تراكنش هاي بانكي به نظر شما تا 

چه حد مي تواند از فساد جلوگيري كند؟
ما در اين سال ها بايد خود را از اين فساد گسترده 
۹۰ درصدي نجات دهيم. يكي از راه هاي مقابله با اين 
فساد بررسي تراكنش هاي بانكي است. در واقع دوراني 
كه با پول با گوني جابه جا مي شد، گذشته است و همه 
مجبور شده اند در سيستم بانكي كشور فعاليت كنند. 
در مملكتي كه نظام حسابرس��ي ش��كل گرفته است 
سند مشروعيت س��المت مالي هر فعال اقتصادي به 
صورت ماليات نمايان شده است. اين موضوعي است 
كه شهيد بهشتي از همان ابتداي انقالب مورد تاكيد 
قرار دادند. شهيد بهشتي گفت با حسابرسي ثروت هاي 
غيرمجاز حرام ش��ناخته مي شوند، در اين صورت قوه 
قضايي مي تواند حكم صادر كند كه اين ثروت مصادره 
شود يا نشود. اين سخنراني در سالن دانشگاه مدرس 
در س��ال ۵۸ ايراد شد. ما نظام شفافيت و حسابرسي 
داريم كس��اني كه مي خواهند اين نظام تعطيل شود 
صورت هاي مالي حسابرسي ش��ده را منتشر كنند و 
بگويند كه اين تراكنش ها ي مالي به ما ارتباطي ندارد. 
*ماليات بر ارزش افزوده تا چه حد مي تواند 

به شفافيت گردش هاي مالي كمك كند؟
در قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده دو حالت داريم 
كه معامالت فعاالن اقتصادي گزارش مي ش��ود. يكي 
گزارش س��ه ماهه هر فعال و دوم شفافيت. در اقتصاد 
ما موارد زيادي هس��ت كه الزام اين شفافيت را نشان 
مي دهد، بطور مثال فردي بر اساس اظهارنامه اش مثال 
۲۰ ميليون ماليات داده است، به مرور زمان معلوم شد 
كه تا ۵۰ ميليارد ماليات داش��ته است. در زمينه اخذ 
اين ماليات بطور عيني مواردي بوده كه سازمان امور 
مالياتي مجبور بوده با مس��ووالن و اس��تاندار هم وارد 
درگيري لفظي ش��ود. مثال نزدي��ك اين اتفاق همان 
موضوعي اس��ت آقاي وكيلي، معاون سازمان مالياتي 
به خاطر آن به استان همدان رفت و استاندار اين شهر 
جروبحث كرد. در نهايت معلوم ش��د كه حمايت اين 
اس��تاندار از مودي متخلف تنها به دليل برخي بده و 
بستان هاي اقتصادي بوده است. قرار بوده كه استاندار 
وقتي كانديداي مجلس ش��ود اين تاجر از او حمايت 
مال��ي كند. البت��ه طيب نيا وزير وق��ت هرچند آقاي 
وكيل��ي را ابتدا براي اين رفتارهاي ضد فس��ادي اش 
تشويق كرد اما در نهايت او را سه سال زودتر از موعد 

بازنشست كرد. 

هشدار سازمان مالياتي درباره 
كالهبرداري هاي جديد

 سازمان امور مالياتي كشور با صدور اطالعيه يي با اعالم 
وقوع برخي كالهبرداري ها و سوءاستفاده هاي افراد سودجو از 
موديان مالياتي خواستار هوشياري آنان در مقابل شگردهاي 

متقلبانه و مجرمانه كالهبرداران شد. 
در اطالعيه س��ازمان امور مالياتي كش��ور آمده اس��ت: 
طبق گزارش هاي واصله به اين س��ازمان با وجود تالش هاي 
پيش��گيرانه س��ازمان مالياتي براي جلوگي��ري از اقدامات 
مجرمان��ه، افراد س��ودجو ك��ه در پاره ي��ي موارد اق��دام به 
كالهبرداري از طرق مختلف مي كنند، متاس��فانه باز شاهد 
سوءاس��تفاده برخي افراد سودجو و فرصت طلب از موديان 
مالياتي ب��وده ايم؛ طي روزهاي اخير، برخي افراد س��ودجو 
و فرصت طلب با ش��يوه هايي متقلبانه سعي كرده اند ضمن 
ارسال نامه هاي جعلي و ارائه يك عدد لوح فشرده حسابداري 
حاوي يك نرم افزار و اپليكيش��ن جعلي، برخي موديان را به 
ارائه اطالعات حس��اب بانكي خود ترغي��ب كرده و در ادامه 
وجوه حساب هاي اين موديان مورد سرقت قرار گرفته است. 
در ادامه اين اطالعيه آمده اس��ت: از آنجا كه متاس��فانه 
م��وارد متعددي از اين نوع كالهبرداري ها كه موجبات ضرر 
و زيان موديان را فراهم كرده اس��ت، گزارش مي شود لذا به 
اطالع موديان مي رساند، سازمان امور مالياتي هيچگونه لوح 
فشرده، نرم افزار، اپليكيشن، پيامك، نمابر يا نامه الكترونيك 
و... متضمن درخواس��ت اطالعات ش��خصي حس��اب هاي 
بانكي)از قبيل شماره، تاريخ انقضا، رمز دوم و... كارت بانكي( 
به موديان ارس��ال نكرده و اص��وال تقاضاي چنين اطالعات 

محرمانه مالي، حاكي از اقدام به كالهبرداري است. 
س��ازمان امور مالياتي كش��ور اعالم كرده است: مطابق 
قواني��ن و ضوابط موجود، تمامي موارد مش��مول تخفيف و 
محدوده بخشودگي جرايم مالياتي فقط در چارچوب حدود 
قانوني قابل تعيين بوده و به صورت ش��فاف و قابل دسترس 
در اختيار عمومي مردم ق��رار دارد و هر گونه ادعايي مبني 
بر برخورداري از امكان ويژه اخذ تخفيفات فراقانوني، كذب 

محض و به نوعي اقدام به كالهبرداري است. 
براساس اين اطالعيه، تمامي پرداخت هاي مالياتي صرفا 
بايد از طريق واريز به حس��اب هاي مش��خص و اعالم شده 
س��ازمان در نزد خزانه داري كل كش��ور و ب��ه نام ماليات)با 
استفاده از دس��تگاه هاي كارتخوان بانكي مستقر در ادارات 
مالياتي، پرداخت از طريق درگاه هاي الكترونيكي س��ازمان 
امور مالياتي يا مراجعه مس��تقيم به ش��عب بانك هاي اعالم 
ش��ده و واريز بدون واسطه وجه به حس��اب خزانه( صورت 
پذي��رد و موديان بايد از هر گونه پرداخت نقدي با واس��طه 
اشخاص متفرقه، خارج از مجاري تعيين شده توسط سازمان 
به ويژه واريز به حس��اب هاي شخصي يا به نام اشخاص جدا 
خودداري كنند.  س��ازمان امور مالياتي كشور در پايان اين 
اطالعيه ضم��ن تاكيد بر حفظ هوش��ياري موديان محترم 
مالياتي در مقابل اينگونه افراد س��ودجو تاكيد كرده اس��ت، 
مودي��ان مالياتي در صورت مواجهه ب��ا چنين افرادي، از در 
اختيار گذاشتن اطالعات هويتي، اطالعات حساب بانكي يا 
اطالعات پرونده مالياتي خود يا پرداخت وجه و ارائه خدمات 
به آنان اجتناب كرده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور 
مالياتي مربوطه يا دفتر مركزي حراس��ت به ش��ماره تلفن 
۳۹۹۰۳7۵۲ يا دفاتر حراس��ت مستقر در ادارات مالياتي در 

سراسر كشور گزارش كنند. 

 پيش  اظهاري ارزش كاال
 در گمرك راه اندازي شد

اختالفات ارزش كاال در گمرك از ديرباز امري شايع بوده 
و اكنون مديركل دفتر ارزش گمرك از راه اندازي سيستمي 
 TSC براي پيش اظهاري ارزش كاال و به روز رساني سامانه
در گمرك خبر داده است. به گزارش فارس، يكي از مباحث 
مه��م در واردات كاال وضعيت ارزش كاالهاي ثبت ش��ده در 
نظ��ام گمرك و همخواني آن با ارقام و قيمت هاي واقعي در 
عرصه بين المللي و كشور مبدأ و مقصد است.  واردكنندگان 
همواره درخصوص مس��اله ارزش كاال با مش��كالت و بعضاً 
اختالف در گمرك روبرو هستند. كاهش قيمت هاي جهاني 
يا متقاباًل افزايش آن منجر به افزايش هزينه انجام تشريفات 
مي شود و اين نوسانات گاهي مانعي براي تسهيل فرايندها در 
گمرك است.  درحال حاضر گمرك معتقد است با راه اندازي 
سامانه TSC توانسته بخشي از مشكالت ناشي از نوسانات 
قيمتي را حل كند همچنين براي هم افزايي بيشتر تعامل و 
همكاري با صنوف، واحدهاي توليدي و اتحاديه براي برقراري 

توازن ميان ارزش كاالها برقرار كرده است. 
ب��ا وجود چني��ن اقداماتي باز هم ش��اهد اختالف ميان 
واردكننده و گمرك بر سر ارزش كاالي ثبت شده در سامانه 
مذك��ور هس��تيم.   در همين رابطه حس��ين اصالني بيان 
مي كند: به دليل نوس��انات قيمت مواد اوليه در دنيا قيمت 
تمام ش��ده كاالها كاهش يا افزاي��ش مي يابد و چون ارزش 
كاالهاي ثبت شده در گمرك از تحوالت قيمتي عقب است، 
واردكننده با مشكل مواجه مي ش��ود. اخير كااليي را اظهار 
كرديم كه با افت قيمت در كش��ور مبدأ روبه رو شده بود اما 
چ��ون مبناي گمرك ارزش ثبتي مربوط به گذش��ته بود به 
دليل صحت س��نجي ارزش واقعي، ترخيص كاال به تعويق 
افتاد.  وي به پيامدهاي اين رويكرد اشاره كرد و گفت: هزينه 
تش��ريفات در گمرك افزايش مي يابد و كااليي كه مي توان 

ارزانتر وارد كرد با هزينه هاي كاذب روبه رو مي شود. 
در كن��ار اي��ن بح��ث موض��وع، كم اظهاري ني��ز ميان 
واردكنندگان ش��ايع اس��ت و برخالف تصور، اظهاركننده، 
ارزش و قيم��ت كاال را ب��راي كمت��ر پرداخت كردن حقوق 
ورودي و عوارض و ساير مباحث كمتر از ميزان واقعي اظهار 
مي كند.  چندي پيش علي معقولي، مديركل واردات و امور 
مناطق آزاد و ويژه گمرك از تفاوت ارزش يك ميليارد دالري 

كاالهاي وارداتي خبر داده بود. 
بناب��ر اين گ��زارش خداكرم اس��كندري، مديركل دفتر 
بررسي و تعيين تعرفه و ارزش گمرك با اشاره به مشكالت 
مطرح ش��ده از به روزرس��اني ارزش كاالهاي ثبت شده در 
س��امانه TSC خب��ر داده و گف��ت: با توجه به م��اده 1۴و 
1۵قان��ون امور گمرك��ي و آيين نامه اجراي��ي آن، اين دفتر 
اق��دام به تكميل بانك اطالعات ارزش كرده و اكنون بالغ بر 

۲۹۵هزار ركورد در بانك اطالعات ارزش ثبت شده است. 
وي معتقد است: همچنين براي تسريع در امر ترخيص 
كاال اق��دام به راه اندازي سيس��تم پيش اظهاري ارزش كرده 
است كه با اين سيستم صاحبان كاال مي توانند قبل از اظهار 
كاالي خود به گمرك با ارسال مستندات ارزش كاالي خود 
به كارتابل اين دفتر نس��بت به بررسي و تعيين ارزش و نيز 
ثبت اطالعات در س��امانه TSC اقدام كنند.  اين مس��وول 
گم��رك در خصوص كاهش طبقات تعرفه يي در س��ال ۹۶ 
گفت: پ��س از بحث و تبادل نظر در كميس��يون ماده يك، 
نهايتا تثبيت تعداد هش��ت طبقه مورد تاييد قرار گرفت. بر 
اين اس��اس تعداد طبقات تعرفه يي موجود)۸ طبقه( اهداف 
كالن كش��ور در خصوص تسهيل تجارت و ترخيص كاال در 
گمركات اجرايي، كاهش پديده قاچاق و سهولت محاسبات 
گمركي براي كاالهاي وارد شده به كشور را تامين مي كند. 

اخبار كالن



 س�نگ آهن چين در ركود: آخرين شاخص 
قيمت موسسه پالتس براي سنگ آهن خلوص ۶۲ 
درصد استراليا ۵۹.۱دالر هر تن خشك سي اف آر 
چين ثبت شد كه ۳.۲دالر افت روزانه و ۱.۵۵ دالر 
هر تن خش��ك افت قيمت هفتگي داش��ته است. 
ب��ه گزارش»ايفنا« با اينك��ه محدوديت هاي توليد 
زيست محيطي در ش��مال چين به پايان رسيده، 
تقاضاي س��نگ آهن بهبود پيدا نكرده است چون 
زمانيك��ه توليد كارخانه ه��ا در محدوديت و تحت 
كنترل بود به ميزان كافي س��نگ آهن خريداري 
كرده اند. اين درحالي است كه شرايط آب و هوايي 
بهبود پي��دا كرده ولي ممكن اس��ت دوباره تغيير 
كن��د و تا پاي��ان اين هفت��ه محدوديت هاي توليد 
فوالد از سر گرفته شود. بنابراين فعال در اين بازار 
كسي خريدار نيست و بدون تخفيف هاي چشمگير 

شايد فروش سنگ آهن كار آساني نباشد. 
 پاي�ان پ�ارس آنالي�ن: س��يدايمان مي��ري، 
مديرعامل و نايب رييس هيات مديره شركت»هاي 
وب« در نامه ي��ي ب��ا امضاي مش��ترك مديرعامل 
پ��ارس آنالي��ن از ادغام اين دو ش��ركت خبر داد. 
به گزارش س��نا، در اين نامه آمده اس��ت: در سال 
اقتص��اد مقاومتي؛ توليد و اش��تغال به اس��تحضار 
فعاالن بازار س��رمايه و فناوري اطالعات ارتباطات 
مي رس��د كه دو ش��ركت »ه��اي  وب« و »پارس 
آنالين« با تجميع فعاليت ها ش��بكه و دارايي هاي 
خويش در قالب ش��ركت »هاي وب« به ارتقا بهره 
وري و توس��عه روز اف��زون دسترس��ي به خدمات 
ارتباطي كش��ور ش��تاب مي بخش��ند. در اين نامه 
آمده اس��ت؛ اي��ن اقدام براي تحقق بخش��يدن به 
برنامه ه��اي اعالمي وزي��ر ارتباط��ات و اطالعات 
مبني بر شفاف س��ازي بازار و تش��ويق اپراتورهاي 
غيردولتي براي اس��تفاده از ظرفيت هاي بازارهاي 
مالي به خص��وص از طريق بورس صورت گرفته و 
اميد است در پي حضور موفق شركت »هاي  وب« 
در ب��ازار بورس و اوراق بهادار اين تصميم كه براي 
نخس��تين بار در صنعت اي س��ي تي كش��ور اتخاذ 
شده اس��ت، زمينه رشد پايدار و رقابت پذيري اين 
صنع��ت در ابعاد مل��ي و بين المللي را فراهم آورد. 
شايان ذكر است، اثرات اين توافق بر سهام شركت 
»هاي وب« در آينده نزديك و طي يك كنفرانس 

مطبوعاتي به آگاهي سهامداران خواهد رسيد. 
 »خرين�گ« دو هزار ميليون ريال محصول 
فروخت: ش��ركت رينگ سازي مش��هد با سرمايه 
ثبت ش��ده 44۵هزارميليون ريال گزارش فعاليت 
ي��ك ماهه منته��ي به پاي��ان مهر ماه امس��ال را 
منتش��ر كرد. شركت رينگ س��ازي مشهد در يك 
ماهه منتهي به پايان مهر ماه س��ال جاري با توليد 
بيش از ۳0۶هزار و ۱4۲عدد قطعات پيش مونتاژ 
اتاق پژو، بيش��ترين توليد را در اين محصول خود 
داش��ت. »خرينگ« در گزارش عملكرد يك ماهه 
شركت اعالم كرده است در ماهي كه گذشت ۵۲۹ 
ه��زار و ۲۶عدد انواع محصول توليد كرده اس��ت. 
از اين رو قطعات پيش مونتاژ اتاق پژو بيش��ترين 
سهم را در توليدات اين شركت در مهر ماه داشته 
اس��ت. مبلغ فروش »خرينگ« در مهر ماه امسال 
۳۶8ميلي��ارد و ۲۳۵ميلي��ون ري��ال بوده اس��ت. 
همچنين رينگ سازي مشهد از ابتداي سال جاري 
ت��ا پايان مهر ماه ۲ميليون و 78۹هزار و ۲04عدد 
انواع محصول توليد كرده كه انواع رينگ سواري با 
توليد يك ميليون و ۳۲8هزار و ۹۱۵حلقه در صدر 
توليدات اين ش��ركت قرار گرفته است. »خرينگ« 
اعالم كرده اس��ت در 7ماهه ابتدايي س��ال جاري 
ي��ك هزار و ۹7۵ميليارد و ۱۲7ميليون ريال انواع 

محصول خود را به فروش رسانده است. 
 نفتاي ش�يرين در صدر توليدات»شاوان«: 
شركت پااليش نفت الوان با سرمايه ثبت شده يك 
ه��زار و ۱4۳ميلي��ارد و 4۲۲ميليون ريال، گزارش 
فعاليت يك ماهه منتهي به پايان مهر ماه امس��ال 
را منتشر كرد. ش��ركت پااليش نفت الوان در يك 
ماهه منتهي به پايان مهر ماه س��ال جاري با توليد 
بيش از ۶۵ هزار متر مكعب نفتاي شيرين بيشترين 
توليد را در اين محصول داشته است. »شاوان« در 
گزارش عملكرد يك ماهه شركت اعالم كرده است 
در ماهي كه گذش��ت ۲4۶هزار و ۶7۶ متر مكعب 
انواع محصول توليد كرده اس��ت. برهمين اس��اس، 
نفتاي ش��يرين بيشترين س��هم را در توليدات اين 
ش��ركت در مهر ماه داشته است. همچنين پااليش 
نفت الوان از ابتداي س��ال جاري تا پايان مهر ماه 
ي��ك ميليون و ۵۹4 ه��زار و 7۹۹متر مكعب انواع 
محصول توليد كرده است. از اين رو، نفتاي شيرين 
ب��ا توليد 40۲ه��زار و ۵۱۲ متر مكع��ب در صدر 
توليدات اين ش��ركت قرار گرفته اس��ت. »شاوان« 
اعالم كرده اس��ت با توجه به عدم دريافت نرخ هاي 
فروش فرآورده ها در هفت ماهه ابتداي سال جاري 
و البته در مهر ماه امس��ال شركت قادر به محاسبه 

مبالغ فروش فرآورده هاي نفتي نيست. 
 عرضه 13درصد سهام سرمايه گذاري ملي 
ايران: ۱۳درصد سهام س��رمايه گذاري ملي ايران 
توسط سازمان خصوصي س��ازي به قيمت پايه هر 
س��هم ۲۱00ريال در بورس اوراق به��ادار واگذار 
مي ش��ود. به گزارش س��نا، بلوك ۱۳.0۲درصدي 
س��هام ش��ركت س��رمايه گذاري ملي ايران)سما( 
توسط س��ازمان خصوصي س��ازي در روز ۳0 آبان 
امس��ال در ب��ورس اوراق بهادار عرضه مي ش��ود. 
براس��اس اين گزارش، اين بلوك ۱۳.0۲درصدي، 
۹۱۱ميلي��ون و 4۵۵هزار و ۱7۱س��هم ش��ركت 
س��رمايه گذاري ملي ايران را ش��امل مي ش��ود كه 
به قيم��ت تابلو بورس در روز عرضه)معادل قيمت 
بس��ته شدن روز قبل از عرضه( به اضافه 4۹درصد 
به ش��رط آنكه از مبلغ ۲۱00ريال كمتر نباش��د، 
روي مي��ز فروش مي رود. همچنين مبلغ س��پرده 
ش��ركت در اين مزايده ۵7 ميليارد و 4۲۱ميليون 
و 4۵هزار و 77۳ريال تعيين ش��ده و خريدار بايد 
40درصد مبلغ پيش��نهادي خود را به صورت نقد 
طي ۲0روزكاري پس از قطعيت معامله به حساب 
س��ازمان خصوصي س��اي واريز كن��د و بقيه را در 
مدت ۲س��ال به صورت قس��طي بپردازد. گفتني 
است سرمايه گذاري مستقيم يا مشاركت در ايجاد، 
توس��عه و راه اندازي طرح هاي توليدي شركت هاي 
خدمات��ي، موسس��ات كارگزاري، خري��د و فروش 
س��هام ش��ركت هاي توليدي و خدماتي و... عنوان 
مهم ترين فعاليت هاي ش��ركت سرمايه گذاري ملي 
ايران را تش��كيل مي دهند كه ب��راي اين واگذاري 
بل��وك ۹۱۱ميلي��ون س��همي آن ب��ه ارزش كل 
پاي��ه ۱۹۱4ميليارد و ۳4ميلي��ون و 8۵۹ هزار و 

۱00ريال قيمت گذاري شده است. 

روي خط خبر 

رييس سازمان بورس در مراسم رونمايي از سامانه متمركز خدمات بازار سرمايه تاكيد كرد

توسعه ابزارهاي هيبريدي در بازار هاي مالي
گروه بورس  

ب��ا روي كارآم��دن دول��ت دوازده��م حماي��ت 
دولتمردان از بازار س��رمايه ك��ه پيش از اين تنها به 
شعار و يا حمايت هاي مقطعي خالصه شده بود وارد 
فاز جديدي ش��د. در اين  باره و در زمان شكل گيري 
كابين��ه دوازدهم وزي��ر جهاد كش��اورزي به عنوان 
ليدر بهارستان نش��ين ها حامي بازار سرمايه شناخته 
ش��د ودر كنار وزير اقتصاد به عن��وان متولي نظارت 
و توس��عه بازار سرمايه در رده بعدي اين طبقه بندي 

قرار گرفت. 
به گ��زارش »تع��ادل« تغيير مدي��ران اقتصادي 
دول��ت دوازدهم در حال��ي صورت گرف��ت كه وزرا 
و مدي��ران ارش��د اقتص��ادي در اي��ن دوره با صدور 
دستورالعمل هايي در راستاي حمايت از بازار سرمايه 
و توس��عه ابزار هاي مال��ي گام برداش��ته اند. يكي از 
نقاط و مديريت هايي كه مديران بازار پول و سرمايه 
 توانس��تند با يكديگر تعامل س��ازنده داش��ته باشند

سر  و س��امان دادن به پرداخت وام مس��كن با فروش 
اوراق تس��ه در بازار س��رمايه و اختصاص وام در بازار 

پول )بانك مسكن( بود.
در همين رابطه روز گذشته بار ديگر شاهد تحولي 
براي فرهنگ سازي توسعه بازار سرمايه و استفاده از 
بس��تر نت ب��راي انج��ام فعاليت هاي مال��ي در اين 
مجموعه بوديم. بدين ترتيب شاپور محمدي رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم افتتاح سامانه 
متمركز ارائه خدمات بازار س��رمايه در ش��عب بانك 
عامل حوزه مسكن عنوان كرد: هميشه خيلي وقت ها 
گفته مي ش��ود كه تاالره��اي منطقه يي بورس نبايد 
راه اندازي مي ش��د، ولي در پاس��خ به آنها بايد گفته 
ش��ود اگر چه دنيا به سمت موبايل تريدينگ حركت 
مي كند اما فرهنگ سازي بانكداري در بستر نت بسيار 
مش��كل اس��ت. همين كه مردم تاالر فيزيكي بورس 
را مي بينند به س��رمايه گذاري در بازار سرمايه راغب 
مي ش��وند. اقدام امروز نيز در راستاي فرهنگ سازي 

توسعه خدمات بازار سرمايه است. 
وي با اش��اره ب��ه فعاليت كارگزاري ها در ش��عب 
استاني خود افزود: اين اقدام مي تواند موضوع، فرآيند 
احراز هويت مشتري بازار سرمايه كه بر اساس قانون 
بايد براي بار نخس��ت به صورت حضوري رخ دهد را 
تسهيل  كند. ضمن اينكه اين اقدام و حضور فيزيكي 
مردم در شعب بانكي براي دسترسي به خدمات بازار 
سرمايه مي تواند به افزايش اعتماد مردم كمك كند. 

رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ادامه داد: 
خيلي وقت ها گفته مي ش��ود كه سازمان بورس بايد 
نظارت را بيشتر كند، ولي به نظر من در كنار نظارت 
بايد نظام هاي خودكنترلي را توسعه داد. بزرگ شدن 
بازار س��رمايه به خودكنترلي و شفافيت در اين بازار 
كم��ك مي كند، چراك��ه بازارهاي كوچ��ك همواره 
مشكالت بيش��تري نس��بت به بازارهاي سرمايه يي 

بزرگ دارند. 
محم��دي اظهار ك��رد: س��امانه يي ك��ه در اين 
بانك رونمايي شد به توس��عه ابزارهاي هيبريدي يا 
دوگانه ب��ازار پول-بازار س��رمايه كمك مي كند. اين 
بانك پيش تر نيز اوراق تس��هيالت مسكن را در بازار 
س��رمايه منتشر كرده بود و در پي موفقيت اين ابزار 
از س��اير ابزارهاي بازار سرمايه همچون اوراق رهني، 
صندوق هاي زمين و س��اختمان و... استفاده كرد كه 

آنها نيز تا حدودي با موفقيت روبه رو شدند. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
ك��رد: صندوق هاي وابس��ته ب��ه بانك ها ك��ه از اين 

س��ازمان مجوز دارند قبال ۹0درصد از منابع خود را 
در همان بانك س��پرده گذاري مي كردند كه با توجه 
به اينكه  بايد س��هم س��پرده يي صندوق ها را كاهش 
دهيم و همچنين ادامه اين روند س��بب مي شد اين 
صندوق ها نرخ هاي س��ود سپرده را به اين روش دور 
بزنن��د، اين كار انجام ش��د و در حال حاضر س��هم 
س��پرده يي صندوق ها به 70 درصد رس��يده اس��ت؛ 
صندوق ه��اي وابس��ته ب��ه بانك ها در ح��ال حاضر 
۳0 درص��د منابع خود را در بازار س��رمايه و فروش 
 س��هام سرمايه گذاري مي كنند كه اين نسبت بايد به

۵0 درصد افزايش يابد. 

 بهره برداري از نخستين صندوق زمين
و ساختمان

در س��وي ديگر يك مقام ارش��د بانكي از افتتاح 
نخس��تين صندوق زمين و ساختمان كشور در چند 
روز آين��ده خب��ر داد. اي��ن موضوع را محمدهاش��م 
بت شكن مديرعامل بانك مسكن در مراسم رونمايي 

از س��امانه متمركز خدمات بازار س��رمايه در شعب 
بانك عامل حوزه مسكن اعالم و تاكيد كرد: اين بانك 
با س��اير بانك هاي تجاري و توس��عه يي تفاوت دارد. 
ساير بانك ها به خصوص بانك هاي تجاري منابع خود 
را از طريق س��پرده گذاري تجهيز مي كنند و سپس 
بر اساس همين سپرده ها تسهيالت داده و بازگشت 
تس��هيالت آنها يك س��اله اس��ت، در نتيجه مشكل 
مصارف و مناب��ع ندارند. س��اير بانك هاي تخصصي 
از جمله بانك تخصصي عامل بخش كش��اورزي نيز 
غي��ر از تجهيز منابع از طريق بازار مي توانند از وجوه 
دولتي خط اعتباري و بودجه دولتي اس��تفاده كنند، 
بنابراين اين بانك تنها بانكي اس��ت كه بايد همانند 
بانك ه��اي تجاري از بازار س��پرده ج��ذب كند ولي 

تسهيالت بلندمدت پرداخت كند. 
وي ادامه داد: از سوي ديگر اين بانك حساب هاي 
تكليف��ي ني��ز دارد و در ص��ورت افتت��اح چني��ن 
حساب هايي از س��وي مردم، بانك ملزم به پرداخت 
تسهيالت است. اگر هم منابعي از دولت به بانك وارد 

ش��ود، در كوتاه مدت اصل آن منابع همراه با دوبرابر 
س��ود آن از بانك خارج مي شود. اين تفاوت كليدي 

اين بانك با ساير بانك هاست. 
مديرعام��ل بان��ك دولتي عامل بخش مس��كن 
افزود: در چهارسال گذشته اين بانك از ظرفيت هاي 
مختلف ابزارسازي و نهادسازي از طريق بازار سرمايه 
اس��تفاده كرده اس��ت كه از جمله آنها صندوق هاي 
زمي��ن و س��اختمان، اوراق رهن��ي، صندوق هاي با 
درآمد ثابت و... اس��ت كه از ابزارسازي هاي اين بانك 

به شمار مي روند. 

 دليل كم بودن نفوذ پذيري بازار سرمايه
وي با اش��اره ب��ه پايين بودن ضريب نف��وذ بازار 
س��رمايه در ميان مردم گفت: مهم ترين علت آن كم 
بودن دسترس��ي فيزيكي مردم ب��ه تاالرهاي بورس 
است. اگر چه تجارت الكترونيكي در حال رشد است 
ام��ا تجربه ايران نش��ان داده بانكداري بدون ش��عب 
فيزيكي امكان توس��عه ندارد. درحال حاضر ۲0هزار 
شعبه فيزيكي شبكه بانكي در كشور داريم كه سبب 

مي شود مردم به اين بانك ها اعتماد كنند. 
وي با تاكيد بر اينكه سامانه متمركز خدمات بازار 
س��رمايه اين بانك سبب مي ش��ود تا هم نظام بانكي 
سرمايه هاي خود را به بازار سرمايه عرضه كند و هم 
بازار سرمايه بتواند از طريق شعب بانكي به مشتريان 
بيشتري دسترس��ي داشته باشد، اظهار كرد: در نظر 
داريم اين خدمات را در ۱00 شعبه اين بانك برقرار 
كنيم و از اين بس��تر ۱0 هزار ميلي��ارد تومان اوراق 

رهني جديد قرار است منتشر شود. 
بت ش��كن گفت: واحدهاي مسكوني ساخته شده 
توس��ط نخس��تين صندوق زمين و ساختمان كشور 
پس از سه سال فعاليت در هفته آينده به بهره برداري 

خواهد رسيد. 
وي گفت: درحال حاضر اين بانك 4 يا ۵ صندوق 
زمين و ساختمان ديگر راه اندازي كرده و پيش بيني 
تاس��يس 40صن��دوق زمي��ن و س��اختمان ديگر را 

برنامه ريزي كرده ايم. 
وي از ارائه خدمات ويژه در ۱0 ش��عبه اين بانك 
به انبوه سازان با هدف گسترش فعاليت هاي ساخت 
و س��از و تامين مالي بخش مسكن خبر داد و گفت: 
با س��ازمان بن��ادر و دريانوردي ني��ز مذاكره كرده و 
قرار است انتش��ار اوراق صكوك و اوراق منفعت اين 

سازمان را اجرايي كنيم. 

صندوق هاي طال مبنايي قابل اعتماد براي قيمت سكه

نگاهي به تحوالت بازار 

بازار گواهي سپرده سكه طال مدتي است كه با آغاز 
نخس��تين صندوق طال در بورس كاال داغ شده و اين 
روند موجب ش��ده در برخي روزها پيش از اعالم نرخ 
سكه توس��ط اتحاديه طال و شروع معامالت بازار آتي 
سكه طال، اين معامالت گواهي سپرده سكه در بورس 
كاال باشد كه به سرمايه گذاران برآوردي از قيمت سكه 
ارائ��ه مي كند. انتظار مي رود با توج��ه به راه اندازي دو 
صندوق س��رمايه گذاري به پشتوانه طال و توسعه اين 
نهادهاي مالي در بورس كاال، معامالت گواهي سپرده 
كااليي نقش مهمي در مرجعيت قيمتي سكه ايفا كند. 
زيرا پرتفوي اين صندوق ها عمدتا متش��كل از سكه و 
گواهي سپرده س��كه طال بوده و توسعه اين نهادهاي 
مالي مي تواند در رونق بخش��يدن به معامالت گواهي 

سكه و تعيين قيمت ها در بازار موثر باشد. 
ي��ك كارش��ناس ب��ازار س��رمايه درب��اره تبديل 
صندوق هاي كااليي و گواهي س��پرده س��كه طال به 
مرجعي��ت قيمت گ��ذاري در بازار به ايس��نا گفت: از 
آنجايي كه بحث قيمت گذاري در بازار سرمايه مسبوق 
به سابقه بوده و مردم و به خصوص سرمايه گذاران به 
درس��تي با اين قسمت آش��نايي دارند، مي توانند در 
قيمت گ��ذاري به عنوان اطالعات كاف��ي به آن تكيه 
كرده و براساس آن نسبت به برنامه ريزي هاي خود در 

زمينه سرمايه گذاري اقدام كنند. 
حبيب رضا حدادي افزود: به عنوان مثال، بحث درج 

قيمت س��هام شركت ها در بازار سرمايه امري نهادينه 
شده است و اطمينان معقولي نسبت به اين قيمت ها 
وجود دارد. بنابراين به دليل عدم هماهنگي هايي كه 
در بازار فيزيك��ي وجود دارد، بازاري نهادينه كه مورد 
وثوق و اعتماد همگي فعاالن بازار س��كه طال باش��د، 
وجود نداش��ته و راه اندازي اين صندوق ها با پرتفويي 
متش��كل از گواهي س��پرده، مي تواند به ايجاد بازاري 

نهادينه كمك كند. 

 گواهي سپرده، مرجع قيمتي در معامالت سكه
وي ادامه داد: بازار گواهي س��پرده سكه و صندوق 
سرمايه گذاري طال در بورس كاال مي تواند محلي قابل 
اطمينان براي تعيين قيمت ه��ا و مبنايي براي انجام 

معامالت فيزيكي سكه باشد. 
ح��دادي تاكيد كرد: در رابطه با معامالت س��كه، 
وابس��تگي به نرخ ت��ورم، ارز و ط��الي جهاني وجود 
دارد كه همواره اين امر مش��اهده مي ش��ود كه تاثير 
ناشي از بروز نوسانات بازارهاي جهاني در قيمتي اين 
متغيرها، به صورت آني بر روند قيمتي س��كه و حتي 
طالي داخلي اعمال مي شود؛ اما در شرايطي كه روند 
كاهش رخ مي دهد نرخ سكه با سرعت پاييني از خود 
عكس العمل نش��ان مي دهد كه دليل آن نبود چنين 
بازارهاي منسجم و نهادينه يي است. از اين رو، با توجه 
ب��ه اينكه اطالعات مربوط ب��ه معامالت صندوق هاي 

سرمايه گذاري طاليي به سرعت توسط سرمايه گذاران 
مانيتور شده و در سايت اطالعاتي صندوق ها نيز درج 
مي شود، مي تواند بازار اين نهادهاي مالي را به مبنايي 

براي تعيين قيمت تبديل كند. 
وي توس��عه صندوق ه��اي طالي��ي را در رون��ق 
بخش��يدن به معامالت گواهي سپرده سكه طال موثر 
دانس��ت و گف��ت: ما در ابت��داي راه هس��تيم و اكثر 
س��رمايه گذاراني كه با سابقه چندين س��اله خريد و 
فروش فيزيكي طال و س��كه آش��نا هستند، اطالعات 
چندان زيادي درباره معامالت گواهي س��پرده كااليي 
ندارن��د. اين ابزار از س��ال ۱۳۹4 در بورس كاال مورد 
استفاده قرار گرفته، از اين رو، بايستي صبور باشيم و 
در زمينه فرهنگ س��ازي بيشتر اقدام كنيم. زيرا بطور 
قطع با يك ي��ا دو صندوق نمي ت��وان در مقابل بازار 
سنتي س��كه در خيابان منوچهري و ميدان فردوسي 

و همچنين صرافي ها جايگاه مناسبي به دست آورد. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه اضافه كرد: بر همين 
اس��اس بايد نهادهاي بزرگي به اي��ن حوزه ورود پيدا 
كرده و با راه اندازي صندوق هاي كااليي به پشتوانه طال 
در زمينه فرهنگ سازي فعاليت كنند تا افراد حرفه يي 
و بازيگران بازار س��كه در بورس كاال س��رمايه گذاري 
كنند. زيرا بورس كاال با ايجاد دسترسي هاي اينترنتي، 
بسترهاي الزم را براي همه در اين حوزه فراهم كرده 
است و اگر اين روال در ميان بازيگران اين حوزه عادي 

شده و حجم زيادي از سرمايه گذاران با آن آشنا شوند. 
در اي��ن صورت، بطور قطع ب��ازار رونق خاص خود را 

پيدا خواهد كرد. 
ح��دادي چش��م انداز اي��ن صندوق ه��ا را از بابت 
استقبال سرمايه گذاران اميدواركننده دانست و تاكيد 
كرد: رويكردهاي ما در سازوكار بازار سرمايه و بازار پول 
بايد اصالح ش��ود. در حال حاضر در بانك مركزي اين 
نتيجه حاصل شده كه بايد بازاري متناسب با بازار پول 
داشته باشيم. زيرا اگر بازار پول به درستي كار خود را 
انجام دهد، س��اير بازارها نيز مي توانند در همان راستا 
به يك استاندارد الزم دس��ت يابند. در همين راستا، 
اصالحات خوبي در بحث بانكداري از بابت اصالح نرخ 
سود بين بانكي كه منجر به فلج شدن سيستم بانكي 

شده بود، صورت گرفته است. 
وي اف��زود: از اين رو بايد بازاره��اي موازي با بازار 
پ��ول به وج��ود بيايد تا پاس��خگويي مناس��بي براي 
س��رمايه گذاران ص��ورت گيرد. در همين راس��تا، اگر 
اش��تباهي در افزايش كاذب اين نرخ توس��ط بانك ها 
صورت نگيرد، سيل سرمايه ها از بازار پول و سپرده هاي 
بانكي مي تواند به س��مت بازار سرمايه و صندوق هاي 
سرمايه گذاري و گواهي س��پرده كااليي سرازير شود. 
زيرا س��رمايه گذاران ب��ه دنبال بهتري��ن محل براي 
سرمايه گذاري هس��تند كه اين امر مي تواند به رونق 

بخشي معامالت در بازار سرمايه منتهي شود. 

 سكه آتي در مسير صعود
در همين حال حجم و ارزش معامالت آتي س��كه 
روز گذش��ته در بورس كاالي ايران به ۱4 هزار و ۳88 

قرارداد و ارزش معامالت نيز به ۲ هزار و ۱۳۵ ميليارد 
ريال رسيد. 

به گزارش پايگاه خبري بورس كاال قيمت جهاني 
طال در روزهاي اخير تح��ت تاثير تقويت ارزش دالر 
امريكا با كاهش روبرو شد ولي هنوز برخي كارشناسان 
اقتصادي نس��بت به بهبود ش��رايط بازار طال اميدوار 
هستند. براين اساس ش��اخص ارزش دالر امريكا روز 
جمعه به باالترين س��طح خود در ۳ ماه اخير رسيده 
و اين مس��اله قيم��ت طال را تحت فش��ار زيادي قرار 
داده است. موسسه يي بي ان امرو پيش بيني كرده كه 
روند قيمت ط��ال در بلندمدت مثبت خواهد بود. اين 
در ش��رايطي است كه قيمت طال بار ديگر وارد كانال 

۱۲00 دالري شده است. 
در همين حال روز گذشته بهاي سكه ۵ سررسيد 
آتي مثبت بودند. به اين ترتيب سكه در قرارداد تحويل 
آب��ان ماه رش��د 0.۲ درصدي را تجربه ك��رد و با رقم 
يك ميلي��ون و ۳۲8 هزار تومان داد و س��تد ش��د. در 
همين حال قرارداد آتي س��كه سررسيد دي ماه نيز با 
رقم يك ميليون و ۳۶۹ هزار تومان داد و ستد شد كه 

0.۲۹ درصد رشد داشت. 
از س��وي ديگر س��كه تحويل اس��فند م��اه با رقم 
يك ميليون و 40۹ هزارتومان مورد معامله قرار گرفت 
كه 0.47درصد افزايش داشت. همچنين قرارداد آتي 
س��كه تحويل ارديبهشت ماه س��ال ۹7 با 0.۳ درصد 
رش��د با رقم يك ميليون و 44۹ هزارتومان داد و ستد 
ش��د. در آخر س��كه در سررس��يد تير ماه سال ۹7 با 
0.۲۹ درصد رشد با رقم يك ميليون و 4۹۶ هزارتومان 

داد و ستد شد. 

نس�خه جدي�د س�امانه س�هام عدالت چه 
ويژگي هايي دارد؟در نس��خه جديد س��امانه سهام 
عدالت ج��داول وضعيت تخصيص و واريز س��ود در 
صورتحساب دارايي مشموالن طراحي شده است كه 
پس از ش��روع مراحل واريز سود مشموالن، گزارش 
تخصيص و واريز سود به شماره شبا بانكي تاييد شده 
هر مشمول قابل مشاهده و چاپ يا پرينت خواهد بود. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم؛ طبق قانون مشموالن 
سهام عدالت تا پايان ۳۱ شهريور سال جاري فرصت 
داشتند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت 
درياف��ت و پس از آگاه��ي از ارزش سهامش��ان، در 
صورت تمايل نس��بت به تس��ويه مانده بهاي س��هام 
تخصيصي خ��ود اقدام كنند كه البت��ه اين مهلت با 
تصويب شوراي عالي اصل 44 به مدت يك ماه ديگر 
و تا پايان مهرماه جاري تمديد ش��د. براين اساس با 
پايان يافتن اين مهلت، از يكم آبان ماه جاري به مدت 
4 روز س��امانه س��هام عدالت به منظور بروزرس��اني 
سيس��تم و تغييرات الزم از دسترس عموم مشموالن 
س��هام عدالت خارج ش��د كه با پايان اين زمان، چند 
روزي اس��ت دوباره امكان ثبت ش��ماره شباي بانكي 
و مش��اهده صورت وضعيت دارايي مش��موالن سهام 
عدالت در نسخه جديد سامانه اين سهام فراهم شده 
اس��ت. بر اين اساس تمامي مشموالن سهام عدالت و 
بازماندگان فوت شدگان اين س��هام مي توانند با وارد 
كردن اطالعات هويتي مش��موالن در س��امانه سهام 
عدال��ت، از صورت وضعيت مربوطه آگاه ش��وند و در 

صورتي كه تاكنون ش��ماره شباي حساب بانكي خود 
را به اين سامانه اعالم ننموده اند، اقدام به ثبت شماره 
ش��باي بانكي خود كنند. در اين راس��تا در خصوص 
ويژگي هاي نس��خه جديد سامانه س��هام عدالت بايد 
گفت در س��امانه س��هام عدالت هر ف��رد مي تواند از 
مشمول بودن يا عدم مشموليت خود در طرح سهام 
عدالت اطالع يابند. بازماندگان متوفيان سهام عدالت 
نيز مي توانند وضعيت مش��مول بودن متوفي يا عدم 
عضويت وي را در بانك اطالعاتي سهام عدالت بررسي 
و مش��اهده كنند ت��ا در زمان مقتض��ي از چگونگي 
بهره مند ش��دن از سهم االرث س��هام عدالت متوفي 
اطالع يابند. همچنين در اين سامانه صورت وضعيت 
دارايي سهام عدالت هر يك از مشموالن سهام عدالت 
شامل ميزان سهامداري مش��موالن بر مبناي ارزش 
اوليه مقطع واگذاري دولت به آنان قابل مش��اهده و 
چاپ )پرينت( است. نكته ديگر اينكه هر چند ارزش 
روز يا واقعي س��هام عدالت مشموالن به مراتب باالتر 
اس��ت و حدودا بيش از دو برابر برآورد مي ش��ود، اما 
در حال حاضر س��هام عدالت ام��كان خريد و فروش 
نداش��ته و معامل��ه ان فاقد اعتبار و ممن��وع و بالاثر 
اس��ت. از سوي ديگر قالب و ساختار جداول وضعيت 
تخصيص س��ود و وضعيت واريز سود در صورتحساب 
دارايي مش��موالن در نسخه جديد سامانه اين سهام 
تعبيه و طراحي ش��ده است كه پس از شروع مراحل 
واريز سود مشموالن، گزارش تخصيص و واريز سود به 
شماره شبا بانكي تاييد شده هر مشمول قابل مشاهده 

و چاپ يا پرينت خواهد بود. افزون بر اين امكان ورود 
اطالعات ش��ماره ش��با بانكي و ثبت آن در س��امانه 
س��هام عدالت براي دريافت تاييديه توس��ط سازمان 
خصوصي س��ازي و اعالم مراتب تايي��د يا احيانا عدم 
تاييد كماكان در سامانه فراهم است و مشموالني كه 
تاكنون ورود شبا بانكي به سامانه نداشته اند، مي توانند 

از اين خدمت استفاده كنند. 
نقش پررنگ حقوقي ها در نخستين ماه پاييز: 
در نخس��تين ماه پاييز امس��ال ۶0 درصد معامالت 
توسط اشخاص حقوقي و 40 درصد معامالت توسط 
اش��خاص حقيقي انجام ش��ده اس��ت. بررس��ي آمار 
معام��الت بورس اوراق بهادار در نخس��تين ماه پاييز 
امس��ال نش��ان مي دهد ۶0 درصد معام��الت در اين 
مدت توس��ط اشخاص حقوقي و 40 درصد معامالت 
توس��ط اش��خاص حقيقي صورت گرفته و در خالص 
معام��الت برابر نيز با ۱۳00 ميلي��ارد ريال از مالكيت 
اشخاص حقيقي كاسته و به مالكيت اشخاص حقوقي 
افزوده ش��ده است. بر اين اس��اس در مهرماه گذشته 
اش��خاص حقيق��ي ۳۹ درصد خريده��ا و 4۱ درصد 
فروش ها را در تاالر شيشه يي به خود اختصاص دادند 
و اين اين در حالي اس��ت كه حقوقي هاي بازار، سهم 
۶۱ درصدي از خريد و ۵۹ درصدي از فروش ها را به 
نام خود ثبت كردند. از سويي ديگر اشخاص حقيقي 
در ماه گذش��ته مالكيت خود در س��هام ۱۲ گروه را 
اضاف��ه كردند ك��ه در خالص خريده��ا در گروه هاي 
فل��زات اساس��ي 7۵۵ ميلي��ارد ري��ال، صندوق هاي 
قاب��ل معامله ۲۵7 ميليارد ري��ال، محصوالت كاغذي 
۱۲4 ميليارد ريال، س��يمان، آه��ك و گچ ۲۹ ميليارد 
ريال و گروه قند و ش��كر ۱۶ ميليارد ريال بوده است. 

بنابراين گزارش حقوقي ها نيز در ماه گذشته مالكيت 
خ��ود را در ۲۹ صنعت افزايش دادن��د و ۵ گروه اول 
كه بيش��ترين تغيير مالكيت از حقيق��ي به حقوقي 
توس��ط گروه هاي رايانه و فعاليت هاي وابس��ته به آن 
با 4۵7 ميليارد ريال، فرآورده هاي نفتي با 4۲۳ ميليارد 
ريال، خودرو و س��اخت قطعات با 4۱0 ميليارد ريال، 
اطالعات و ارتباطات با ۲۹7 ميليارد ريال و استخراج 
كانه هاي فلزي با ۱88 ميليارد ريال رقم خورده است. 
واگ�ذاري زمين هاي س�ه جايگاه س�وخت: 
زمين هاي مربوط به سه جايگاه سوخت دولتي در روز 
سي ام آبان ماه امسال توسط سازمان خصوصي سازي 
به مزايده گذاشته مي شود. به گزارش روابط عمومي 
س��ازمان خصوصي س��ازي؛ زمين هاي مربوط به سه 
جايگاه س��وخت دولتي در روز سي ام آبان ماه امسال 
توسط س��ازمان خصوصي س��ازي به وكالت از سوي 
شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق مزايده 
واگذار مي ش��ود. بر اين اساس زمين جايگاه سوخت 
دماوند به مساحت ۱8۶7.47 مترمربع به ارزش كل 
پايه 78 ميليارد و ۵7۵ ميليون و ۹00 هزار ريال و مبلغ 
س��پرده ۲ ميليارد و ۳۵7 ميليون و ۲77 هزار ريال )به 
صورت ۳0 درصد نقد و بقيه اقساط دو ساله(، زمين 
جايگاه س��وخت سابق شهرستان دامغان به مساحت 
۵08.۵ مترمرب��ع ب��ه ارزش كل پاي��ه ۳ ميلي��ارد و 
۵۱ ميليون ريال و مبلغ سپرده ۹۱ ميليون و ۵۳0 هزار 
ريال )به صورت نقد( و زمين جايگاه س��وخت سابق 
روستاي عباس آباد به مساحت 77۶ مترمربع به ارزش 
كل پايه ۵۲۳ ميليون ريال و مبلغ سپرده ۱۵ميليون 
و ۶۹0 ه��زار ريال )به صورت نقد( ب��راي اين مزايده 
آگهي شده اند. همچنين آخرين مهلت ارسال مدارك 

براي شركت در اين مزايده ۲۹ آبان ماه جاري تعيين 
شده است و متقاضيان در صورت برنده شدن در اين 
واگ��ذاري ۲0 روز كاري فرص��ت دارند حصه نقدي 
مزايده را به حس��اب س��ازمان خصوصي سازي واريز 

كنند. 
ف�روش 305 ه�زار برگ�ه اوراق تس�هيالت 
مس�كن: تعداد ۵۵۱۹ نفر در جريان معامالت هفته 
گذش��ته فرابورس ايران بيش از ۳0۵ هزار برگه اوراق 
حق تقدم تس��هيالت مس��كن خريدند. ب��ه گزارش 
معاونت عمليات ش��ركت س��پرده گذاري مركزي در 
هفته گذش��ته بيش از ۲ هزار و 4۵ ميليارد ريال انواع 
سود به ۱۲۶۱ سرمايه گذار پرداخت كرد و تعداد ۵8 
مورد اصالح مشخصات نيز در بازار سرمايه انجام داد. 
همچنين در جريان معامالت هفته گذشته فرابورس 
ايران تعداد ۵۵۱۹ نفر با خريد بيش از ۳0۵ هزار برگه 
با اس��تفاده از اوراق حق تقدم تسهيالت مسكن وارد 
فرآيند دريافت تسهيالت از بانك مسكن شدند. بر پايه 
اين گزارش؛ معامالت حق تقدم تسهيالت مسكن از 
س��ال 8۹ در ش��ركت فرابورس ايران آغاز شده است 
كه هم اكنون بيش از ۲0 نماد حق تقدم تس��هيالت 
مس��كن در اين ش��ركت معامله مي ش��ود. براساس 
بخش��نامه بانك مسكن، نرخ س��ود تسهيالت خريد 
خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير مسكن از ۱8.۵ 
به ۱7.۵ درصد كاهش يافته و مدت زمان باز پرداخت 
آن ۱۲سال تعيين شده است. سقف فردي تسهيالت 
خريد از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسكن در تهران ۶00 ميليون ريال، در مراكز استان ها 
و ش��هرهاي باالي ۲00 ه��زار نفر۵00 ميليون ريال و 

ساير مناطق شهري 400 ميليون ريال است. 

فلز زرد

بازار سرمايه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 هيچ م�ورد   امنيتي د  ر محد  ود  ه پاس�ارگاد   رخ 
ند  اد  ه است- شيراز| معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استاند  اري فارس اعالم كرد   كه طي 24ساعت گذشته هيچ 
م��ورد   امنيتي د  ر محد  ود  ه آرامگاه كوروش و پاس��ارگاد   رخ 
ند  اد  ه است. هاد  ي پژوهش د  ر حاشيه بازد  يد   اعضاي شوراي 
تامين استان فارس از منطقه پاس��ارگاد   و آرامگاه كوروش 
گفت: آنچه د  ر شبكه هاي مجازي منتشر شد  ه، آرشيوي بود  ه 
و مربوط به امسال نيست. او تاكيد   كرد  : امسال به د  ليل نبود   
مراجعات مرد  م ش��اهد   شكل گيري ترافيك نيز د  ر محد  ود  ه 

پاسارگاد   و آرامگاه كوروش نبود  ه ايم. 
 حضور د  ر هفتمين همايش شهرد  اران شهرهاي 
د  ر مسير ابريشم- رباط كريم|  مد  ير اد  اره روابط عمومي 
ش��هرد  اري رب��اط كريم از حضور ش��هرد  اري اين ش��هر د  ر 
هفتمين اجالس شهرد  اران ابريشم به ميزباني شهر تاريخي 
نيشابور با هد  ف بهره گيري از تجربيات شهرد  اران د  ر توسعه 
و تقويت زيرساخت هاي فرهنگي و گرد  شگري شهري خبر 
د  اد  . جعفر كهن با بيان اينكه ش��هرهايي كه د  ر اين مس��ير 
قرار د  ارند   د  اراي ش��اخصه هاي فرهنگي و تاريخي هستند  ، 
اظهار ك��رد  : تقويت گرد  ش��گري د  ر اين ش��هرها به لحاظ 
پيشينه تاريخي كه د  ارند  ، مي توانند   باعث افزايش مراود  ات و 
تعامالت فرهنگي شوند   و اين مقد  مه يي بر حركت به سمت 
ش��هر گرد  شگر و چشم اند  ازهاي آيند  ه بر مبناي گرد  شگري 
 قلم��د  اد   مي ش��ود  . مد  ي��ر اد  اره روابط عمومي ش��هرد  اري 
رباط كريم با اش��اره به اينكه ش��هرد  اري رب��اط كريم د  ر د  و 
كارگروه فرهنگي و گرد  ش��گري اي��ن مجمع عضويت د  ارد  ، 
تصريح كرد  : د  ر هفتمين همايش فصلي شهرد  اران شهرهاي 
د  ر مسير ابريشم كه به ميزباني شهر تاريخي فرهنگي نيشابور 
د  رحال برگزاري اس��ت د  رخصوص ايجاد   بس��تر فرهنگي و 
گرد  شگري همراه با تعامالت اقتصاد  ي توسط شهرهاي موفق 
د  ر زمينه گرد  شگري گفت وگو و نسبت به استفاد  ه شهرهاي 
مس��ير از ظرفيت هاي فرهنگي و اقتصاد  ي تاكيد   ش��د  . وي 
د  ر پايان گفت: شهر تاريخي رباط كريم ظرفيت گرد  شگري 
فوق العاد  ه ي��ي د  ارد   و اميد  واري��م بتوانيم از ظرفيت هاي اين 
اج��الس براي رس��يد  ن ب��ه اهد  افمان د  ر توس��عه و تقويت 

زيرساخت هاي فرهنگي و گرد  شگري اين شهر بهره ببريم. 
 لزوم افزايش آس�تانه مقاوم�ت كاركنان د  ر برابر 
تهد  يد  ات- مش�هد  | مد  يرعامل شركت گاز استان خراسان 
رضوي، پايد  اري گاز د  ر طول ماه هاي مختلف س��ال را مرهون 
تالش و پشتكار كاركنان اين صنعت د  انست و بر لزوم افزايش 
آس��تانه مقاومت كاركنان د  ر برابر تهد  ي��د  ات و باال برد  ن توان 
تخصصي آنان تاكيد   كرد  . س��يد  حميد   فان��ي د  ر گفت وگو با 
»تع��اد  ل« اظهار كرد  : بهره من��د  ي از اصول و الگوهاي اجرايي 
پد  افند   غيرعامل د  ر صنعت گاز موجب حفاظت از سرمايه هاي 
كش��ور خواهد   ش��د  . وي اف��زود  : مهم تري��ن ماموريت پد  افند   
غيرعامل ارتقاي س��طح شناختي تهد  يد  ات پيش روي كشور 
اس��ت. مد  يرعامل شركت گاز اس��تان خاطرنشان كرد  : بازد  يد   
د  وره يي از تجهيزات و ايستگاه هاي گازرساني يكي از مولفه هاي 
عمليات��ي پد  افند   غيرعام��ل د  ر حوزه صنعت گاز محس��وب 
مي شود  . مد  يرعامل ش��ركت گاز استان با قد  رد  اني از زحمات 
بي شائبه كاركنان اين شركت د  ر بحث تامين پايد  ار گاز اظهار 
كرد  : ش��ركت گاز خراسان رضوي با تكيه بر نيروهاي پرتوان، 
كارآمد  ، پرتالش، متعهد  ، متخصص و با تجربه توانسته است به 
تمام اهد  اف د  ولت تد  بير و اميد   جامه عمل بپوشاند  . وي اضافه 
كرد  : مهم ترين هد  ف شركت گاز طي چند   سال اخير توسعه و 
تقويت شبكه هاي گاز به جهت بهره مند  ي حد  اكثري زائران و 

مجاوران حضرت رضا)ع( از اين نعمت الهي است. 
 محمول�ه اي از گل و گياهان زينت�ي از تنكابن 
صاد  ر ش�د  - تنكاب�ن| يك محمول��ه گل و گياهان هاي 
زينتي از تنكابن صاد  ر ش��د  . مد  ير جهاد   كشاورزي تنكابن 
گف��ت: با صاد  رات اين محموله 39هزار و 500 د  الر ارز وارد   
كشور شد  . استاد  ي افزود  : گل ها و گياهان زينتي و آپارتماني 
شامل بنجامين، آزاليا، كاج و... بود  ند  . وي خاطرنشان كرد  : 
350ه��زار گلد  ان گل ب��ه ارزش ۱00هزار د  الر پارس��ال از 
تنكابن به كشورهاي آسياي ميانه صاد  ر شد  . صد  ها نفر د  ر 

تنكابن به توليد   گل و گياهان زينتي مشغول هستند  . 
ب�ازار طبيع�ي نيس�ت-   زرد  ي پرتقال ه�اي 
كرمانشاه| رييس اتحاد  يه ميوه و سبزي فروشان كرمانشاه 
گف��ت: پرتق��ال و حتي نارنگ��ي زرد  ي كه اكن��ون د  ر بازار 
د  اريم، طبيعي نيست و با د  ستگاه رسيد  ه مي شود  . سيد  علي 
حسيني د  رخصوص پرتقالي كه اكنون چند   وقتي است وارد   
بازار شد  ه، افزود  : پرتقال طبيعي هنوز نرسيد  ه و پرتقال هاي 
زرد  ي كه اكنون د  ر بازار وجود   د  ارد  ، طبيعي نيس��تند  . وي 
اظهار كرد  : پرتقال ها س��بز و كال هس��تند   و پس از چيد  ه 
ش��د  ن وارد   د  س��تگاه ش��د  ه و با اضافه كرد  ن مواد   رس��يد  ه 
مي ش��وند  . ريي��س اتحاد  يه ميوه و سبزي فروش��ان معتقد   
است، پرتقال طبيعي و رسيد  ه حد  ود   20روز د  يگر وارد   بازار 
مي شود  . به گفته وي، نارنگي زرد   و رسيد  ه هم از حد  ود   يك 

هفته د  يگر وارد   بازار مي شود  . 
 ۶۰  د  رصد   معتاد  ان بهبود   يافته كالن شهر اراك 
مشغول به  كار ش�د  ند  - اراك| عضو شوراي مواد   مخد  ر 
استان مركزي با بيان اينكه ۶0  د  رصد   معتاد  ان بهبود   يافته 
كالن شهر اراك مشغول به  كار شد  ند  ، گفت: خوشبختانه د  ر 
توانمند  سازي معتاد  ان چالشي ند  اريم. محمد   عباسي د  يروز 
د  ر نشست ش��وراي فرهنگ عمومي شهرستان اراك اظهار 
كرد  : سعي كرد  ه ايم كارهاي شاخصي را د  ر حوزه ترك اعتياد   
و معتاد  ان د  اشته باش��يم و د  ر همين راستا براي 5۶ نفر از 
افراد   كه موفق به ترك اعتياد   شد  ه اند   با همكاري بهزيستي 
اشتغال زايي د  اشته ايم. عضو شوراي هماهنگي مبارزه با مواد   
مخد  ر استان مركزي تصريح كرد  : طبق آمار سال 90 حد  ود   
۱.8 د  رصد   د  ر س��طح شهرستان معتاد   د  اشته ايم و رتبه 22 
د  ر ميان استان ها بود  يم اما اكنون با افزايش اين آمار د  ر رتبه 
۶ كشور قرار گرفته ايم متاسفانه مد  يران اهتمام كامل را د  ر 

بحث اعتياد   ند  ارند  . 
 ۸۴ ه�زار تن محصوالت كش�اورزي د  ر همد  ان 
توليد   ش�د  - همد  ان| رييس جهاد   كش��اورزي شهرستان 
همد  ان از توليد   84هزار تن محصوالت كش��اورزي د  ر س��ال 
زراعي گذش��ته د  ر همد  ان خب��ر د  اد   و گفت: تغييرات جوي 
ساالنه سبب از د  ست رفتن اراضي آبي همد  ان مي شود  . جواد   
رشيد  ي د  يروز د  ر نشست خبري با اصحاب رسانه با اشاره به 
اينكه همد  ان د  اراي ۱2۶هزار هكتار اراضي است، اظهار كرد  : 
از اين ميزان 35هزار هكتار از اراضي آيش است. وي با بيان 
اينكه عمد  ه اراضي همد  ان اراضي د  يمي است، افزود  : 3۶هزار 
هكتار از اراضي همد  ان آبي كه ش��امل اراضي زراعي و باغات 
مي شود  . رشيد  ي با بيان اينكه تغييرات جوي ساالنه سبب از 
د  س��ت رفتن اراضي آبي مي شود  ، عنوان كرد  : اين موضوع به 

نوعي د  ر صورت عد  م رعايت هشد  ار محسوب مي شود  . 

اخبارشهرستانها

»تعاد ل« ابعاد  گوناگون طرح ملي الگوي توسعه مشاغل خانگي را بررسي مي كند 

استفادهازظرفيتمشاغلخانگيبراياشتغالزاييمولد

با حضور مد  يران عامل 2 شركت مگاموتور و هيوند  ايي پاورتك كره انجام شد   

انعقاد   د  ومين قرارد  اد   همكاري گروه سايپا و شركت هيوند  ايي پاورتك كره

گروه بنگاه ها|
بد ون ترد يد  زماني كه روحاني و تيم همراهش د ر ايام 
انتخابات رياست جمهوري د وازد هم وعد ه اشتغال بيش از 
950هزار نفري د ر هر س��ال را مط��رح مي كرد ند ، از اين 
واقعيت آگاه بود ند  كه براي رسيد ن به يك چنين جهشي 
د ر امر اشتغال زايي بايد  از تمام ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه 
كش��ور اس��تفاد ه كنند  تا بتوانند  به وعد ه هاي شان جامه 

واقعيت بپوشانند . 
توس��عه كسب و كار كوچك و متوس��ط و استفاد ه از 
ظرفيت هاي مش��اغل خانگي يك��ي از حوزه هاي اصلي 
اس��ت كه د ولت با سرمايه گذاري هاي هد فمند  د ر ابعاد  و 
زواياي گوناگون مي تواند  بخشي از بار اشتغال زايي كشور 
را د ر اين حوزه محقق كند . اين مس��يري اس��ت كه قبل 
از د ولت د وازد هم و د ر زمان د ولت يازد هم زمينه س��ازي 
براي توسعه آن انجام شد ه بود  و براساس نتايج حاصل از 
آن، تيم اقتصاد ي د ولت د ر وزارتخانه هايي چون اقتصاد ، 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، صنع��ت و... اقد ام به اجراي 
طرح ملي الگوي توس��عه مشاغل د ر استان هاي مختلف 
كرد ه ان��د .  الگويي كه تالش مي كند  تا مقوله اش��تغال را 
نه د ر مختصات صناي��ع بزرگ و كارتل هاي عظيم، بلكه 
د ر گوش��ه هاي د نج خانه هاي كوچك و كارگاه هاي خرد  
تحقق ببخشد . متد ي كه براساس يك طرح سه جانبه با 
مسووليت هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان 
جهاد  د انشگاهي و صند وق كارآفريني اميد  طراحي شد ه 
و براي نخس��تين بار به صورت پايلوت د ر 8 استان به كار 

گرفته مي شود . 
  اجراي طرح ملي الگوي توس��عه مش��اغل خانگي د ر 
8 اس��تان طي مراسمي با حضور معاون وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي د ر مش��هد  آغاز شد . مراسمي كه د ر جريان 
آن تصويري از بايد ها و نبايد هايي كه استان هاي مختلف د ر 
مسير اجراي اين طرح بايد  د رنظر د اشته باشند ، ارائه شد . 

 توجه د ولت به مشاغل خرد 
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي د ر اين مراس��م گفت: مشاغل خانگي د ر 2 

حوزه طي د ولت يازد هم بسيار توسعه يافت. 
عيسي منصوري افزود : پس از س��ال ۱392، شرايط 
پس از ركود  را تجربه كرد يم و ارزيابي هاي متعد د  نش��ان 
د اد  كه اشتغالي كه طي چهار سال گذشته د ر كشور ايجاد  
ش��د ه اغلب مربوط به كس��ب و كارهاي خرد  و مشاغل 

خانگي با محوريت زنان بود ه است. 
وي اظه��ار كرد : د ر يك س��ال اخير كه بخش توليد  
د ر كش��ور رونق گرفت، سهم مش��اغل خرد  با كمتر از 
۱0نفر فرصت ش��غلي و همچنين مش��اغل خانگي د ر 

رونق و توسعه اشتغال قابل توجه بود . وي گفت: تجربه 
نشان د اد ه اس��ت كه ايجاد  فرصت شغلي كه مبتني بر 
پرد اخت تس��هيالت باشد ، چند ان باد وام و پايد ار نيست 
لذا كارشناسان د ر وزارت كار و جهاد  د انشگاهي طرحي 
با محوريت توسعه مشاغل خانگي طراحي كرد ند  كه ابزار 
آن متفاوت از گذشته بود ه و مولفه اصلي آن، روش مند ي 
بهبود  يافته مشاغل خانگي است. منصوري افزود : طرح 
الگوي توس��عه مش��اغل خانگي از ابتد اي امس��ال جزو 
برنامه هاي كالن د ولت د ر راس��تاي تحقق شعار سال و 
توسعه اشتغال د ر قالب گسترش اشتغال خانگي و محلي 
بود  كه پس از تصويب، ازس��وي فرماند هي ستاد  اقتصاد  

مقاومتي كشور ابالغ شد . 
وي اظهار كرد : د ر اين راستا امسال 200 هزار ميليارد  
ريال تسهيالت با يارانه 2 تا 7 د رصد  د راختيار طرح هاي 
مبتني بر توس��عه اشتغال خانگي قرار گرفت و همچنين 
از محل بود جه امسال، يك هزار ميليارد  تومان كمك هاي 
فن��ي و اعتباري با يارانه س��ود  تس��هيالت به اين بخش 
اختصاص يافت. وي گفت: طرح الگوي توس��عه مشاغل 
خانگي يك طرح سه جانبه با مسووليت هاي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، سازمان جهاد  د انشگاهي و صند وق 

كارآفريني اميد  است كه سازمان جهاد  د انشگاهي به عنوان 
يك ارگان تس��هيل گر د رنظر گرفته ش��د ه تا پروژه هاي 
مبتني بر اين طرح به صورت هد فمند  اجرا شود . منصوري 
افزود : د ر گام نخست، 8 اس��تان ازجمله خراسان رضوي 
به صورت آزمايش��ي براي اجراي اين طرح د رنظر گرفته 
ش��د ه كه ابتد ا، ايجاد  4 هزار فرصت شغلي د ر قالب ارائه 
پروژه هاي اش��تغال زا از محل تامين تسهيالت اين طرح، 

براي خراسان رضوي تا پايان امسال تكليف شد ه است. 
وي بيان كرد : اگر بتوان از ظرفيت هاي ايجاد  شد ه به 
نحو مطلوب بهره گرفت، اين طرح ملي تا پايان امسال به 

كل استان هاي كشور تسري مي يابد . 
معاون وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گفت: طرح 
الگوي توس��عه مش��اغل خانگ��ي د اراي 4 مولفه اصلي 
ش��امل توسعه فرصت هاي كس��ب و كار خانگي، توسعه 
تعامل عاملين اين طرح از طريق توس��عه سرمايه انساني 
و سرمايه اجتماعي، تسهيل محيط كسب و كار و اتصال 
به بازار اس��ت. وي افزود : توسعه فرصت هاي كسب و كار 
 خانگي از طري��ق ايجاد  مراكز خالقيت و ش��كوفايي د ر

 4 شهرس��تان مشهد ، كاشمر، نيشابور و تربت جام و ميز 
مشاوره و ايد ه يابي د ر 24 شهرستان د يگر خراسان رضوي 

محقق مي شود . وي اظهار كرد : اتصال مشاغل خانگي به 
بازار نيز از طريق ارتباط گيري با برند هاي مطرح و تالش 
براي برند سازي محصوالت مشاغل خانگي محقق مي شود . 
منصوري گفت: سامانه يي د ر اين زمينه طراحي شد ه كه 
ثبت نام ش��د گان براي ش��ركت د ر طرح الگوي توس��عه 
مش��اغل خانگي طي 4 مرحله غربالگري مي شوند  و پس 
از توانمند س��ازي آنان نسبت به شبكه سازي و برند سازي 
مش��اغل خانگي اقد ام مي ش��ود . وي افزود : يك ش��وراي 
راهبرد ي ب��ا حضور تمام س��ازمان هاي متولي د ر زمينه 
مش��اغل خانگي د ر هر استان تش��كيل مي شود  كه اين 
شورا د ر استاند اري ها مستقر شد ه و متشكل از شبكه يي از 

پشتيبانان و كميته علمي خواهد  بود . 

 تكميل زنجيره توليد  و اشتغال 
عليرضا رشيد يان استاند ار خراسان رضوي نيز د ر آيين 
رونمايي از طرح ملي الگوي توس��عه مش��اغل خانگي د ر 
مشهد  افزود : بهتر اس��ت به جاي عنوان مشاغل خانگي 
د ر اين طرح، مش��اغل خرد  و خانگي د رنظر گرفته شود  
كه اين مهم راهگش��اي فراگير شد ن اين طرح د ر جامعه 
هد ف خواهد  بود . وي بيان كرد : خراس��ان رضوي شرايط 

متفاوتي با د يگر اس��تان ها د ارد  زي��را د اراي ظرفيت هاي 
قابل توجه د ر حوزه زيارتي و گرد شگري، معد ني، صنعتي، 
كشاورزي، علم و فناوري، آي تي، صنايع د ستي و سوغات 
است لذا شناسايي طرح هاي اشتغال زا به ويژه د انش بنيان 
بود ن آنها بسيار حايز اهميت است. وي خواستار تسهيل 
ضمانت ها براي طرح الگوي توس��عه مش��اغل خانگي و 
تس��ريع د ر تخصيص اعتبارات اين طرح به اس��تان شد . 
رشيد يان اظهار كرد : هد ف گذاري طرح ملي الگوي توسعه 
مش��اغل خانگي 20 هزار فرصت شغلي د ر استان است و 
امس��ال با همكاري ارگان هاي بخش خصوصي و د ولتي، 
نتايج خوبي د ر اش��تغال به د س��ت آمد  به طوري كه نرخ 
بيكاري استان امسال از ۱4د رصد  به ۱0.۱د رصد  كاهش 
يافت. وي گفت: جمعيت بيكار به ويژه بيكار تحصيلكرد ه 
د ر اس��تان به نسبت زياد  است و بايد  از طريق طرح هايي 
مانند  طرح الگوي توسعه مشاغل خانگي براي افراد  بيكار 

استان اشتغال ايجاد  كرد . 

 جهاد  د انشگاهي د ر طرح الگوي توسعه 
مشاغل خانگي نقش تسهيل گري د ارد 

 ريي��س س��ازمان تجاري س��ازي فناوري و اش��تغال 
د انش آموختگان جهاد  د انش��گاهي ني��ز به عنوان يكي از 
اضالع اصل��ي اجراي اين طرح گفت: جهاد  د انش��گاهي 
به عن��وان يكي از نهاد هاي د س��ت اند ركار د ر طرح الگوي 
توس��عه مشاغل خانگي نقش تسهيل گر را ايفا مي كند  و 

قرار است شيوه توسعه مد اخله يي را د ر پيش گيرد . 
محمد ص��اد ق بيرجن��د ي اف��زود : اس��تفاد ه از تمام 
ظرفيت هاي جهاد  د انشگاهي د ر بخش علمي، پژوهشي، 
تجاري سازي و اشتغال د انش آموختگان، استفاد ه از بستر 
آي تي براي پيگير ش��د ن فرد  متقاض��ي د ر فرآيند هاي 
اجراي��ي د ر طرح الگوي توس��عه مش��اغل خانگي د يد ه 
شد ه اس��ت. وي بيان كرد : مد ير ارشد  هر استان ناظر بر 
فعاليت هاي د س��تگاه هاي اجرايي د ر اجراي طرح الگوي 
توسعه مش��اغل خانگي خواهد  بود  و اس��تاند ار مي تواند  
به ص��ورت آنالين به همه اطالعات مرب��وط به اين طرح 
د سترسي د اشته باشد . مد يركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
خراسان رضوي نيز د ر اين نشست گفت: سهم تسهيالت 
براي اش��تغال زايي د ر استان د ر سال گذشته 72ميليارد  
ريال بود  كه اين ميزان به 540 ميليارد  ريال افزايش يافت. 
محمود  احمد ي افزود : س��هميه تس��هيالت مشاغل 
خانگي خراس��ان رضوي د ر سال گذشته 42ميليارد  ريال 
بود  كه تا امروز از اين بخش 380 ميليارد  ريال به استان 
تخصيص يافته اس��ت. وي بيان كرد : س��هميه امس��ال 
خراسان رضوي د ر تسهيالت مشاغل خانگي نيز نسبت به 

پارسال 9برابر شد ه است. 

گروه بنگاه ها|
فاز د  وم همكاري گروه س��ايپا با شركت هيوند  ايي 
پاورتك )HPT( د  رخصوص توليد   گيربكس۶ سرعت 

اتوماتيك با انعقاد   قرارد  اد   جد  يد   آغاز شد  . 
 به گزارش »تعاد  ل« به نقل از سايپا نيوز، محمد  رضا 
شيخ عطار مد  يرعامل ش��ركت مگاموتور، د  ر حاشيه 
امضاي اين قرارد  اد   گفت: مذاكرات ش��ركت مگاموتور 
با هيوند  ايي پاورتك از اوايل سال 95 آغاز شد  ه و اين 
همكاري با انعقاد   اين قرارد  اد   بسيار گسترد  ه تر از قبل 

وارد   فاز د  وم خود   خواهد   شد  . 
وي افزود  : گروه س��ايپا براس��اس برنامه توس��عه 
محصول خود   و براي بهره گيري از تكنولوژي روز د  نيا 
روي پلتفرم هاي sp پس از بررسي تامين كنند  ه هاي 
مختلف د  رخصوص قواي محركه ش��ركت هيوند  ايي 
پاورتك را انتخاب و د  ر اواخر س��ال 95 با اين شركت 
قرارد  اد  ي جهت تامين گيربكس ۶ س��رعته اتوماتيك 

براي خود  رو sp100 به امضا رساند  . 
 مد  يرعامل مگاموتور گف��ت: اين گيربكس با توان

 ۱70 نيوتن متر ازجمل��ه گيربكس هاي پركاربرد   د  ر 

س��طح د  نياست كه ضمن رعايت اس��تاند  ارد  هاي روز 
د  نيا د  ر مباحث آاليند  گي و مصرف س��وخت پايين تر، 
حين رانند  گي انتظارات رانند  ه را از يك سيستم انتقال 

قد  رت خوب فراهم مي كند  . 
وي تصري��ح ك��رد  : د  ر ق��رارد  اد   اول توليد   اين نوع 
گيربك��س، براي اس��تفاد  ه روي محص��والت خود  رو 
sp۱00 د  رنظر گرفته ش��د  ه و ام��روز با انعقاد   قرارد  اد   
د  وم، گيربكس قوي تري با گش��تاور 270 نيوتن متر 
براي خود  روه��اي sp0 و همچنين مد  ل هاي كراس 

اوور پلتفرم sp است، توليد   خواهد   شد  . 
 شيخ عطار با اشاره به تغيير ذائقه مرد  م د  ر استفاد  ه 
از خود  روه��اي اتوماتي��ك گفت: نظر مرد  م نس��بت 
به گذش��ته تغيير كرد  ه و عالقه بيش��تري به استفاد  ه 
از خود  روهاي اتوماتي��ك د  ارند   و اين موضوع اهميت 
انتخاب و بهره گيري از گيربكس مناس��ب اتوماتيك 
را بيش��تر كرد  ه و مگاموتور بر همين اس��اس اقد  ام به 
انعقاد   قرارد  اد   با اين ش��ركت معتبر بين المللي كرد  ه 
است. وي تاكيد   كرد  : با همين رويكرد   گروه سايپا براي 
خود  روه��اي اقتصاد  ي خود   چون گروه ايكس 200 از 

گيربكس CVT شركت پانچ بلژيك بهره گرفت و د  ر 
حال حاضر اين نوع گيربكس روي د  و خود  رو ساينا و 

كوييك مورد   استفاد  ه قرار گرفته است. 
مد  يرعامل مگاموتور گفت: يك د  س��تگاه خود  رو 
تولي��د   ش��د  ه sp100 د  ر اختيار ش��ركت هيوند  ايي 
پاورت��ك ق��رار گرفته ك��ه پس از نص��ب گيربكس 
مذك��ور د  ر حال گذراند  ن مراحل پاياني تس��ت هاي 
مربوطه است. وي افزود  : با انتخاب اين نوع گيربكس 
توانستيم گستره وسيعي از گيربكس هاي مختلف را 
براي پلتفرم هاي خود   انتخاب كنيم و پوشش خوبي 
را براي محصوالت متنوع گروه سايپا كه د  ر آيند  ه به 
بازار وارد   خواهد   ش��د  ، ارائه د  هيم. شيخ عطار گفت: 
نگاه به همكاري با اين ش��ركت د  ر سال هاي آيند  ه، 
براي د  اخلي س��ازي و انتقال د  ان��ش و تكنولوژي به 
د  اخل كشور اس��ت كه قاعد  تا براي اين موضوع بايد   
از مرحله مونتاژ عبور كرد  ه و وارد   س��اخت پوسته و 
د  ند  ه هاي گيربكس شويم و البته اين موضوع ارتباط 
بسيار زياد  ي با افزايش تيراژ توليد  ي جهت اقتصاد  ي 
شد  ن از نظر س��رمايه گذاري آن د  ارد   و با روند  ي كه 

گروه سايپا د  ر جايگزيني محصوالت جد  يد   خود   د  ارد  ، 
اي��ن موضوع د  ر آيند  ه يي نزد  يك انجام خواهد   ش��د  . 
وي تصريح كرد  : د  ر حال حاضر محصوالت ش��ركت 
هيوند  ايي پاورتك د  ر چهار كش��ور امريكا، مكزيك، 

ك��ره  و چي��ن توليد   و مونتاژ مي ش��ود   و براس��اس 
قرارد  اد  ي كه با گروه سايپا منعقد   كرد  ه، د  ر آيند  ه يي 
نزد  يك محصوالت اين شركت معتبر روي محصوالت 

گروه سايپا، به بازار ايران هم وارد   خواهد   شد  . 

تهران|
س��عيد   ناجي فرماند  ار ش��هريار د  ر 
نشست هم اند  يش��ي روابط عمومي ها 
و خبرنگاران شهرستان شهريار گفت: 
فرقي نمي كند   كه فرماند  ار چه كس��ي 
باش��د  ، بماند   يا برود  ، رفت��ن و آمد  ن 
فرماند  ار مهم نيس��ت بلكه مهم، عمل 

به وظايف د  ر زمان حضور است. 
 فرماند  ار شهريار اقد  امات صورت گرفته د  ر مجموعه فرماند  اري 
را بس��يار مهم د  انست كه د  ر بسياري از موارد   د  ر سكوت خبري 
به س��رانجام رس��يد  ه است و اظهار كرد  : شهرس��تان شهريار نيز 
همانند   بسياري از شهرستان ها مي توانست د  ر بخش هاي مختلف 
همچون فعاليت موسسات اعتباري د  چار مشكل شود   اما اعضاي 
شوراي تامين با تعهد   و پشتكار مثال زد  ني با برگزاري نشست ها 
و تصميم گيري ها نگذاشتند   شهرستان د  چار التهاب شود  .  ناجي 
با ذكر اين جمله كه با برگزاري نشست ها و همايش هاي مختلف 
اين زمينه را فراه��م كرد  يم كه گفت وگو كرد  ن را تمرين كنيم، 
گف��ت: اگر چارچوب هاي عقالني و منطق��ي گفت وگو را رعايت 
كنيم، بيش��تر تاثيرگذار خواهيم بود   و  بايد   د  ر س��خنان خود   به 
حقوق د  يگران احترام بگذاريم و د  ر اين مس��ير بايد   هم با حقوق 

و هم با تكاليف همد  يگر آشنا شويم. 

 نگاه نقد  آميز خود   را به همه حوزه ها
و همه اطراف بچرخانيد  

خوزستان|
ش��هرد  ار اهواز با بي��ان اينكه بايد   
افراد  ي كه از كود  كان كار سوءاستفاد  ه 
مي كنند  ، شناسايي شوند  ، گفت: قطعا 
شناس��ايي اين افراد   س��خت نيست و 
مي توانيم با كمك نيروهاي اطالعاتي 
و نيروي انتظامي اين افراد   را شناسايي 
كنيم تا اين كود  كان ساماند  هي شوند  . 
به گزارش ايس��نا، منصور كتانباف د  ر جلس��ه د  يروز شوراي 
اجتماعي استان خوزستان اظهار كرد  : ريشه همه اين مشكالت 
د  ر معيش��ت و اش��تغال مرد  م اس��ت و ش��اه كليد   حل همه اين 
مش��كالت رفع بيكاري اس��ت و قطعا كس��ي كه معيشت ند  ارد   
مس��ائل د  يگر زند  گي اش نيز تحت تاثير قرار مي گيرد  . وي اد  امه 
د  اد  : باي��د   به د  نبال ايجاد   اش��تغال باش��يم. نبايد   ت��ا صحبتي از 
اش��تغال مي شود   به فكر تاس��يس كارخانه هاي چند   ميليارد  ي 
باش��يم. مي توانيم با اشتغال هاي محلي و خانگي كه زود   جواب 
مي د  هند   فعاليت ها را گس��ترش د  هيم. ش��هرد  ار اه��واز با بيان 
اينكه بايد   كود  كان د  ر آغوش خانواد  ه باش��ند  ، خاطرنشان كرد  : 
هيچ وق��ت د  ر آموزه هاي د  يني ما بيان نش��د  ه ك��ه يتيم خانه يا 
محلي براي زنان بي سرپرس��ت ايجاد   شود   زيرا همين اماكن به 

يك آسيب اجتماعي تبد  يل مي شوند  . 

 لزوم شناسايي سوءاستفاد  ه كنند  گان
از كود  كان كار د  ر اهواز

ارد  بيل|
مد  يركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اس��تان ارد  بي��ل از ايج��اد   يك ه��زار و 
39۶ ش��غل د  ر ۶ ماهه نخس��ت امسال 
توسط موسس��ات كاريابي غيرد  ولتي د  ر 

شهرستان ارد  بيل خبر د  اد  . 
به گزارش تسنيم، قاسم رحيمي د  يروز 
د  ر جلسه كميته ساماند  هي و بهينه سازي 
ام��ور روابط كار اد  اره كل تعاون و كار اس��تان ارد  بيل گفت: بازرس��ان 
كار اي��ن اد  اره كل براي تحقق ۶ هزار و 500 مورد   بازرس��ي د  ر طول 
سال د  ر اس��تان ارد  بيل افزايش يافته است. وي با اشاره به برنامه هاي 
9گانه ابالغي ازسوي وزارتخانه بيان كرد  : بايد   جد  يت و تالش بيشتري 
ازس��وي بازرس��ان كار د  ر حوزه روابط كار اد  اره كل را شاهد   باشيم تا 
بتوانيم به اهد  اف تعيين شد  ه د  ر اين حوزه د  ست يابيم. مد  يركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اس��تان ارد  بيل گفت: د  ر يك سال گذشته تالش 
زياد  ي د  ر حوزه روابط كار اين اد  اره كل صورت گرفته اس��ت و د  ر اين 
زمينه تغييرات زياد  ي انجام شد  ه و وضع موجود  ، بهبود   يافته است ولي 
بايد   خد  مت رساني به جامعه كار و توليد   استان د  ر بخش روابط كار به 
صورت منظم و د  ر زمان تعيين شد  ه صورت گيرد  . رحيمي افزود  : بايد   
واحد  هاي حاد  ثه خيز د  ر استان شناسايي شود   و براي حل اين مشكل 

د  ر حيطه روابط كار تمهيد  ات الزم اند  يشيد  ه شود  .

 بخش خصوصي ۱۳۹۶ شغل
د  ر ارد  بيل ايجاد   كرد  

خراسان رضوي|
ريي��س س��ازمان جهاد   كش��اورزي 
خراس��ان جنوبي گف��ت: د  رحال حاضر 
محصول زرشك اين استان به 30كشور 
جهان ازجمله آلمان، اس��تراليا، اتريش، 
هلند  ، امارات متحد  ه عربي و امريكا صاد  ر 
مي شود  . هاش��م ولي پور مطلق د  يروز د  ر 
گفت وگو با ايرنا افزود  : اين اس��تان با د  ارا 
بود  ن ۱5هزار و ۱3هكتار باغ زير كشت زرشك و توليد   ساالنه ۱8هزار 

تن محصول بيش از 98د  رصد   زرشك ايران را د  ر اختيار د  ارد  . 
وي بيان كرد  : از مجموع س��طح زير كشت زرشك استان د  رحال 
حاض��ر ۱2هزار و 839 هكتار آن بارور اس��ت. وي زرش��ك توليد  ي 
امسال د  ر استان را بيش از ۱8هزار تن پيش بيني كرد   و گفت: د  رحال 
حاضر 25هزار خانوار د  ر بخش كاش��ت، د  اش��ت و برد  اشت محصول 
زرش��ك د  ر استان فعاليت مي كنند  . رييس سازمان جهاد   كشاورزي 
خراس��ان جنوبي، قيمت پيشنهاد  ي براي خريد   توافقي هر كيلوگرم 
زرش��ك را 4هزار و 500 تومان عنوان كرد   و افزود  : س��ال گذش��ته 
۱7هزار و 207تن محصول زرش��ك از باغ هاي سطح زير كشت اين 
محصول د  ر استان برد  اشت شد  . وي گفت: بيشترين سطح زير كشت 
اين محصول با 4هزار و 233هكتار با توليد   4هزار و 582 تن مربوط 

به شهرستان قاينات است.

 صاد  رات زرشك خراسان جنوبي
به ۳۰ كشور د  نيا
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اقتصاد اجتماعي12
»اطلس وضعيت زنان و 

خانواده« بازنگري مي شود
معاون امور زنان و خان��واده رييس جمهور از بازنگري و 

اصالح »اطلس وضعيت زنان و خانواده« خبر داد. 
سال گذشته ش��هين دخت موالوردي، معاون وقت امور 
زنان و خانواده رياس��ت جمهوري از تنظيم اطلس وضعيت 
زن��ان و خانواده و تنظيم نقش��ه آس��يب هاي اجتماعي به 
تفكيك اس��تان ها در اي��ن اطلس خبرداد. در اين نقش��ه 
اس��تان هاي همجوار كه آس��يب هاي مش��تركي را تجربه 
مي كنند در كنار هم قرار داده مي ش��وند كه شبكه س��ازي، 
همكاري شبكه يي و پايداري شبكه ها را به آنها آموزش داده  
مي ش��ود حال. معصومه ابتكار، معاون ام��ور زنان و خانواده 
رياست جمهوري از بازنگري و اصالح اين اطلس خبر داد و 
درباره اطالع معاونت زنان و خانواده بر توانمندي هاي زنان و 
آسيب هاي تهديدكننده آنان در نقاط مختلف كشور گفت: 
در اين خصوص اطلسي داريم كه آسيب ها و توانمندي هاي 
زنان در نقاط مختلف كش��ور در آن موجود است. به گفته 
او، اين اطلس در س��ال 93 و در دولت تدبير و اميد تهيه و 

تدوين شده است. 
معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور درباره احتمال 
بازنگري اين اطلس نيز گفت: اطلس مذكور بس��يار كامل 
اس��ت، البته ب��ا توجه به اقدامات انجام ش��ده و براس��اس 
سرشماري سال 95 و آمارهاي بخشي بايد بازنگري و به روز 

رساني شده كه اين موضوع در دستور كار قرار دارد. 

مردم تهران ۲۰ميليارد تومان 
صدقه دادند

معاون توس��عه مش��اركت هاي مردمي اس��تان تهران 
گزارش��ي از صدقه پرداختي مردم نيكوكار اين اس��تان در 
۶ ماهه نخست سال 9۶ ارائه كرد. محمدهادي سيف، معاون 
توس��عه مش��اركت هاي مردمي كميته امداد استان تهران 
گفت: كميته امداد با مشاركت مردم در طرح هاي اين نهاد 
از قبيل صدقه، اكرام ايتام و محس��نين و س��اير طرح ها در 
كنار ترويج و توس��عه انفاق، احس��ان و نيكوكاري به دنبال 
بهره گيري از ظرفيت عموم مردم و خيران براي فقرزدايي و 

توانمندسازي نيازمندان در جامعه است. 
وي بابيان اينكه اعالم گزارش عملكرد و شفاف س��ازي 
مهم ترين عامل براي اعتمادسازي است افزود: يكي از عوامل 
افزايش مش��اركت عمومي كه منجر به ريش��ه كني فقر و 
توانمندسازي بيشتر خانوارهاي تحت حمايت و نيازمندان 

مي شود اعتمادسازي است. 
س��يف بابيان اينك��ه ۶۷۰هزار صن��دوق صدقه بزرگ، 
متوسط و كوچك در سطح استان نصب و توزيع شده است، 
گفت: مردم نيكوكار استان تهران در شش ماهه نخست سال 
جاري ۲۰ميليارد تومان صدقه پرداخت كردند كه ۱3 درصد 

كل صدقه پرداختي در كشور است. 
وي عنوان كرد: كمك هاي جمع آوري ش��ده مردم براي 
رفع مش��كالت و نيازمندي هاي محرومان در سرفصل هاي 
مختلف ازجمله تامين مسكن، هزينه هاي درماني، اشتغال، 
تحصيل، تامين جهيزيه و كمك به امر ازدواج جوانان نيازمند 
هزينه مي شود. س��يف با تقدير از كمك مردم و خيران به 
نيازمندان، افزود: حدود ۶۰۰ هزار خانوار در استان، مشترك 
صندوق صدقات كوچك كميته امداد هستند كه با صدقات 
خود بخش بزرگي از مشكالت نيازمندان را برطرف مي كنند. 
معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد استان 
تهران با اعالم اينكه كميته امداد در ارائه و دريافت خدمات 
از روش ه��ا و فناوري هاي نوين و جديد اس��تفاده مي كند، 
ادامه داد: عموم مردم براي افزايش ضريب امنيت و سرعت 
در خدمت رس��اني جهت پرداخت صدق��ه مي توانند از كد 
الكترونيك��ي USSD و ش��ماره گيري # ۰۲۱*۸۸۷۷* و 

سامانه تلفن گوياي ۷355 استفاده كنند. 
وي يادآور شد: نيكوكاران مي توانند با استفاده از نرم افزار 
سكه يا مراجعه به سايت كميته امداد در طرح هاي كميته 

امداد مشاركت داشته باشند. 

لزوم بررسي سريع اليحه 
تابعيت فرزندان بدون هويت

عضو فراكسيون زنان مجلس با تاكيد بر ارسال سريع تر 
اليحه تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 
خارجي، گفت: فرزندان ب��دون هويت براي خروج از مرز با 
هدف انصراف از تابعيت افغاني دچار مش��كالت بس��ياري 

مي شوند. 
طيبه سياوشي با اشاره به ضرورت ارسال اليحه تابعيت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، گفت: 
نمايندگان مجلس طبق اولتيماتوم زماني براي دولت نسبت 
به ارس��ال هرچه سريعتر اليحه تاكيد دارند، بنابراين اگر تا 
۶ م��اه ديگر دولت اليحه را به مجلس ارس��ال نكند؛ طرح 

نمايندگان درجريان بررسي قرار خواهد گرفت. 
نماين��ده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و 
پرديس درمجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه اليحه 
دولت در حل مشكالت اين افراد بسيار راهگشا است، افزود: 
پيگيري موضوع با طرح مجلس بطورحتم با برخي مسائل از 
سوي وزارت كشور و وزارت اطالعات روبه رو خواهد شد، اما 
پيگيري موضوع به شكل اليحه به راحتي مشكالت را حل 
مي كند. وي با اش��اره به اينكه اكثر نمايندگان درحوزه هاي 
انتخابيه با افراد بدون هويت داراي مش��كالت بس��يار روبه 
رو هس��تند، تصريح كرد: فرزنداني ك��ه داراي مادر ايراني و 
پدرخارجي هستند به لحاظ آموزشي و بهداشتي معضالت 
بزرگ��ي دارند، اگر اين افراد به واس��طه اليحه دولت تعيين 
تكليف شوند؛ بطورقطع چالش هاي بسياري دراستان هاي 
مختلف حل مي ش��ود. سياوش��ي با بيان اينكه دراس��تان 
خراسان و استان هاي جنوبي كشور چنين افراد بدون هويتي 
بيشتر از اس��تان هاي ديگر پراكنده هستند، گفت: مجلس 
از اليح��ه دولت درخصوص تعيين تكليف تابعيت فرزندان 
بدون هويت اس��تقبال مي كند، البته در كالن شهري مانند 
تهران نيز با درنظرگرفتن حد نصابي مشخص اين كودكان 
مي توانند از ظرفيت هاي تحصيلي اس��تفاده كنند؛ بنابراين 
بيش از ظرفيت فرد مورد نظر نمي تواند در سيستم آموزشي 
ثبت نام كند. اين نماينده م��ردم درمجلس دهم، با تاكيد 
براينكه پدرفرزندان بدون هويت اكثرا افغان هستند، افزود: 
در ش��رايطي كه اين افراد تابعيت اي��ران را دريافت كنند، 
مشكالت و آسيب هاي اجتماعي به مراتب كمتر خواهد شد، 
متاسفانه اين افراد حتي يك سال پس از هيجده سالگي هم 
براي دريافت تابعيت درايران باقي ماندند؛ اما تاكيد شده در 
ص��ورت انصراف از تابعيت افغاني مي توانيد از تابعيت ايران 

استفاده كنيد. 
عضو فراكسيون زنان مجلس، با اشاره به اينكه گذر از مرز 
براي اين افراد بسيار سخت است، تصريح كرد: درحال حاضر 
درمرزهاي مشهد كمپ هاي بزرگي براي نگهداري از پسران 
داراي مادر ايراني و پدرخارجي ايجاد شده است، ضمن اينكه 
دختران اين افرادهم بدون شناسنامه ازدواج كرده و فرزندان 

آنها بدون كارت شناسايي هستند. 

اخبار

نتيجه پژوهش دانشگاه علوم بهزيستي نشان داد: 

ضعف فرهنگي؛ ريشه خشونت عليه زنان
خش��ونت فيزيكي، خش��ونت فيزيكي شديد، 
خشونت كالمي، خشونت عاطفي؛ ۲۷ درصد زنان 
تهراني يكي يا همه اين خشونت ها را در يك سال 
گذشته تجربه كرده اند. خش��ونتي كه حكايت از 
ضعف آموزش در امور خانواده براي مردان و زنان 

دارد. 
ريي��س مرك��ز توس��عه، پيش��گيري و درمان 
اعتياد س��ازمان بهزيستي كشور با اشاره به نتايج 
پژوهش��ي كه به تازگي در تهران توس��ط اساتيد 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي انجام شده و 
در آن ۱۰۰۰ زن از مناطق ۲۲ گانه ش��هر تهران 
به ش��كل تصادفي مطالعه شده بودند، اظهار كرد: 
۲۷ درص��د از زن��ان تهران��ي ۱9 تا 49 س��اله در 
اي��ن پژوهش اظهار كرده بودند كه در يك س��ال 
اخير مورد خشونت همسرانش��ان قرار گرفته اند. 
فري��د براتي س��ده با اش��اره به اينكه براس��اس 
همين پژوهش خشونت جس��مي سبك در زنان 
نزديك به 4.۲ درصد به ش��كل زياد و خيلي زياد 
برآورد ش��ده است، گفت: ميزان خشونت جسمي 
ش��ديد كه منجر به ضرب و جرح در زنان ش��ده 
۱.4 درصد بوده اس��ت. همچنين 9 درصد از زنان 
خش��ونت عاطفي را به ش��كل خيلي زياد و زياد 

تجربه كرده اند. 
او در ادامه با بيان اينكه خشونت كالمي، رقمي 
نزديك به ۷.9 درصد را ميان زنان تهراني نش��ان 
مي دهد افزود: اين پژوهش خشونت جنسي را نيز 
در حدود 5.4 درصد برآورد كرده است. همچنين 
خش��ونت كل، مي��ان زنان تهران��ي 5.5 درصد به 

شكل زياد و خيلي زياد اتفاق افتاده است. 
اين روان ش��ناس با اش��اره به اينكه خش��ونت 
جس��مي در اي��ران به نس��بت ب��ه بس��ياري از 
كش��ورها ارقام باااليي را نش��ان نمي دهد توضيح 
داد: پژوهش ها ميزان خش��ونت كالمي در كشور 
تركيه را 54 درصد، خش��ونت جسمي 3۰ درصد 
و خش��ونت جنس��ي را ۶.3 درصد اعالم كرده اند. 
همچنين در پاكس��تان شيوع خش��ونت عاطفي 
۸۱.۸، جسمي 5۶.3 و جنسي 53.4 درصد برآورد 
ش��ده است. او با اش��اره به اينكه در تهران شيوع 
خش��ونت بين ۲5 تا 4۰ درصد اعالم ش��ده است، 
به ايسنا گفت: براس��اس مطالعات اوليه خشونت 
عاطف��ي بي��ن 5۰ تا ۶۰ درص��د در پايتخت رواج 
دارد. اين درحالي اس��ت كه در سويس يك پنجم 
زنان گزارش كرده اند كه قرباني خشونت جسمي 

رواني در طول زندگي شده اند. 

 برخي از زنان فكر مي كنند خشونت يك 
مساله عادي در زندگيشان است

رييس مركز توس��عه، پيش��گيري و درم��ان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور، با بيان اينكه سازمان جهاني 
بهداش��ت در سال ۲۰۱3 خش��ونت عليه زنان از سوي 
ش��ركاي زندگي را حدود 3۰ درصد اعالم كرده اس��ت، 
اف��زود: اين آمار نش��ان مي دهد در كش��ور م��ا ميزان 
خشونت چندان خيلي باال نيست اما با اين وجود روند 
رو به گسترش خشونت نگران كننده است. زنان ايراني 
هنوز نمي دانند بايد موارد خش��ونت را به كجا گزارش 
كنند و ممكن اس��ت نگاه فرهنگي و سنتي باعث شود 
آنان فكر كنند خش��ونت بخشي از زندگشان است كه 
بايد آن را تحمل كنند. اين روانشناس با تاكيد بر اينكه 
اين اعداد ارقام بااليي را نشان مي دهند اظهار كرد: اگر 
اين رقم در س��طح كش��ور مبنا قرار بگيرد قطعا ميزان 
باالتري را در بس��ياري از استان ها نش��ان خواهد داد. 
نبايد فراموش كرد كه تهران نمونه كاملي از كل كشور 
نيس��ت، چراكه در تهران زنان نسبت به حق و حقوق 
خودشان آگاه ترند. همچنين رابطه زنان و مردان نيز به 
لحاظ س��طح فرهنگي با خشونت كمتري همراه است. 

اما در همين ش��هر هم آماري كه ديده مي شود كه كم 
نيس��ت و براي كاهش آن بايد كاري كرد. براتي س��ده 
با اش��اره به اينكه برخي از زنان فكر مي كنند خشونت 
يك مساله عادي در زندگيشان است، افزود: اين آسيب 
گريبانگير بس��ياري از زنان ايراني اس��ت. بسياري فكر 
مي كنند خش��ونت تنها ش��امل آس��يب هاي جسمي 
مي ش��ود درحالي كه انواع خشونت جسمي، عاطفي و 
كالمي و رواني نيز در اين دسته بندي قرار مي گيرند. 

اين روانشناس در ادامه با بيان اينكه آنچه در كشور 
ما بيش��تر رواج دارد و به چش��م مي آيد خش��ونت هاي 
شديد است، توضيح داد: انواع ديگري از خشونت وجود 

دارد ك��ه معموال خيلي مورد توجه قرار نمي گيرد. براي 
مثال خشونت عاطفي و كالمي نيز به همان اندازه مضر 
هستند و بايد آنها را هم در بحث خشونت در نظر گرفت. 
رييس مركز توسعه، پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيس��تي كش��ور با انتقاد از اينكه گاهي خشونت هاي 
كالم��ي و عاطفي از جانب زنان پذيرفته ش��ده اس��ت، 
تصريح كرد: نبود حمايت قانوني كارآمد يك سوي اين 
ماجرا قرار دارد و پذيرش زنان نسبت به خشونت اعمال 
ش��ده نيز، س��وي ديگري از اين ماجراست. گاهي زنان 
فكر كنند خشونت بخش��ي از زندگي است و به همين 
دليل به دنبال مطرح كردن آن نيس��تند. او با تاكيد بر 

اينك��ه زنان ايران معموال زماني براي طرح ش��كايت از 
خشونت به مراجع قانوني مراجعه مي كنند كه خشونت 
جسمي شديدي نسبت به آنها اعمال شده باشد اضافه 
كرد: زنان گاهي خشونت هاي جسمي ماليم تر را بخشي 
از زندگ��ي روزمره و سرنوشتش��ان مي دانند. اين روان 
ش��ناس انواع س��ركوفت ها، تحقيرها، مقايسه كردن ها؛ 
تاكيد بر نقايص، تمس��خر يا اهانت ك��ردن را از جمله 
انواع مصاديق خشونت هاي كالمي دانست و افزود: براي 
واكنش مناسب در مقابل خشونت نمي توان يك نسخه 
واحد ارائه كرد. اگر كسي بخواهد نسخه يي بپيچد بايد 
دقت كند ما در فرهنگي هس��تيم ك��ه در آن پذيرفته 
ش��ده زنان بايد در مقابل رفتارهاي همسرشان سكوت 
كنند؛ چه اين رفتارها درست باشد و چه نادرست نبايد 

به بيرون درز كنند. 

 زنان نبايد در قبال خشونت سكوت كنند
براتي س��ده با اش��اره به اينكه پذيرش خش��ونت، 
تقصير زنان نيس��ت و ريشه فرهنگي دارد، اضافه كرد: 
اين اتفاق درس��ت نيست و زنان بايد خشونت را اعالم 
كنند و دس��تگاه هاي متولي كه پيگير خشونت هستد 
نيز بايد به دنبال احقاق حقوق اين زنان باشند. از سوي 
ديگ��ر زنان در يك وضعيت متناق��ض قرار گرفته اند از 
يك طرف جنبه هاي فرهنگي باعث شده خيلي از زنان 
تمايل نداشته باشند زندگيشان از هم بپاشد به همين 
دليل س��طح بااليي از خشونت را تحمل مي كنند اما از 
طرف ديگر ش��رايط روز و رسانه ها و فضاي مجازي هم 
اعالم مي كنند كه آنان نبايد سكوت كنند. رييس مركز 
توسعه، پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
كش��ور ادامه داد: يكي از اين دو قطب به آنها مي گويد 
باز هم تحمل كن و زندگي خانوادگي را ادامه بده و سر 
ديگر هم مدعي است كه زن ها بايد اعتراض كنند. اين 
انتخاب هم از نظر روانشناسي آنها را به هم ميريزد اما 
به نظر مي رس��د زنان بايد كمك بخواهند و اين كمك 
را از دس��تگاه هاي مربوطه مطالبه كنند. براتي سده با 
اش��اره به اينكه در قانون برنامه شش��م حكمي وجود 
داردكه در آن دولت مكلف ش��ده س��امانه آسيب هاي 
اجتماعي و عوامل تعيين كننده آنها را مش��خص كند، 
اظهار كرد: در حال حاضر س��ازمان بهزيس��تي در اين 
راس��تا اقدام كرده و اين سامانه آماده شده و به مرحله 
اجرا در آمده است. براي مثال بهزيستي مراكز مشاوره، 
خانه هاي امن، اورژانس اجتماعي و خط تلفن ۱4۸۰ را 
براي كمك به زنان راه اندازي كرده است. مجموعه اين 
تالش ها نشان مي دهد كه زنان نبايد در قبال خشونت 

سكوت كنند. 

حادثه انفجار و آتش س��وزي در پااليش��گاه تهران كه باعث 
مرگ هفت كارگر و تكنيس��ين اين پااليش��گاه ش��د، به دليل 

خطاي انساني و بي تجربگي رخ داده است. 
عضو مجمع نمايندگان اس��تان تهران علت وقوع اين حادثه 
را بي تجربگي فني نيروي انساني مشغول در اين واحد صنعتي 

عنوان كرد. 
محسن عليجاني پس از بازديد از پااليشگاه شهيد تندگويان 
نف��ت ته��ران گفت: به اتف��اق جمعي از نماين��دگان و اعضاي 
ش��وراي شهر از پااليش��گاه تهران بازديد داش��تيم كه در اين 
بازدي��د ميداني، مديران��ي از وزارت خانه هاي نفت، كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي به همراه مديران فني و مديرعامل پااليش��گاه 

حضور داشتند. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس 
درمجلس ش��وراي اسالمي با اش��اره به بررسي ابعاد حادثه از 
جه��ت فني و انس��اني اظهار كرد: اين واح��د در يكي دو ماه 
گذش��ته تعميرات اساسي انجام داده اس��ت و به دليل وجود 
مورد خاصي در يكي از مخاذن تقطير، آنها مجبور مي ش��وند 
ك��ه يكي از كوره ها و مخازن تقطير را بررس��ي كنند. او ادامه 
داد: براي پاك س��ازي كوره از ماده سيال ديزل استفاده شده 
و با توجه به بخار اس��تفاده شده براي تخليه، مشعل هايي كه 
در كوره وجود داش��ته به صورت پايلوت و به صورت مش��عل 
وار با حرارت كم روش��ن بوده اس��ت وبه دليل اينكه ش��رايط 
تعمي��ر، اضطراري ب��وده آنها احتمال نمي دادن��د كه ديزل ها 
مشتعل شود اما در محل انتقال ديزل و بخار به ظرف تقطير، 
آتش س��وزي اتفاق افتاده اس��ت و بيشتر به نظر مي رسد كم 
تجربگي عامل حريق بوده اس��ت. عضوكميسيون بهداشت و 
درم��ان مجلس به خان��ه ملت گفت: در مجم��وع اين حادثه 
دلخراش منجر به جان باخت��ن ۷ نفر از كارگران، مكانيك ها 
و اس��تادكارها شده است و ابعاد گس��ترده تر آن بايد بررسي 
ش��ود كه هم كميس��يون انرژي مجلس و هم كميسيون هاي 
اجتماعي و بهداشت در صورت لزوم و در ابعاد وسيع تري اين 
موضوع را بررس��ي مي كنند تا اين حادثه تجربه يي براي اين 

پااليشگاه و پااليشگاه هاي ديگر كشور شود كه شاهد بروز اين 
حوادث ناگوار در آينده نباش��يم. نماينده م��ردم تهران، ري، 
ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس درمجلس شوراي اسالمي 
در ادام��ه تصريح كرد: نكته ديگري كه وجود دارد اين اس��ت 
كه وزارت نفت بس��ياري از پااليشگاه ها را به بخش غيردولتي 
واگذار كرده اس��ت اما بايد بتواند ضوابط منس��جم و مديريت 
يكپارچه يي را بر آنها اعمال كند تا مطمئن ش��ود كه ضوابط 
فني و اصول ايمني در اين پااليشگاه ها و مجموعه پتروشيمي 
رعايت مي ش��ود. عضو مجمع نمايندگان استان تهران تاكيد 
كرد: بررسي هاي اوليه و بازديد ميداني نشان مي دهد كه علت 
حادث��ه عدم تجربه كافي در مس��ائل فني بوده اس��ت چراكه 
تكنيسين ها مطمئن بوده اند كه اين شمعك ها با حرارت 3۰۰ 
درجه فارنهايت��ي كه دارند حريق ايجاد نمي كنند اما چون 3 
روز اين مس��اله به طول انجاميده فشار پشت مسير انتقالي از 
كوره به ظرف تقطير بيشتر شده و منجر به آتش سوزي شده 
اس��ت كه البته باز هم بايد كارشناس��ان فني در اين خصوص 
نظر دهند اما در مجموع مش��خص شد كه اين حادثه خداي 
نكرده عمدي نبوده است بلكه مي توان گفت كه ضعف تجربه 
و دانش فني، منجر به وقوع اين حادثه ش��ده است كه نوعي 

خطاي انساني محسوب مي شود. 

علت اوليه حادثه پااليشگاه تهران؛ بي تجربگي فني و انساني 
وزير آم��وزش و پرورش در جمع اعض��اي كميته فرهنگي 
شوراي توسعه وامنيت پايدار از فعاليت بيش از ۱۰هزار مدرسه 
ب��ا جمعيت زير ۱۰نفر در اس��تان هاي مح��روم مرزي با هدف 

توسعه عدالت آموزشي خبرداد. 
سيدمحمدبطحايي با اشاره به اهميت ارائه راهكارهايي براي 
هم انديش درخصوص توسعه دانس��ت پايدار در مناطق مرزي 
گفت: همجواري نيمي از استان ها با كشورهاي همسايه فرصت 
و تهديداتي را در پي دارد كه ناش��ي از تنوع قومي، فرهنگي و 

مذهبي است. 
وزير آم��وزش و پرورش اظهاركرد: تن��وع قومي، مذهبي و 
خرده فرهنگ هاي مناطق محروم مرزي، داش��تن برنامه براي 
تقويت توسعه پايدار را بيش از پيش ضروري ساخته تا بتوانيم 
به رفع مش��كالت فرهنگي و پرورشي و آموزشي دراين مناطق 

بپردازيم. 
وي ادامه داد: نبود يك اس��تراتژي مش��ترك در استان هاي 
م��رزي و تاكي��دات مق��ام معظم رهب��ري بر تقوي��ت آموزش 
و پ��رورش و توانمند س��ازي دانش آم��وزان مناط��ق م��رزي و 
راهكارهايي كه در س��ند تحول بنيادين آمده است، باعث شد 
تا تش��كيل شوراي توس��عه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور 
در ش��وراي امنيت ملي به تصويب برس��د. عضوكابينه تدبير و 
اميد تصريح كرد: پوش��ش تحصيلي دانش آم��وزان بازمانده از 
تحصيل، راهبردهاي كاربردي براي اس��تفاده از ظرفيت تمامي 
دس��تگاه هاي مرزي ازجمله مسائلي است كه توسط اين شورا 
پيگيري مي شود تاكنون اقدامات بسيار خوبي نيز در اين زمينه 
صورت گرفته اس��ت اما كافي نيس��ت و بايد بيش از پيش در 
اين زمينه تالش كرد. وي از ايجاد بيش از ۱۰هزار مدرس��ه در 
مناطق محروم مرزي با هدف توس��عه عدالت آموزشي خبرداد 
و خاطرنش��ان ك��رد: اختص��اص رديف اعتباري وي��ژه مناطق 
م��رزي، ايجاد حق مناطق مرزي براي معلمان با حمايت دولت 
و خزانه و تش��كيل مجتمع هاي آموزش��ي درمناطق محروم و 
پراكنده ازجمله خدمات نظام جمهور اس��المي در استان هاي 
مرزي اس��ت. بطحايي گفت: با وجود تالش هاي صورت گرفته 

همچنان با چالش هاي جدي در مناطق مرزي مواجه هستيم، 
اعتياد- دسترسي آسان به مواد مخدر- قاچاق كاال و شغل هاي 
كاذب، حض��ور افراد بي هويت در مرزه��ا، نبود انگيزه كافي در 
بين معلمان براي اش��تغال در مناط��ق مرزي، حضور كم رنگ 
روحانيت در مناطق مرزي، و دسترس��ي دانش آموزان مرزي به 
شبكه هاي تلويزيون كشورهاي همس��ايه ازجمله چالش هايي 

است كه با آن روبه رو هستيم. 
وي ادامه داد: نبود فضاهاي آموزش��ي مناس��ب در مناطق 
محروم مرزي به ويژه براي دختران باعث ش��ده تا بس��ياري از 
خانواده ه��ا به علت تعصبات قومي و مذهبي از ادامه تحصيل و 

حضور فرزندان دخترشان در مدرسه جلوگيري كنند. 
وزيرآموزش و پرورش توس��عه مراكز شبانه روزي در مناطق 
م��رزي را ضروري دانس��ت و افزود: با وجود آثار س��وء تربيتي 
كه ناش��ي از جدايي فرزندان از خانواده ها است تنها راه توسعه 
پوش��ش تحصيل��ي در 9 مناط��ق محروم مرزي ايج��اد مراكز 
ش��بانه روزي اس��ت كه البته برگزاري جش��نواره هاي فرهنگي 
و محلي، توس��عه اردوهايي كه سپاه پاس��داران در اين مناطق 
برگزاري مي كنند، توسعه اماكن فرهنگي و كتابخانه ها و امكان 
ورزش��ي و ايجاد مراكز مش��اوره به ويژه در مناطق اهل تسنن 
ازجمله انتظاراتي است كه بايد در مناطق مرزي علمياتي شود.

فعاليت 1۰ هزار مدرسه با جمعيت زير 1۰ نفر در استان هاي محروم

بدهي 150 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعيعبور زوار از مرز شلمچه رو به افزايش است
جانش��ين مع��اون هماهنگ كننده ناجا گف��ت: با تالش 
دست اندركاران اعم از مسووالن استاني و محلي و فرماندهان 
مستقر در مرز ش��لمچه مشكل خاصي در اين مرز نداريم و 
پايانه مرزي ش��لمچه آماده پذيرايي از كساني است كه قرار 

است از اين مرز به كربال بروند. 
محسن فتحي زاده بابيان اينكه پايانه مرزي شلمچه آماده 
پذيرايي از افرادي اس��ت كه مي خواهند از مرز شلمچه عبور 
كنند، ادامه داد: بر اساس گزارش ها، عبور زوار در اين مرز رو 
به افزايش است. جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا افزود: 
تا روزه��اي آينده اين جمعيت بازه��م افزايش مي يابد و به 
فرماندهي نيروي انتظامي استان خوزستان در اين خصوص 
تاكي��د كردم كه آمادگي خودش��ان را ب��اال ببرند و آمادگي 
پذيراي��ي از زواري كه در آينده به مرزها مي آيند را داش��ته 

باشند. 
او ب��ا اش��اره به ت��ردد زوار در مرز خس��روي اظهار كرد: 
مش��كلي در مرز خس��روي از نظر دولت ايران وجود ندارد و 
منتظر هس��تيم تا طرف عراقي آمادگي خود را براي پذيرش 
زوار اع��الم كن��د و به محض اين اعالم آمادگ��ي عبور از مرز 
انجام مي شود. جانش��ين معاون هماهنگ كننده ناجا افزود: 
تا اين لحظه به هيچ وجه مش��كل ترافيكي خاصي نداشتيم و 
در مس��يرها تردد روان است. فتحي زاده تاكيد كرد: تاكيد و 

توصيه ما به زوار عزيز اين است كه حتما با آمادگي كافي به 
مرزها مراجعه كنند زيرا بدون داش��تن پاسپورت، گذرنامه، 
روادي��د و ويزاي معتبر ام��كان عبور از م��رز را ندارند و در 
غير اين صورت حتما با زحمت مواجه مي ش��وند و به عقب 

برمي گردند و دچار مشكل مي شوند. 
او گف��ت: زوار در هنگام مراجعه به مرز آرامش و احتياط 
الزم را داشته باشند تا بدون كوچك ترين حادثه بتوانند اين 
س��فر را طي كنن��د. ويزاي زائران كربال باي��د داراي حداقل 

شش ماه اعتبار باشد.

مديركل درمان تامين اجتماعي اس��تان تهران با اش��اره به 
بدهي ۱5۰ هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي اظهار 
كرد: مش��كالت س��ازمان تامين اجتماعي ذاتي نيست و تبعي 
است كه بخش��ي از آن به بدهي هاي دولت به اين سازمان باز 

مي گردد. 
 محمدتقي خسرواني مقدم با بيان اينكه بدهي هاي دولت به 
سازمان تامين اجتماعي بسيار باالست، اظهار كرد: طبق آخرين 

آمارها، اين ميزان به ۱5۰هزار ميليارد تومان رسيده است. 
وي افزود: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه تصويب شده 
است كه دولت هر ساله بخشي از بدهي اش را با سازمان تامين 
اجتماعي تس��ويه كند. مديركل درمان تامين اجتماعي استان 
تهران با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي دو تفاوت عمده با 
ساير نهادها و دستگاه ها دارد، اظهار كرد: نخست آنكه مشكالت 
سازمان ذاتي نيست و تبعي است و بخشي از آن به بدهي هايي 
ك��ه دولت دارد بازمي گردد. از س��وي ديگ��ر تامين اجتماعي 
سازماني هزينه درآمدي اس��ت. تامين اجتماعي يك سازمان 
بين نسلي است كه منابع و تجهيزات آن متعلق به مردم بوده و 
حق الناس است. مديركل درمان تامين اجتماعي استان تهران 
با بيان اينكه بيش از نيمي از جمعيت كشور زير چتر حمايتي 
س��ازمان تامين اجتماعي قرار دارند، گفت: مخاطبان متنوعي 
داريم و تامين اجتماعي نيز متعلق به قشر زحمت كش كارگري 

است. وي با اشاره به طرح هاي در دست اجراي تامين اجتماعي 
در بخش درمان اظهار ك��رد: طرح هاي ملي به اجرا درآمد كه 
متاسفانه طي دو، س��ه دهه گذشته مغفول مانده بود. استقرار 
نظ��ام ارجاع داخلي از آن جمله اس��ت. همچنين طرح ارتقاي 
هتلينگ بيمارستاني از دو سه سال گذشته شروع شده است و 
مرحله اول آن با ۲۷ ميليارد تومان هزينه در دس��ت اجراست. 
همچنين حذف دفترچه هاي كاغذي در مراكز ملكي انجام شد 
و مرحله دوم آن حذف دفترچه ها در مراكز غيرملكي است كه 

به صورت پايلوت در چند استان در حال انجام است. 

 نتايج پژوهشي كه به تازگي در تهران توسط استادان دانشگاه علوم بهزيستي و 
توانبخشي انجام شده و در آن 1000 زن از مناطق 22 گانه شهر تهران به شكل تصادفي 

مطالعه شده بودند، نشان داد 27 درصد از زنان تهراني 19 تا 49 ساله در اين پژوهش 
اظهار كرده بودند كه در يك سال اخير مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته اند. 

اين پژوهش خشونت جنسي را نيز در حدود 5.4 درصد برآورد كرده است. همچنين 
خشونت كل، ميان زنان تهراني 5.5 درصد به شكل زياد و خيلي زياد اتفاق افتاده است
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بانك مركزي از افزايش معامالت و قيمت مسكن در 7 ماهه سال جاري گزارش داد

پيشروي مسكن در مسير رونق اندك

رييس سازمان حفاظت محيط زيست در جلسه شوراي شهر تهران خبر داد

كمك ۲ميليارد دالري دولت براي رفع مشكل پسماند

 گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين گزارش بان��ك مركزي از تحوالت بازار 
مس��كن پايتخت حكاي��ت از آن دارد كه در 7ماهه 
نخس��ت س��ال 1396 تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران به 99هزار واحد مس��كوني 
رس��يده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 
افزايش 6.3 درصدي را نش��ان مي دهد ضمن اينكه 
در اين مدت متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد 
مسكوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در ش��هر تهران 4.61ميليون تومان بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5  درصد افزايش 

داشته است. 
افزاي��ش قيمت خري��د و فروش ي��ك مترمربع 
زيربن��اي واح��د مس��كوني همچنين رش��د تعداد 
معامالت در 7ماهه س��ال جاري نس��بت به مش��ابه 
س��ال گذشته، نشانه خوبي مبني بر بهبود معامالت 
در سال جاري و تا حدودي نويدبخش رونق در بازار 
مس��كن است البته اين بهبود در صورتي رونق را به 
همراه دارد كه رون��د كنوني ادامه دار بوده و متوقف 

نشود. 

 كاهش مشتريان واحدهاي نوساز 
براس��اس گزارش منتش��ر ش��ده بان��ك مركزي 
در مه��ر ماه امس��ال تعداد معام��الت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به 13هزار و 815 واحد رسيد 
كه در مقايس��ه با ماه مش��ابه سال قبل 34.4 درصد 
افزايش داشته است. بررسي توزيع تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده به تفكيك عمر بنا در مهر ماه 
س��ال 1396 حاكي از آن اس��ت كه واحدهاي تا 5 
سال ساخت با س��هم 46.2 درصد بيشترين سهم از 
واحدهاي مسكوني معامله شده را به خود اختصاص 
داده اند. البته اين س��هم در مقايسه با مهر ماه سال 
قب��ل 5.3 واحد  درصد كاه��ش يافته و در مقابل به 
س��هم واحدهاي ب��ا قدمت 6 تا 10س��ال و بيش از 

15سال افزوده شده است. 
توزي��ع تع��داد معامالت انجام ش��ده بر حس��ب 
مناط��ق مختلف ش��هر تهران در مه��ر حاكي از آن 
است كه از ميان مناطق 22گانه شهر تهران منطقه 
5 با س��هم 16.9درصدي از كل معامالت، بيشترين 
تعداد قراردادهاي مبايعه نام��ه را به خود اختصاص 
داده اس��ت همچني��ن مناطق 4 و 2 ب��ه ترتيب با 

س��هم هاي 10.9و 9.8درص��دي در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. 

در مجموع 74 درصد از كل تعداد معامالت انجام 
ش��ده در ش��هر تهران مربوط به 10منطقه شهر )به 
ترتيب فراواني شامل مناطق5، 4، 2، 8، 14، 1، 10، 
7، 3 و 15( بوده و 12منطقه باقي مانده 26 درصد از 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند. 

 رشد 8.7 درصدي قيمت خريد 
در مهر ماه س��ال ج��اري ميانگي��ن قيمت يك 
مترمرب��ع زيربن��اي واحد مس��كوني معامله ش��ده 
از طري��ق بنگاه ه��اي معامالت ملكي ش��هر تهران 
4.79ميليون تومان بود كه نس��بت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال گذشته به ترتيب 0.7 درصد و 8.7 درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
بيش��ترين رش��د ميانگي��ن قيم��ت در اين ماه 
نس��بت به ماه مشابه س��ال95 به منطقه 17 معادل 
15.2 درص��د و كمترين ميزان رش��د به منطقه 22 

معادل 1.2 درصد تعلق دارد. 
در مي��ان مناط��ق 22گان��ه ش��هرداري تهران 
بيش��ترين ميانگي��ن قيمت يك مترمرب��ع زيربناي 
واحد مسكوني معامله ش��ده معادل 10.26ميليون 
توم��ان به منطقه يك و كمترين آن با 2.27ميليون 
تومان به منطقه 18 تعلق داش��ته اس��ت كه نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل ب��ه ترتي��ب 4.4 درصد و 

12.6 درصد افزايش را نشان مي دهند. 

 متراژهاي ارزان قيمت در صدر
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
ش��ده بر حس��ب قيمت يك مترمربع بنا در مهر ماه 
س��ال 96 حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني 
در دامنه قيمت��ي 3تا 3.5ميليون تومان به ازاي هر 
متر مربع بنا با س��هم 10.9 درصد بيشترين سهم از 
تع��داد معامالت ش��هر تهران را به خ��ود اختصاص 
داده و دامنه ه��اي قيمت��ي 2.5تا 3 همچنين 3.5تا 
4ميليون تومان به ترتيب با سهم هاي 10.2درصدي 

و 9.7درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
در اين ماه توزيع حجم معامالت به گونه يي بوده 
كه 57.2  درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر 
از متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني شهر 

تهران به فروش رفته اند. 

 واحدهاي پرطرفدار
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
شده بر حس��ب س��طح زيربناي هر واحد مسكوني 
در مهر ماه هم نش��ان مي دهد كه بيش��ترين سهم 
از معامالت انجام ش��ده به واحدهايي با زيربناي 60 
تا 70مترمربع معادل 15.3 درصد اختصاص داش��ته 

است. 
واحدهاي داراي زيربن��اي 50 تا 60 و 70تا 80 
مترمرب��ع به ترتي��ب با س��هم هاي 13.2درصدي و 
13.1درص��دي در رتبه هاي بعدي ق��رار دارند و در 
مجم��وع در اين ماه واحدهاي مس��كوني با س��طح 
زيربن��اي كمت��ر از 80 مترمرب��ع 50.9  درص��د از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 

 پرمعامله ترين واحد هاي مسكوني
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
ش��ده برحسب ارزش هر واحد حاكي از آن است كه 
در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررس��ي، واحدهاي 
مس��كوني با ارزش 150ت��ا 200ميلي��ون تومان با 
اختصاص 11.7 درصد بيش��ترين س��هم از معامالت 
انجام ش��ده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي 
داراي ارزش 100ت��ا 150ميلي��ون تومان و 200تا 
250ميلي��ون تومان هم هر ك��دام با اختصاص 9.8  
و 9.7 درص��د در رتبه هاي بعدي ق��رار گرفته اند در 
مجم��وع در اين ماه حدود 51  درص��د از معامالت 
مربوط ب��ه واحدهاي مس��كوني ب��ا ارزش كمتر از 

350ميليون تومان است. 

 رشد 7.5 درصدي اجاره  بهاي مسكن
در مهر ماه شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر 
تهران و در كل مناطق ش��هري نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل به ترتيب 8.4 درصد و 7.5 درصد رش��د 
داشته اس��ت، ماهيت قراردادهاي اجاره مسكن كه 
اغلب يك ساله تنظيم مي شوند و اثرپذيري شاخص 
اجاره بهاي مس��كن از سياس��ت هاي كنترل و مهار 
تورم س��بب تغيير متناسب اجاره بها با تحوالت نرخ 

تورم در كشور شده است. 
سهم هزينه مس��كن ش��امل اجاره بهاي مسكن 
اعم از ش��خصي و غيرشخصي در محاسبات شاخص 
كل به��اي كاال و خدم��ات مصرف��ي بر پايه س��ال 

100=1395 معادل 33.1 درصد است. 

گروه راه و شهرسازي|
عيسي كالنتري رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
روز گذشته با حضور در جلسه شوراي شهر تهران، ضمن 
ارائه گزارشي از وضعيت محيط زيست شهر تهران از دستور 
ويژه رييس جمهور ب��راي پرداخت 2ميليارد دالر از محل 
صندوق ذخيره ارزي براي حل مش��كل پسماند خبر داد.  
عيسي كالنتري با اشاره به جلسه اش با رييس جمهور گفت: 
جلسه   يك ساعته يي با رييس جمهوري درخصوص مسائل 
زيس��ت محيطي داشتم كه آلودگي كالن شهرها، پسماند، 
ريزگرد و حق آبه تاالب هاي كشور ازجمله موضوعاتي بود 
كه در اين جلس��ه مطرح شد. دو مشكل ابتدايي )آلودگي 
كالن شهرها و پسماند( آسان تر حل مي شود تا دو مشكل 
بع��دي.  وي اف��زود: رييس جمهور به من دس��تور داد كه 
ب��ا محمدباقر نوبخت مع��اون رييس جمهور تماس بگيرم 
ت��ا  2ميلي��ارد دالر از محل صندوق ذخي��ره ارزي براي 
حل مش��كل پس��ماندها از محل بودجه براي سال آينده 
تخصيص داده شود تا بتوانيم تا پايان 4 سال آينده مشكل 

پسماندهاي كشور را حل كنيم. 
كالنتري با بيان اينكه به طور متوس��ط حدود 90روز 
هواي آلوده داريم كه از شورا و شهرداري تهران مي خواهم 
اقدام عملي در اين زمينه انجام دهيم، اظهار كرد: 30درصد 
آلودگي هواي تهران متعلق به كاميون هايي است كه شبانه 
وارد تهران مي ش��وند و معموال عمر باالي 10 سال دارند. 
هيچ كس اين كاميون ه��ا را نمي بيند چراكه وقتي خواب 
هستيم وارد تهران مي شوند و هنوز در خواب هستيم كه 
تهران را ترك مي كنند، اما آلودگي ش��ان را براي مردم به 

جاي مي گذارند. 
كالنتري با تاكيد بر اينكه مشكل اصلي تهران، آلودگي 
هواس��ت، عنوان كرد: ممكن است براي حل اين مشكل 
چند كارخانه هم تعطيل شود. بايد همه با هم كمك كنيم 
تا اين مش��كالت حل ش��ود. اما قبول كنيد اگر شما اراده 
كنيد تا مش��كالت حل شوند بايد در مقابل گادفادرهايي 

)پدرخوانده( قرار بگيريد كه زورشان هم كم نيست. 

 پااليشگاه هاي غيراستاندارد تعطيل مي شوند 
كالنتري افزود: به مسووالن محيط زيست اعالم كرديم 
كه با دانشگاه ها قرارداد ببندند تا ساكن دايم پااليشگاه ها 
براي انجام تس��ت آاليندگي ش��وند. نه اينكه هر چند ماه 
يك ب��ار آزمايش هايي را در اين پااليش��گاه ها انجام دهند. 
الزم اس��ت محيط زيست ساكن دايم در پااليشگاه ها شود 
تا سوخت هايي را كه مدعي استاندارد بودن آن هستند را 
تست كنند، چراكه وزير نفت گفته اگر سوخت ها استاندارد 
نيس��تند آنها را تعطيل كنيد كه ب��ه زودي اين كار نيز در 

دستور كار قرار مي گيرد. 

 بوي نامطبوع اطراف فرودگاه امام خميني)ره( 
وي همچنين از دستور رييس جمهور براي پيگيري و 
رفع بوي نامطبوع در اطراف فرودگاه امام خميني)ره(  خبر 
داد و گف��ت: در منطق��ه 4، 5 كيلومتري بوي نامطبوعي 
كه متعلق به 14، 15 واحد آالينده اس��ت در فضا پخش 
مي ش��ود كه اي��ن واحدها نيز در حال اصالح هس��تند و 

اميدواريم تا تابستان سال آينده اين مشكل مرتفع شود. 
 رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه در 
جنوب تهران 60 منطقه زباله سوزي وجود دارد، گفت: اين 
مناطق براي ديروز و امروز نيستند و جاي سوال است كه 
ش��هرداري در راس��تاي اين مهم چه كرده؟ چراكه برخي 
زباله و الس��تيك را آتش مي زنند تا فلزات موجود در آن 

را بردارند و برهمين اساس يكي از قوي ترين مديركل هاي 
محيط زيس��ت را به تهران آورديم تا ظرف س��ه ماه آينده 
اين مش��كل را حل كنند. ش��هرداري تهران نيز بايد وارد 
عمل شود چراكه شهرداري با يك متر ساختمان غيرمجاز 

برخورد مي كند، اما اين مشكالت را نمي بيند؟
كالنت��ري در مورد تاثير موتورس��يكلت ها بر آلودگي 
هوا گفت: وزي��ر صنايع اين آمادگي را دارد كه موتورهاي 
غيراس��تاندارد را از رده خارج كند و اگر شورا و شهرداري 
هم كمك كنند به طور عملي وارد مبارزه با آلوده كنندگان 
هواي تهران خواهيم ش��د و حرف بس اس��ت و بايد كار 

كنيم. 

 جريمه واحدهاي آالينده 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه 422 صنعت آالين��ده در تهران 
شناسايي شده و سازمان حفاظت محيط زيست نيز به آنها 
اخطار داده اس��ت، گفت: شهرداري جريمه اين واحدهاي 
آالينده را بايد صرف رفع آلودگي كند نه اينكه اين جريمه 
را صرف كارهاي ديگر كند و براي رفع كسري بودجه اش 

درنظر بگيرد. 
كالنت��ري ب��ا بي��ان اينكه متاس��فانه قانون 5 س��اله 
مجل��س براي حمايت از س��اخت خودروه��اي داخلي به 
قانون 30س��اله تبدل شده اس��ت، گفت: در برخي موارد 
محيط زيست و ش��هرداري به تنهايي زورشان نمي رسد و 
الزم است دستگاه هاي ديگر نيز وارد شوند. رييس جمهور 
حامي هواي پاك اس��ت و ما را در دستيابي به اين هدف 

كمك مي كند. 

 سرنوشت منابع تامين آب تهران
وي همچنين با اشاره به مشكالت منابع تامين كننده 
آب تهران گفت: به مديركل اس��تان تهران دستور داده ايم 
كه ش��رايط را براي حل آلودگي اطراف منابع آبي تهران 
سختگيرانه تر كند، چراكه شايد باورتان نشود جاهايي كه 
محل تامين آب تهران هس��تند، همچون سد الر، لتيان، 
كرج، جاجرود و... محل شست وشوي گاو و گوسفند شده 
اس��ت و بايد محل حفاظت ش��ده را تشديد كنيم اما اين 
مهم تا جايي قابل انجام اس��ت كه زورمان برس��د، چراكه 
محيط بانان مان محكوم به كش��ته ش��دن هس��تند و اگر 

كارشان را هم انجام دهند محكوم به قصاص مي شوند. 
وي اف��زود: قانون محيط بان��ان نيز در مجلس در حال 
بررسي اس��ت و براي حفاظت از منابع آب تهران نيازمند 
كمك شورا و شهرداري هستيم، چراكه براساس استانداردها 
تا شعاع 200 متري منابع آبي افراد ممنوع الورود هستند، 
ام��ا برويد ببينيد كه گله گله گوس��فندان در اين منطقه 

شست وشو داده مي شوند. 

 ۲0 درصد آلودگي هواي تهران از يك نيروگاه
كالنتري در بخش دوم سخنان خود كه پس از استماع 
ديدگاه هاي اعضاي شوراي شهر انجام شد، گفت: بررسي ها 
نشان داده است كه 20درصد آلودگي هواي تهران و كرج 
به دليل فعاليت يك نيروگاه اس��ت و وزير نفت نيز تاكيد 
كرده كه اگر پااليش��گاهي س��وختش غيراستاندارد باشد 
تعطيلش كنيد. نيروگاهي همچون نيروگاه شهيد رجايي 
در روزهايي كه وارونگي دما را ش��اهد هس��تيم 20درصد 

آلودگي هوا را توليد مي كند. 
وي با بيان اينكه تعداد و وضعيت كارخانه هاي آالينده 
در پايتخت مش��خص اس��ت، اما بايد اراده و عزمي جدي 
در زمينه بهبود ش��رايط داشته باش��يم، گفت: به عنوان 

مث��ال، 50 كارخانه آالينده در ته��ران داريم كه تعطيلي 
آنها موجب بيكاري حدود 10 هزار نفر مي شود. حال بايد 
تصميم بگيريم كه اولويت ما هواي پاك است يا موضوعات 

ديگر. در اين زمينه بايد تصميماتي گرفته شود. 

 تعداد قربانيان آلودگي هوا
بع��د از صحبت ه��اي ريي��س س��ازمان حفاظ��ت از 
محيط زيس��ت، مجيد فراهاني عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه ش��وراي شهر با اشاره به آماري از قربانيان آلودگي 
هوا در ش��هر تهران، گفت: در شهري زندگي مي كنيم كه 
قربانيان آلودگي هوا معادل سقوط يك ايرباس 500 نفره 

در هر هفته است. 
ب��ه گفته وي، انتظار اين بود كه امروز برنامه عملياتي 
به ش��كل مدون توسط رييس س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت ارائه مي ش��د كه وظايف هر يك از دستگاه ها در 
آن مشخص شده باش��د. سازمان حفاظت محيط زيست 
موظف بود، برابر قانون ظرف مدت 10سال شرايط هوا را 
به كيفيت سالم و قابل تنفس مي رساند. اين در شرايطي 
است كه طرح جامع حمل و نقل شهر تهران نيز به تصويب 
رسيده است.  فراهاني با بيان اينكه آلودگي هوا در تهران 
به طور متوس��ط موجب كاهش 5 سال از عمر تهراني ها 
شده است، گفت: متاسفانه در تهران براساس آمار در سال 
1384 بيش از 10هزار نفر بر اثر آلودگي هوا كشته شده اند 
كه در سال 1395 اين رقم به بيش از 2برابر افزايش يافته 
است. تهران جزو 3 شهري كه بدترين كيفيت هوا را دارد، 

قرار گرفته است. 

 نقشه آلودگي هاي زيست محيطي پايتخت
احم��د مس��جد جامعي، عضو كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي شورا نيز در اين جلسه با بيان اينكه آلودگي هاي 
منطقه يي و ناحيه يي ش��هر تهران زياد است اما همه آنها 
قابل حل هستند، خواستار تهيه نقشه آلودگي هاي زيست 
محيطي ش��هر تهران ش��د.  وي با تاكيد بر اينكه در هر 
منطقه يي آلودگي هاي زيست محيطي ويژه يي وجود دارد، 
افزود: در مورد تهران نقش��ه آلودگي هاي زيست محيطي 
نش��ان مي ده��د در نق��اط مختلف آلودگي هاي زيس��ت 
محيطي يكسان نيست و حتي نوع آنها نيز متفاوت است. 
از اي��ن رو بايد با در نظر گرفتن مقتضيات تهران براي هر 
محله و ناحيه نسخه ويژه يي پيچيده شود و نمي توان كل 
ته��ران را به صورت واحد مورد بررس��ي ق��رار داد.  عضو 
ش��وراي شهر تهران ادامه داد: اگر به كارخانه هاي سيمان 
در تهران توجه ويژه نش��ود، ذرات ناش��ي از توليدات آنها 
آسيب هاي زيادي به شهروندان اين شهر مي زند. به شكلي 
كه امروز نيز برخي از شهروندان تهران آلودگي هاي ناشي 
از اين توليدات را حس مي كنند.  مسجدجامعي ادامه داد: 
س��بزيجاتي كه با آب هاي آلوده آبياري مي شوند، نياز به 
توجه ويژه دارند. كارخانه هاي ش��ن و ماسه، روغن نباتي 
و توليد لبنيات كه بررس��ي هر يك از آنها پيچيدگي هاي 
خاص خود را دارد بايد مورد توجه قرار گيرد. بي ترديد هر 
ي��ك از آنها را كه مي خواهيم در چارچوب قانون بياوريم، 

مقاومت هاي شديدي انجام مي شود. 

 پدرخوانده ها اجازه نمي دهند
حسن رسولي، عضو كميس��يون برنامه و بودجه شورا 
نيز در واكنش به سخنان رييس سازمان حفاظت از محيط 
زيست در صحن شوراي شهر تهران گفت: صنايع خودرو، 
صنايع الستيك و صنايع سيمان بدشان نيايد اما مشكل 

اصلي آلودگي هوا به همين ها بازمي گردد. پدرخوانده هاي 
مافيايي اجازه نمي دهند حتي دستورات رييس جمهوري 
الزم االجرا باش��د.  وي خطاب به كالنت��ري اظهار كرد: با 
اين شيوه نمي شود كارها را پيش برد. بايد با صراحت ذاتي 
ب��ا واحدهاي آالينده برخورد ش��ود. ديگر زدن حرف هاي 
قشنگ گذشته است و بايد كارهاي جسورانه يي با حمايت 

مردم و رسانه هاي اجتماعي صورت دهيم. 
رس��ولي با اش��اره به خطر آلودگي ه��وا ادامه داد: اگر 
حاكميت تكليف آلودگي هوا را روش��ن نكند، آلودگي هوا 
تكليف حاكميت را روشن مي كند. از سن و سال من و شما 

گذشته كه حرف هايي بزنيم كه ديگران خوششان بيايد. 
محس��ن هاش��مي نيز در واكنش به اظهارات رسولي 
خطاب به كالنتري گفت: منظور اعضا اين اس��ت كه شما 
هم مثل محيط بانان كش��ته شويد! ش��هربانو اماني، عضو 
كميس��يون عمران و حمل و نقل نيز گفت: هنوز صداي 

آلودگي خاك درنيامده اما مهيب تر از آلودگي آب است. 
مرتضي الويري، رييس كميس��يون برنام��ه و بودجه 
ش��وراي ش��هر تهران نيز بع��د از ش��نيدن صحبت هاي 
كالنتري درخصوص حذف موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
صحبت كرد و گفت: موتورس��يكلت هاي منشأ 30درصد 
آلودگي كالن شهرها هستند و سازمان محيط زيست بايد 
ظرف 3س��ال اين موتورها را جمع آوري كند.  به گزارش 
مهر، مرتضي الويري در جلس��ه علني شوراي شهر تهران 
پس از ارائه گزارش معاون رييس جمهوري افزود: قوانين و 
مقررات متعدد درخصوص كنترل و كاهش آلودگي هوا در 
شهر ايران تحت عنوان قانون »هواي پاك« مصوب مجلس 
شوراي اسالمي در سال 96 تصويب شده و سازمان محيط 
زيس��ت بايد ناظر اجراي اين قانون باش��د.  وي ادامه داد: 
نخستين س��وال كليدي اين است سياست ها و راهبرد ها 
س��ازمان در اجراي قانون و نظارت بر آن چگونه اس��ت؟ 
در س��نوات گذشته قوانين و مقررات متعدد وجود داشته 
اما متاس��فانه وضعيت آلودگي هوا به ويژه در كالن شهر ها 
بدتر ش��ده است. از اين رو ارائه ديدگاه درخصوص اجراي 
قانون هواي پاك در 34ماده و تبصره هاي ذيل آن مي تواند 
ش��روع اقدام��ات اجرايي ب��راي مديري��ت آلودگي هواي 

ش��هر تهران باش��د.  الويري اظهار كرد: از ديگر قوانين و 
مقررات كليدي درخصوص كاهش آلودگي هوا تش��كيل 
كارگروهي بر اجراي كاهش آلودگي هواي كالن ش��هرها 
مصوبه هيات وزيران اس��ت ك��ه از مهم ترين بندهاي آن 
ممنوعيت ش��ماره گذاري موتورسيكلت هاي كاربراتوري و 
برنامه ريزي براي موتورس��يكلت هاي برقي و توليد آن در 
كشور است. چرا اين موضوع در دولت پيگيري نمي شود تا 
سهم آاليندگي موتورسيكلت ها كه بيش از 30درصد كل 
آلودگي هواي ش��هر تهران را شامل مي شود، حذف شود. 
درخواس��ت مي شود اين موضوع در دس��تور كار سازمان 
محيط زيست قرار گيرد و موضوع در دولت پيگيري شود. 
وي تاكيد كرد: زمان توليد و عرضه موتورسيكلت هاي 
كاربرات��وري در كش��ور ب��ه پايان رس��يده و الزم اس��ت 
س��ازمان محيط زيس��ت در ي��ك دوره حداكثر 3س��اله 
برنام��ه جمع آوري موتور ه��اي كاربراتوري به خصوص در 
كالن شهر ها را طراحي و با كمك ساير دستگاه هاي مندرج 
در تصويب نامه كارگروه اجراي برنامه كاهش آلودگي هوا 

كالن شهر ها اجرايي كند. 

 ورود ۲ هزار واگن جديد به مترو 
رييس ش��وراي شهر تهران نيز در پايان جلسه از ورود 
2ه��زار واگن جديد در آينده نزديك به خطوط مترو خبر 
داد و گف��ت: اگرچ��ه درحال حاضر 7خط مترو در ش��هر 
تهران فعال اس��ت اما برخي از ايس��تگاه هاي اين خطوط 
تكميل نشده اند و بايد تالش شود اين ايستگاه ها تجهيز و 

مورد استفاده شهروندان قرار بگيرد. 
وي با اش��اره به اينكه درحال حاضر كمتر از 2ميليون 
سفر از طريق مترو انجام مي شود، گفت: تالش مي شود در 
اين دوره از مديريت شهري در آينده نزديك ميزان سفرها 

و توسعه خطوط مترو افزايش يابد. 
رييس شوراي ش��هر تهران با اشاره به پرداخت سهم 
دولت در بخش مترو گفت: براساس قانون دولت بايد 50 
درص��د از اعتبارات مترو را پرداخت كند كه اميدواريم در 
اي��ن زمينه اتفاقات خوبي بيفت��د. اينكه در آينده نزديك 

2هزار واگن جديد وارد خطوط مترو خواهد شد. 

 سبقت قيمت مسكن
از تورم در نيمه دوم 96

رييس س��ابق اتحاديه امالك گفت: پيش بيني من اين 
است كه در نيمه دوم سال جاري قيمت مسكن مقدار اندكي 

از نرخ تورم باالتر قرار گيرد. 
به گزارش ايس��نا، مصطفي قلي خس��روي با حضور در 
بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها اظهار 
كرد: دولت دوازدهم به فكر اين است كه تسهيالت بهتري را 
براي خريداران و سازندگان مسكن در نظر بگيرد و شنيده ايم 
كه سعي كرده تسهيالت را افزايش دهد. از اين رو اميدواريم 
اثر اين تسهيالت را در نيمه دوم سال جاري شاهد باشيم و 
معامالت مسكن افزايش يابد. پيش بيني من اين است كه در 
6ماهه دوم س��ال جاري قيمت مسكن مقدار اندكي باالتر از 

نرخ تورم قرار گيرد. 
رييس سابق اتحاديه امالك در خصوص تعداد معامالت 
مسكن نيز گفت: معامالت مقداري خود را نشان داده است 
البته در ماه هاي محرم و صفر به دليل اعتقادات مردم، خريد 
و فروش مس��كن كاهش مي يابد اما احتماال بعد از ماه صفر 

مجددا شاهد افزايش معامالت امالك خواهيم بود. 
وي در خص��وص قيمت هاي نجومي مس��كن در بعضي 
مناطق گفت: برنامه ما اين اس��ت كه طي همكاري با وزارت 
دادگس��تري قيمت هاي بي رويه يي كه بعض��ا متري 48 يا 
36ميليون تومان براي امالك تعيين مي شود را ساماندهي 
كنيم، چرا كه معتقديم قيمت گذاري بايد بر اس��اس اصولي 
باش��د. اگر كارشناسي را اصالح كنيم و قوه قضاييه نيز با ما 
هماهنگ باش��د، مي توان در اين خصوص اقدامات مناسبي 
را انجام داد. اتحاديه نيز با اس��تفاده از دانش��گاهي كه دارد، 
مشاوران مجربي را تربيت كند تا به ساماندهي بازار مسكن 

كمك كنند. 

 مشكل توزيع 
زمان بازگشت زائران اربعين 

رييس س��ازمان راه��داري با بيان اينك��ه در زمان رفت 
زائران مشكل توزيع زمان سفر نداريم، گفت: مشكل در زمان 
برگشت روزانه 250هزار زائر از عراق به شهرهاي ايران است. 
به گزارش س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي داود 
كشاورزيان ارتقاي ايمني را اولويت مهم راهداري كشور ذكر 
كرد و افزود: در زمان رفت زائران حسيني به عتبات عاليات 
به لحاظ توزيع زمان س��فر مش��كلي وجود ندارد اما مشكل 
در زمان برگشت آنهاست به طوري  كه بعد از مراسم اربعين 
به طور ميانگين روزانه 250هزار زائر از كش��ور عراق خارج و 
قصد ورود به كش��ور و شهرهاي خود را دارند و شركت هاي 
حمل ونقل مسافري براي جابه جايي آنها تالش حداكثري را 

انجام مي دهند.  
او ادامه داد: با وجود محدوديت ها و مضيقه هاي مالي در 
اين بخش اولويت با ايمني در جاده ها براي كاهش س��وانح 

رانندگي و افزايش ايمني سفرهاي هموطنان است. 
كشاورزيان با تاكيد بر اينكه مديران حوزه راه بايد اشراف 
و تسلط كامل به حوزه كاري خود داشته باشند، تصريح كرد: 
هر چند كه اين حجم س��فر با توجه به ظرفيت ها و امكانات 
موجود در يك  روز براي شركت ها و گيت ها پيش بيني نشده 
اس��ت اما تالش مي ش��ود، زائران كربالي حسيني حداكثر 

رضايت را از خدمات ارائه شده داشته باشند. 

 تحصيل 553 هكتار زمين 
در سال جاري 

معاون امالك  و  حقوقي س��ازمان ملي زمين  و  مسكن 
گفت: برنامه سازمان در حوزه تحصيل اراضي در محدوده 
ش��هرها براي س��ال جاري، تحصيل يك ه��زار هكتار از 
اراضي در محدوده شهرهاس��ت ك��ه از اين مقدار تا پايان 
شهريورماه سال جاري )96( نزديك به 553 هكتار يعني 

بيش از 50 درصد آن محقق شده است. 
مهدي ابراهيمي درگفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرس��ازي افزود: وظايف سازمان در سه حوزه تحصيل 
زمي��ن، تعيين تكلي��ف اراضي موات و انطب��اق زمين هاي 
مح��دوده ش��هري با طرح هاي باالدس��ت اع��م از جامع، 
تفصيلي و ناحيه يي خالصه مي ش��ود كه برنامه س��ازمان 
تحصي��ل 22هزار هكتار زمين در محدوده و حريم ش��هر 
است.  او ادامه داد: بر اساس قانون زمين و اراضي شهري 
تامين زمين براي طرح هاي توس��عه  شهري اعم از مسكن 
و خدمات عمومي بر عهده س��ازمان ملي زمين  و  مسكن 
است و س��ازمان وظيفه دارد به نمايندگي از وزارت راه و 
شهرس��ازي اراضي ش��هري را در قالب محدوده و حريم 

تعيين تكليف كند. 
به گفت��ه ابراهيم��ي از آنجايي كه تولي��د زمين تابع 
تصميمات خاص قانوني اس��ت، تحصي��ل آن از دو منظر 
كلي قانوني انجام مي ش��ود. بدين معن��ا تحصيل زمين به 
موج��ب م��اده 10 قانون زمين ش��هري در ح��وزه منابع 
طبيعي و جزو انفال و مالكيت عمومي اس��ت و زماني كه 
در حريم و محدوده ش��هر قرار مي گيرد، نمايندگي آن به 
اراضي شهري تغيير مي كند و جزو برنامه هاي عملكردي 

وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد. 

ايرانشهر

عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران در 7 ماهه نخست سال هاي 94-96
درصد تغيير7 ماهه نخست

13941395139613951396
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درصد تغييردوره زماني
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 گزارش جلسه مجمع عمومي عادي
 و فوق العاده ساالنه 1396
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، بزرگ ترين هلدينگ پتروشيميايي كشور بوده و با در اختيار داشتن زيرساخت هاي 
مالي، فني و نيروي انساني الزم جهت توسعه همه جانبه، دستيابي به جايگاه سودآورترين هلدينگ كشور با اعتبار جهاني را به 
عنوان چشم انداز خود قرار داده است. اين شركت با حدود 24/5ميليون تن ظرفيت توليد محصوالت متنوع پتروشيميايي شامل 
خوراك و س��وخت، آروماتيكي، پليمري، پايه و مواد شيميايي، بزرگ ترين شركت توليد كننده محصوالت پتروشيمي در كشور 

محسوب شده و بيش از 40 درصد ظرفيت محصوالت پتروشيمي كشور را در اختيار دارد. 

 جايگاه در بين شركت هاي برتر ايران
 كسب عنوان دومين شركت برتر در ميان 500 شركت پس از بانك ملي ايران

 رتبه اول در شاخص ارزش افزوده
 رتبه اول بيشترين صادرات با 2925107 هزار دالر

 رتبه اول در باالترين ارزش افزوده
 رتبه اول در بيشترين سودآوري
 رتبه اول در باالترين ارزش بازار

 رتبه اول در گروه شركت هاي پتروشيمي

جلس��ه مجمع عمومي عادي س��االنه عملكرد س��ال مالي منتهي به 1396/03/31 شركت صنايع پتروشيمي 
خليج فارس)سهامي عام( رأس ساعت 09:30 صبح روز يك شنبه مورخ 1396/07/30 با حضور بيش از 95درصد 

سهامداران برگزار گرديد. 
تركيب هيات رييس��ه مجمع با حضور آقاي محس��ن علم بيگي به عنوان رييس مجمع و نظارت خانم ها زهرا 

وهاب نژاد و ويدا بيگدلي و به دبيري آقاي مرتضي رحيميان سراي تشكيل شد. 
همچنين نماينده بورس و نمايندگان س��ازمان حسابرس��ي و س��ازمان خصوصي س��ازي نيز در جلسه حضور 

داشتند. 
مجمع پس از اس��تماع گزارش هيات مديره توس��ط مديرعامل محترم جناب آقاي مهندس عادل نژادسليم و 

گزارش بازرس قانوني تصميمات ذيل را اتخاذ نمود: 
صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت اصلي شامل ت�رازنامه و صورت سود و زيان و جريان وجوه نقد براي 
سال مالي منتهي به 1396/03/31 مورد تصويب قرار گرفت.   »سازمان حسابرسي« به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1396/03/31 انتخاب و اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و 

بازرس قانوني به هيات مديره شركت تفويض گرديد. 
 »روزنامه هاي دنياي اقتصاد و اطالعات« بصورت توأم به عنوان روزنامه هاي كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي 

رسمي شركت انتخاب گرديدند. 
 اشخاص ذيل به عنوان اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند:  

شركت ملي صنايع پتروشيمي به شناسه ملي 10100398212
شركت گروه پتروشيمي تابان فردا به شناسه ملي 10103804104

شركت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي به شناسه ملي 10220124165
شركت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي به شناسه ملي 10360039835

شركت سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين به شناسه ملي 10420205695
 معامالت مشمول ماده 129 اصالحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت. 

مقرر گرديد مبلغ 400 ريال به ازاي هر س��هم جمعاً مبلغ »20« هزار ميليارد ريال خالص به صاحبان س��هام 
از محل س��ود قابل تخصيص پرداخت گردد و الباقي پس از كس��ر پاداش مصوب مجمع به حس��اب سود و زيان 

انباشته نقل به سال مالي بعد منظور گردد. 

حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره شركت در ازاي هر ماه و )برگزاري حداقل دو جلسه در ماه( بصورت 
ناخالص معادل مبلغ )000،000، 18( ريال تعيين گرديد. 

براي قدرداني از مديرعامل و اعضاي هيات مديره مبلغ نه ميليارد و دويست ميليون ريال بصورت ناخالص به 
عنوان پاداش تصويب و قابل پرداخت به اعضاي حقوقي است.

 پيام هيات مديره
سهامداران عزيز و گرامي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس

خداوند بزرگ را سپاس��گزاريم كه يك س��ال ديگر توفيق خدمت، تالش و كوش��ش به ما عنايت نمود و هم 
اينك آماده ايم نتايج فعاليت هاي يكس��اله هيات مديره، مديران و كاركنان شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 

را تقديم مجمع محترم عمومي عادي ساالنه صاحبان گرامي سهام نماييم. 
س��ال گذشته همانند س��ال هاي قبل مسير پر فراز و نش��يبي را در عرصه هاي گونا گون طي نموديم كه تاثيرات 
مستقيم و غيرمستقيمي بر فعاليت ها و اقدامات شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و فضاي كسب و كار داشته 
اس��ت. نوسانات قيمت نفت، تغيير و تحوالت نرخ ارز، شرايط محيطي بازار محصوالت نفتي و پتروشيميايي، شرايط 
سياس��ي و اقتصادي حاكم بر منطقه، نتايج حاصل از توافقات برجام، ورود تيم هاي مذاكرات سرمايه گذاري به ايران، 
ورود رقباي داخلي و خارجي جديد، بازارهاي كشورهاي همسايه به ويژه عراق، ريسك هاي عملياتي، مديريت پروژه 

طرح هاي توسعه اي، بازارهاي اشباع شده و ريسك هاي مالي از جمله مواردي است كه مي توان به آنها اشاره نمود. 
ش��ركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در سال گذشته سعي نموده با پياده سازي برنامه استراتژيك خود در 
جهت تحقق اهداف راهبردي تدوين ش��ده گام بردارد و در اين مس��ير همواره تحوالت و شرايط محيطي را رصد 
كرده و با توجه به حساسيت هاي موجود، مسير حركت خود را مورد بازنگري و اصالح قرار داده و در زمان مناسب 
اقدامات الزم را برنامه ريزي و اجرا كند. هر چند كه طي طريق در اين مس��ير با كم و كاس��تي هايي مواجه بوده و 
نتوانسته ايم صد درصد آنچه را شايسته شما عزيزان است به دست آوريم اما ايمان و اطمينان داريم كه با ياري 
پروردگار متعال و همراهي ش��ما خوبان قادر خواهيم بود، مس��ير هاي سخت تر و متالطم را پشت سر گذاشته و 

اهداف ترسيم شده را محقق  سازيم. 
در س��ال گذش��ته همچون سنوات قبل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس استراتژي كلي خود »توسعه و 
ارزش آفريني پايدار« را پيگيري و برنامه هاي عملياتي خود را براس��اس آن تدوين نموده است و ارزيابي عملكرد 
خود و ش��ركت هاي تابعه را هر س��ه ماه يك  بار در حوزه هاي مختلف براساس روش ارزيابي متوازن رصد كرده و 

كنترل هاي الزم را مبذول داشته است.
حاصل اين تالش ها و اقدامات، دس��تاوردهايي اس��ت كه باعث گرديده شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 
به عنوان هلدينگ برتر در كش��ور مطرح و در صنعت پتروش��يمي پيشرو باشد و در عرصه هاي جهاني نيز برندي 
درخور توجه براي خود ارائه نمايد. در ادامه ش��رح كلي از نتايج عملكرد در 5 حوزه مالي، ذي نفعان، فرآيندهاي 

داخلي، مسووليت هاي اجتماعي و يادگيري و رشد خدمت شما سها مداران ارجمند تقديم مي گردد. 
در حوزه فرآيندهاي داخلي، هلدينگ خليج فارس توانس��ته است براس��اس برنامه هاي درنظر گرفته شده و اقدامات صورت 

پذيرفته ركورد توليد بالغ بر 6/ 19 ميليون تن معادل 82 درصد ظرفيت طراحي را ثبت نموده و نسبت به سال گذشته افزايش 
8/ 4 درصد را رقم بزند. همچنين در راستاي سياست هاي اجرا شده در اين منظر مي توان به توليد اقتصادي، هم افزايي و استفاده 
از ظرفيت هاي خالي با انتقال گاز كلر از شركت پتروشيمي اروند به شركت كيمياي پتروشيمي بندرامام، صادرات به موقع نفتاي 
تصفيه ش��ده پتروشيمي نوري، بازسازي و راه اندازي واحدNF 2 ش��ركت پتروشيمي بندرامام، راه اندازي واحدهاي نيتروبنزن، 
آنيلين و PMA فاز دو پتروش��يمي كارون، دعوت از ش��ركت هاي معتبر اروپايي و صاحب تكنولوژي جهت دريافت جديدترين 
تكنولوژي ها و تامين كاتاليست ها با راندمان باالتر براي شركت هاي توليدي زيرمجموعه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 
و اجراي استراتژي هاي شركت در زمينه مديريت انرژي كه منجر به كاهش 3  درصد مصرف انرژي در مجموعه شركت صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس گرديده اس��ت، نام برد. در حوزه مالي و اقتصادي نيز ش��ركت صنايع پتروشيمي خليج فارس با اعمال 
سياس��ت هاي كالن درنظر گرفته ش��ده موفق گرديده عالوه بر مديريت بهينه وجوه و كاهش هزينه هاي مالي نسبت به كاهش 
هزينه هاي پش��تيباني از طريق تنظيم سياست هاي رفاهي و حذف هزينه هاي فاقد ارزش افزوده نيز اقدام نمايد. همچنين اين 
شركت درخصوص تامين منابع مالي طرح هاي توسعه يي با تامين مالي از طريق تسهيالت يوزانس از شركت هاي ماروبني و ايتوچو 
ژاپن هر يك به مبلغ 320 ميليون يورو كه تا سقف 640 ميليون يورو قابل افزايش است و همچنين تامين مالي شركت هاي تابعه 
از طريق انتشار 1,000ميليارد ريال اوراق سلف موازي استاندارد براي پتروشيمي ايالم و مبلغ 2,000 ميليارد ريال اوراق مشاركت 

براي طرح يك ميليون تني پتروشيمي گچساران مبادرت نموده است. 
موثر شدن قرارداد وام ارزي از صندوق توسعه ملي به مبلغ 2/ 2 ميليارد دالر براي پروژه بيدبلند تحت قرارداد مشاركت مدني 
با بانك س��په )بانك عامل( به نمايندگي از سنديكاي بانكي ش��امل بانك هاي ملت، سپه، صنعت و معدن، پارسيان و تجارت و 
دريافت يك ميليارد دالر از وام مذكور، بازگرداني شركت پتروشيمي مبين و كسب سود به مبلغ 2,064,764 ريال و انتقال بدهي 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و شركت هاي تابعه از شركت ملي صنايع پتروشيمي به شركت ملي نفت ايران و تقسيط 
بدهي مذكور از تاريخ 14/ 11/ 1395 به مدت 4 سال بدون سود و كارمزد به مبلغ 2,150 ميليون دالر و خريد 50درصد از سهام 
شركت پتروشيمي همت از ديگر دستاوردهاي شركت در اين حوزه است. در منظر ذي نفعان نيز با متنوع سازي ترم هاي فروش 
محصوالت براي نفوذ در بازارها و افزايش حاش��يه س��ود فروش، گش��ايش دفاتر منطقه يي در شانگهاي، امارات و آلمان، توسعه 
بازارهاي فروش و افزايش آن به حدود 40 كشور دنيا، انعقاد 7 قرارداد بلندمدت با خريداران داخلي با استفاده از مكانيسم بورس 
براي نخس��تين بار در ايران، ارائه خدمات لجستيك به ذي نفعان، ارائه به روز گزارشات تحليل بازار به ذي نفعان، تنوع سبد ارزي 
براي كاهش ريسك در راستاي تقويت برند شركت، ارزش آفريني براي سهامداران و مديريت و توسعه بازار گام برداشته و اهداف 

تدوين شده را تا حد مطلوبي محقق ساخته است. 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس همچنين در رتبه بندي 500 شركت داخلي در سال گذشته به عنوان دومين شركت 
پس از بانك ملي قرار گرفته است. اين شركت داراي جايگاه نخست در بيشترين سودآوري، ارزش افزوده، ارزش بازار و صادرات 

است. عالوه بر آن شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در گروه پتروشيمي به عنوان شركت پيشرو در مقام اول قرار دارد.  
به دليل سياس��ت هاي كالن اتخاذ ش��ده در شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس سال گذشته تغييري در حوزه هاي روش 
ارزيابي متوازن ش��كل گرفت و حوزه مس��ووليت هاي اجتماعي به 4 حوزه قبلي اضافه گرديد. هم اينك پس از گذشت يك سال 
 HSE به دليل حايز اهميت بودن آن ارائه مي شود. ترسيم نقشه راه پنج ساله HSE نتايج اقدامات انجام شده در اين منظر به ويژه
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس جهت دستيابي به وضعيت پايدار در حوزه هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست، تشكيل 
كارگروه هاي تخصصي متشكل از كاركنان ستاد و كارشناسان شركت هاي تابعه در حوزه هاي پروانه هاي كار، بررسي و تجزيه و 
تحليل حوادث، تعيين باالدستي، محيط زيست و بهداشت براي استفاده حداكثري از توان داخلي شركت ها جهت شناسايي و رفع 
مشكالت حوزه HSE سطح توان داخلي شركت ها جهت شناسايي و رفع مشكالت حوزه HSE سطح شركت صنايع پتروشيمي 
خليج فارس و ش��ركت هاي تابعه، بازنگري و بازآرايي چارت س��ازماني اداره كل HSE، برقراري سامانه گزارش دهي شركت هاي 
توليدي در مناطق به صورت روزانه. تدوين شاخص هاي جديد و به روز در حوزه هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست و جاري سازي 
آن در سطح شركت هاي تابعه، شناسايي تهديدات و آسيب پذيري شركت هاي تابعه در حوزه هاي عملياتي، اقتصادي، سايبري، 
نيابتي و... و اقدام جهت رفع برخي از آنها، برگزاري مانورهاي عملياتي و دور ميزي متعدد در مناطق عملياتي ماهشهر و عسلويه 

با لحاظ الزامات پدافند غيرعامل. 
اقدامات صورت پذيرفته در حوزه يادگيري و رشد در شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس منجر به توانمند سازي كاركنان 
و ارتقاي دانش مديريتي مديران، توسعه نظام جانشين پروري و آماده سازي مديران آينده به تعداد 300نفر در مشاغل كليدي، 
افزايش دلبس��تگي كاركنان به شغل و س��ازمان در سطح ش��ركت هاي توليدي در مناطق عملياتي. ارتقاي كيفيت، نوآوري و 
كارايي در فرآيندهاي منابع انساني و چابك سازي آنها و جهت گيري به سمت اجراي استاندارد 34000، تقويت ارتباط صنعت با 
دانشگاه ها در راستاي ايفاي نقش مسووليت اجتماعي و تعامل اثربخش دوسويه. بازنگري مشاغل و ساختارهاي سازماني مطابق با 

الگوهاي رايج جهاني در راستاي دستيابي به سازمان هاي دانش بنيان و ايجاد مزيت رقابتي گرديده است. 
هم اينك شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در چهارمين سال اجراي برنامه استراتژيك خود درصدد است تا با بهره مندي 
از تجارب، دانش، قابليت ها و توانمندي هاي بالفعل و بالقوه خود در آستانه نهايي نمودن برنامه استراتژيك پنج ساله دوم گامي 

متفاوت در صنعت پتروشيمي برداشته و زمينه ساز حضوري موثر و قدرتمند در عرصه هاي بين المللي گردد. 
در پايان بر خود الزم مي دانيم به پاس حمايت هاي بي دريغ تمامي سهامداران، مديران و كاركنان كه سرمايه هاي معنوي و 
انساني شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس هستند صميمانه تشكر و قدرداني نماييم. اميد است با بهره مندي از رهنمودها، 
انتقادهاي س��ازنده، مشاركت و همكاري بي دريغ شما همراهان صميمي بتوانيم در پرتو استعانت و عنايات پروردگار متعال در 

راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي مان ثابت قدم بوده و فردايي بهتر را در عرصه هاي مختلف ترسيم نماييم. 

 اهداف كالن شركت
- ارتقاي رضايتمندي و وفاداري ذي نفعان

- توسعه سرمايه گذاري و شراكت هاي داخلي و خارجي
- افزايش كمي و كيفي سبد سرمايه

- افزايش سهم بازار
- دستيابي به سازماني يادگيرنده و دانش بنيان

- توسعه زنجيره ارزش با صيانت از محيط زيست

مرور كلي بر عملكرد و دستاوردهاي مهم شركت در سال مالي منتهي به 96/3/31
 رئوس دستاوردهاي شركت از منظر رشد و يادگاري

 توانمند سازي كاركنان و ارتقاي دانش مديريتي مديران
 توسعه نظام جانشين  پروري و آماده سازي مديران آينده به تعداد 30 نفر در مشاغل كليدي

 افزايش دلبستگي كاركنان به شغل و سازمان در سطح شركت هاي توليدي در مناطق عملياتي
 ارتقاي سالمت شغلي و بهداشتي كاركنان

 توسعه فرهنگ سازماني كارآمد و كرامت انساني
 ارتقاي كيفيت، نوآوري و كارايي در فرآيندهاي منابع انساني و چابك سازي آنها و جهت گيري به سمت اجراي استاندارد 

34000
 تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه ها در راستاي ايفاي نقش مسووليت اجتماعي و تعامل اثربخش دوسويه

 بازنگري مشاغل و ساختارهاي سازماني مطابق با الگوهاي رايج جهاني در راستاي دستيابي به سازمان هاي دانش بنيان و ايجاد 
مزيت رقابتي

 رئوس دستاوردهاي شركت از منظر فرآيندها
 ثبت ركورد توليد بالغ بر 6/ 19ميليون تن معادل82درصد ظرفيت طراحي و 4/8درصد افزايش نسبت به سال قبل.

 توليد اقتصادي، هم افزايي و استفاده از ظرفيت هاي خالي با انتقال گاز كلر از شركت پتروشيمي اروند به شركت 
كيمياي پتروش��يمي بندر امام با توجه به از س��رويس خارج بودن واحد كلرآلكالي ش��ركت كيميا به علت انجام 

بهينه سازي واحد.
 صادرات به موقع نفتاي تصفيه ش��ده پتروش��يمي نوري در جهت جلوگيري از كاهش توليد و رس��يدن به توليد 

باالتر از ظرفيت اسمي.
 بازسازي و راه اندازي واحد NF2 شركت پتروشيمي بندر امام.

.MDI فاز دو پتروشيمي كارون جهت توليد محصول نهايي PMA راه اندازي واحدهاي نيتروبنزن، آنيلين و 
 هماهنگي اختصاص اتيلن مورد نياز پتروش��يمي ايالم از ش��ركت هاي توليد كننده در منطقه عس��لويه در جهت 

تداوم توليد اين شركت.
 استفاده از توان شركت ها در جهت دستيابي به توليد در ظرفيت اسمي با نگرش اقتصادي.

 دعوت از شركت هاي معتبر اروپايي و صاحب تكنولوژي جهت دريافت جديدترين تكنولوژي ها و تامين كاتاليست ها 
با راندمان باالتر براي شركت هاي توليدي زيرمجموعه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس.

 اجرايي س��ازي استراتژي هاي شركت در زمينه مديريت انرژي كه منجر به 3درصد كاهش مصرف انرژي در مجموعه شركت 
صنايع پتروشيمي خليج فارس گرديده است.

 رئوس دستاوردهاي شركت از منظر ذي نفعان
 متنوع سازي ترم هاي فروش محصوالت براي نفوذ در بازارها و افزايش حاشيه سود فروش.

 گشايش دفاتر منطقه اي در شانگهاي، امارات و آلمان. 
 توسعه بازارهاي فروش و افزايش آن به حدود 40 كشور دنيا.

 انعقاد 7 قرارداد بلندمدت با خريداران داخلي با استفاده از مكانيسم بورس براي نخستين بار در ايران .
 ارائه خدمات لجستيك به ذي نفعان.

 ارائه به روز گزارشات تحليل بازار به ذي نفعان.
 تنوع سبد ارزي براي كاهش ريسك.

 مشاركت در توسعه فرهنگ عمومي با حمايت از رسانه ها و همچنين انتشار مطالب آموزشي در حوزه پتروشيمي.

 رئوس دستاوردهاي شركت از منظر مسووليت هاي اجتماعي
 ترسيم نقشه راه پنج ساله HSE شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس جهت دستيابي به وضعيت پايدار در حوزه هاي 

ايمني، بهداشت و محيط زيست. 
 بازنگري و بازآرايي چارت سازماني اداره كل HSE با امعان نظر به مسووليت ها و ماموريت هاي محوله. 

 تشكيل كارگروه هاي تخصصي متشكل از كاركنان ستاد و كارشناسان شركت هاي تابعه در حوزه  پروانه هاي كار، بررسي و 
تجزيه و تحليل حوادث، تعيين باالدستي، محيط زيست و بهداشت براي استفاده حداكثري از توان داخلي شركت ها جهت 

شناسايي و رفع مشكالت حوزه HSE سطح شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و شركت هاي تابعه. 
 تهيه پروتكل انجام مميزي از ش��ركت هاي توليدي با اس��تفاده از جديدترين چك ليست هاي استاندارد در صنايع نفت، 

گاز و پتروشيمي.
 تشكيل تيم مميزي متشكل از كاركنان ستاد هلدينگ خليج فارس و شركت هاي تابعه و انجام مميزي HSE از 6 شركت 

توليدي و پيگيري رفع نقاط قابل بهبود شركت ها. 
 بررس��ي نقاط ابهام مطرح ش��ده در خصوص قابليت شبكه آب آتش نش��اني منطقه ماهشهر از طريق بررسي اسنادي و 

برگزاري مانور ميداني و حصول اطمينان از كفايت ظرفيت پمپ و شبكه آب آتش نشاني منطقه ماهشهر. 
 بررسي مشكالت و نارسايي هاي شبكه آب آتش نشاني منطقه عسلويه از طريق بررسي اسناد و برگزاري مانور كه با توجه 
به نتايج حاصله لزوم بازنگري در مباني طراحي اوليه شبكه منطقه عسلويه به شركت پتروشيمي مبين و مديريت محترم 

توليد ابالغ گرديد.
 برقراري سامانه گزارش دهي شركت هاي توليدي در مناطق به  صورت روزانه.

 تدوين شاخص  هاي جديد و به روز در حوزه هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست و جاري سازي آن در سطح شركت هاي 
تابعه.

 شناسايي تهديدات و آسيب پذيري شركت هاي تابعه در حوزه هاي عملياتي، اقتصادي، سايبري، نيابتي و... و اقدام جهت 
رفع برخي از آنها.

 شناسايي منابع نشر آلودگي هاي توليدي مجتمع ها توسط كارگروه هاي تخصصي وكمك به تعويض پروژه هاي بهبود و 
كاهش آلودگي و... 

 شناسايي عوامل زمان آور شيميايي شركت ها از جمله VOC و كمك پروژه هاي بهبود در جهت كاهش كنترل آنها.
 شناسايي عوامل زمان آور فيزيكي از جمله صدا و كمك به تعريف پروژه هاي كاهش صوت.

 برگزاري مانورهاي عملياتي و دورميزي متعدد در مناطق عملياتي ماهشهر و عسلويه با لحاظ الزامات پدافند غيرعامل. 
 اعزام مديران، روسا و كارشناسان شركت هاي تابعه به كالس ها و كارگاه هاي عملي براي دوره هاي فرماندهي حادثه )كشور 

هلند( در چندين مرحله جهت افزايش دانش و توانايي پرسنل. 
برگزاري دوره هاي 3 روزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل براي ش��ركت هاي تابعه با هدايت س��ازمان پدافند غيرعامل و 

مديريت بحران كشور جهت افزايش آمادگي شركت ها
 مشاركت فعال در كنفرانس دو روزه مديريت پسماند ايران -آلمان جهت تبادل اطالعات و استفاده از تكنولوژي روز دنيا 

 شركت در نمايشگاه ساالنه محيط زيست 
 عضويت در كميته كارانه س��تاد هلدينگ خليج فارس و تخصيص بخشي از امتياز ارزيابي كارانه شركت هاي توليدي به 

HSE واحد

 رئوس دستاوردهاي شركت از منظر مالي
 موثر شدن قرارداد وام ارزي از صندوق توسعه ملي به مبلغ 2/2 ميليارد دالر براي پروژه بيدبلند تحت قرارداد 
مشاركت مدني با بانك سپه )بانك عامل( به نمايندگي از سنديكاي بانكي شامل بانك هاي ملت، سپه، صنعت و 

معدن، پارسيان و تجارت و دريافت يك ميليارد دالر از وام مذكور.
 مديريت بهينه وجوه و كاهش هزينه هاي مالي.

 كاهش هزينه هاي پشتيباني از طريق تنظيم سياست هاي رفاهي و حذف هزينه هاي فاقد ارزش افزوده.
 انجام افزايش س��رمايه در ش��ركت هاي گروه در راس��تاي اصالح س��اختار و تامين مالي كه شامل افزايش سرمايه 
شركت هاي عمليات غيرصنعتي و خدمات پتروشيمي، شركت پتروشيمي فجر، شركت پتروشيمي كاويان و افزايش 
سرمايه شركت هاي زيرمجموعه پترول شامل شركت هاي پتروشيمي )ايالم، دهدشت، بروجن، كازرون، ممسني، صدف 

عسلويه، اوره لردگان، گچساران، اروميه، مديريت توسعه، گروه سرمايه گذاري پتروشيمي ايران( 
 خريد 50 درصد از سهام شركت پتروشيمي همت

 بازارگرداني شركت پتروشيمي مبين و كسب سود به مبلغ 2,064,764 ميليون ريال
 حض��ور در كنفران��س و نمايش��گاه هاي بين الملل��ي براي برق��راري ارتباط مس��تقيم با فع��االن بين المللي و 

نمايشگاه هاي بين المللي بورس 4 بانك و بيمه
 بازپرداخت به موقع تسهيالت بلندمدت )فاينانس( 

 تسويه بدهي هاي ارزي و ريالي خوراك شركت هاي زيرمجموعه
 تامين مالي از طريق تس��هيالت يوزانس از ش��ركت هاي ماروبني و ايتوچو ژاپن هر يك به ترتيب به مبلغ 320 

و 320 ميليون يورو و قابل افزايش به مبلغ 640 ميليون يورو
 تامي��ن مال��ي ش��ركت هاي تابعه، از طريق انتش��ار 1,000 ميليارد ريال اوراق س��لف موازي اس��تاندارد براي 

پتروشيمي ايالم و مبلغ 2000 ميليارد ريال اوراق مشاركت براي طرح يك ميليون تني پتروشيمي گچساران
 انتقال بدهي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و شركت هاي تابعه از شركت ملي صنايع پتروشيمي به شركت ملي 

نفت ايران و تقسيط بدهي مذكور از تاريخ 1395/11/14 به مدت 4سال بدون سود و كارمزد به مبلغ 2,150 ميليون دالر

 عملكرد مالي شركت
در نمودار زير روند سودآوري شركت در بازه 5 ساله نشان داده شده است. 

 وضعيت نقدشوندگي سهام و كيفيت افشا اطالعات شركت
الف( اطالعات مقايسه اي پيش بيني هاي درآمد هر سهم و عملكرد واقعي

تعديل شده براساس سرمايه جديد )افزايش سرمايه از 24,789 ميليارد ريال به 50,000 ميليارد ريال(
ادامه در صفحه 15

اعضاي 
سمتبه نمايندگي ازهيات مديره

رييس هيات مديره - غيرموظفشركت گروه پتروشيمي تابان فردانصرت رحيمي

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل - موظفشركت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبيعادل نژادسليم

عضو هيات مديره - موظفشركت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربيعبدالحميد امامي

عضو هيات مديره - غيرموظفشركت گروه توسعه مالي مهرآيندگانمصطفي اميد قائمي

عضو هيات مديره - غيرموظفشركت ملي صنايع پتروشيميحسين عليمراد

اولين پيش بيني 
 درآمد هر سهم

)حسابرسي شده(

پيش بيني درآمد هر 
سهم- ريال براساس 

عملكرد سه ماهه

پيش بيني درآمد هر 
سهم- ريال براساس 
عملكرد شش ماهه 
)حسابرسي شده(

پيش بيني درآمد هر 
سهم- ريال براساس 

عملكرد نه ماهه

عملكرد 
واقعي ريال

866866880843820
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 گزارش جلسه مجمع عمومي عادي
 و فوق العاده ساالنه 1396

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس
ادامه از صفحه 14

ب( رتبه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در ميان شركت هاي بورسي

با توجه به قيمت بازار سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس )مورخ 1396/06/31( ارزش بازار شركت معادل 249.000 ميليارد ريال بوده كه رتبه اول شركت هاي بورسي و فرابورسي را 
به خود اختصاص داده است.

 روند قيمت سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس
روند قيمت سهام شركت از زمان عرضه اوليه در بورس اوراق بهادار تهران تا تاريخ 19/ 1396/0۷ به شرح زير است: 

مزيت رقابتي ش��ركت صنايع پتروش��يمي خليج فارس از منظر بورس
 در اختيار داشتن حدود 86.10 درصد از ارزش بازار سرمايه)سهام( توسط گروه هلدينگ خليج فارس )فارس، مبين، فجر و پترول(

ICIS دومين شركت بزرگ خاورميانه و چهل و چهارمين شركت در سطح جهان در سال 2016 براساس رده بندي 
 سرمايه گذاري در بيش از 110 شركت فعال در صنايع پتروشيمي به صورت مستقيم و غيرمستقيم

 تنوع فعاليت در شركت هاي زير مجموعه )توليدي، يوتيليتي، بازرگاني، مهندسي ساخت و توسعه اي، آموزشي و...(
 قابليت نهفته در عرضه سهام شركت هاي زيرمجموعه در بازار بورس و فرابورس

 مشاركت در ساخت و راه اندازي طرح هاي توسعه يي شركت هاي پتروشيميايي و تكميل كننده زنجيره ارزش
 توليد محصوالت پتروشيمي جديد در مجتمع هاي با توجه به نياز بازار از قبيل تولوئن، استايرن منومر، پليمر و... 

 قرار داشتن مجتمع هاي پتروشيمي هلدينگ در حاشيه درياي خليج فارس با امكان دسترسي آسان به خوراك و منابع اوليه مورد نياز
 دسترس��ي آس��ان به بازارهاي جهاني و مبادي ورود و خروج كاال و محصوالت

   اص��اح و بهب��ود م��داوم فناوري ه��اي تولي��د
 در اختيار داش��تن نيروي انس��اني متخصص و كارآمد در جهت راه اندازي و بهره برداري طرح هاي مختلف

 وجود بازارهاي مصرف رو به رش��د داخلي و خارجي محصوالت توليدي
   قابلي��ت افزاي��ش ظرفي��ت تولي��د مجتمع ه��اي پتروش��يمي زيرمجموع��ه

 وجود نمايندگي و دفاتر در خارج از كش��ور
 اس��تفاده از فناوري جديد اطاعات و ارتباطات

 مشاركت در سرمايه گذاري
مشاركت در صنايع

عمده فعاليت سرمايه گذاري شركت مربوط به صنعت مواد و محصوالت شيميايي است. 

 مشاركت در سهام شركت
تركيب پرتفوي شركت اصلي متشكل از بورسي و غيربورسي به تاريخ 1396/03/31 به شرح ذيل است. 

پيشرفت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس به روايت آمار
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انتقالغالمرضاصنعتگربهبخشمراقبتهايويژه
اوض��اع جس��ماني غالمرضا صنعتگر ك��ه از چندي پیش به دلیل عارض��ه كبدي و براي انجام چن��د جراحي در يكي از 

بیمارستان هاي تهران بستري شده بود، در شرايط مطلوبي نیست. 
غالمرضا صنعتگر خواننده موسیقي پاپ كشورمان از روز دوشنبه دهم مهر ماه به دلیل تشديد عارضه كبدي، ناگزير به 

بیمارستان انتقال يافت. 
به گفته نزديكان اين خواننده، صنعتگر به دلیل فشار باالي خون شرايط جسماني مطلوبي ندارد. همچنین گفته شده كه 

وي هم اكنون در بخش مراقبت هاي ويژه يكي از بیمارستان هاي تهران بستري است. 

چهرهروز

بررسيديدگاهسربازانوافسرانامريكايينسبتبهدونالدترامپ

سربازهاييكهرييسجمهوريرادوستندارند
گروهگوناگون|

در هفته يي كه گذشت، نشريه تايم، 
كابینه ترامپ را به عنوان خرابكارترين 
دولت معرف��ي كرده اس��ت. از طرفي، 
نتاي��ج نظرس��نجي هاي متع��دد نش��ان مي ده��د 
ك��ه ترام��پ، كمترين می��زان اعتم��اد را در میان 
امريكايي ها به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین 
باتوجه به عملكرد ريیس جمهوري امريكا، بس��یاري 
از سیاس��تمداران در سراسر جهان تصمیم هاي او را 
تايید نمي كنند. اين نارضايتي از فعالیت هاي ترامپ، 
حتي در میان وزراي كابینه او نیز ديده مي شود. در 
ماه هاي گذش��ته اخراج هاي سريالي در كاخ سفید، 
جنجال هايي ايجاد و بس��یاري از سیاس��تمداران را 
به ترامپ بدبین كرد. از طرفي، در يك نظرس��نجي 
میان افسران و سربازان ارتش امريكا درباره ترامپ، 
درصد قابل توجهي از افس��ران ارت��ش امريكا اعالم 
كردند كه هی��چ عالقه يي به ترام��پ ندارند و تنها 
درصد اندكي از آنها ترامپ را ريیس جمهور محبوب 
خود دانسته و عملكرد او را مطلوب ارزيابي كرده اند. 
از مهم ترين وعده هاي انتخاباتي ترامپ، گسترش 
نیروي نظامي و دفاعي امريكا بود. به نظر مي رس��د 
ت��الش او ب��راي تحقق اين وع��ده، مهم ترين عامل 
تايی��د او در میان نیروي ه��اي نظامي و دفاعي اين 
كش��ور است. آن طور كه در تازه ترين آمار میلیتاري 
تايمز گفته ش��ده، نزديك ب��ه 60درصد تفنگداران 
دريايي، رفتارهاي ريیس جمهوري امريكا را مطلوب 
ارزيابي كرده ان��د و تنها حدود 17درصد عملكرد او 
را تايید نمي كنند. هر چند سپاه تفنگداران دريايي 
امريكا )مرينز( از تش��كیالت نیروي دريايي به شمار 
مي روند، اما برخالف نیروي دريايي، عملكرد ترامپ 

را بسیار مطلوب مي دانند. 
پیش از اين گفته ش��ده بود كه فرمانده عمومي 
نیروه��اي درياي��ي امريكا بر وجود نف��رات زبده در 
نبرد س��ايبري و دفاع هوايي اين كشور تاكید كرده 
است. در مقابل اين درخواست ترامپ افزايش نفرات 
ارتش چون اضافه كردن 12 هزار نیروي پیاده نظام 
دريايي را پذيرفته است. اين افزايش نفرات اثرهاي 
مناس��بي بر س��رعت عملی��ات و ارتق��اي وضعیت 

هزاران تفنگدار دريايي اين كشور خواهد داشت. بر 
اين اساس، طبیعي به نظر مي رسد كه تالش دولت 
ترامپ براي افزايش نیروهاي نظامي و دفاعي، تاثیر 

مثبتي بر ديدگاه اين نیروها داشته است. 
در ادام��ه اي��ن گ��زارش، ارت��ش امري��كا پس 
از تفنگ��داران درياي��ي بیش��ترين حماي��ت را از 
فعالیت هاي ترامپ دارند. معموال در بسیاري اوقات، 
پ��س از هر اقدام ريیس جمه��وري امريكا و تصمیم 
كاخ سفید در امور جهاني، ارتش با انتشار بیانیه يي، 
حمايت خود را از ترام��پ اعالم مي كند. طبق آمار 
منتشر ش��ده هر چند در میان ارتش امريكا درصد 
قابل توجهي فعالیت ه��اي ترامپ را تايید نمي كنند 
ام��ا تقريبا نیمي از نیروي ارتش در امريكا، عملكرد 

ترامپ را تاكنون مطلوب ارزيابي كرده اند. 
همان طور كه گفته شد، در میان نیروي دريايي 
امريكا، نارضايتي بس��یاري از عملكرد ترامپ وجود 
دارد. اي��ن در حالي اس��ت كه تفنگ��داران دريايي 
امري��كا، به عن��وان زيرمجموعه نی��روي دريايي، از 
مهم ترين حامی��ان ترامپ در میان نیروهاي دولتي 
امريكا ش��ناخته مي ش��وند. طبق آمار منتشر شده، 

نزدي��ك به 50درص��د از نی��روي درياي��ي امريكا، 
برنامه ه��اي ترامپ را تايید نمي كنن��د. تنها حدود 
40درص��د از اين نی��رو، عملك��رد ريیس جمهوري 
امريكا را مطلوب مي دانند. براس��اس آمار منتش��ر 
ش��ده، به نظر مي رسد بیشترين مخالفت با عملكرد 
ترامپ، در میان نیروي دريايي امريكا ديده مي شود. 
طبق تازه ترين گزارش منتش��ر شده، بیشترين 
می��زان بي اعتمادي به برنامه ه��اي ترامپ، در میان 
نیروي هوايي اين كشور ديده مي شود. در میان اين 
يگان مس��تقل ارتش امريكا بیش از 45درصد افراد، 
عملكرد ترامپ را نامطلوب ارزيابي كرده اند. اين در 
حالي است كه تنها كمتر از 40درصد نیروي هوايي 
امريكايي، برنامه هاي اجرايي ترامپ را در امور كشور 

تايید مي كنند. 
به طور كلي طبق نتايج اين گزارش نشان مي دهد 
كه سربازان ارتش امريكا، بیش از افسران نظامي در 
اين كشور ريیس جمهور امريكا را محبوب و عملكرد 
او را مطلوب مي دانند. البته طبق اين گزارش حدود 
16 درصد افس��ران و  15.9درصد س��ربازان هم در 

نظرسنجي شركت نكردند.

آمارنامه

بازارهنر

»جاودانگي«درامريكا
ب��ه  »جاودانگ��ي«  س��ینمايي  فیل��م 
كارگرداني مهدي فردق��ادري در دو بخش 
بهترين فیلم خارجي زب��ان و بهترين فیلم 
درام، نام��زد درياف��ت جايزه از جش��نواره 

»روياها« بوفالو در نیويورك امريكا شد. 
 پالن-سكانس 145 دقیقه يي »جاودانگي«
و  فردق��ادري  مه��دي  كارگردان��ي  ب��ه 
تهیه كنندگي جواد نوروزبیگي كه مدتي قبل 
موفق به دريافت جايزه بهترين فیلم جشنواره 
ايس��چیا ايتالیا ش��ده بود، در میان 40 فیلم 

بلند بخش مس��ابقه جش��نواره »روياها« در بخش بهترين 
فیل��م خارجي زبان و بهترين فیلم درام به همراه فیلم هايي 
از امريكا، فرانسه، آلمان، روسیه و هند نامزد دريافت جايزه 
ش��ده اس��ت. به گزارش ايسنا، جش��نواره »روياها« كه در 
بوفالو نیويورك برگزار مي ش��ود، امس��ال در اين دو بخش 
4نام��زد بهترين فیلم درام و بهتري��ن فیلم خارجي زبان را 

معرفي كرده است. نخستین فیلم سینمايي 
مه��دي فردقادري تاكن��ون ضمن حضور در 
جش��نواره هاي رده الف همچون »رم« ايتالیا 
و »مونی��خ« آلمان، در چند جش��نواره ديگر 
ازجمله جش��نواره »ترانس��یلوانیا« روماني، 
»تك پالن« كرواس��ي، »میدلبوري« امريكا، 
»لوكانیا« ايتالیا، »هانوي« ويتنام و »جوگجا« 
اندونزي به نمايش درآمده است. تمام اتفاقات 
فیلم سینمايي »جاودانگي« در شبي باراني در 
قط��ار رخ مي دهد و به قصه زندگي 6خانواده 
در واگن هاي مختلف قطار مي پردازد كه با جابه جايي زمان 
روايت مي شود. »جاودانگي« در ادامه فیلم هاي كوتاه پالن-

س��كانس مهدي فردقادري ازجمله »تناوب«، »دايره هاي 
معكوس« و »ماجراي يك شب باراني« ساخته شده است. 
عرضه و پخش بین المللي اين فیلم به عهده محمد اطبايي 

»مستقل هاي ايراني« است. 

كمانچهصاحبخانهشد
مدير انجمن موسیقي استان لرستان از 
تشكیل يك اركستر بزرگ موسیقي متشكل 
از س��ازهاي موسیقي ايراني و تاسیس خانه 
كمانچه و مكتب خانه موسیقي در خرم آباد 

خبر داد. 
به گ��زارش مهر، امین عباس��یان مدير 
انجمن موس��یقي اس��تان لرس��تان گفت: 
به هم��ت حجت االس��الم حمیدرضا حنان 
مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المي استان 
لرس��تان و فريد رحمتي معاون هنري وي 

و همكاري انجمن موس��یقي لرستان تصمیم گرفته شد 
تا اركس��تر بزرگ موسیقي لرستان به زودي در اين استان 
تشكیل شود. وي ادامه داد: يكي از مسائلي كه در ماه هاي 
اخیر مشغول پیگیري آن بوديم تشكیل يك اركستر بزرگ 
براي شناس��ايي اس��تعدادها و هنرمن��دان جواني بود كه 
مي توانند حضور فعال و جدي در عرصه اجراهاي اركسترال 
داشته باشند. باتوجه به حضور جوانان مستعد و پتانسیل 
موجود در موسیقي لرستان وجود يك اركستر بزرگ كه 
بتواند قابلیت هاي اين موسیقي را معرفي كند، الزم بود كه 
با رايزني با مديران ارش��اد اس��تان لرستان اين امر محقق 
شد. مدير انجمن موسیقي استان لرستان گفت: فراخوان 

عضوگیري »اركستر بزرگ موسیقي استان 
لرس��تان« طي روزهاي آينده اعالم مي شود 
و تم��ام هنرمنداني كه موف��ق به حضور در 
مجموعه ثابت اركستر شوند از مزاياي بیمه 
بدون نوبت برخوردار مي شوند. همچنین قرار 
اس��ت يكي از هنرمندان برگزيده موسیقي 
كش��ورمان به عنوان رهبر اركس��تر در كنار 
ما باش��د. عباس��یان درباره نحوه تاس��یس 
مكتب خانه موسیقي استان لرستان و خانه 
كمانچه نیز توضیح داد: تاسیس مكتب خانه 
موسیقي استان لرس��تان و خانه كمانچه ازجمله مواردي 
بود كه در اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان، 
اداره میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، انجمن 
موسیقي ايران و انجمن موسیقي استان لرستان پیگیري 
ش��د اما باتوجه به اينكه مكان مناسبي براي تاسیس اين 
مجموعه ها نداشتیم كار با موانعي روبه رو شد. خوشبختانه 
در جلس��ه يي كه امروز برگزار كرديم با حمايت اداره كل 
میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان لرستان 
خانه يي قديمي در خرم آباد به اين امر اختصاص داده شد 
و به زودي كارهاي مربوط به تاسیس اين مكان را با جديت 

دنبال مي كنیم. 

همايش»زندرادبياتمعاصرايران«درتركيه
همايش »زن در ادبیات معاصر ايران« با 
همكاري ايران و تركیه روز چهارشنبه دهم 

آبان در آنكارا برگزار مي شود. 
به گزارش مهر، همايش مش��ترك ادبي 
»زن در ادبیات معاص��ر ايران« با همكاري 
ايران و تركیه روز چهارش��نبه دهم آبان در 

آنكارا برگزار مي شود. 
اي��ران و تركی��ه از نظ��ر موقعی��ت و 
شرايط تاريخي، اجتماعي و سیاسي داراي 
ش��باهت هاي بس��یارند و مدرنیته در 150 

س��ال اخیر مس��ائل مش��تركي را در اين دو كشور ايجاد 
كرده است. دگرگوني هاي فرهنگي باعث دگرگوني هايي 
در عرصه داستان نويسي و شعر مدرن در كشورهاي ايران 
و تركیه ش��ده است. در بررس��ي دوره هاي ادبي مختلف 

در اي��ران و تركی��ه معاصر ديده مي ش��ود 
كه پیدايش و س��یر تحول انواع ادبي روال 
مش��ابهي دارد و زنان در ادبیات معاصر دو 
كش��ور در يك دوره  تاريخ��ي ظهور و بروز 
پیدا كردند. همايش »زن در ادبیات معاصر 
ايران« براي شناخت بیشتر ادب دوستان و 
عموم عالقه مندان در كشور تركیه با تحوالت 
ادب��ي معاصر در اي��ران و نقش زنان در اين 
تحوالت، با حضور محققان، صاحب نظران و 
استادان دو كشور و به همت مركز فرهنگي 
و بین الملل شهر كتاب، رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران در آنكارا، دانش��گاه الزهرا، دانش��گاه ايلديرم بايزيد 
آنكارا و موسسه انتشارات هجه روز چهارشنبه 10 آبان در 

دانشگاه ايلديريم بايزيد آنكارا برگزار مي شود. 

شكافسياسيدرامريكا
واشنگتنپست:

اي��ن روزنامه در صفحه 
ي��ك  نتاي��ج  خ��ود،  اول 
نظرس��نجي را در امري��كا 
نش��ان مي دهد. به گزارش 
واشنگتن پست با توجه به 
مريلند،  نظرسنجي  نتیجه 
مردم امريكا ب��اور دارند كه 
سیاس��ت هاي كشورش��ان 
ناكارآم��د اس��ت. طبق اين 

گزارش از هر 10 امريكايي 7نفر اعالم كردند، اختالفات 
سیاس��ي كه در دوران ترامپ در كشورشان ايجاد شده 
به اندازه اختالفات دوران جنگ ويتنام است و وضعیت 
امريكا با افول خطرناكي روبه روس��ت. همچنین از هر 
10ش��ركت كننده در اين نظرس��نجي 6 نفر گفته اند 
ك��ه دورن رياس��ت جمهوري ترامپ درح��ال افزايش 
دادن ناكارآمدي در سیستم سیاسي امريكاست. گفته 
مي ش��ود كه پس از روي كار آم��دن »دونالد ترامپ« 
در امريكا صحنه سیاس��ي اين كش��ور ب��ا هرج و مرج 
و اختالف��ات روزافزون��ي همراه بوده اس��ت. 70درصد 
شركت كنندگان در نظرسنجي گفته اند شرايط سیاسي 
امريكا به نقطه افول خطرناكي رسیده و بیشتر اين افراد 
معتقدند، ش��رايط كنوني يك وضعیت موقتي نیست 
بلكه دوران جديدي را براي امريكايي ها رقم زده است. 

لوموند:
صفحه اول اين روزنامه 
به گزارشي از ادامه تنش ها 
است.  پرداخته  كاتالونیا  در 
به گ��زارش لوموند، ريیس 
بركنار شده منطقه كاتالونیا 
اعالم كرده، انحالل دولتش 
را به رسمیت نمي شناسد و 
از مردم خواس��ته تا در برابر 

مادري��د مقاومت كنند. كارل��وس پوجدمون«، ريیس 
بركنار شده منطقه كاتالونیا با انتشار بیانیه يي با محكوم 
ك��ردن اجراي ماده 155قانون اساس��ي ب��راي اعمال 
حاكمیت مستقیم مادريد بر بارسلونا اعالم كرد، انحالل 

دولت كاتالونیا را به رسمیت نمي شناسد. 
او همچنین در بیانیه خود از كاتاالن ها خواس��ته تا 
به »مقاومت دموكراتیك« ادامه دهند و در برابر دولت 
مركزي مقاومت كنند. به گزارش لوموند، او وعده داده 
به تالش براي تش��كیل يك كش��ور آزاد ادامه خواهد 
داد. مجلس سناي اس��پانیا روز جمعه پس از تصويب 
قطعنامه استقالل كاتالونیا در پارلمان محلي اين منطقه 
به استناد ماده 155قانون اساسي اسپانیا راي به سلب 

خودمختاري از كاتالونیا داد. 

نيويوركتايمز:
روزنام��ه در صفحه  اين 
اول خ��ود، گزارش��ي از ارائه 
يك راه حل ديپلماتیك براي 
كره شمالي  هسته يي  بحران 
منتشر كرده است. به گزارش 
نیويورك تايم��ز، وزير دفاع 
امريكا در جريان س��فر يك 
هفته يي به آس��یا توقفي در 
كره جنوب��ي داش��ت و گفت 

واش��نگتن به دنبال يك راه حل ديپلماتیك براي بحران 
هسته يي كره شمالي است و آن را يك روش ارجح به باقي 
گزينه ها مي داند. طب��ق اين گزارش جیمز ماتیس، وزير 
دفاع امريكا پس از بازديد از منطقه غیرنظامي میان دو كره 
و دي��دار با مون جائه اين، ريیس جمهوري كره جنوبي در 
كاخ رياست جمهوري اين كشور گفت كه تهديد فزاينده 
كره شمالي ضرورت تازه يي براي همكاري هاي ديپلماتیك 
و نظامي با كره جنوبي ايجاد كرده است. اين مقام امريكايي 
تاكید كرده كه ديپلماس��ي همچنان در مقايسه با ساير 
راهكارها ارجحیت بیش��تري براي رس��یدگي به بحران 
پیونگ يانگ دارد. اين اظه��ارات از تغییر لحن امريكا در 
قبال برنامه هسته يي كره شمالي حكايت دارد. همچنین 
آن طور ك��ه در اين گزارش آم��ده، وزراي دفاع امريكا و 
كره جنوبي همچنین درخواس��ت برخي از سیاستمداران 
محافظه كار سئول مبني بر بازگرداندن تسلیحات هسته يي 
تاكتیكي امريكا كه دهه 90میالدي از ش��به  جزيره كره 

خارج شده بود، رد كردند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

ممنوعههايپرفروش
زماني »جادوگر شهر اُز« يا رمان هاي 
»ه��ري پاتر« ج��زو كتاب ه��اي ممنوعه 
بودن��د يا داس��تان كودكانه ي��ي از »رولد 
دال« به حمايت از كمونیس��م متهم شده 
اس��ت اما امروز در فهرست پرفروش ترين 

كتاب ها قرار دارند. 
را درب��اره  ول��ه« گزارش��ي  »دويچ��ه 

كتاب هاي معروف و پرفروش��ي كه زماني چاپ  و توزيع شان ممنوع بوده، منتشر 
ك��رده كه در آن نام داس��تان هايي كه اين روزها طرفداران زي��ادي دارند، ديده 
مي ش��ود. در دنیا هفته يي داريم به نام »هفته كتاب هاي ممنوعه«. اين هفته كه 
از 24تا ۳0س��پتامبر برگزار مي شود، نخستین  بار در سال 19۸2 از سوي انجمن 
كتابخانه ه��اي امريكا و س��ازمان عفو بین الملل راه اندازي ش��د و هدف آن جلب 
 توجه مردم به س��وي آس��یب هايي است كه سانس��ور و ممنوعیت چاپ كتاب ها 
در سرتاس��ر جهان داشته و خواهد داشت. در اين فهرست با كمال تعجب به نام 
آثار تاثیرگذار و پرفروش��ي مثل »مزرعه حیوانات« جورج اورول، »فرانكشتاين« 
مري شلي و »جايي كه موجودات وحشي هستند« نوشته رولد دال برمي خوريم. 
هفت گانه»جي. كي. رولینگ« كه از سال 1997 روانه بازار كتاب شدند و در آنها 
داس��تان مدرسه جادوگري و پس��ري به نام »هري« روايت شده از سال 2000تا 
2009 صدرنشین فهرس��ت پرفروش ترين كتاب هاي داستاني بودند اما همزمان 
گروه هاي مختلف مذهبي س��عي در سانس��ور كردن آنها داش��تند. بس��یاري از 
خواننده هاي مسیحي اين رمان ها را »شیطاني« مي خواندند و حتي در پیتزبورگ 
نس��خه هايي از آنه��ا س��وزانده ش��د. تدريس اي��ن مجموعه رم��ان همچنین در 
مدرسه هاي امارات متحده عربي ممنوعیت داشت. رمان هاي »هري پاتر« تاكنون 
به 79 زبان دنیا ترجمه شده  و در سطح جهان 450میلیون جلد فروش داشته اند. 
ممكن اس��ت ممنوعیت چاپ كتاب هاي كودك و قصه هاي افسانه يي مسخره به 
نظر برس��د اما داس��تان هاي»برادران گريم« هم يكي از قربانیان ممنوعیت نشر 
بودند. حتي داس��تان كالسیك كودكانه يي درباره ماجراجويي هاي پسركي به نام 
»جیمز« هم در صنعت نش��ر به چالش كشیده شده؛ »جیمز و هلوي غول پیكر« 
قصه ماندگار »رولد دال« كه از معروف ترين آثار ادبیات كودك محسوب مي شود 
و در س��ال 1961 به چاپ رس��ید در دهه 1990به خاطر اس��تفاده از يك كلمه 
و اش��اره به تنباكو و نوش��یدني الكلي ممنوع الچاپ شد. »جادوگر شهر اُز« نیز از 
مش��هورترين داستان هاي كودك جهان است و نخس��تین  بار در سال 1900 به 

چاپ رسید. اين مجموعه رمان در امريكا چندين  بار به مشكل برخورد. 

تاريخكرهدردستانايران
اواخر س��ال گذش��ته بود كه مديركل 
موزه مل��ي ايران خب��ر داد: آث��ار تمدن 
باس��تاني كره جنوبي براي نخس��تین  بار 
ب��ه موزه مل��ي ايران مي آيد. ب��ه گفته او 
مجموع��ه انتخابي ش��امل بیش از يكصد 
اثر ازجمله اشیاي زرين، سیمین، ظروف 
و پیكره ه��اي س��فالین و زين��ت آالت و 

ديگر آثار سلس��له »سیله« است كه ش��ماري از آنها متاثر از آثار فرهنگ ها و 
تمدن هاي كهن ايران ازجمله دوره ساس��اني هس��تند. در اسفند 95 جبرئیل 
نوكنده گفته بود كه نمايشگاه آثار سلسله سیله در شهريور ماه سال آينده در 

موزه ملي ايران افتتاح مي شود.
 اكن��ون ب��ا اندكي تاخیر، ديروز اعالم ش��د كه »س��یال و پ��ارس: خاطره 
مش��ترك« با بیش از 140ش��يء تاريخي و نفیس از كره جنوبي كمتر از يك 
هفته ديگ��ر در موزه ملي ايران به نمايش درمي آيد. به گزارش ايس��نا بعد از 
نمايش»منشور كورش« در ايران و حضور چند ماهه »پنه لوپه«ها از ايتالیا در 
موزه ملي ايران همچنین نمايش 10۳ اثر نفیس موزه تاريخ ارمنستان در اين 
موزه، راه براي حضور چهارمین مجموعه تاريخي خارجي هموار شده و اين  بار 
كره جنوبي آثار تاريخي كه از كاوش در شهر جهاني »كیان جو« به دست آمده 
را تا چند روز ديگر در موزه مادر ايران نمايش مي دهد. »س��یال و پارس: يك 
خاطره مشترك« عنوان نمايش��گاهي است كه كره جنوبي قرار است به مدت 

41روز در موزه ملي ايران بر پا كند. 
سلسله سیله)سیال( همزمان با اواخر حكومت اشكاني ها در كره شكل گرفت 
و حدود هزار س��ال تداوم داش��ت. موزه ملي گیونگ ج��و داراي مجموعه هاي 
ارزشمندي از اين تمدن باستاني است كه عمدتا از كاوش هاي باستان شناسي 
به دست آمده اند. نوكنده با اشاره به وجود مجسمه هاي سنگي در تدفین هاي 
به دس��ت آمده در كاوش ها از كش��ور كره بیان مي كند: برخي پژوهش��گران 
كره يي حتي اين مجس��مه ها را »مجسمه هاي پارس« مي نامند از سوي ديگر 
در تدفین ها عالوه بر كش��ور كره در ژاپن نیز اش��یايي به دست آمده كه آنها 
را شیشه هاي چكش��ي دوره ساس��اني مي نامیم. به گونه يي كه فكر مي كنیم 
اين آثار روز گذش��ته از گیالن به دس��ت آمده اند، آنها را مي توانیم به راحتي 
تش��خیص دهیم. گفته ش��ده كه اين نمايشگاه قرار اس��ت فقط آثار تاريخي 
كره جنوب��ي از ي��ك دوره تاريخي خاص را نمايش دهد و در س��ال هاي آينده 

ايران تعهد خود براي برگزاري نمايشگاهي در كره را عملیاتي مي كند. 

تاريخنگاري

درخواست ياري سپهدار رشتي از مردم 
سپهدار رشتي ريیس الوزرا با صدور 
بیانیه يي مشكالت موجود در كشور را 
ب��ا مردم در میان نهاد و از آنها معاونت 

و ياري درخواست كرد. 
فت��ح اهلل خان س��ردار منص��ور كه 
بعدها به س��پهدار رشتي معروف شد، 
همزمان ب��ا انقالب مش��روطیت براي 
اداره تلگرافخان��ه راه��ي پايتخت و در 
آنجا با آزادي خواهان و مشروطه طلبان 

آشنا شد و به آنها پیوست. 
در س��ه كابین��ه وثوق الدول��ه وزير 
داخل��ه و وزير جنگ ش��د. تا اينكه در 
آبان 1299 فرمان رياست الوزرايي به 
نام او صادر شد. اما كابینه او پس از سه 
ماه با وقوع كودت��اي رضاخان میرپنج 
)سردارسپه و رضاش��اه بعدي( سقوط 
كرد؛ درس��ت در روزهايي كه كشور با 
مشكالت عديده و اش��غال ارتش هاي 
خارج��ي و جنگ جهان��ي دوم رو به رو 
ب��ود. در همین روزها بود كه س��پهدار 
ب��راي حل مش��كالت كش��ور از مردم 
كمك خواست. گرچه مردم نتوانستند 

ب��ه او كمكي كنند، اما يك س��ردار با 
كمك انگلیس��ي ها و روي موج آرزوي 
امنیت كه در كش��ور ايجاد ش��ده بود، 
دولت س��پهدار مشروطه خواه را ساقط 
ك��رد. رضاخان به محض تصرف تهران 
در نخستین انتصاب، كلنل كاظم خان 
را به فرمانداري نظامي تهران منصوب 
كرد. در اي��ن روز نیروهاي قزاق تمام 
زندانی��ان را آزاد كردند ولي در عوض 
م��وج تازه يي از بازداش��ت ناراضیان و 
شخصیت هاي سیاسي اعم از حكومتي، 
نماين��دگان مجلس و غیره آغاز ش��د. 
تمام وزراي كابینه سپهدار غیر از خود 
او بازداشت ش��دند. همزمان احمدشاه 
و محمدحس��ن میرزا )ولیعهد( به كاخ 
فرح آباد گريختند و س��پهدار رش��تي 
)نخس��ت وزير( به سفارت انگلستان در 
تهران پناهنده ش��د. س��پهدار رشتي 
در س��ال هاي 1۳00 تا 1۳04 شمسي 
نمايندگي رش��ت را در ادوار چهارم و 
پنجم مجلس ش��وراي مل��ي بر عهده 
داش��ت، ولي پس از انق��راض قاجاريه 

پهل��وي  آم��دن سلس��له  كار  روي  و 
از فعالی��ت سیاس��ي كن��اره گرفت. او 
عاقبت در سال 1۳17 در تهران چشم 

از جه��ان فروبس��ت و در گورس��تان 
ابن بابويه در آرامگاه خانوادگي به خاك 

سپرده شد. 

يادداشت

فصلدوچرخه
رئوفشاهسواري| 

در مس��یر كه داش��تم مي آمدم دفتر روزنامه، گوشم 
ناخواسته صحبت دختربچه خردسالي را با مادرش شنید. 

 _مامان مامان، كجا داريم مي ريم؟
_مي ريم براي داداشي كاپشن بخريم. 

مامان كاپشنم رو در بیار خیلي گرممه. 
_نه عزيزم سرما مي خوري. 

 _چرا سرما مي خورم، مگه همیشه نمي گفتي كه 
آدم زمس��تون سرما مي خوره االن كه تابستونه! مامان 

من مي گم بهتره بريم براي داداشي دوچرخه بخريم. 
مادر كه به نظر مي رسید گرما او را هم مستاصل كرده 
خطاب به راننده تاكس��ي درآمد كه: لطفا جلو فروشگاه 

دوچرخه فروشي نگه داريد و شنیدم كه مي گفت: 

_آره مادر بذار كاپشنت رو در بیارم. آبان ماه و اين 
گرما، نمي فهمم! 

ب��ا خ��ودم گفت��م؛ هم��ه اس��تیصال ما آدم��ا از 
نا آش��نايي مان با زبان پديده هاست. پديده هاي علمي، 
اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و طبیعي. پديده طبیعت 
هم كه فكر مي كنیم مهارش كرده ايم، اگر زبانش را به 
درستي نفهمیم، جايي يقه مان را مي گیرد كه فكرش 
را نمي كرديم. ما آدما اين را در روابطمان با يكديگر هم 
ديده ايم به اين معني كه هر فردي پديده يي جداگانه 
اس��ت با زباني متفاوت و گاه چند زبان��ه. اگر زبان هم 
را نفهمیم روابطم��ان نتیجه يي جز گرمي نابخردانه و 
برودت نا بهنگام در بر نخواهد داش��ت و البته نخواهیم 

فهمید، چرا. نظر شما چیست؟
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