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سرمقاله

  شمشير دو لبه ارز

 موس��م ارائه اليحه بودجه اس��ت و به رسم هر س��ال بحث ارز در بودجه بسيار داغ است. 
ارز تعيين ش��ده در بودجه الزاما در س��ال اجراي بودجه تحقق پيدا نمي كند اما پيش بيني و 
برنامه ريزي دولت اثر مس��تقيمي بر اتفاقات بازار ارز دارد. در س��ال ۹۷ اما وضعيت ارز تا حد 
زيادي متفاوت اس��ت، اين نخس��تين بودجه دولت جديد است و بس��ياري اين سوال را دارند 
كه آيا دولت جسارت اصالحات ساختاري در اقتصاد را دارد؟ دولت يازدهم بنا به صالحديد و 
ش��رايط بحران و التهابي كه در جامعه در اوايل دهه نود رخ داد به ثبات نرخ ارز تمايل نش��ان 
داد و وضعيت چندنرخي در اين دولت ادامه يافت اما دولت دوازدهم ديگر ترسي از انتخابات 
ندارد پس بايد ديد در اين اليحه بودجه ش��اهد تغيير در سياس��ت هاي ارزي دولت خواهيم 
بود؟ اين هم يك س��نت قديمي اس��ت كه هر دولتي براي اصالحات اقتصادي ابتدا سراغ بازار 
ارز م��ي رود. اوايل دهه ۷۰ بحث سياس��ت هاي تعديل اقتصادي مطرح ب��ود اما از ميان تمام 
بندهاي مطرح ش��ده در آن برنامه صرفا موضوع تغيير در ش��رايط ارزي اجرايي شد كه عمال 
2 س��ال بعد با اتفاقاتي كه در ش��رايط اقتصادي رخ داد و پيش بيني هايي كه درباره نرخ تورم 
صورت گرفت همه چيز متوقف ش��د. گذشته از اين بحث كه چرا طرح تعديل شكست خورد، 
آيا زمان اجراي آن باعث شكست شد يا عوامل ديگر اما اين بحث موردتاييد همه اقتصاددانان 
قرار دارد كه ش��رايط خاص نرخ ارز در اقتصاد ايران به گونه يي اس��ت كه مي تواند بس��ياري از 
عوامل اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد همان گونه كه اين موضوع در طرح تعديل و پس از آن 
حداقل در دو برهه به صورت كامل تجربه ش��د.  ما با اقتصادي روبه رو هستيم كه فروشنده و 
مصرف كننده اصلي ارز هر دو دولت اس��ت، هر چند كه س��هم دولت از ايجاد ارز در سال هاي 
گذش��ته كاهش يافته است و برخالف سال هاي اول انقالب همه منابع ارزي ما از نفت تامين 
نمي ش��ود اما هنوز هم سهم دولت بيش��ترين مقدار است و در عين حال قيمت ارز بيشترين 
اثر را بر سياست هاي دولت مي گذارد.  اين ساختار اقتصادي يك پارادوكس مهم را در اقتصاد 
ايران ايجاد كرده است. از يك سو بانك مركزي به عنوان سياست گذار پولي دولت مسوول حفظ 
ارزش پول ملي اس��ت و از سوي ديگر دولت خود بيش��تر از هر نهادي از نوسان بازار ارز سود 
مي برد. نوسان نرخ ارز به معني سود افراد و نهادهايي است كه به ارز دسترسي بيشتري دارند 
كه طبيعتا سهم دولت در اين ميان بيشتر است. از سوي ديگر بر اثر تورم ناشي از افزايش نرخ 
ارز باز هم دولت به عنوان بزرگ ترين بدهكار كش��ور بيش��ترين سود را مي برد. وقتي تمام اين 
موارد را كنار هم مي گذاريم متوجه مي ش��ويم كه اوال چرا هميشه تك نرخي شدن ارز در حد 
شعار باقي مي ماند و از سوي ديگر چرا حضور دولت در بازار ارز كم نمي شود. در اين ميان هم 
معموال زماني كه وضعيت بي ثباتي در بازار ارز صداي مردم را در مي آورد، انگشت هاي اتهام به 
سمت دالالن خرده پا گرفته مي شود بدون آنكه كسي نگاهي به افرادي بيندازد كه بيشترين 
دسترسي را به ارز دارند و طبيعتا سودهاي كالني در دوره هاي مختلف به ويژه اوايل دهه ۹۰ به 
دست آورده اند.  آن روي ديگر سكه اين است كه دولت چاره يي جز اين كار ندارد. درآمدهاي 
محدود، هزينه هاي فراوان و فشارهاي اقتصادي دولت را مجبور به استفاده از هر روشي مي كند. 
 خ��دا رحمت كن��د مرحوم نوربخش را كه وقت��ي به وي بابت افزايش نرخ ارز انتقاد مي ش��د 
به صراحت اعالم مي كرد هر كس مي گويد نرخ ارز بايد پايين تر باشد خودش بودجه را ببندد. 
در حقيقت دولت مجبور به اس��تفاده از بس��ياري از روش هاس��ت اما اين اجبار به هيچ وجه 
توجيه كننده رانتي كه در اثر اين موضوع براي عده يي ايجاد مي ش��ود، نيس��ت.  مساله ارز بر 
بس��ياري از شؤونات اقتصادي مردم اثر دارد. صادرات غيرنفتي ايران باتوجه به مشكل قيمت 
تمام شده كامال تحت تاثير نرخ ارز است و باتوجه به اينكه در 4 سال گذشته رشد قيمت ارز 
كمتر از ميزان تورم بوده است، طبيعي مي نمايد كه با وجود تمام تالش ها تغييري در صادرات 
غيرنفتي رخ نمي دهد. اين در شرايطي است كه به خاطر كمبود تقاضاي موثر در داخل كشور 
بسياري از كارخانه ها زير ظرفيت واقعي به توليد مي پردازند و همين موضوع مشكالت زيادي 
را در اقتصاد ايجاد مي كند. از ديد مقابل اما افزايش نرخ ارز موجب افزايش هزينه هاي بسياري 
از كاالها به صورت مستقيم و غيرمستقيم است و بر زندگي مردم اثر مي گذارد. مردم اين انتظار 
را دارند كه اگر سفره آنها با افزايش نرخ ارز كوچك شد در مقابل با افزايش درآمد اسمي اين 
مشكل جبران شود تا سطح قدرت خريد آنها كاهش پيدا نكند.  با درنظر گرفتن تمام اين موارد 
در كنار هم پيچيدگي بازار ارز بيش از پيش مشخص مي شود. در اقتصاد ايران نمي توان دولت 
را از بازار ارز حذف كرد اما مي توان انتظار داش��ت كه دولت دوازدهم يك سياس��ت اصولي در 
زمينه نرخ ارز در پيش گيرد. اگر تنها دستاورد دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد پايه گذاري يك 
سيستم جديد براي تعيين نرخ ارز باشد كه در آن همه قسمت هاي اقتصاد در شرايط بهينه 
باشند مطمئنا كارنامه دولت دوازدهم قابل دفاع خواهد بود. براي اين كار نزديك به 4 سال زمان 
در اختيار دولت است به شرط آنكه جسارت و دانش تغيير در شرايط فعلي وجود داشته باشد. 
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ایران

 سينكي: ارز مبادله يي 
كاغذ را تامين مي كنيم 

1 رنا
: اي

س
عك

 موس��م ارائه اليحه بودجه اس��ت و به رسم هر سال 
بحث ارز در بودجه بس��يار داغ اس��ت. ارز تعيين شده در 
بودجه الزاما در س��ال اجراي بودجه تحقق پيدا نمي كند 
اما پيش بيني و برنامه ريزي دولت اثر مستقيمي بر اتفاقات 
ب��ازار ارز دارد. س��ال ۹۷ ام��ا وضعيت ارز ت��ا حد زيادي 

متفاوت است...

فردا روز انتخاب هيات رييس��ه اتاق تعاون ايران 
اس��ت. بنا بر اطالعيه يي كه در س��ايت اتاق تعاون 
ايران منتش��ر شده جلس��ه مجمع نمايندگان اتاق 
تع��اون ايران )ع��ادي بط��ور فوق العاده-نوبت اول( 
صبح روز سه ش��نبه م��ورخ ۱4 آذر۱۳۹۶ س��اعت 
۹:۳۰ صبح در س��الن اجتماع��ات اتاق تعاون ايران 
برگزار مي شود. به گزارش پايگاه خبري اتاق تعاون 
ايران دستور جلسه اين مجمع انتخاب هيات رييسه 
اتاق تعاون براي مدت ۳ س��ال است.   گزارش هاي 
رسيده حاكي از آن است كه برخي از افراد ذي نفوذ 
در حوزه بخش تعاون وزارتخانه درصدد دخالت در 
روند انتخابات هستند. بر اساس اين گزارش آنها در 
تماس با اتاق هاي تعاوني شهرس��تان ها و استان ها 
ضمن س��فارش فهرست افراد مورد نظر خود از آنها 
مي خواهند كه به اين فهرست راي دهند.  بر اساس 
ماده 2 اساسنامه اتاق تعاون ايران هدف از تشكيل 
اتاق كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه 
بخ��ش تعاون��ي درعرصه هاي فرهنگ��ي، اجتماعي 
واقتصادي، كمك به بهبود فضاي كس��ب و كار در 
كشورو نيز كمك به تحقق اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي است.  بنا بر ضوابط هر گونه 
دخال��ت در انتخابات و نيز تطمي��ع افراد براي راي 

دادن به فرد يا افراد مورد نظر ممنوع است. 

شمشير دو لبه ارز

 نگراني از دخالت در انتخابات 
هيات رييسه اتاق تعاون 

سرمقاله
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رشد جمعيت؛ صفر
گروه اقتصادكالن|هادي سلگي|

بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
۱۳۹٥ مي��زان باروري كل ايران رقمي برابر با 2,۰۱ فرزند 
شده است. اين شاخص براساس نتايج سرشماري عمومي 
نفوس و مس��كن س��ال ۱۳۹۰ برابر ۱،8 فرزند محاس��به 
ش��ده بود. بر اس��اس گزاره هاي جمعيت شناسي مي توان 
گف��ت كه نرخ كلي باروري اكنون دقيقا در س��طح از حد 
جايگزيني قرار گرفته است. بدين معني كه رشد جمعيت 
ن��ه منفي و ن��ه مثبت خواهد بود )ب��ه ازاي هر مرگ يك 
تول��د( و به همين ميزان كنوني باقي خواهد ماند. به بيان 
ديگر جمعيت شناسان، »نرخ كل باروري« )TFR( را برابر 
با متوسط نوزادان زنده يي كه هر زن در طول عمر خود به 
دني��ا مي آورد، تعريف مي كنند. در بلندمدت اگر »نرخ كل 
 )Rate Replacement( »باروري« با »نرخ جايگزين��ي
يعني 2,۱ فرزند به ازاي هر مادر برابر باشد، ميزان جمعيت 
قاعدتا ثابت مي ماند يعني رش��د جمعيت صفر است و اگر 
كمتر باش��د رش��د جمعيت منفي است و اگر بيشتر باشد 
رش��د جمعيت مثبت است. بررس��ي اطالعات مركز آمار 
نش��ان مي دهد ك��ه افزايش نرخ باروري و رس��يدن آن به 
سطح جانشيني عمدتا به دليل تصميم زنان ميانسال باالي 

۳۰ سال به فرزندآوري صورت گرفته است ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

سينكي: ارز مبادله اي كاغذ را تامين مي كنيم 
تعادل: بدنبال بحران كاغذ،  سينكي،  معاون بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم كرد كه به هيچ عنوان اجازه افزايش تعرفه واردات كاغذ را نخواهيم داد.   به گزارش 
تعادل، س��ينكي، مع��اون بازرگاني وزارت صمت پس از برگزاري جلس��ه با نمايندگان 
توليدكنندگان، واردكنندگان، مصرف كنندگان، ناش��ران، مطبوعات و چاپخانه داران و 
مس��ووالن ذي ربط وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و ارش��اد اسالمي گفت: به هيچ 
عن��وان اجازه افزايش تعرفه واردات كاغذ را نمي دهيم و ارز مبادله يي مورد نياز كاغذ را 
تامين خواهيم كرد.  روز شنبه،  رييس سازمان توسعه تجارت از حذف ارز مبادله يي بيش 
از ٥ هزار تعرفه خبر داد كه گفته مي شد »كاغذ« هم جزو آن بوده است.  طي هفته هاي 
گذشته، كمبود كاغذ در كشور به شدت محسوس بوده بطوري كه در كمتر از يك هفته 

قيمت آن در هر كيلو بيش از 2٥ درصد افزايش يافته است.

رييس جمهوري در شوراي اداري استان سيستان و بلوچستان: 

صدور نفت از جاسك جزو 
تصميمات استراتژيك كشور است

رييس جمهور هدف دولت را توسعه استان سيستان و بلوچستان دانست و تاكيد 
كرد كه به آينده كش��ور بس��يار اميدوار هس��تم و ما با وحدت و هماهنگي ملت از 
همه مش��كالت عبور خواهيم كرد. روحاني همچنين اع��الم كرد كه صدور نفت از 
جاسك جزو تصميمات استراتژيك كشور است. به گزاش پاد، رييس دولت دوازدهم 
عصر ديروز در جلس��ه ش��وراي اداري استان سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه 
متاس��فانه برخي از تعبيرات و گفتارهايي كه اين روزها در رسانه ها و فضاي مجازي 
منتشر مي شود با اين آيات قرآن مصداق ندارد، گفت: در جريان زلزله غرب كشور، 
درست است كه همدلي و كمك مردم در صحنه در تسريع خدمات بسيار موثر بود 
اما بخش هاي مختلف ازجمله دولت، هالل احمر، بهداش��ت و درمان، وزارت كشور، 
ني��رو و نفت، اقدامات نمونه يي را به انجام رس��اندند ب��ه گونه يي كه بيش از ۷هزار 
نفر در س��اعات اوليه وقوع حادثه نجات يافتند كه اين در كش��ورهاي پيشرفته نيز 
كم نظير اس��ت.  روحاني با تجليل از مردم اس��تان سيس��تان و بلوچستان به خاطر 
توسعه امنيت در اين منطقه و شركت فعال آنها در مشاركت هاي اجتماعي به ويژه 
در انتخابات س��ال ۹۶ گفت: مردم ايران و استان سيستان و بلوچستان با مشاركت 
سياس��ي در انتخابات جواب قاطع��ي به بدخواهان و توطئه گري ه��اي امريكا عليه 

ايران دادند. 
رييس جمه��ور با بيان اينكه هدف دولت توس��عه روزافزون اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان اس��ت، اظهار كرد: در دولت يازدهم حتم��ا در ارائه خدمات نقص هايي 
وجود داش��ته و در حد توقع مردم نتوانس��تيم كارها را به انجام برسانيم، اما دولت 
يازدهم نس��بت به دولت هاي گذش��ته بيش��ترين تالش ها را براي توس��عه اس��تان 

سيستان و بلوچستان به انجام رسانده است.  



 تويي�ت رييس جمهوري درب�اره وحدت و مدارا؛ 
تع�ادل| رييس جمهوري با انتش��ار پس��تي در ش��بكه 
اجتماعي توييتر درباره ضرورت اس��تفاده از ديدگاه هايي 
ك��ه وح��دت را در جامع��ه تروي��ج مي دهن��د از افراد و 
گروه ه��اي مختلف خواس��ت تا ويژگي ه��اي اخالقي و 
مذهبي خ��ود را نه در حرف بلك��ه در عمل ثابت كنند. 
روحاني در اين پيام توييتري نوشته است:»سرآغاز وحدت 
باور يكديگر است و ما بايد مذاهب يكديگر را به رسميت 
بشناس��يم.«رييس جمهوري خطاب به افرادي كه تصور 
مي كنند ب��ه زور مي توان فضيلت هاي اخالقي در جامعه 
را ترويج كرد، آورده است:»اگر كسي تصور مي كند دين و 

مذهبش بهتر است بايد در عمل نشان دهد.«
 پس�ت اينس�تاگرام معاون اول رييس جمهوري 
درباره دهقان ف�داكار؛ تعادل| اس��حاق جهانگيري، 
مع��اون اول رييس جمه��وري در پيام��ي به مناس��بت 
درگذش��ت ريزعلي خواجوي، وي را نامي آشنا و ماندگار 
در اذهان عمومي ايرانيان در نسل هاي مختلف دانست و 
برايش طلب آمرزش كرد. جهانگيري با انتشار پستي در 
شبكه اينستاگرام نوشت:»داستان دهقان_فداكار مشق 
درس و حس خاطره انگيز دانش آموزان نسل ما و ريزعلي 
خواجوي خالق آن رويداد فداكارانه نامي آشنا و ماندگار. 

روحش شاد و خدايش بيامرزد.«
 با وجود توطئه ه�ا امنيت  ايران هر روز عميق تر 
مي شود؛ تسنيم| جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي تاكيد ك��رد: ايران با اي��ن  همه توطئه 
دش��منان براي ناامني و تحريم ها الحمدهلل امنيتش هر 
روز عميق تر و بيش��تر مي شود. س��ردار سرلشكر پاسدار 
محمدعلي جعفري ديروز در مراسم اختتاميه كنگره ملي 
12هزار شهيد آذربايجان غربي اظهار كرد: در مقايسه يي 
با بعضي از كشورها ازجمله مشكالتي كه سوريه داشت، 
مي توانيم منزلت ش��هيدان و كار بزرگي را كه در ابتداي 
انقالب اسالمي انجام گرفت، شاهد باشيم. تا به امروز كه 
38س��ال از عمر انقالب مي گذرد همچنان اين منطقه و 
اين اس��تان مورد طمع دشمنان است و دنبال نا امني در 

آذربايجان غربي و اين منطقه هستند. 
 قانون اساسي محور وحدت و انسجام ملي جامعه 
اس�ت؛ روابط عمومي وزارت كش�ور| وزير كشور در 
پيامي به مناس��بت قانون اساس��ي تصريح ك��رد: قانون 
اساسي محور وحدت و انسجام ملي جامعه و فرصتي كم 
نظير براي دستيابي به عدالت و برابري در مسير توسعه و 
تحول كشور است. در اين پيام آمده است: قانون اساسي 
محور وحدت و انس��جام ملي جامعه و فرصتي كم نظير 
براي دستيابي به عدالت و برابري در مسير توسعه و تحول 
كشور است كه از يك سو، كارايي و نقش آفريني بهتر آن 
در چنين فرآيندي مس��تلزم احترام جمعي به تمام مفاد 
قانون اساسي است كه نهايتا چنين مشاركتي شرط اصلي 

و پايدار تحقق مطالبات مردمي است. 
 مديركل جديد حراست وزارت خارجه منصوب 
ش�د؛ ايس�نا| وزير ام��ور خارجه در حكم��ي مديركل 
حراس��ت اين وزارتخان��ه را منصوب ك��رد. محمدجواد 
ظريف در حكمي عليرضا حقيقيان را به عنوان مش��اور 
وزير و مديركل حراست وزارت امور خارجه منصوب كرد. 
حقيقيان پيش تر سفير ايران در پاكستان و ارمنستان بوده 

است. 
 با افتتاح بندر چابهار آرزوي 32 ساله محقق شد؛ 
برن�ا| نماينده زاهدان در مجلس دهم گفت: افتتاح بندر 
چابهار آرزوي 32س��اله را محقق ك��رد. اميدواريم كه در 
آينده نه چندان دور اين بندر با تكميل ظرفيت به ميزان 
85 ميليون تن كاال به جايگاه اصلي خويش در خاورميانه 
دس��ت يابد. عليم يارمحمدي درخصوص افتتاح فاز اول 
توسعه بندرشهيد بهشتي چابهار گفت: خوشبختانه امروز 
شاهد افتتاح اين پروژه براي 5/8 ميليون تن كاال بوديم. 
معتقدي��م اين بندر مي تواند به بن��در اول منطقه و دنيا 
تبديل شود و آن قولي كه داده شد، دروازه ملل در چابهار 

رقم بخورد. 
 مب�ارزه موثر با م�واد مخدر نيازمن�د برخورد با 
سرمنشأ آن است؛ صدا و سيما| رييس مجلس دهم 
مبارزه موثر با مواد مخدر را نيازمند برخورد با سرمنشأهاي 
اين جريان خواند. علي الريجاني ديروز پيش از س��فر دو 
روزه به روسيه براي حضور در كنفرانسي با موضوع مبارزه 
با م��واد مخدر در جمع خبرن��گاران در فرودگاه مهرآباد 
تهران به بيان اهداف اين سفر پرداخت و گفت: اصل اين 
سفر براي حضور در كنفرانس بين المجالسي درباره مبارزه 
با مواد مخدر است كه در حاشيه آن جلسه مهمي نيز با 
روس ها خواهيم داشت. رييس مجلس همچنين با بيان 
اينكه منابع مالي جريان هاي تروريستي از محل فروش و 
قاچاق مواد مخدر تامين مي ش��ود، اظهار كرد: از اين رو 
كشت خشخاش در افغانستان گسترش يافته كه به تبع 

آن آسيب هاي اجتماعي در انتظار كشورهاست. 

روي موج خبر

رييس جمهوري در مراسم بهره برداري از طرح توسعه بندر چابهار: 

توسعه اقتصادي براي ترويج وحدت در منطقه
با زور و عصبانيت نمي توان كسي را به مسير ديگري هدايت كرد

ريي��س قوه قضاييه با تش��ريح اص��ل ابتناي نظام 
جمهوري اس��المي ب��ر جهان بيني اس��المي برمبناي 
قانون اساس��ي، ابعاد مختلف نقش ق��وه قضاييه را در 
نظام اسالمي مورد تاكيد قرار داد و از هجمه به دستگاه 
قضا از س��وي كساني كه در درون كشور آب به آسياب 

دشمن مي ريزند، انتقاد كرد. 
به گ��زارش ميزان، آيت اهلل آمل��ي الريجاني، صبح 
ديروز در »همايش قانون اساس��ي و آرمان هاي انقالب 
اس��المي«، در جمع حقوقدانان بسيجي با بيان اينكه 
آرمان هاي انقالب اس��المي در واقع آرمان اسالم است، 
اظه��ار كرد: : هرچه در تبيي��ن اين نظام تالش كنيم، 
كم اس��ت. محتواي قانون اساس��ي ما محتواي اسالم 
است؛ سند و ميثاق ملي ما انعكاس دهنده نظام ارزشي 

اسالمي است. 
آيت اهلل آملي الريجاني با تاكيد بر اينكه بايد درباره 
قانون اساس��ي ما باز هم كار ش��ود، با طرح اين سوال 
ك��ه چق��در در مورد بن��د 1 اصل دوم قانون اساس��ي 
كاركرده اي��م، تصريح كرد: بايد آنچ��ه كه در بطن اين 
قانون اس��ت، شكفته شده و بررسي شود كه چه فرقي 
بي��ن نظامي كه قانون اساس��ي آن اين اس��ت، با نظام 

ليبرال دموكراسي وجود دارد. 
ريي��س قوه قضايي��ه ادام��ه داد: در نظ��ام ليبرال 
دموكراسي، انتخابات، رأي، رياست جمهوري و دعواي 

انتخاباتي دارند و ما هم داريم؛ اما فرق قانون اساسي ما 
با آنها اسالمي بودن نظام ماست. 

 وي اضافه كرد: دشمن بيروني كار خود را مي كند. 
مي بينيد كه در بحث هاي حقوق بشري چه مي كنند. 
درحالي كه جمهوري اس��المي ايران در اجراي حقوق 
بش��ري كه آنها ادعا مي كنند، از تمام منطقه پيشروتر 
است. ما در منطقه كشور هايي را داريم كه در طول عمر 
حكومت خود انتخابات نديده اند. در بحرين مردم براي 
حق رأي مي جنگند. در عربستان سعودي نيز مي بينيم 
كه بحث حقوق بش��ر مطرح نيس��ت؛ چرا كه تسليم 

محض كشور هاي سلطه گر، مخصوصا امريكا هستند. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اش��اره به اينكه در درون 
كشور كساني آب به آس��ياب دشمن مي ريزند و عليه 
قوه قضاييه و مس��ووالن قضاي��ي دروغ هاي عجيب و 
غريب مي گويند، گفت: انس��ان متاسف مي شود آقايي 
كه خودش از مسووالن سابق است، ظرف چند دقيقه 
صحبت شايد 5۰ حرف خالف واقع عليه قوه قضاييه و 
مسووالن قضايي مي زند و متاسفانه توجه هم نمي كند 
كه اين كار خيانت به نظام جمهوري اسالمي، آرمان هاي 
انقالب و خون شهداس��ت. آيا اين قابل قبول است كه 
انس��ان ادعاي مردمي بودن و داشتن پشتوانه مردمي 
بكند و اينگونه از پشت به نظام جمهوري اسالمي خنجر 

بزند؟ بنده تعجب مي كنم. 

رييس قوه قضاييه اظهار كرد: بحثي در مورد نظام 
ق��وه قضاييه در چارچوب قانون اساس��ي وجود دارد و 
وظايفي به تناسب، براي قوه قضاييه در نظر گرفته شده 
اس��ت كه لوازم و اقتضائاتي دارد و آنها بحث استقالل 
سازمان زندان ها را مطرح مي كنند و مغالطه مي كنند 
كه در فالن كش��ور ها سازمان زندان ها جزو قوه مجريه 
و دولت اس��ت؛ در حالي ك��ه در آنجا اينها جزو وزارت 

دادگستري هستند و نظامات آنها فرق مي كند. 
وي تصريح كرد: گاهي ادعا هاي عجيبي مي ش��ود 
مبني ب��ر اينكه الحاق س��ازمان زندان ها به قوه قضاييه 
برخالف قانون اساسي است و در ابتداي انقالب شوراي 
انقالب بدون مالحظات حقوقي حرفي زده و اين حرف 
همانطور مانده است. در اينجا بايد گفت: اوال مصوبات 
ش��وراي انقالب به لحاظ اس��تحكام گاهي از مصوبات 
مجل��س هم باالت��ر بود؛ چون با تجوي��ز و امضاي امام 
راحل)ره( و تاييد ايش��ان انجام مي شد. در گذشته هم 
كه ما بحث مي كرديم، فقهاي ش��وراي نگهبان نسبت 
ب��ه قوانين مصوب مجلس و قوانين قبل از انقالب نظر 
مي دادند و به لحاظ ش��رعي قوانين توسط آنها بررسي 
مي شد؛ اما فقهاي شوراي نگهبان نمي توانند مصوبات 
ش��وراي انق��الب را لغو كنند؛ چون موي��د به نظر امام 

راحل)ره( بوده است. 
آي��ت اهلل آمل��ي الريجاني ادامه داد: يك مس��وولي 

مي خواه��د حرفي بزند و رييس قوه قضاييه را تخريب 
كند، برخي از تش��كيالت قوه قضايي��ه را با حرف هاي 
سخيف قيچي مي كند. در اينجا بايد گفت: اصاًل الحاق 
سازمان زندان ها به قوه قضاييه ربطي به مصوبه شوراي 
انقالب ندارد. سازمان زندان ها مصوبه سال 13۶۴ است 
كه توسط مجلس تصويب شده است. اين سازمان داراي 
شخصيت حقوقي مستقل خودش است و زيرنظر قوه 
قضاييه است. اين مصوبه در شوراي نگهبان نيز تصويب 
شده و بيان ش��ده كه خالف قانون اساسي نيست؛ اما 
عجيب است كه يك آقايي اين را يكي از خطا هاي نظام 

جمهوري اسالمي و خالف قانون اساسي مي داند. 
رييس قوه قضاييه گفت: همچنين ادعا كرده اند كه 
قضات و مس��ووالن قوه قضاييه به دادسرا ها و زندان ها 
س��ر نمي زنند و حتي يك ب��ار نمي روند ببينند كه چه 
خبر است و ادعا مي كنند كه نظارتي وجود ندارد؛ اين 
درحالي اس��ت كه خود بنده بازديدهاي چند س��اعته 
از زندان ها، دادس��راها، دادگاه ها و س��اير مجموعه هاي 
قضايي داشته ام. به صورت سرزده به دادسرا ها سركشي 
مي كنم و در دادگاه ها، س��ازمان ثبت و پزشكي قانوني 
حض��ور پيدا كرد ه ام. از طرفي مع��اون اول قوه قضاييه 
و دادس��تان كل كشور و روساي دادگستري ها بصورت 
منظم بر مجموعه خود نظارت و از آنها سركشي دارند. 
وي عن��وان كرد: تخريب جمهوري اس��المي ايران 
و نظام قضايي آن با وجود زحماتي كه مس��ووالن قوه 
قضاييه مي كش��ند، جاي تاس��ف دارد و انسان تعجب 
مي كند و تاس��ف مي خورد كه عده يي بال بال مي زنند 
براي دفاع از همراهانشان و براي اينكه بگويند جمهوري 
اس��المي ايران مش��كل دارد تا همراهي همراهشان را 

توجيه كنند كه واقعا اينها قابل قبول نيست. 
آيت اهلل آملي الريجاني اضاف��ه كرد: ارزيابي ها بايد 
واقعي باش��د. حتي وقتي قرار اس��ت خود بنده دفاعي 
انجام دهم، بايد روي اساس و طبق آمار واقعي صحبت 
كن��م. گفته بودند 1۷ ميليون پرون��ده در قوه قضاييه 
وجود دارد و اين عدد را ضربدر دو كرده بودند و نتيجه 
گرفت��ه بودند كه 3۴ ميلي��ون گرفتارند و قوه قضاييه 
مي خواه��د بر س��ر اين افراد بزند. واقع��ا اين ادبيات را 
ببينيد؛ آيا اين ادبيات متناس��ب با مس��وولي است كه 
س��ال ها عهده دار دستگاه اجرايي كشور بوده است؟ آيا 
قوه قضاييه پرونده ايجاد مي كند تا بر سر اين افراد بزند؟ 

آيا مي شود آمار تا اين اندازه غلط باشد؟
رييس ق��وه قضاييه ادام��ه داد: همچنين گفته اند 
در زمان خودش��ان تعداد پرونده ه��ا ۷ ميليون بوده و 
حاال 1۷ميليون ش��ده اس��ت. چرا دروغ به اين بزرگي 
مي گوييد؟ آمار ها كه موجود است. برحسب همان آمار 
در بدو ورود بنده ۹ميليون ورودي پرونده داش��ته ايم؛ 
پس چرا خالف مي گوييد؟ درحال حاضر حداكثر آمار 
طبق سيس��تم مكانيزه )CMS( مع��ادل 15 ميليون 
پرونده اس��ت.  آي��ت اهلل آملي الريجان��ي تصريح كرد: 
گفته شده 1۷ميليون پرونده و سپس آن را ضربدر دو 
كرده ان��د و گفته اند 3۴ ميليون پرونده وجود دارد، اين 
چه تحليل عوامانه يي است كه مي كنيد؟ اين تحليل ها 
غل��ط و نتايج آن باطل اس��ت و بايد بر مبناي واقعيت 
باش��د. ما نمي گوييم دستگاه قضايي مشكلي ندارد؛ اما 
مش��كل، آن مواردي كه ش��ما مي گوييد، نيست. اينها 
س��ياه نمايي عليه قوه قضاييه است. ما اشكاالتي داريم 

و بايد براي برطرف كردن آن تالش كنيم. 

گروه ايران  
»اس��تفاده از ظرفيت ه��اي اقتصادي ب��راي ترويج 
وحدت در منطقه«؛ ايده يي است كه رييس جمهوري در 
دومين روز سفر به سيستان وبلوچستان از آن به عنوان 
يكي از مهم ترين راهكارهاي توسعه روابط با كشورهاي 
منطقه ياد مي كن��د. راهكاري كه از طريق آن مي توان 
فرهنگ تعامل و گفت وگو را به جاي تهديد و جنگ به 
كار گرفت و از نتايج آن تمام طرف ها بهره مند مي شوند، 
چراك��ه از منظ��ر رييس دول��ت دوازدهم، مناس��بات 
اقتصادي پايدار اس��ت كه مي تواند نياز هاي كشورهاي 
منطقه به يكديگر را س��اماندهي كن��د و از خالل اين 
مناسبات اقتصادي، روابط سياسي، امنيتي و فرهنگي 
دو ط��رف را ش��كل داد. روحاني در ادام��ه اظهاراتش 
خطاب به كش��ورهايي كه اين روزه��ا بر طبل جنگ 
و حاشيه س��ازي در منطقه مي كوبن��د، اعالم مي كند 
كه هيچ كش��وري در اين منطقه قادر نيس��ت خود را 
به عنوان قدرت بالمنازع و بي رقيب معرفي كند؛ چراكه 
بافت تاريخي، اقليمي و فرهنگي منطقه به گونه يي است 
ك��ه امنيت اقتصادي، سياس��ي، اجتماع��ي و... تنها از 
طريق هماهنگي و همكاري كشورهاي تاثيرگذار شكل 
مي گيرد و هيچ كش��وري به تنهايي قادر نيس��ت اين 
فرآيند را محقق كند. رييس جمهوري با اش��اره به اين 
واقعيت كه اگر كشورهاي مختلف بتوانند در جاده، ريل 
و بندر همديگر را كنار هم يابند و منافع مشترك شان 
را دريابند، باعث ايجاد وحدت و امنيت مي شود؛ توسعه 
اقتصادي را شاه كليد افزايش امنيت در منطقه ارزيابي 
ك��رد.  در كنار بحث اقتص��اد رييس جمهوري با انتقاد 
از جماعتي كه تالش مي كنن��د تا به اجبار مردم را به 
طرف فضيلت هاي ديني و اخالقي س��وق دهند، اعالم 
كرد كه با زور و عصبانيت نمي توان كس��ي را به مسير 
درست هدايت كرد. روحاني تصريح كرد: تعامل سرآغاز 
وحدت و همبستگي است و اعتدال راهي است كه ما را 

به تعامل سازنده و گسترده مي رساند. 

 امنيت پايدار با مشاركت همگاني
مراس��م  در  س��خناني  ط��ي  رييس جمه��وري 
بهره برداري از طرح توسعه بندر و اسكله شهيد بهشتي 
چابهار، اظهار كرد: در اين روز به ياد ماندني كه سفراي 
كشورهاي مختلف، علما و مس��ووالن و مردم چابهار 
در استان سيستان وبلوچس��تان حضور دارند، فاز اول 
بندر ش��هيد بهش��تي چابهار در اي��ام فرخنده ميالد 
پيامبر اك��رم)ص( و همچنين ميالد ام��ام صادق)ع( 
افتتاح مي شود. وي خاطرنشان كرد: شرايط منطقه يي 
ما از گذشته يك قدم بهتر است. عده يي فكر مي كردند 

منطق��ه ما منطقه جنگ اس��ت، منطقه نزاع اس��ت 
و منطقه برخورد ش��يعه و سني اس��ت و نيز منطقه 
برخورد افراطيون و مردم خوب اين س��رزمين اس��ت 
و س��رزمين حضور قدرت هاي خارجي و دخالت هاي 

آنهاست اما از همه اينها يك قدم فاصله گرفته ايم. 
رييس جمهور تاكيد كرد: مردم اين منطقه نش��ان 
دادن��د كه بين مذاهب مختلف و اقوام مختلف در اين 
س��رزمين فاصله يي وجود ندارد. در اين راستا علماي 
شيعه و سني، نخبگان، روشنفكران چه در ايران و چه 

در كشورهاي منطقه گام هاي بلندي برداشتند. 
رييس جمهور ادام��ه داد: مذاهب هم بايد يكديگر 
را به رس��ميت بشناسند، به زور، با عصبانيت و با شعار 
و خشونت هيچ كس را نمي توان از مسيري به مسير 
ديگ��ر هدايت كرد. اگر كس��ي فكر مي كن��د دين و 
مذهبش بهتر است بايد با عملش نشان دهد نه با زبان. 
رييس دس��تگاه اجرايي همچني��ن اظهار كرد: در 
اين منطقه هيچ كش��وري نمي تواند مدعي ش��ود كه 
من قدرت برتر هس��تم و بايد كشورهاي ديگر تسليم 
و تابع من باش��ند. ابرقدرت ها هم نتوانستند اين كار 
را انجام دهند. هيچ قدرت منطقه يي هم قادر نخواهد 

بود. بايد قبول كنيم قدرت ما در قدرت منطقه است 
نه تك تك كشورها. 

 نقش اقتصاد در حل مشكالت
رييس جمهوري ادامه داد: اقتصاد هم در اين ميان 
نقش بسيار مهمي برعهده دارد. بايد اقتصاد كشورها 
را به هم متصل كنيم. براي ايجاد وحدت بايد راه هاي 
تجاري و پيوستگي دانشگاه ها و نخبگان را حفظ كنيم. 
امروز هم از پيوستگي حمل و نقل صحبت مي كنيم؛ 
چه حمل و نقل دريايي، چه ريلي، چه جاده يي و چه 
حمل و نقل هوايي. اگر كشورها به هم متصل شوند به 

هم احساس نياز پيدا مي كنند. 
روحاني همچنين گفت: اگر كش��ورهاي مختلف 
بتوانند در جاده، ريل و بندر همديگر را كنار هم يابند 
و منافع مشترك شان را دريابند، باعث ايجاد وحدت و 
امنيت مي شود. امنيت تنها با قدرت نظامي به دست 
نخواهد آمد. اگر همه كش��ورهاي اس��المي كنار هم 
بوديم، منافع مش��ترك را احس��اس مي كرديم و اين 

منافع مشترك ما را به يكديگر متصل مي كرد. 
رييس جمهور با بي��ان اينكه بندر چابهار مي تواند 

كش��ورهاي منطقه را به يكديگ��ر متصل كند، گفت: 
اي��ن بندر مي تواند منافع مش��ترك م��ردم منطقه را 
تامين كند. ارزش چابهار در س��ايه وحدت و امنيتي 
اس��ت كه مردم سيستان وبلوچستان ايجادش كردند. 
اگر سيستان وبلوچستان ناامن باشد، چابهار اهميتش 
را ازدس��ت مي دهد. بنابراين نخس��تين تشكر من از 
تمام اقوام و مذاهبي اس��ت كه در اين منطقه زيست 

مي كنند. احساس امنيت را مردم به وجود مي آورند. 
وي در بخش ديگري از اين س��خنراني اظهار كرد: 
س��اليان درازي است كه ما با كش��ورهاي شرقي مان 
همزيستي مس��المت آميزي داريم. گاهي در منطقه 
غرب و شمال مش��كالتي داشته ايم اما با شرق كشور 
كمتر به مشكل خورده ايم. رابطه ايران با هندوستان، 
پاكستان، ازبكستان، قرقيزس��تان و ساير كشورهاي 
همسايه ما در ش��رق و جنوب شرقي رابطه يي خوب 
و براساس تعامل هاس��ت. روحاني همچنين گفت: ما 
معتقديم اگر در منطقه مشكلي وجود دارد با گفت وگو 
قاب��ل حل و فصل اس��ت. نه نياز به اس��لحه و نه نياز 
به دخالت  قدرت هاي بزرگ جهان��ي داريم. خودمان 
با وحدت و گفت وگو مي توانيم مش��كالت مان را حل 

كنيم. وي سپس يادآور شد: ترانزيت يكي از مواردي 
اس��ت كه از طريق موقعيت ايجاد در چابهار مي تواند 
كشورهاي حاشيه يي آفريقايي و آسيايي را به آسياي 
مركزي و اروپاي شمالي متصل كند. نخستين قدم اين 
بود كه در بندر چابهار ظرفيت الزم براي رفت و آمد بار 
مسافرها ايجاد شود. خوشحاليم كه امروز فاز اول اين 

بندر افتتاح مي شود. 
رييس جمه��ور خاطر نش��ان ك��رد: در ف��از اول 
كشتي هاي صد هزار تني مي توانند در اين بندر رفت و 
آمد كنند. از پنج اسكله دو تاي آن براي حمل و نقل 
كانتينري است كه براي ترانزيت منطقه اهميت دارد. 

 توسعه خطوط حمل و نقل
وي افزود: مس��اله ديگر وجود خطوط ريلي است 
كه از طريق راه آهن چابهار را به ريل سراس��ري كشور 
متصل كنيم. از اينكه امروز مي ش��نويم 2۷درصد اين 
پ��روژه راه آهن بين چابهار و زاهدان انجام ش��ده خبر 
خوش��ي اس��ت اما در عين حال بايد تس��ريع كرده و 
در انتظار آن روز باش��يم زيرا اين راه آهن جايگاه بندر 

چابهار را ارتقا داده و ظرفيت را باال مي برد. 
رييس جمه��ور همچني��ن بي��ان ك��رد: از اينكه 
محموله ها از طريق اين بندر بين پاكستان و افغانستان 
انتقال مي يابند به معني اتصال كشورهاي منطقه با هم 
است. ما از طريق چابهار مي توانيم به آسياي مركزي 
متصل ش��ويم و حتي از طريق اتصال به گرجس��تان 
مي توانيم با اروپاي ش��رقي و شمالي هم ارتباط پيدا 
كنيم. روحاني با بي��ان اينكه ترانزيت مي تواند تحول 
مثبتي براي اقتصاد باشد، گفت: مزيت هر بندر تجاري 
به اين اس��ت كه كس��ي كه از طري��ق آن بندر حمل 
و نق��ل را انجام مي دهد، راحت تر، ارزان تر و س��ريع تر 
كاالي خ��ود را جابه جا كند. اينك��ه بنادر ديگري هم 
در منطقه باش��ند ما استقبال مي كنيم. وي ادامه داد: 
اينكه تصميماتي اتخاذ ش��ده تا به لحاظ قيمت براي 
پهلوگيري كش��تي ها و انبارداري تخفيف قائل شوند، 
كار بسيار درستي است. اين بندر بايد جاذبه بيشتري 
پيدا كند و كش��ورهاي منطقه تش��ويق شوند تا براي 

حمل و نقل از بندر چابهار استفاده كنند. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: امروز فرح و خوشحالي 
ما به خاطر پيش��رفت اقتصادي در يك بندر نيس��ت، 
تنها براي توس��عه يك اس��تان در ايران هم نيست، از 
همه اينها مهم تر تعامل بيش��تر و وحدت بيشتر بين 
كشورهاي منطقه است كه اتفاق مي افتد تا كشورهاي 
منطق��ه از طريق اين راه ه��ا بتوانند با يكديگر ارتباط 

داشته باشند. 
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چهرهها

نماين��ده رش��ت در مجل��س دهم 
گف��ت: ۷۹۰۰۰ س��كه در دولت مدعي 
پاك دس��تان توزيع شده است. آنها جلو 
دوربين نان و پنير مي خوردند و پش��ت 
دوربين سكه توزيع مي كردند. غالمعلي 
رفتارهاي  درب��اره  جعفرزاده  ايمن آبادي 
محمود احمدي نژاد به خبرآنالين گفت: 
احمدي نژاد به آخر خط رس��يده است و 
خود را تمام ش��ده مي داند. اين موضوع براي او دردآور اس��ت. شايد 
حتي ته دلش هم از اين رفتارها پشيمان باشد اما چاره يي ندارد كه 
با اين رفتارهاي سخيف خود را در بازار رسانه نگه دارد. او ادامه داد: 
اطرافيان احمدي نژاد نيز مانند بقايي، مشايي و جوانفكر نسبت به او 
بسيار بي رحم هستند. كساني كه خطا كرده اند از سادگي احمدي نژاد 
سوءاستفاده و با الفاظي مانند اينكه »تو مردي« و... او را با خود همراه 
مي كنند؛ در صورتي كه احمدي نژاد مي توانس��ت بگويد مبنا قانون 
است و هر چه قانون بگويد؛ يعني همان كاري كه با رحيمي كرد. اين 
نماينده مجلس ادامه داد: احمدي نژاد با اين شلوغ كاري ها مي خواهد 
اين فرقه زنبيليه را حفظ كند و در انتخابات بعدي مجلس ش��وراي 
اس��المي اگر خودش هم نمي تواند حاضر شود، نزديكانش را در اين 
مناص��ب قرار دهد. او براي ۹8 و 1۴۰۰ برنامه دارد و فكر مي كند با 
اين شلوغ كاري ها و تبديل شدن به اپوزيسيون مي تواند جايي براي 
خود باز كند؛ در حالي كه اساس��ا ژس��ت اپوزيسيون به احمدي نژاد 
نمي خورد و هيچ سيستم منتقدي او را نمي پذيرد حتي رسانه هاي 

سلطنت طلب هم او را قبول نمي كنند. 

 توزيع 79هزار سكه 
در دولت مهرورزان و پاك دستان

معاون سياس��ي وزير كشور با بيان 
اينك��ه اگر بس��يجي ها حاكم ب��ر امور 
اداري كش��ور باشند ش��اهد مشكالت 
كمتري خواهيم بود، گفت: كس��ي كه 
روحيه بسيجي داشته باشد، نمي تواند 
اختالس و خيانت كند يا كار ديگران را 
راه نيندازد. به گزارش فارس، اسماعيل 
جبارزاده معاون سياس��ي وزير كش��ور 
در »گردهمايي سراس��ري فرماندهان پايگاه بسيج استانداري ها و 
سازمان هاي تابعه سراسر كشور« كه ديروز در وزارت كشور برگزار 
شد، اظهار داشت: رمزي كه در دفاع مقدس ما را پيروز كرد و امروز 
نيز در جنگ نرم و اقتصادي و جنگ فرهنگي كه درگير آن هستيم، 
ما را پيروز خواهد كرد همان »روحيه جهادي« اس��ت. جبارزاده با 
بيان اينكه »اسطوره« كسي است كه نمي توان به آن دست يافت، 
اظهار داش��ت: اين در حالي اس��ت كه باكري و خرازي در بين ما 
زندگي كردند. امروز هم س��ردار س��ليماني و ديگران هستند. وي 
خطاب به فرماندهان پايگاه بسيج استانداري ها و سازمان هاي تابعه 
گفت: با اخالق خوب خودتان در شهرها، كاري كنيد كه الگو باشيد. 
جبارزاده ادامه داد: امروز خاكريز، توپ و تانك نيس��ت اما شرايط 
س��خت تر از گذشته اس��ت و فائق آمدن بر مشكالت بدون روحيه 
بسيجي ممكن نيست. وي با بيان اينكه اگر بسيجي ها حاكم بر امور 
اداري كش��ور باشند شاهد مشكالت كمتري خواهيم بود، تصريح 
كرد: هر كس روحيه بس��يجي داشته باش��د، نمي تواند اختالس و 

خيانت كند يا كار ديگران را راه نيندازد.

 كسي كه روحيه بسيجي داشته باشد
نمي تواند اختالس و خيانت كند

نماينده ته��ران تاكيد كرد: ش��ما 
دانشجويان بايد به دنبال كساني باشيد 
كه درصدد افش��اي فساد هستند و به 
عنوان كس��اني ك��ه مي توانند جامعه 
را ش��كل دهند، هوش��يار باش��يد لذا 
نماين��دگان و كس��اني كه ب��ه دنبال 
مبارزه با فساد هستند بدون حمايت ها 
تالش ش��ان ه��م بي ثمر خواهد ش��د. 
ب��ه گزارش ايلنا پروانه سلحش��وري در همايش روز دانش��جوي 
دانشگاه آزاد تهران جنوب با اش��اره به مشكالت اقتصادي گفت: 
جامعه ما با مش��كالت معيشتي و اقتصادي روبه روست و يكي از 
منابع آن فس��ادي است كه در س��اختار چنان گسترده شده كه 
به نظر مي رس��د مبارزه با آن سخت باش��د. او در بخش پرسش 
و پاسخ سلحش��وري درباره دليل عدم انتخاب وزير زن در هيات 
دولت گفت: ما همواره اين مطالبه را از آقاي روحاني داش��تيم و 
زماني كه آقاي روحاني در مجلس حضور يافتند، بيان كردند كه 
ما مي خواس��تيم و نشد اما متاسفانه همچنان نفهميديم كه چرا 
نش��د كه وزير زن انتخاب كنند. سلحشوري ادامه داد: اين مساله 
مانع نمي شود كه زنان فعاليت نكنند و اكنون در سطوح معاونت 
رياس��ت جمهوري از حضور زنان استفاده مي شود و در تغييراتي 
كه در وزارتخانه ها انجام مي ش��ود، تالش آق��اي روحاني را براي 
استفاده از حضور زنان شاهد هستيم و طبق مصوبه شوراي عالي 
– اداري تا پايان برنامه شش��م توسعه بايد از حضور 3۰درصدي 

زنان بهره مند شويم. 

 هنوز نفهميديم چرا نتوانستند وزير زن
 انتخاب كنند

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه 
اخي��ر  اظه��ارات  ب��ه  واكن��ش  در 
رييس جمهوري فرانسه گفت: »انتظار 
مي رود طرف فرانس��وي با ژرف نگري 
از ش��انتاژهاي  ب��ه  دور  و  بيش��تري 
سياس��ي – تبليغ��ي برخ��ي محافل 
مخالف روابط دو كشور، گام هاي خود 
را با ظرافت و واقع بيني هاي همه جانبه 
تنظيم كند.« بهرام قاس��مي در گفت وگو با پان��ا درباره اظهارات 
اخير رييس جمهوري فرانس��ه مبني بر اينكه در زمان »مقتضي« 
به ايران سفر خواهد كرد  گفت: »اين موضوع مطرح شده است و 
در دستوركار دو كشور قرار دارد. با توجه به عالقه مندي كه طرف 
فرانسوي براي اين سفر نشان داده است و دعوتي كه قبال از سوي 
رياست جمهوري ايران صورت گرفته، سفر رياست جمهوري فرانسه 
در دستور كار روابط دو كشور قرار داشته و در زمان مقتضي اين 
س��فر انجام خواهد شد.«وي افزود: »فرانسه يكي از شركاي مهم 
اروپايي ايران تلقي مي شود و در حوزه هاي همكاري هاي اقتصادي، 
فرهنگي و  سياسي تماس هاي خوبي بين دو كشور برقرار است.« 
قاس��مي با اش��اره به اينكه در حوزه سياس��ي و مسائل جهاني و 
منطقه يي از گذشته هميشه موضوعاتي مهم براي گفت وگو وجود 
داش��ته است  افزود:  »قبل از مش��خص شدن سفر آقاي ماكرون 
بحث س��فر وزير امور خارجه فرانسه مطرح است كه بنا به دعوت 
آقاي ظريف به تهران سفر مي كند كه اين سفر نيز در آينده يي نه 

چندان دور صورت خواهد گرفت.«

فرانسه روابط خود را با ايران به دور از شانتاژ 
تنظيم كند

ا  
يرن

   ا
س:

عك

 فرمانده معظم كل قوا: 
تقويت نيروهاي مسلح 
 آسيب ناپذيري ملت را

حفظ مي كند
حض��رت آيت اهلل خامنه اي فرمانده معظم كل قوا ظهر 
ديروز )يك شنبه( در ديدار فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح 
و برگزيدگان جشنواره مالك اشتر با اشاره به خصومت هاي 
تمام نش��دني دش��منان با ملت و نظام اسالمي، مواجهه با 
اين معارضه ه��ا را در گرو ايس��تادگي و تقويت روزافزون 
توانايي هاي نيروهاي مسلح خواندند و تاكيد كردند: امروز 
نيروهاي مس��لح به بهترين نيروي انساني از لحاظ فكري، 
عملي، عزم و اراده احتياج دارند تا بتوانند آس��يب ناپذيري 
ملت را در مقابل دشمني ها حفظ كنند.  به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، رهبر معظم انقالب 
اس��المي با ابراز خرس��ندي از عمق  بخشيدن به حركت 
پيش��رونده نيروهاي مس��لح در بخش نيروي انس��اني با 
برگزاري جش��نواره مالك اش��تر افزودند: الزمه پيشگامي 
در موفقيت ها، اس��تمرار حرك��ت رو به جلو و بدون توقف 
است، بنابراين بايد در هر بخش كه مسووليت و وظيفه يي 
برعهده داريد، بي وقفه و مستمر، كار و تالش كنيد.  ايشان 
نامگذاري جش��نواره به  نام جناب مالك اشتر از فرماندهان 
و ياران اميرالمومنين علي عليه السالم را آموزنده توصيف 
كردند و گفتند: مالك اشتر در »بصيرت و شناخت صراط 
مستقيم«، »عزم راس��خ«، »احساس مسووليت و آمادگي 
براي مجاهدت«، »شجاعت و قدرت فرماندهي« و در عين 
ح��ال در »معنويت، عبادت، تقوي و تواضع« برجس��ته و 
الگوست و فرماندهان نيروهاي مسلح بايد بيش از ديگران 
اين حاالت و روحيات عالي را در خود تقويت كنند. پيش 
از س��خنان فرمانده كل قوا، سردار سرلشكر باقري رييس 
ستاد كل نيروهاي مسلح با تبريك پيروزي هاي غرورآفرين 
و راهبردي جبهه مقاومت گفت: در هش��تمين جشنواره 
مرك��زي مالك اش��تر، 52 نفر از فرماندهان و مس��ووالن 

رده هاي موفق نيروهاي مسلح معرفي و تقدير شدند. 

آملي الريجاني: 

كساني در درون كشور آب به آسياب دشمن مي ريزند
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3 كالن
تاخير در پرداخت حقوق 

كاركنان خالف مقررات است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: طي 
ماه هاي گذشته تاخير در پرداخت حقوق كاركنان به 
خصوص نيروهاي ش��ركتي و كارمعين بروز كرده كه 
اين موضوع تخلف بوده و ناش��ي از نبود نظارت دولت 

بر دستگاه هاست. 
حميدرض��ا حاجي بابايي در گفت وگ��و با فارس با 
اش��اره به موضوع هدفمندي يارانه ها اظهار داش��ت: 
در س��ال هاي اخير دول��ت در رابطه با ح��ذف يارانه 
غيرنيازمندان و همچنين تعيين تكليف اجراي قانون 
افزايش حامل هاي انرژي عملكرد مناس��بي نداشته و 
عمال قانون اجرا نش��ده است. عضو كميسيون برنامه 
و بودج��ه مجلس اف��زود: طبق قانون برنامه شش��م 
دولت موظف اس��ت، گزارش وضعيت درآمد ناشي از 
حامل هاي انرژي و سهم شركت ها را به صورت شفاف 

به مجلس ارائه دهد، اما خبري از اين بحث نيست. 
اي��ن نماينده مجلس تاكيد ك��رد: در حال حاضر 
تحقيق و تفحص از س��ازمان هدفمن��دي يارانه ها در 
رابطه با وضعيت درآمدي و س��هم ش��ركت ها توسط 

كميته يي در مجلس پيگيري مي شود. 
حاجي بابايي در خص��وص اينكه برخي كارمندان 
دول��ت عن��وان كردند كه حق��وق آنه��ا دومرحله يي 
پرداخت شده و برخي كارمندان قراردادي و شركتي 
هنوز حقوقي دريافت نكرده اند، تصريح كرد: وضعيت 
اقتصادي و مش��كالت به گونه يي است كه كارمندان و 
كارگران با معضل روبه رو بوده و نيروهاي ش��ركتي و 
كارمعي��ن كه در بدنه دولت هس��تند و از حقوق پايه 
برخوردارن��د، حت��ي بايد زودتر از كارمندان رس��مي 
حقوق دريافت كنند، نه  آنكه حقوق كارمندان رسمي 
به تاخير بيفتد بلكه حق آن اس��ت كه آنها با توجه به 

وضعيت شان زودتر به حق الزحمه خود برسند. 
به گفته اين نماينده مجلس متاسفانه در ماه هاي 
اخير بنا به مش��كالت و عدم نظ��ارت دقيق دولت و 
دستگاه ها، حقوق افرادي به تاخير افتاده كه وضعيت 
بدتري نسبت به بقيه كارمندان دارند كه از جمله آنها 
نيروهاي شركتي، قراردادي، كارمعين، حق التدريس 

آموزش و پرورش و دانشگاه ها هستند. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
ب��ه اينكه معم��وال منابع الزم ب��راي پرداخت حقوق 
به دس��تگاه ها ب��راي واريز حقوق نيروهاي ش��ركتي 
و كارمعين واريز مي ش��ود، گفت: متاس��فانه به دليل 
مس��ائل و مشكالت مالي كه دس��تگاه ها و سازمان ها 
دارن��د، اولويت پرداخت را به ديگر بخش ها قرار داده 
و به همين علت حقوق كارگران و كاركنان شركتي و 
قراردادي به تعويق مي افتد و اين موضوع به عملكرد 
ضعي��ف و نب��ود نظارت درس��ت و صحيح س��ازمان 
برنام��ه و بودجه و دولت به دس��تگاه ها بازمي گردد. 
نباي��د اجحاف در حق كارمن��دان ضعيف بدنه دولت 
صورت بگي��رد. وي تاكي��د كرد: دول��ت مي تواند با 
صدور بخش��نامه يي، دستگاه هاي اجرايي را مكلف به 
پرداخت حقوق و دستمزد اين نيروها كند و سياست 

تنبيهي در نظر بگيرد. 

خبر

»تعادل« از اثر موقتي بازگشت نرخ جايگزيني جمعيت 
به سطح متعادل 2.1 درصد گزارش مي دهد

رشد جمعيت؛ صفر
گروه اقتصادكالن|هادي سلگي|

بر اس��اس نتايج سرش��ماري عموم��ي نفوس و 
مس��كن سال ١٣٩٥ ميزان باروري كل ايران رقمي 
برابر با ٢,٠١ فرزند شده است. اين شاخص براساس 
نتايج سرش��ماري عمومي نفوس و مس��كن س��ال 
١٣٩٠ برابر ١,8 فرزند محاسبه شده بود. بر اساس 
گزاره هاي جمعيت شناس��ي مي توان گفت كه نرخ 
كلي باروري اكنون دقيقا در سطح از حد جايگزيني 
قرار گرفته اس��ت. بدين معني كه رشد جمعيت نه 
منفي و نه مثبت خواهد بود )به ازاي هر مرگ يك 
تول��د( و به همين ميزان كنون��ي باقي خواهد ماند. 
به بيان ديگر جمعيت شناس��ان، »نرخ كل باروري« 
)TFR( را برابر با متوس��ط نوزادان زنده يي كه هر 
زن در ط��ول عمر خود ب��ه دنيا م��ي آورد، تعريف 
مي كنن��د. در بلندم��دت اگ��ر »ن��رخ كل باروري« 
 )Rate Replacement( »با »ن��رخ جايگزين��ي
يعني ٢,١ فرزند به ازاي هر مادر برابر باش��د، ميزان 
جمعيت قاعدتا ثابت مي ماند يعني رش��د جمعيت 
صفر اس��ت و اگر كمتر باش��د رشد جمعيت منفي 
اس��ت و اگر بيش��تر باش��د رش��د جمعيت مثبت 
اس��ت. بررس��ي اطالعات مركز آمار نشان مي دهد 
ك��ه افزايش نرخ باروري و رس��يدن آن به س��طح 
جانش��يني عمدتا به دليل تصميم زنان ميانس��ال 
باالي ٣٠ س��ال به فرزندآوري صورت گرفته است. 
اي��ن گ��روه جمعيتي در س��ال هاي گذش��ته يا به 
صورت مجرد يا به ش��كل خانواده هاي بدون فرزند 
زندگي مي كرده اند و به همين دليل در فرمول نرخ 
باروري كلي كه از تقسيم تعداد نوزادان متولد شده 
طي يك دوره تقس��يم بر زنان ١٥ تا 4٩ س��ال به 
دس��ت مي آيد، به حس��اب مي آمدند و مخرج كسر 
را باال مي برده اند در حالي كه صورت كسر افزايشي 
نداشته، اما حاال اين گروه با گذشتن از ٣٠سالگي و 
در يكي، دو دهه انتهايي امكان زايش خود تصميم 
به فرزندآوري كرده اند. ب��ا توجه به اينكه اين افراد 
از نظر هرم سني همان دهه شصتي هاي پرجمعيت 
محس��وب مي ش��وند يكباره نرخ باروري را ٢ دهم 
درصد تغيير داده اند و از اين رو توانسته اند، جمعيت 
اي��ران را هرچند به صورت موق��ت از پيري نجات 
دهند. هم اكن��ون ميانگين »نرخ كل باروري« براي 
كل دنيا كمي بيش از ٣,٢ و براي كشورهاي توسعه 

يافته برابر با ١,٢ است. 

 بازگشت از خط قرمز 
به گزارش »تعادل« تعريف علمي »نرخ باروري«، 
تعداد فرزنداني اس��ت كه هر خان��م در طول دوران 
بالق��وه باروري خود به دنيا مي آورد. به دليل جهاني 
بودن اين ش��اخص تمام زنان ١٥تا 4٩س��اله اعم از 
ازدواج كرده و مجرد ش��امل محاس��به نرخ باروري 
ي��ك جامعه مي ش��وند. بر اس��اس اطالعات موجود 
نرخ باروري كش��ور در س��ال هاي دهه ۶٠ به ميزان 
۶٫4 فرزن��د به ازاي هر زن بوده اس��ت كه با اجراي 
سياس��ت هاي كنترل جمعيتي كه در دهه ۶٠ نرخ 
باروري درس��ال ٩٠ از سطح جايگزيني هم پايين تر 
آمد و زنگ خطر را براي برنامه ريزان كش��ور به صدا 
درآورد. كارشناسان س��طح جايگزيني را خط قرمز 
ن��رخ باروري مي دانند و در تعريف آن مي گويند: اگر 
زن و شوهري در طول حياتشان فقط ٢ فرزند را به 
عنوان جانشينان خود در جامعه به وجود آورند، بايد 
نرخ باروري حداقل ٢باشد. در همين راستا ٠٫١ هم 
به دليل وجود احتمال مرگ و مير در جامعه به اين 
نرخ اضافه مي ش��ود و سطح جايگزيني ٢٫١ تعريف 
مي شود. كارشناس��ان سال ٩٠ را سال عبور از خط 
قرمز نرخ باروري در كش��ور مي دانند و معتقدند: در 
اين سال به ناگاه نرخ باروري به زير سطح جايگزيني 
س��قوط كرده و به ١٫۷رس��يد. در اينجا اين سوال 
مطرح مي شودكه چگونه باوجود كاهش نرخ باروري 
و رسيدن آن به زير سطح جايگزيني همچنان شاهد 
افزايش جمعيت در كشور هستيم؟ علت اين پديده 
را كارشناس��ان گش��تاور موج جمعيتي ايجاد شده 
در ده��ه ۶٠ مي دانند و معتقدند اين گش��تاور )اثر 
موقتي( تا س��ال ١4٢٠ به اتمام مي رسد و اگر نرخ 
باروري به همين ش��كل كاهش يابد، ش��اهد منفي 

شدن رشد جمعيت خواهيم بود. 

 3سناريو جمعيتي 
نگراني هايي كه در كاهش نرخ باروري به وجود 
آورده بود، باعث شد برخي كارشناسان سه فرضيه 
را در آن س��ال ها براي پيش بيني جمعيت كش��ور 

مطرح كنند.
بر اس��اس اين فرضي��ات اگر نرخ ب��اروري ١٫۷ 
فعلي )براي س��ال ٩٠( باقي بمان��د، به دليل اينكه 
زير س��طح جايگزيني است، رشد جمعيت كشور در 
س��ال ١4٢٥متوقف و پس از آن منفي خواهد شد. 

س��ناريو دوم كه احتمال بيش��تري بر آن مي رفت، 
كاهش دوباره نرخ باروري اس��ت، در اين فرضيه و با 
فرض رس��يدن به نرخ باروري يك در واقع ١٠ سال 
زودتر به نقطه صفر مي رسيم و در سال ١4١٥رشد 
جمعيت در كش��ور متوقف مي ش��ود. حالت سومي 
كه كارشناس��ان از آن صحب��ت مي كردند، افزايش 
جمعيت و رس��يدن به س��طح جايگزيني و باالتر از 
آن است كه در اين حالت رشد جمعيت كشور حفظ 
مي ش��ود. اما حاال آمارها نش��ان مي دهد كه فرضيه 
سوم درست بوده و نرخ مواليد روي سطح جايگزيني 
ق��رار گرفته اس��ت. در اين صورت ديگ��ر نگراني از 

منفي شدن جمعيت وجود ندارد. 

 تغيير الگوي سني باروري
بر اس��اس گ��زارش مرك��ز آمار اي��ران الگوي 
سني باروري در سال هاي اخير از الگوي زودرس 
فرزندآوري به س��مت الگوي ديررسي فرزندآوري 

در حال تغيير است. آمارهاي الگوي سني باروري 
نش��انگر افزايش ميزان باروري در سنين ٣٩-٣٠ 
ساله و ١٩-١٥ ساله اس��ت. اين تغيير از يك سو 
بيانگ��ر جب��ران ب��اروري تاخيري و از ديگر س��و 
پيشرس��ي ازدواج و باروري سنين پايين تر از ٢٠ 
س��ال به وي ژه در نقاط روستايي را نشان مي دهد. 
بدين معني كه س��ن باروري همزمان در دو گروه 
س��نين باال و پايين بيش��تر از گروه هاي متوسط 
ش��ده اس��ت. از طرفي اين آمارها نشان مي دهد 
 ك��ه ميزان باروري ويژه س��ني ١٩-١٥ س��اله تا

44-4٠ س��اله كل كش��ور اندك��ي افزايش يافته 
است. 

 افزاي��ش باروري به ترتيب در گروه هاي س��ني
٣٩-٣٥ س��اله، ٣4-٣٠س��اله و ١٩-١٥ساله زنان 
شهري مشهود است. بيشترين افزايش در باروري 
ويژه سني ٣٩-٣٥ ساله زنان شهري صورت گرفته 
اس��ت. اين تغيير الگوي س��ني س��هم بسزايي در 
رسيدن ميزان باروري كش��ور به سطح جانشيني 
داش��ته اس��ت. به بيان ديگر در سال هاي گذشته 
عدم تماي��ل به فرزندآوري زنان در س��نين كمتر 
از ٣٠س��اله كه در مخرج كسر فرمول نرخ باروري 
قرار داش��تند، باعث ش��ده بود نرخ باروري به زير 
٢ درص��د برود ولي اكنون همين زنان در س��نين 
باالي ٣٠س��الگي تصميم به فرزندآوري گرفته اند. 
اين موضوع و تصميم دقيقه نودي احتماال به دليل 
تمام ش��دن مهلت فرزن��دآوري آنها صورت گرفته 
اس��ت. در واقع باال رفتن سن ازدواج و فرزندآوري 
ده��ه ش��صتي ها و اكنون تصميم يكب��اره آنها در 
آخري��ن مهل��ت امكان زاي��ش اين پدي��ده را رقم 

زده اس��ت. به طور كل س��طح باروري در ايران در 
س��ال هاي اخير روند افزايشي آرام داشته است. با 
اين حال البته در نقاط روستايي، بيشترين افزايش 
ب��اروري در گروه س��ني ١٩-١٥س��اله مش��اهده 

مي شود. 
براس��اس نتاي��ج سرش��ماري عموم��ي نفوس و 
مس��كن س��ال ١٣٩٥ ميزان باروري كل ايران براي 
نقاط ش��هري كمتر از سطح جانشيني و برابر 8۶,١ 
فرزند و در نقاط روستايي باالتر از سطح جانشيني و 

برابر ٢,48 فرزند به دست آمد. 

 نرخ باروري در استان ها
حداقل مي��زان باروري كل مربوط به اس��تان 
گيالن با رقم ١,٣8 و حداكثر آن مربوط به استان 
سيس��تان و بلوچستان با مقدار ٣,٩۶ فرزند است. 
اين ش��اخص براي استان تهران برابر ١,٥۶ فرزند 

محاسبه شد. 
اس��تان هاي گي��الن، مازن��دران و ته��ران ب��ه 
ترتي��ب ب��ا ارق��ام ١,٣8 و ١,٥١ و ١,٥۶حداق��ل 
و  سيس��تان  اس��تان هاي  و  ب��اروري  مي��زان 
بلوچس��تان، خراس��ان جنوبي، خراس��ان شمالي و 
 هرمزگان ب��ه ترتيب با مق��دار ٣,٩۶، 8٥,٢، 84,٢ 
و ٢,۶4 فرزند، باالترين ميزان باروري را در كش��ور 
ب��ه خود اختص��اص داده اند. ميزان ب��اروري كل در 
همه استان هاي كش��ور غير از استان گيالن نسبت 
به دوره هاي س��ه س��اله قبل افزايش يافته است. در 
مجموع مي��زان باروري كل در ١۷ اس��تان باالتر از 
ميانگين باروري كل كش��ور بوده و ١4 اس��تان نيز 

باروري پايين تر از ميانگين كشوري داشته اند. 

گروه اقتصادكالن|
ي��ك پژوهش اقتص��ادي براي بررس��ي رابطه فضاي 
كس��ب و كار بر جذب س��رمايه هاي خارجي تالش كرده 
تاثير ١٠ش��اخص م��ورد اس��تفاده بانك جهان��ي براي 
اندازه گي��ري ميزان س��هولت كس��ب و كار كش��ورها را 
به طور جداگان��ه در زمينه كش��ورهاي منطقه منا مورد 
س��نجش قرار دهد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه 
٣ ش��اخص حمايت از س��رمايه گذاران خرد، اخذ اعتبار، 
تج��ارت فرامرزي و ثبت مالكيت تاثير مثبت و در مقابل 
4 شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز، الزام آور بودن اجراي 
قرارداده��ا، اس��تخدام و اخ��راج ني��روي كار و پرداخت 
ماليات تاثير منفي و معناداري در جذب س��رمايه گذاري 
خارجي دارند. بر اساس نتايج مطالعه مذكور دو شاخص 
انحالل يك فعاليت و ش��روع كسب وكار تاثير معناداري 
بر جذب س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي در گروه اين 
كشورها ندارند و همچنين حمايت از سرمايه گذاران خرد 
بيش��ترين تاثير را در ميان ش��اخص هاي كسب وكار بر 
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در گروه كشورهاي 

منتخب دارد. 

 مقصد جديد سرمايه هاي جهاني
به گزارش »تعادل« اقتصاددانان توسعه عموما به تاثير 
مثبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي 
به ويژه در كش��ورهاي كم توسعه يافته تاكيد داشته اند. 
در همين راس��تا ي��ك پژوهش براي نش��ان دادن تاثير 
شاخص هاي كسب و كار بر جذب سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي انجام ش��ده كه در آن تالش ش��ده به طور عيني 
رابطه اين دو متغير را در خصوص كشورهاي منطقه عضو 
منا در بازه زماني ٢٠٠4 تا ٢٠١4 مورد بررسي قرار دهد. 
كش��ورهاي عضو »منا« )MENA( شامل عربستان 
س��عودي، اي��ران، اردن، الجزيره، ام��ارات متحده عربي، 
بحري��ن، تونس، جيبوتي، س��وريه، عراق، عم��ان، غزه و 
كران��ه باختري، قطر، كويت، لبنان، مراكش، مصر و يمن 
مي ش��ود. در زمينه ش��اخص هاي كس��ب و كار نيز اين 
مطالعه از همان ديتاها و روش مقياس هاي بانك جهاني 
در اندازه گيري و رتبه بندي جهاني سهولت محيط كسب 

و كار كشورها استفاده كرده است. 
 بر اس��اس مطالعات بانك جهاني، در بيشتر كشورها 
ب��راي راه اندازي يك كس��ب وكار هرچن��د كوچك بايد 
ابتدا بر اس��اس نياز بازار در م��ورد نوع محصول توليدي 
تصميم گيري و س��پس براي تامين س��رمايه اوليه اقدام 
ش��ود. كس��ب وكار براي ش��روع فعاليت باي��د در دفاتر 
رس��مي ثبت ش��ود. پس از آن نيروي كار بايد استخدام 
ش��ود. هنگامي كه مقدمات فراهم ش��د، ش��ركت توليد 
خ��ود را آغاز مي كند، براي اخذ اس��تانداردها و كس��ب 
مج��وز عرضه محصول به بازار ت��الش مي كند و كيفيت 
محصول خود را افزاي��ش مي دهد. پس از ورود به بازار و 
كسب سود، شركت موظف به پرداخت ماليات و عوارض 
خواهد بود. ممكن است شركت براي صادرات كاالي خود 
نيز برنامه ريزي كرده باش��د، در اي��ن صورت فرآيندهاي 
ديگري نيز به فعاليت شركت افزوده مي شود. در تمام اين 
مراح��ل نياز به مراجعه به نهاد قانوني وجود دارد و حتي 
در صورتي كه فعاليت تعطيل ش��ده يا شركت نخواهد به 
فعاليت خود ادامه دهد و حتي در صورت ورشكس��تگي، 
براي تعطيلي كس��ب وكار و تقس��يم دارايي هاي آن بين 

صاحبان و س��هامداران الزم اس��ت مراحلي را بر اساس 
مقررات انجام دهد. 

به اين ترتيب هر كس��ب وكار از زمان شكل گيري تا 
انح��الل كامل چرخه يي را ط��ي مي كند و در هر مرحله 
بر اس��اس قوانين و مقررات موجود براي ش��روع و تداوم 
فعاليت خ��ود متحمل هزينه هاي گوناگون و صرف زمان 
مي ش��ود. بديهي اس��ت هر چه اين مراحل مش��كل تر، 
پيچيده تر و پرهزينه تر باش��ند، انگيزه افراد و اش��خاص 
حقيق��ي و حقوق��ي براي انج��ام و گس��ترش فعاليت ها 
كمتر مي ش��ود. در گزارش هاي بانك جهاني اين مراحل 
مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن شاخص هايي براي 
سنجش س��هولت آغاز و تداوم كس��ب وكار در تعامل با 
محيط شكل گرفته اند. معيارهايي كه بانك جهاني براي 
اندازه گيري اين شاخص ها در نظر مي گيرد، بيانگر فضاي 
كسب وكار در آن كش��ور است كه اصلي ترين آنها زمان 
و هزين��ه الزم براي ط��ي هر يك از اين مراحل اس��ت. 
نخس��تين مس��اله يي كه در هر طرح تج��اري و براي هر 
صاحب كسب وكاري مطرح است، تضمين هاي الزم براي 
حفظ اصل سرمايه او )امنيت اقتصادي( و در مرحله بعد 
س��ودآور بودن اين طرح و افزون بودن منافع كسب وكار 

از هزينه هاي آن است. 

 چراغ سبز شاخص هاي ده گانه 
بان��ك جهان��ي با اس��تناد ب��ه ١٠ ش��اخص، فضاي 
كس��ب وكار را به صورت مقايس��ه يي براي اكثر كشورها 
گزارش مي دهد. بر اين اساس، هرگاه سياست گذاري هاي 
اقتصادي در كشور ميزبان در راستاي بهبود فضاي كسب 
وكار باشد، ميزان ريس��ك سرمايه گذاري كاهش خواهد 
يافت و به تبع آن جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

به آن كشور افزايش مي يابد. 
ب��ا وجود اين تحقيق ياد ش��ده كه روي كش��ورهاي 
منطقه منا صورت گرفته نش��ان مي دهد كه از ميان اين 
١٠ش��اخص )اصلي( تنها ٣ م��ورد از آنها تاثير مثبتي بر 
جذب س��رمايه گذاري خارجي دارد. حت��ي اين تحقيق 
نش��ان مي دهد كه 4مورد از اين ش��اخص ها تاثير منفي 
بر جذب س��رمايه هاي جهاني دارد. محاس��بات تحقيق 
مذكور نش��ان مي دهد كه آثار ش��اخص هاي كسب وكار 
بان��ك جهاني بر جامعه آماري مورد مطالعه در ١٠س��ال 
در نظر گرفته  شده )٢٠١4-٢٠٠4( متفاوت بوده است. 

مطابق اين نتايج از ميان ١٠ ش��اخص كسب و كار بانك 
جهاني، 4 شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز، الزام آور بودن 
اجراي قراردادها، استخدام و اخراج نيروي كار و پرداخت 
ماليات تاثير منفي و معناداري در جذب س��رمايه گذاري 

خارجي دارند. 
نكته قابل توجه اينجاس��ت كه معلوم نيس��ت چرا در 
زمينه ش��اخص نيروي كار همبس��تگي منفي بوده است. 
در حالي براي همگان روش��ن اس��ت هر سرمايه ضرورتا 
براي كس��ب س��ود بيش��تر و به تبع همي��ن موضوع به 
دنب��ال ني��روي كار ارزان قيمت و منعط��ف مي گردد. در 
اين شاخص مشكالت و س��ختي هايي كه كارفرمايان در 
اس��تخدام و اخراج كارگران با آن مواجهند لحاظ شده كه 
در آن رقم بدتر مبين سختي و غيرمنعطف بودن مقررات 
اس��ت. به همين دليل به نظر مي رسد در فرضيه تحقيق 
رابطه بين س��ختگيري در استخدام و اخراج نيروي كار و 
جذب س��رمايه خارجي سنجش شده باش��د. از اينجا كه 
در ش��اخص بندي بانك جهاني نيز رقم شاخص بين صفر 
و صد تعريف ش��ده به طوري كه رق��م بزرگ تر به معناي 
انعطاف كمتر اس��ت؛ اين موضوع قابل اعتناتر مي ش��ود. 
در زمينه ش��اخص هاي اخذ مجوز و الزام آور بودن اجراي 
قراردادها و پرداخت ماليات ها نيز وضعيت به همين ترتيب 
اس��ت. در زمينه ماليات هم بر كس��ي پوشيده نيست كه 
بهشت هاي مالياتي مقصد اصلي سرمايه هاي جهاني بوده 
است. در شاخص هاي بانك جهاني هر قدر ماليات متوسط 
ماليات دهي و زمان وصول كمتر باشد، رتبه كشورها بهتر 
خواهد بود. نويسنده اين تحقيق به همين دليل پيشنهاد 
كرده كه براي جذب س��رمايه بايد مي��زان ماليات گيري 
كاهش يابد و در اين زمينه سياست هاي تشويقي صورت 
گيرد. در مقابل محاسبات كمي اين تحقيق نشان مي دهد 
كه ٣ شاخص حمايت از سرمايه گذاران خرد، اخذ اعتبار، 
تجارت فرامرزي و ثبت مالكيت تاثير مثبت و معناداري بر 
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در گروه كشورهاي 
منتخب دارند. بر اساس نتايج پژوهش مذكور دو شاخص 
انحالل يك فعاليت و شروع كسب وكار نيز تاثير معناداري 
بر جذب س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي در گروه اين 
كش��ورها ندارند. همچنين حمايت از سرمايه گذاران خرد 
بيش��ترين تاثير را در ميان ش��اخص هاي كس��ب وكار بر 
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در گروه كشورهاي 

منتخب دارد. 

يك پژوهش اقتصادي تاثيرات 10شاخص كسب و كار را بر جذب سرمايه خارجي بررسي كرد

وضعيت كسب و كار در قطب نماي سرمايه

ميزان باروري كل جمعيت كشور طي 
سال هاي 1355 تا 1395

ميزان باروري كل سال
۶,٠8 ١٣٥٥
۶,٠٣ ١٣۶٥
٢,٥٢ ١٣۷٥
١,8 ١٣8٥
٢,١ ١٣٩٥
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 گزارش عملكرد 100 روزه
بانك صنعت و معدن

بانك صنعت و مع��دن گزارش عملكرد 100 روزه اين 
بانك در دولت دوازدهم را اعالم كرد. 

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، 
اي��ن بانك كه ب��ه عنوان بانكي توس��عه يي- تخصصي در 
جهت كمك به رونق توليد و رشد و توسعه اقتصادي كشور 
فعاليت مي كند در شرايط پساتحريم و با گشايش ارتباطات 
بين المللي، قراردادهاي بس��ياري با كش��ورهاي خارجي 

منعقد كرده است. 
 براس��اس اين گ��زارش، انعقاد قرارداد ب��ا اگزيم بانك
كره جنوبي به مبلغ 8 ميليارد يورو، انعقاد قرارداد با اگزيم 
بان��ك هند به ميزان 150ميليون دالر براي توس��عه بندر 
شهيدبهشتي چابهار، تامين مالي از طريق بانك هاي چين 
به ميزان 35ميليارد يورو، امضاي قرارداد تامين مالي پروژه 
برقي س��ازي راه آهن تهران-مشهد با اگزيم بانك چين به 
مبلغ 1.5ميليارد دالر در راستاي نوسازي زيرساخت هاي 
ارتباطي در كش��ور، مشاركت در امضاي نخستين قرارداد 
فاينان��س اروپايي با اوبر بانك اتريش به مبلغ يك ميليارد 
يورو)مي��زان 85درص��د ارزش كاالي خري��داري ش��ده( 
در راس��تاي افزاي��ش ميزان اعتماد بين الملل��ي در روابط 
كارگزاري بين بانكي و افزايش درصد س��رمايه گذاري هاي 
خارجي، امضاي قرارداد فاينانس يك ميليارد و 200ميليون 
يورويي بين بانك و ونش اكونوم بانك)VEB( روس��يه در 
راس��تاي تامين مالي پ��روژه نيروگاه حرارت��ي هرمزگان 
به ظرفي��ت 1400م��گاوات و افزايش ميزان مش��اركت 
در پروژه هاي زيرس��اختي كشور و مش��اركت در امضاي 
موافقتنامه 10ميليارد دالري با س��يتيك گروپ چين در 
پكن و استحكام روابط اقتصادي و تجاري بين دو كشور و 
تامين مالي پروژه هاي زيرساختي از طريق فاينانس و روابط 
كارگزاري موثر ازجمله اقدامات 100روزه اين بانك است. 

از س��وي ديگر بانك صنعت و معدن توانسته است، 
گام هاي مثبتي را در راستاي تخصيص منابع به طرح ها 
و واحدهاي صنعتي، پشتيباني از توليد و صنعت در نقاط 
مختلف كشور همچنين رفع موانع و مشكالت اشتغال 
در كشور بردارد كه برخي از اين اقدامات شامل امضاي 
تفاهمنامه همكاري تامين مالي طرح هاي معدني بين 
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و بانك 
صنعت و معدن در راستاي افزايش سهم بخش معدن 
در اقتصاد ملي، ارتقاي ارزش افزوده معدني و حمايت از 
فعاالن بخش معدني؛ پذيرش راهبري سنديكاي بانكي 
براي تامين مالي پروژه هاي خط انتقال آب استان كرمان 
و كمك به اجرايي شدن پروژه هاي تامين آب آشاميدني 
و بهبود كيفيت و كمك به افزايش ش��اخص س��المت 

عمومي مي شود. 

 اهداي نشان ويژه
به مدير عامل بانك  پاسارگاد 

در چهاردهمين دوره جشن نفس به دليل حمايت هاي 
بانك  پاسارگاد از امر انسان دوستانه اهداي عضو، نشان ويژه 

حاميان اهداي عضو به مديرعامل اين بانك اهدا شد. 
به گزارش روابط  عمومي بانك  پاسارگاد، چهاردهمين 
دوره جشن نفس با حضور قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، 
محمدعلي نجفي شهردار تهران، نوبخت سخنگوي دولت، 
علي نوبخت رييس كميس��يون بهداش��ت و درمان، عضو 
هيات مدي��ره انجمن اهداي عضو، رييس نظام پزش��كي، 
نمايندگان مجلس، مديرعامل بانك  پاسارگاد و جمعي از 

خانواده هاي اهداكننده و پذيرنده عضو برگزار شد. 
در اين مراس��م كه به  منظور تقدير از فرهنگ س��ازان 
اه��داي عضو برگزار ش��د ب��ه قاس��مي، مديرعامل بانك 
 پاس��ارگاد به پاس تاثيرگذاري چشمگير بر نهادينه سازي 
فرهنگ اه��داي عضو در كش��ور از طري��ق حمايت هاي 
كالن مال��ي و معن��وي از فعاليت هاي انجمن اهداي عضو 
ايرانيان همچنين از شهاب جوانمردي، مديرعامل شركت 
فناپ از ش��ركت هاي گروه مالي پاسارگاد به  پاس ارتقاي 
فرهنگ س��ازي و پيشبرد اهداف پيوند عضو با اهداي لوح 
تقدير و تنديس قدرداني ش��د. بانك پاسارگاد در راستاي 
ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي خود با حمايت از انجمن 
اهداي عضو ايرانيان س��عي در نهادينه سازي فرهنگ اهدا 
همچنين كمك به نجات جان بيم��اران نيازمند دارد. در 
همين راس��تا پيش از اين مديران و بانكداران اين بانك با 
دريافت كارت اهداي عضو، آمادگي خود را براي شركت در 

اين عمل خداپسندانه اعالم كرده اند. 
 

اعطاي وام قرض الحسنه 
ازدواج بانك آينده

بانك آينده در پي تحقق اهداف توسعه نظام بانكداري 
بدون ربا گامي مهم در تحقق سنت نيكوي »قرض الحسنه« 
برداشته و در اين راستا موفق شده است؛ از ابتداي پيوستن 
به سامانه قرض الحسنه در بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران ب��ه 14212نف��ر از متقاضيان واجد ش��رايط مبلغ 
يك هزار و دويس��ت و پنج ميليارد ريال وام قرض الحسنه 

پرداخت كند. 
اين اقدامات در 121ش��عبه از مجموع 165شعبه بانك 
درحال��ي صورت گرفته اس��ت كه هموطن��ان عزيزي كه 
مش��مول دريافت وام قرض الحس��نه بوده  و به بانك آينده 
معرفي ش��ده ، توانس��ته اند بدون هر گونه معطلي در صف 
انتظار و در حداقل زمان ممكن از مزاياي آن برخوردار شوند. 

 بانك ها امسال
سررسيد چاپ نمي كنند

بانك هاي دولتي و خصوصي مشتركا تصميم گرفتند 
هزينه چاپ سررس��يد 1397 را براي بازس��ازي خسارات 

ناشي از زلزله كرمانشاه هزينه كنند. 
 ب��ه گزارش »تع��ادل« كانون بانك ها و موسس��ات 
اعتباري خصوصي و شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
در نامه يي خطاب به كرباس��يان وزي��ر امور اقتصادي و 
دارايي و س��يف رييس كل بان��ك مركزي با تخصيص 
بودجه چاپ سررس��يد امس��ال به زلزله زدگان موافقت 
كردن��د. در اين نام��ه كه به امضاي ك��وروش پرويزيان 
رييس شوراي عالي كانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوص��ي و محمدرضا حس��ين زاده رييس ش��وراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي رسيده، آمده است: با عنايت 
به وقوع حادثه مهيب زلزله در استان كرمانشاه و با امعان 
نظر به اب��راز همدردي مقامات كش��وري با هموطنان 
آس��يب ديده ناش��ي از زلزله، مديران عامل نظام بانكي 
كشور نيز براي ابراز همدردي و همياري با آسيب ديدگان 
ناش��ي از حادثه مذكور در جلس��ه مشترك 29 آبان ماه 
1396 خود با تخصيص بودجه چاپ تقويم و سررسيد 

ساالنه براي كمك به آسيب ديدگان موافقت كردند.

اخبار

صعود يورو به كانال ۵ هزار تومان

تالطم در بازار ارز و سكه
سكه از مرز 1.4 ميليون گذشت؛ دالر 41۵9 تومان

نرخ ارز مصنوعي نيست

اتصال كارت هاي بانكي ايران و روسيه از 10 دسامبر
گروه بانك و بيمه| 

 از 10 دسامبر سوئيچ كارت هاي بانكي ايران و روسيه 
متصل مي شود و با اتصال اين سوئيچ ها شهروندان دو كشور 
مي توانند از كارت هاي بانكي در سفر به دو كشور استفاده 
كنند. ايرانيان روبل از بانك هاي روس��يه بگيرند و روس ها 
ريال از بانك ه��اي ايران دريافت كنند و مبادله موجودي 
حساب كارت با پول موردنظر روبل يا ريال را بانك هاي دو 

كشور بدون مراجعه به صرافي ها انجام خواهند داد. 
به گزارش »تعادل«، مس��وول بانك مركزي از مذاكره 
براي امضاي پيمان هاي پولي با روسيه، برخي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس و جمهوري آذربايجان خبر داد و افزود: 
مذاكراتي را با روسيه، تركيه، پاكستان و برخي كشورهاي 
حاشيه جنوبي خليج فارس آغاز كرده ايم تا سوئيچ كارت هاي 
بانكي مان به يكديگر متصل شوند. با اتصال اين سوئيچ ها 
شهروندان دو كشور مي توانند از كارت هاي بانكي در سفر 
به دو كشور استفاده كنند؛ اتصال كارت هاي بانكي ايران و 

روسيه از دهم دسامبر اجرايي مي شود. 
 وي در پاسخ به اين سوال كه موضوع موسسات مالي 
غيرمج��از چه زماني پايان مي پذيرد، گفت: تا آخر آذر ماه 
مطالبات حدود 98درصد سپرده گذاران پرداخت مي شود 
و تنها 2 تا 3درصد باقي مي مانند كه براي تسويه حساب با 

آنها بايد زمينه نقل و انتقال دارايي ها ايجاد شود. 
 وي اف��زود: س��پرده گذاران كالن اي��ن موسس��ات 
پيشنهادهايي داشته اند مبني بر اينكه پروژه هاي نيمه كاره 
اين موسسات به سرانجام برسد تا بتوانند منابع بيشتري 
را اس��تحصال كنند ك��ه بانك مركزي اس��تقبال كرده و 

هماهنگي ها با ساير مراجع در حال انجام است. 
 وي با بيان اينكه يكي از بحث هاي مهم مطرح ش��ده 
در كميته منتخب روساي 3 قوه برخورد با متخلفان بوده 
اس��ت، گفت: بررسي ها براي شناس��ايي امالكي كه به نام 
اشخاص ثالث زده ش��ده، ادامه دارد تا همه اين دارايي ها 
بازپس گيري ش��ود. اختي��ارات مهمي در برنامه شش��م 
و اح��كام دايمي براي بانك مركزي پيش بيني ش��ده تا با 
قدرت جلوي ايجاد موسسات غيرمجاز جديد گرفته شود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه به تازگي جلوي فعاليت موسس��ه 
غيرمجاز خاتم االنبيا گرفته ش��د، گفت: موسسه يي به نام 
وليعص��ر در رباط كريم طي 3 هفت��ه 270ميليون تومان 
منابع جمع كرد و از مردم تقاضا داريم دقت كنند و بانك 
مركزي آماده پاس��خگويي به هرگونه تش��كيك و سوال 

درباره موسسات است. 

 وي با حضور در برنامه »نگاه يك« ش��بكه اول سيما
 با اشاره به طراحي سامانه بومي براي تمركز حساب هاي 
دولتي )نس��يم(، اظهار كرد: اين سامانه آماده بهره برداري 
شده و حس��اب هايي به صورت پايلوت به آن منتقل شده 
اس��ت. اين سامانه اشراف كامل را براي خزانه كشور ايجاد 
ك��رده و منابع دولتي به صورت متمركز انجام مي ش��ود و 
نظارت دقيق در اين زمينه وجود دارد تا اطالعات مديريتي 
مناسبي دريافت شود.  وي همچنين با اشاره به راه اندازي 
س��امانه صياد گفت: اين س��امانه س��ايز و فرم چك ها را 

يكسان سازي مي كند و اعتبار را به چك برمي گرداند. 
وي، فرآيند ساماندهي موسسات غيرمجاز را يكي ديگر 
از موارد اعالم كرد و اظهار داشت: بازار پول به دليل وجود 
اين موسس��ات نمي توانست فعاليت مناسبي داشته باشد 
و تصميم ها به درس��تي اجرايي نمي شد، ضمن اينكه نرخ 
سود نيز به درستي رعايت نمي شد. هم اكنون در شرايطي 

هستيم كه هيچ موسسه غيرمجاز فعالي نداريم. 
 وي تصريح كرد: در ش��هريور ماه سال جاري تصميم 
گرفتيم مصوبه نرخ س��ود را اجرايي كنيم و به دليل نبود 
موسسات غيرمجاز انضباط مناسبي ايجاد شد به نحوي كه 
حدود 4500 تا 5 هزار ش��عبه بازرسي شده و نظام بانكي 
به صورت منضبط در حال اجراي نرخ س��ود اس��ت.  وي 
درباره وضعيت ارائه تسهيالت نيز گفت: 313هزار ميليارد 
تومان 7 ماهه س��ال 96 تسهيالت ارائه شده كه اين رقم 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.6درصد افزايش داشته 
است البته اين امر با وجود تنگناي مالي بوده و نظام بانكي 
همه توان و ظرفيت را براي پشتيباني اقتصاد به كار گرفته 
است.  به گفته وي، در سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان 
براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط درنظر گرفته 
شد كه اشتغال زايي بااليي داشت و شرايط اقتصادي ايجاب 
مي كند اين بنگاه ها را رونق دهيم.  وي با اشاره به اجراي 
طرح ضربتي قرض الحسنه ازدواج، گفت: ظرف مدت 50 
روز 520 ه��زار م��ورد در قالب 780 هزار قرض الحس��نه 

ازدواج پرداخت شده و صف وام ازدواج از بين رفت. 

 ۲۵ درصد فعاليت هاي بازار پول در اختيار 
غيرمجازها بود

وي در پاس��خ به س��والي درب��اره مطالبات م��ردم از 
موسسات غيرمجاز، با ابراز تاسف از بابت مشكالتي كه براي 
مردم به وجود آمده است، گفت: از زمان آغاز به كار فعاليت 
دولت يازدهم، ما احس��اس خطر كرديم؛ ماهيت فعاليت 

موسسات غيرمجاز مانند بهمن مي ماند و نمي توانند رقم 
سودهاي اعالم شده را محقق كنند و ناگزير براي پرداخت 
س��ود، س��پرده هاي جديد جذب مي كنند و تفاوت بين 
دارايي و بدهي آنها بزرگ تر مي ش��ود.  رييس شوراي پول 
و اعتبار توضيح داد كه تا مقطعي فعاليت اين موسس��ات 
به دليل افزايش نرخ تورم به مش��كل نخورد ولي مشكل از 
زماني شروع شد كه از ميانه دهه 80، مسكن دچار ركود 

شد و اين موسسات دچار كسري شدند. 
پس از بررس��ي برخي پرونده ها در اين موسس��ات به 
موارد جالب��ي برخورد كرديم به عنوان مثال ش��خصي با 
سپرده گذاري 23 ميليارد توماني در موسسه ثامن الحجج از 
سال 92 تا بهمن 94، سود 89درصدي دريافت مي كرده 
ي��ا مورد ديگري 11ميليارد تومان يا 15 ميليارد تومان با 
س��ودهاي 40درصدي بوده كه با جذب س��پرده جديد از 
مشتريان، چنين سودهاي بااليي پرداخت شده است. من 
فشار روحي سپرده گذاران را درك مي كنم و بايد مطمئن 
باش��ند كه وظيفه بانك مركزي جلوگيري از ضرر بيشتر 
و وصول حداكثري سپرده مشتريان اين موسسات است. 
 وي ب��ا اعالم اينكه موسس��ه فرش��تگان در تاريخ
 21 ش��هريور 1394 منحل ش��د و براس��اس مانده 
 ت��ا اين تاريخ، كس��اني كه اصل و فرع پ��ول آنها زير

 200 ميليون تومان بود پرداخت ش��د، گفت: مابقي 
هم كه س��پرده بيش از 200 ميليون تومان دارند تا 
س��قف 200 ميليون تومان پرداخت به آنها آغاز شده 
اس��ت. تاكنون 4500 ميليارد توم��ان خط اعتباري 
 براي موسس��ه فرش��تگان درنظر گرفته شده است و 
500 ميليارد تومان نيز ب��راي چند تعاوني ديگر كه 
به كاس��پين پيوس��ته اند و جمع مطالب��ات 12 هزار 
ميليارد تومان است. وي اظهار داشت: تعيين تكليف 
موسس��ات غيراعتباري مجاز وح��دت، البرز ايرانيان 
و افض��ل توس ني��ز هر يك به بانك هاي مش��خصي 
اختصاص داده ش��ده اس��ت و طبق برنام��ه تا 100 
ميلي��ون تومان به س��پرده گذاران پرداخت ش��د كه 

بخش اعظمي از سپرده ها را شامل بود. 

 حباب سكه از بين رفت
ريي��س كل بانك مركزي با بيان اينكه بايد تقاضاي 
موجود در بازار پاس��خ داده مي ش��د، ادام��ه داد: بانك 
كارگش��ايي از هفته گذش��ته حراج سكه را براي تامين 
تقاض��اي موج��ود در ب��ازار آغ��از كرد و عم��ال حباب 

ب��ازار س��كه از بين رف��ت؛ به گونه يي كه قيمت س��كه 
از يك ميلي��ون و 430 ه��زار تومان به ي��ك ميليون و 

380هزار تومان كاهش يافت. 

 پيمان پولي با ۲ كشور
رييس ش��وراي پول و اعتبار با بيان اينكه ايران قيمت 
نفت را به دالر دريافت نمي كند، افزود: ارزهاي غالب براي 
م��ا يورو، درهم ام��ارات، روبل روس��يه و اخيرا لير تركيه 
هس��تند. در ماه هاي اخير با 20 كشور براي پيمان پولي 
دوجانب��ه مذاك��ره كرده ايم كه اين پيمان ه��ا با تركيه و 
پاكستان به امضا رسيده اس��ت. وي توضيح داد كه هيچ 
زمان مش��خصي براي اجرايي شدن اين پيمان ها تعيين 
نش��ده اس��ت ولي تركيه اين موضوع را به هالك بانك و 
زراعت بانك خود اعالم كرده و ايران نيز برخي بانك هاي 

خود را براي اين موضوع انتخاب كرده است. 

 نرخ ارز مصنوعي نيست
وي در بخ��ش ديگ��ري از س��خنانش درب��اره داليل 
نوس��انات در بازار ارز گفت: روند قيمت ارز طي 4 س��ال 
گذشته نش��ان مي دهد كه در اواخر سال ميالدي نرخ ارز 
در قله قرار مي گيرد و سپس كاهش مي يابد به طوري كه 
در س��ال گذشته نيز در چنين روزهايي نرخ ارز به 4130 
تومان رسيد و سپس كاهش يافت، بنابراين شرايط طبيعي 

است و جاي نگراني وجود ندارد. 
وي ب��ا بيان اينكه اين امر به معني عادي س��ازي همه 
روابط بانكي نيست، افزود: با برجام دسترسي هاي زيادي 
براي نظام بانكي ايجاد ش��ده و سرعت دسترسي به منابع 
و س��رعت جابه جايي ارز باال رفته است كه اين موضوع در 

كنار ذخاير ارزي مناسب بانك مركزي سبب تعديل نرخ 
ارز شده است. 

 وي خاطرنش��ان ك��رد: ثبات و آرامش در ب��ازار ارز از 
اقدامات خوب دولت يازدهم بوده و اين در حالي است كه 
همه ارزهاي ديگر مانند فرانك، يورو و يوان نوس��اناتي را 
در مقابل دالر داشتند. همچنين هنوز نرخ دالر در بودجه 

سال آينده تعيين نشده است.
 وي ب��ا تاكيد بر اينكه ن��رخ ارز به هيچ وجه مصنوعي 
نيس��ت، گفت: اين موضوع كه دولت براي جبران كسري 
بودج��ه اقدام به افزايش نرخ ارز كرده اس��ت، ش��ايعه يي 
بيش نيس��ت و در تاريخ جمهوري اسالمي چنين اقدامي 
سابقه نداشته است.  وي درباره زمان مناسب براي اجراي 
يكسان سازي نرخ ارز نيز گفت: يكسان سازي نرخ ارز بايد 
زماني انجام ش��ود كه اس��تمرار داشته باشد، اكنون ثبات 
مناس��بي داريم و به محض اينكه روابط بانكي به شرايط 
مطلوب برسد اين كار انجام خواهد شد. وي در ادامه درباره 
كاهش نرخ سود تسهيالت اظهار داشت: براي تعيين نرخ 
سود تسهيالت عواملي مثل نرخ تامين مالي بازار سرمايه، 
نرخ سود بازار بين بانكي موثر است. نرخ سود بازار بين بانكي 
به 28درصد رسيده بود اما با ورود بانك مركزي بين 17.7 
و 20درصد قرار دارد و اين متوس��ط نرخ س��ود بين بانكي 
اس��ت كه بانك مركزي سعي كرده با ورود به اين بازار، از 
انحراف جلوگيري و بازار را هدايت كند. رييس شوراي پول 
و اعتبار تاكيد كرد: هم اكنون نرخ سود سپرده هاي بانكي 
15درصد و تس��هيالت نيز 18درصد است و خوشبختانه 
بانك ها نيز عملكرد خوبي داش��ته اند و اگر سود بيشتري 
هم پرداخت مي شده، بانك مركزي با تذكر موردي به اين 

موضوع ورود كرده است. 

 گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 روز يك ش��نبه 12 آذر باوج��ود تعطيلي بازار جهاني 
و تثبي��ت نرخ اونس جهاني در ن��رخ 1281دالر، به دليل 
افزايش ن��رخ دالر آزاد به 4159تومان، نرخ س��كه طرح 
جدي��د به باالي 1.4ميلي��ون تومان رس��يد و به عقيده 
كارشناس��ان مهم ترين دليل افزايش نرخ س��كه و طال و 
همچنين كم اثر ش��دن حراج سكه در بانك كارگشايي، 

افزايش نرخ دالر در روزهاي اخير بوده است. 
به گزارش »تعادل«، كارشناسان معتقدند كه با وجود 
عرضه سكه در بانك كارگشايي و وعده حذف حباب سكه 
و همچنين اعالم ثبات در بازار ارز توس��ط مسووالن، در 
روزهاي اخير تالطم در بازار س��كه و ارز مش��هود شده و 

شاهد افزايش نرخ سكه و دالر هستيم. 
اين كارشناس��ان مي گويند كه دليل اين تالطم بازار 
سكه و ارز، حذف ارز مبادله يي در دوسال اخير و افزايش 
س��هم ارز آزاد به 70درصد واردات كاال و درنتيجه رش��د 
تقاض��ا و ن��رخ دالر، اثر نرخ دالر بر بازار س��كه و س��اير 
ارزها، ايجاد حباب در بازار س��كه، خروج پول و سپرده از 
موسس��ات غيرمجاز و... مهم ترين داليل تالطم نرخ ارز و 

سكه در روزهاي اخير بوده است.
روز گذش��ته، در ب��ازار ارز، ن��رخ رس��مي ارزها ثابت 
مان��د و دالر 3527.7تومان، پون��د 4751.6تومان و يورو 
4195.1تومان معامله ش��د. اما در بازار آزاد صرافي هاي 
پايتخ��ت هر دالر امري��كا را با 8توم��ان افزايش 4هزار و 
159تومان مي فروختن��د. همچنين هر يورو با 30تومان 
افزايش نس��بت به روز گذش��ته 5هزار و 28تومان و هر 
پون��د انگليس نيز با 29تومان رش��د 5هزار و 712تومان 

معامله شد. 
اكن��ون اختالف 2 نرخ دالر مبادله ي��ي و نرخ آزاد به 
631تومان رسيده كه از زير 540تومان در 2ماهه گذشته 
ب��ه باالي 630تومان رس��يده و نش��ان مي دهد كه بانك 
مركزي در ش��رايط تالطم بازار ارز و س��كه در بخش ارز 
مبادله يي و عرضه س��كه در بانك كارگش��ايي، موفق به 
مهار بازار و جلوگيري از نوس��ان ها نبوده اس��ت و اگرچه 
تاحدودي بر نرخ س��كه در روزهاي اول اثر گذاشت و نرخ 
س��كه به زير 1.4ميليون تومان كاهش يافت اما 2هفته 
بعد از آغاز حراج س��كه و اطمينان دادن بانك مركزي به 
كاهش حباب س��كه، بار ديگر ش��اهد افزايش نرخ سكه 
هستيم.  در بازار طال نيز، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
با 13هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته يك ميليون 
و 400هزار و 800تومان معامله مي شد. براساس آمار، هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 7هزار تومان 

افزايش يك ميليون و 348هزار تومان داد و ستد شد. 

همچني��ن در ب��ازار آزاد قيمت هر قطعه س��كه نيم 
به��ار آزادي ب��ا 14هزار توم��ان افزايش نس��بت به روز 
گذش��ته 698هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
با 11هزار تومان رشد 399هزار تومان ارزش گذاري شده 
بود. سكه گرمي نيز با يك هزار تومان رشد نسبت به روز 
گذشته 263هزار تومان معامله و هر گرم طالي 18عيار 
با 500تومان افزايش 130هزار و 200تومان داد و س��تد 

مي شد. 

 افزايش تقاضا براي دالر 
موضوع مهم ديگر كه عامل تالطم در بازار ارز و سكه 
در س��ال جاري نسبت به سال گذشته بوده، حذف بيش 
از 5441ردي��ف واردات كاال بوده كه به آن در س��ال هاي 
قبل ارز مبادله يي اختصاص مي يافت اما اكنون با ارز آزاد 

واردات انجام مي دهند. 
به عقيده كارشناس��ان، اين موضوع باعث شده كه در 
حال حاضر، بيش از 70درصد واردات كاال با ارز آزاد انجام 
ش��ود و معم��وال در تقاضا براي ارز آزاد ني��ز، دالر و يورو 
و پون��د بيش از ارزهاي ديگر تقاض��ا دارند و اين موضوع 
باعث افزايش شديد تقاضا و نرخ دالر و يورو و پوند شده 
اس��ت. اين درحالي است كه در س��ال هاي قبل، به دليل 
اختصاص ارز مبادله يي، ش��بكه بانك��ي و وارد كنندگان 
ترجيح مي دادند براي دريافت ارز مبادله يي ارزان تر از بازار 
آزاد، با ارزهايي مانند روپيه، لير، درهم، يوان، ين، روبل و... 
خريد كنند و اين موضوع به معناي توزيع فشار تقاضاي 
بازار ارز بر س��اير ارزها بوده و فش��ار براي تقاضاي دالر و 
يورو و پوند كمتر از ش��رايط امروز بوده اس��ت. در نتيجه 
در سال هاي قبل نوعي ثبات نرخ ارز را شاهد بوديم و در 
فاصله سال هاي 92 تا 95 نرخ ارز تقريبا با ثبات بود و از 
نيمه دوم س��ال 95 به تدريج شاهد افزايش نرخ ارز آزاد 
در بازار بوديم كه به عقيده صاحب نظران، دليل عمده اين 
اتفاق حذف تدريجي ارز مبادله يي از اواخر سال 94 بوده 
است كه باعث شد به تدريج به جاي ارزهاي يوان، درهم، 
روبل، لير، ين، روپيه و... ش��اهد افزايش تقاضا براي دالر، 

يورو و پوند باشيم. 
كارشناسان دليل اين تالطم بازار را ترجيح وارد كننده 
و بازرگان به نگهداري ارز به صورت دالر مي دانند زيرا نرخ 
برابري همه ارزهاي جهان هر روز در برابر دالر س��نجيده 
مي شود و نگهداري و مبادله دالر به ساير ارزها و انتقال ارز 
نيز در همه كشورها راحت تر از ساير ارزها انجام مي شود. 
 براين اساس از آنجا كه دالر در همه بانك ها و بازارها 
و كشورهاي مختلف قابليت مبادله به ارزهاي مختلف را 
دارد و همچنين نگهداري و تقاضا و فروش آن از تقاضا و 

شرايط با ثبات تري نسبت به ارزهاي ديگر برخوردار است 
و ن��رخ مبادل��ه دالر به ارزهاي ديگر ني��ز پايين تر از نرخ 
مبادله به ارزهاي ديگر است و... در نتيجه عمده بازرگانان 
ب��ه نگهداري و تقاضا ب��راي دالر و خريد ب��ا دالر تمايل 
بيش��تري دارند و همين امر باعث ش��ده كه تقاضا براي 
دالر، يورو و پوند در بازار ايران نيز در دوره حذف ارزهاي 

مبادله يي به شدت افزايش يابد. 

 اثر نرخ دالر بر سكه و ساير ارزها 
اين موضوع از آن جهت كه نرخ همه ارزها هر روز به 
نرخ دالر سنجيده مي شود، باعث شده كه با افزايش تقاضا 

براي دالر، نرخ ساير ارزها نيز افزايش يابد. 

اين درحالي اس��ت كه نرخ مبادل��ه ريال در برابر دالر 
و س��اير ارزها در دوره س��ال هاي 92 تا 95 و دولت اول 
روحاني، عمدتا تقويت ش��ده بود و به دليل توزيع تقاضا 
و عرضه ارز به پول هاي مختلف و كاهش فش��ار بر دالر و 
يورو و پوند، نرخ اين ارزها با ثبات بود و نس��بت به تورم 
كمتر رشد كردند و در نتيجه نرخ مبادله به نفع ريال و در 

مقايسه با تورم افزايش يافت. 
اما در دوره حذف ارز مبادله يي و افزايش سهم ارز آزاد 
از واردات كاال به بيش از 70 درصد كه به معناي كاهش 
شديد سهم ارز مبادله يي از واردات كاالست، آمارها نشان 
مي دهد كه افزايش ن��رخ دالر و يورو و پوند بيش از نرخ 
تورم بوده و نرخ مبادله در مقايس��ه با تورم عمال به زيان 

ريال و به نفع دالر، يورو و پوند بوده است. 

 حباب سكه 
برخي صاحب نظران معتقدند كه اين موضوع حتي بر 
حباب موجود در بازار طال و س��كه نيز اثرگذار بوده است 
زيرا با تالطم در نرخ دالر و افزايش بي رويه نرخ دالر، يورو 
و پون��د باالتر از نرخ تورم، عمال تقاضا براي س��كه نيز در 
بازار افزايش يافته و همين موضوع، نرخ سكه و طال را نيز 
متناسب با نوس��ان نرخ اونس جهاني و نرخ دالر افزايش 
داده و در نتيجه حباب موجود در سكه و طال نيز افزايش 

يافته است. 
در حال حاضر با توجه به نرخ اونس جهاني 1281دالر 
و دالر 4159 توم��ان و نرخ س��كه در بازار به قيمت 1.4 
ميليون تومان، مي توان گفت كه حباب بازار سكه به بيش 
از 150 هزار تومان رسيده است و در حالي كه نرخ واقعي 
سكه بايد يك ميليون و 250 هزار تومان باشد اما در بازار 

1.4 ميليون تومان به فروش مي رسد. 

  سايه افزايش نرخ ارز بر حراج كارگشايي
مديرعامل بانك كارگشايي از حراج 3500 سكه 
طرح جديد و 2500 نيم س��كه در روز گذشته خبر 
داد و گف��ت: ب��ا احتس��اب روز گذش��ته در مجموع 

15هزار و 500 سكه در 4 روز حراج فروخته شد. 
مس��عود س��ليماني در گفت وگو با فارس با بيان 
اينكه تالش بانك مركزي براي كاهش حباب س��كه 
موثر بوده اس��ت، اظهار داش��ت: عرضه سكه توسط 
بانك كارگش��ايي ب��ر كاهش قيمت ها موث��ر بود اما 
بهاي ارز افزايش يافت و اين رش��د بر قيمت س��كه 

هم تاثير گذاشت. 
وي با تاكيد بر ادامه عرضه س��كه توس��ط بانك 
كارگش��ايي گفت: از روز گذشته سالن حراج سكه را 
به س��الني با ظرفيت 250 صندلي تغيير داديم زيرا 
تعداد متقاضيان خريد س��كه متناسب با سالن حراج 
نبود. مديرعامل بانك كارگش��ايي با اشاره به عرضه 
3500 سكه طرح جديد و 2500 نيم سكه در حراج 
روز گذشته افزود: با احتساب روز گذشته در مجموع 
15 هزار و 500 س��كه در 4 روز حراج فروخته شده 
است. س��ليماني در خصوص احتمال كاهش دوباره 
قيمت پايه سكه در معامالت بانك كارگشايي گفت: 
ي��ك بار قيمت پايه س��كه با تصمي��م بانك مركزي 
كاهش يافت و كاهش دوباره هم منوط به نظر بانك 
مركزي اس��ت.  بر اساس اين گزارش حراج سكه در 
بانك كارگشايي قيمت سكه در بازار را تا يك ميليون 
و 350 ه��زار تومان كاهش داده ب��ود اما با افزايش 
ن��رخ دالر قيمت ب��ار ديگر به باالي ي��ك ميليون و 
390 هزار تومان رس��يده است. در عين حال حراج 

كارگشايي در كاهش حباب سكه موثر بوده است.

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

يك شنبهشنبهنوع سكه و ارز
سكه تمام بهار آزادی طرح 

13878001400800جديد

سكه تمام بهار آزادی 
13410001348000طرح قديم

686000700.000نيم سكه

388000399000ربع سكه

262000265000سكه گرمی

129700130200هر گرم طالی 18 عيار

41454159دالر

49985028يورو

56805712پوند

توافق بانك ملت و گروه صنعتي ماموت براي تقويت سطح همكاري ها
بانك ملت و گروه صنعتي ماموت با هدف تقويت همكاري و تعامالت 
في مابين در جهت افزايش توليد و كمك به اش��تغال كشور تفاهمنامه 

امضا كردند. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، بر اساس اين تفاهمنامه كه به 
امض��اي محمد بيگدلي مديرعامل بانك ملت و بهزاد فردوس و مهرزاد 
فردوس از گروه صنعتي ماموت رس��يد، سطح همكاري هاي متقابل و 
مراودات بانكي طرفين از طريق ارائه خدمات ويژه بانكي به ش��ركت و 

شركت هاي وابسته به گروه ماموت افزايش خواهد يافت. 
بر اين اساس بانك ملت انواع خدمات خرد و خدمات ويژه بانكداري 
الكترونيك، خدمات اعتباري، خدمات سرمايه گذاري، تامين سرمايه و 

كارگزاري و همچنين انواع خدمات ارزي را به گروه صنعتي ماموت ارائه 
خواهد داد. مدت اعتبار اين تفاهمنامه سه سال تعيين شده است كه با 

توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود. 
محمد بيگدلي، مديرعامل بانك ملت در مراسم انعقاد اين تفاهمنامه 
با بيان اين نكته كه فعاليت گروه صنعتي ماموت و ايجاد اشتغال براي 
بي��ش از 12 هزار نفر، خير و بركت براي مديران اين گروه در پي دارد، 
اظهار داش��ت: ما با ش��عار به جايي نمي رس��يم و مهم عملياتي كردن 
شعارهاست كه خوشبختانه گروه صنعتي ماموت اين شعارها را به منصه 
ظهور رس��انده اس��ت. وي با اظهار خرسندي از امضاي تفاهمنامه بين 
بانك ملت و اين گروه صنعتي افزود: بانك ملت آمادگي دارد تا مجموعه 

كامل��ي از خدمات و تس��هيالت بانك��ي را به گروه مام��وت ارائه دهد. 
بيگدلي، ارائه خدمات كارمزدي را باعث كاهش نرخ سود تسهيالت براي 
مشتريان خواند و يادآور شد: هرچه ميزان كارمزد دريافتي از شركت ها 
بيشتر باشد، دست بانك براي كاهش نرخ سود تسهيالت بازتر خواهد 
بود. وي حمايت از مجموعه هاي اقتصادي، توليد و اشتغال را از وظايف 
اصل��ي بانك ملت خواند و تاكيد كرد: در عين حال اين بانك به عنوان 
يك بنگاه اقتصادي مسووليت دارد تا با ايجاد سود، رضايت سهامداران 
خود را نيز جلب كند. مديرعامل بانك ملت، انعقاد تفاهمنامه را باعث 
تقويت بستر همكاري هاي في مابين دانست و ادامه داد: بانك ملت آماده 
اس��ت تا در بخش ريالي و ارزي، تمام خدمات مورد نياز ش��ركت هاي 

توليدي را ارائه دهد و بدين ترتيب به تقويت بخش اقتصادي و توليدي 
كشور و به تبع آن ايجاد اشتغال و رفع معضل بيكاري كمك كند. بهزاد 
فردوس، مديرعامل گروه صنعتي ماموت هم در اين نشست با قدرداني 
از همكاري هاي بانك ملت از بدو تاس��يس اين گروه اظهار داشت: من 
خودم را مديون محبت هاي بانك ملت مي دانم و حمايت هاي اين بانك 
از گروه صنعتي ماموت، حمايت از اقتصاد كش��ور و آينده فرزندان اين 
مرز و بوم است. وي با اشاره به فعاليت هاي گروه ماموت در كشورهاي 
مختلف اضافه كرد: ماموت امروز خود را مديون بانك ملت و مديران و 
كاركناني مي داند كه با زحمات و تالش هاي شبانه روزي اين بانك را به 

جايگاه رفيع كنوني رسانده اند.
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5 بورس و فرابورس
شرايط تداوم روند صعودي 

بازار سرمايه
ب��ازار س��رمايه تقريبا بعد 
از 4سال س��قف تاريخي دي 
ماه س��ال 92 را شكس��ته و 
درحال حاضر توانس��ته است 
قل��ه تاريخي جدي��د را ثبت 
كند. اما س��والي ك��ه در بين 
فع��االن بازار س��رمايه وجود 
دارد، اين اس��ت كه آيا روند 
رو به رشد شاخص و شكست 
مقاومت پيش رو كه مقاومت 
حس��اس و مهمي هم بوده از 

اعتبار بااليي برخوردار اس��ت و مي توان به آن اعتماد 
كرد چراكه در مباحث مربوط به تحليل هاي تكنيكال 
شكس��ت س��قف و تثبيت آن به منزله شروع حركتي 
دوب��اره در بازار اس��ت و بايد ديد آي��ا اين  بار حركت 

شاخص كل در اين راستاست يا خير. 
قبل از بررس��ي وضعيت بازار بايد اين نكته را مورد 
توجه قرار داد كه شاخص كل در بازه زماني مهر و آبان 
تقريبا از محدوده 84470 واحد به 90655 رسيده كه 
به اندازه 6200 واحد رش��د داش��ته كه عمدتا هم به 
دليل رش��د گروه هاي فلزات اساس��ي و پس از آن هم 
گروه پااليش��ي بوده است. حال بايد اين اتفاق را از دو 
منظر بررسي كرد. رشد قيمت هاي جهاني مانند مس، 
روي و بيلت فوالدي موجب رش��د شركت هايي شده 
كه بيشترين اثر گذاري را بر شاخص كل داشته اند و از 
آنجا كه انتظار بازار براي رشد سودآوري اين شركت ها 
با توجه به تحوالت جهاني شان باالست هنوز هم انتظار 
رشد قيمت سهام اين شركت ها در بازار نيز وجود دارد 
و همين موضوع هم موجب اقبال بس��ياري از فعاالن 
بازار به س��هام اين ش��ركت ها شده اس��ت. همگام با 
رشدي كه در گروه هاي فلزات اساسي وجود داشت اما 
در 4ماه گذش��ته گروه پااليشگاهي نيز روند صعودي 
خوبي را تجربه كرد و ش��اخص اين گروه نيز در طول 
4ماه گذشته رشد حدود 40درصدي داشته است كه 
رش��د اين گروه هم موجب رش��د شاخص كل بورس 
تهران شد كه دليل آن را مي توان افزايش قيمت نفت 
و از طرفي ش��ايعه افزايش قيم��ت برخي محصوالت 
پااليشگاه ها از طرف پااليش و پخش در گزارش هاي 6 
ماهه دانست اما هنوز گزارش هاي 6 ماهه شركت ها به 
بازار اعالم نش��ده و نمي توان گفت اين موضوع صحت 
دارد يا خير اما رش��دي كه از 4ماه پيش در اين گروه 
شاهد آن هس��تيم، دليل محكمي براي رشد شاخص 

كل بوده است. 
پس عمده داليل رشد شاخص بازار سرمايه و ثبت 
سقف جديد بعد از دي ماه سال 92 را مي توان نهايت 
به 2 يا 3 گروه نس��بت داد ولي درخصوص بقيه بازار 
اتفاق خاصي را شاهد نبوديم و بسياري از شركت هاي 
بازار س��رمايه حتي به 50 درصد قيمت هاي سال 92 
نرسيده اند. اين نش��ان مي دهد كه رشد شاخص بازار 
سرمايه نشانه رش��د كل بازار نبوده كه اين موضوع را 
مي توان با رش��د س��ودآوري در س��اير صنايع از طرق 
مختلف از قبيل افزايش ف��روش، كاهش هزينه ها و... 
جبران كرد و س��بب اقبال بازار به اين صنايع نيز شد. 
از طرفي اگر بخواهيم عامل ديگري را در بازار بررسي 
كنيم، ارزش معامالت روزانه بازار در سال 92و مقايسه 
آن با س��ال 96 اس��ت. ارزش معامالت روزانه بازار در 
ش��رايط فعلي و همگام با رش��دي كه در شاخص كل 
داش��تيم در محدوده 200ميليارد تومان اس��ت و اين 
نش��ان مي دهد هنوز ب��ا ارزش بازار روزانه س��ال 92 

اختالف زيادي داريم. 
 اما حال يك سوال باقي مي ماند و اين است كه آيا 
رشد بازار در شرايط فعلي ادامه دار خواهد بود يا خير. 
در اين خصوص باي��د وضعيت بنيادي صنايع اثرگذار 
بر ش��اخص كل مانن��د گروه فلزات اساس��ي و برخي 
شركت هاي موجود در گروه استخراج كاني هاي فلزي 
را مد نظر قرار داد. همانطور كه در باال اشاره شد تنها 
عامل افزايش قيمت ش��ركت هاي موجود در اين گروه 
رشد قيمت هاي جهاني بوده است. پس بايد گفت اگر 
قيمت فلزات اساسي تا پايان سال محدوده هاي فعلي 
را حفظ كند و از طرفي نرخ هاي اعالمي توسط شركت 
پاالي��ش و پخ��ش نظر ب��ازار را جلب كن��د، مي توان 
محدوده هاي فعلي شاخص كل را بدون تغيير و حتي 
افزايش��ي دانس��ت اما اگر اتفاقي غير از اين را ش��اهد 

باشيم، اصالح شاخص كل دور از ذهن نيست. 

 »مرقام« گ�زارش 9 ماهه اعالم كرد: ش��ركت 
ايران ارقام با س��رمايه ثبت ش��ده 500 هزار ميليارد 
ريال، پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 
پايان شهريور 94 دوره 9 ماهه منتهي به پايان خرداد 
96 را اع��الم ك��رد. عالوه بر اين، ش��ركت پيش بيني 
درآمد هر س��هم براي سال مالي منتهي به شهريور را 
مبلغ 205 ريال زيان بطور خالص پس از كسر ماليات 
اعالم كرد. همچنين، ش��ركت در دوره 9 ماهه منتهي 
به پايان خرداد امسال به ازاي هر سهم 101 ريال زيان 
شناس��ايي كرد و 49 درصد از پيش بيني ها را پوشش 
داد. اف��زون بر اين، ش��ركت در س��ال مالي منتهي به 
پايان ش��هريور 95 به ازاي هر س��هم 192 ريال سود 
شناسايي كرده و در 9 ماهه نيز 145 ريال معادل 76 
درصد از پيش بيني ها را پوشش داده بود. اين در حالي 
اس��ت كه، سود خالص پس از كس��ر ماليات را در 12 
ماهه منتهي به پايان ش��هريور امسال 102 ميليارد و 
482 ميليون ريال زيان پيش بيني كرده كه در 9 ماهه 
منتهي به پايان خرداد 50 ميليارد و 692 ميليون ريال 

معادل 40 درصد زيان شناسايي كرده است. 
 پيش بيني س�ود 97 »پكوير«: شركت كوير تاير 
با سرمايه ثبت شده 700 هزار ميليارد ريال، نخستين 
پيش بيني درآمد هر س��هم 12 ماهه منتهي به پايان 
آذر 97 را منتش��ر كرد. همچنين، شركت براي سال 
مالي منتهي به پايان آذر 97 به ازاي هر س��هم 522 
ريال سود خالص پس از كسر ماليات اعالم كرد. افزون 
بر اين، شركت براي سال مالي منتهي به پايان آذر ماه 
96 به ازاي هر سهم 659 ريال سود خالص اعالم كرده 
بود كه براي س��ال مالي آينده آن را 21 درصد كاهش 
داد. اين در حالي است كه، مبلغي براي سود هر سهم 
در س��ال مالي منتهي به آذر 97 پيشنهاد نداده است. 
اين شركت سود سهام پيشنهادي به ازاي هر سهم را 
براي س��ال مالي منتهي ب��ه آذر 96، 600 ريال اعالم 

كرده است. 

يادداشت اقتصادي

روي خط شركت ها

»تعادل« از سومين همايش مالي اسالمي گزارش مي دهد

افزايش تامين مالي در بازار سرمايه
گروه بورس 

 روز يك شنبه سومين همايش مالي اسالمي ايران 
با حضور شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حامد س��لطاني نژاد مديرعام��ل بورس كاالي 
ايران، حس��ن قاليباف اصل مديرعامل بورس و اوراق 
بهادار تهران، س��يد علي حس��يني مديرعامل بورس 
ان��رژي، داوود دانش جعفري عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، حجت االس��الم والمس��لمين عباس 
موس��ويان دبير كميته فقهي س��ازمان بورس، علي 
صالح آبادي مديرعامل بانك توس��عه صادرات و ساير 
مديران ارش��د در دانش��گاه الزهرا برگزار شد. در اين 
مراسم شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق 
به��ادار ضمن تقدير از فعالي��ت كميته فقهي عنوان 
كرد: امسال دهمين سال فعاليت كميته فقهي است. 
به گفته وي در قانون اساس��ي قيد ش��ده است تمام 
معامالت بازار س��رمايه بايد منطبق با شريعت باشد 
و هيچ ابزاري در بازار س��رمايه معرفي نمي شود مگر 
اينكه در كميته فقهي سازمان بورس از لحاظ شرعي 
بررس��ي ش��ود و منطبق با شريعت باش��د. به گفته 
محمدي بعد از تصويب قانون توسعه ابزارها فرصتي 
پيش آمد كه ابزارهاي متنوعي به بازار سرمايه معرفي 
ش��وند. س��خنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اش��اره به اينكه در حال حاضر ابزارهاي مختلفي در 
بازار سرمايه معامله مي ش��ود، گفت: در بازار سرمايه 
براي ش��ركت ها مجوز حضور اوراق مش��اركت صادر 
مي ش��ود. همچنين در ح��ال حاض��ر اوراق مرابحه 
مورد اس��تقبال بازار س��رمايه قرار گرفته است. سال 
گذشته س��ازمان بورس براي تامين مالي دارو مجوز 
انتش��ار اوراق مرابحه را براي وزارت بهداش��ت صادر 
كرد. دبير شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه اسناد 
خزانه اسالمي ابزار بسيار كارآمدي است، تاكيد كرد: 
نخس��تين بار در حاشيه جلس��ه هيات دولت انتشار 
اين ابزار مطرح و پس از بررس��ي در قانون رفع موانع 
توليد معرفي ش��د. رييس سازمان بورس با تاكيد بر 
اينكه صك��وك اجاره ابزار ديگري اس��ت كه در بازار 
سرمايه در حال توسعه است، گفت: استصناع نيز ابزار 
مهمي اس��ت كه مجوز انتشار آن صادر شده و بخش 
خصوصي از اين ابزار استفاده مي كند. وي با اشاره به 
اينكه بحث اوراق منفع��ت در كميته فقهي مطرح و 
مورد بررس��ي قرار گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر 

امكان استفاده از اين اوراق وجود دارد. 
س��خنگوي س��ازمان بورس به ابزار اختيار خريد 
و فروش اش��اره كرد و گف��ت: در حال حاضر كميته 
فقهي در حال بررس��ي انتش��ار اوراق ارزي و فروش 
ريالي اس��ت. در اين حوزه بحث هاي جدي و طراحي 
مناسب در حال بررسي است. وي به اوراق جعاله نيز 
اشاره كرد و گفت: بررسي اين اوراق سه ماه پيش آغاز 
ش��د و در حال حاضر ابزار آماده و بسيار خوبي براي 
تامين مالي است. محمدي رشد بازار سرمايه در حوزه 
تامين مالي را مناسب دانست و اظهار داشت: در سال 
94، 5ه��زار ميليارد تومان اوراق براي تامين مالي در 
بازار سرمايه منتشر شد. در سال 95 اين رقم با رشد 

جهشي به 35هزار ميليارد تومان رسيد.
 به گفته س��خنگوي س��ازمان بورس پيش بيني 
مي ش��ود در سال 96 سقف قانون بودجه براي انتشار 
اوراق دولتي كه 34هزار و 500ميليارد تومان اس��ت، 
اجرايي ش��ود. محمدي دو سال اخير بازار سرمايه را 
س��ال هاي طاليي در حوزه ابزارهاي مالي اس��المي 
دانست و گفت: سازمان بورس در راه توسعه ابزارهاي 
مالي اس��المي پيگيري هاي الزم را انجام داده و اين 
مس��ير را ادام��ه مي دهد. وي با اش��اره ب��ه عملكرد 
صندوق هاي س��رمايه گذاري گف��ت: در حال حاضر 
قواعد بس��يار مناس��بي براي اين صندوق ها در نظر 
گرفته ش��ده است و سازمان بورس الزام 50 درصدي 
براي سپرده گذاري آنها در نظر گرفته و باقي آن بايد 
صرف خريد اوراق مالي اس��المي ش��ود. محمدي با 
اش��اره به اينكه سقف سپرده گذاري صندوق ها وقتي 
كاهش يابد فضايي ايجاد مي شود كه اين سرمايه ها در 
بازار سرمايه جذب شوند، گفت: بايد نرخ تامين مالي 
در اقتصاد كاهش يابد اگر نرخ تورم كشور در محدود 
9 تا 10 درصدي اس��ت نرخ سود و نرخ تامين مالي 
بايد كاهش يابد تا توليد كننده با تامين مالي مناسب 

حاشيه سود را افزايش دهد. 
رييس سازمان بورس با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ 
س��ود بانكي به نفع بازار سرمايه است، گفت: سازمان 
بورس صندوق ها را ملزم و تشويق كرده كه وارد بازار 
س��هام ش��وند و نرخ هاي قانون��ي را رعايت كنند. در 
اين راس��تا عالوه بر تعيين حدنصاب براي صندوق ها 
بخش��نامه يي ب��ه آنها ابالغ ش��ده كه نبايد س��ود را 

تضمين كنند. به گفته وي اگر قرار اس��ت، نرخ سود 
در اقتصاد منطقي ش��ود بايد در سه حوزه بازار پول، 
سرمايه و بيمه نرخ ها كنترل شود. سخنگوي سازمان 
بورس ادامه داد: نرخ هاي سود بانكي در برخي فضاها 
باعث ايجاد فساد مي شود و ريسك نظام مالي كشور 

را افزايش مي دهد. 

 صيانت از حقوق سرمايه گذاران خارجي
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بازار س��رمايه بايد از منابع 
بين المللي اس��تفاده كند، گفت: س��ازمان بورس در 
تالش براي جذب سرمايه هاي خارجي است و ابزارهاي 
مالي اسالمي محدوديتي براي سرمايه گذاران خارجي 
ندارند اما ريسك آنها را كنترل مي كنند. محمدي با 
بيان اينكه ابزارهاي مالي مي توانند به پوشش ريسك 
كمك كنند، گفت: عضويت در آيسكو و تغيير از عضو 
ناظر به عادي مي تواند براي س��رمايه گذاران خارجي 
يك چارچوب مشخص ارائه كند كه چگونه مي توانيم 
از حقوق آنها صيانت كنيم. وي به جايگاه انجمن مالي 
اس��المي اش��اره كرد و اظهار داشت: اين انجمن بايد 
عالوه بر بررسي مسائل شرعي مالي، براي اقناع سازي 
افراد غيرمسلمان به تحليل هاي اصل موضوع بپردازد. 
به گفته محمدي تحليل ها بايد به گونه يي باشد كه 
اگر فردي مس��لمان هم نبود و مباني اعتقادي زمينه 
اتكا به قواع��د را براي او ايجاد نك��رد، مباني عقلي و 
فكري بتوان��د وي را مجاب كند. دبير ش��وراي عالي 
بورس به تفاهمنامه يي كه بين سازمان بورس و اوراق 
بهادار و انجمن مالي اسالمي به امضا رسيد، اشاره كرد 
و گفت: با امضاي تفاهمنامه بين انجمن مالي اسالمي 
و س��ازمان بورس به افرادي كه در دوره هاي DBA و 
MBA انجمن شركت مي كنند، گواهينامه هاي اصول 
و تحليلگري بازار س��رمايه داده مي ش��ود. وي با بيان 
اينك��ه بايد نظام آموزش��ي از آموزش هاي مكرر حذر 
شود، گفت: در كشور ما موضوعات واحد در دوره هاي 
آموزش��ي آكادمي��ك در دوره هاي تحصي��ل به طور 
يكنواخت آموزش داده مي ش��ود و گاهي دستگاه هاي 
اجراي��ي ني��ز پاي در مقول��ه آم��وزش مي گذارند در 
حالي كه اين دس��تگاه ها مي توانند ب��ه جاي ورود به 
آموزش هاي مكرر به مس��ائل كارب��ردي ورود كنند و 

امضاي اين تفاهمنامه در همين راستاست. 

 قبض انبار ابزاري شرعي براي تامين مالي
در س��ويي ديگ��ر حامد س��لطاني نژاد مديرعامل 
بورس كاالي ايران كاركرد ابزارهاي مالي اسالمي از 
دريچه بورس كاالي ايران را تشريح كرد. مديرعامل 
ب��ورس كاالي ايران به اهميت بخش كش��اورزي در 
اقتصاد ايران اش��اره كرد و گفت: ابزار گواهي سپرده 
كااليي از اواخر س��ال 1393 در بورس كاالي ايران 
راه اندازي ش��د و هدف از راه ان��دازي ابزار مذكور اين 
بوده كه به بخش كش��اورزي كمك كند تا در بورس 
كاال ظهور و بروز داش��ته باشد، زيرا بخش كشاورزي 
موجب اش��تغال زايي مس��تقيم و غيرمستقيم براي 
ح��دود 30درصد از جمعيت كش��ور ش��ده و ضمن 
اهمي��ت آن در تامين امنيت غذايي كش��ور، س��هم 
ح��دود 11درصدي را در تولي��د ناخالص داخلي در 

اختي��ار دارد. وي افزود: از زم��ان راه اندازي اين ابزار 
تاكنون بالغ بر 2ميليون تن محصول در بورس كاالي 
ايران مورد معامله قرار گرفته و همچنين 80 انبار در 

كل كشور پذيرش شده است. 
س��لطاني نژاد پيرامون چالش هاي حوزه بازرگاني 
بخش كش��اورزي اظهار كرد: عدم شفافيت قيمت ها 
و تش��ديد آن در فروش ه��اي س��لف، فاصل��ه قابل 
توج��ه قيمت توليد ت��ا مصرف به دلي��ل حضور پر 
رنگ واس��طه ها، نياز شديد مالي كشاورزان در زمان 
برداش��ت محصول و عدم توسعه فعاليت هاي زراعي 
كش��اورزان به دليل تكميل نش��دن چرخه توليد – 
درآم��د – پس ان��داز از مهم تري��ن چالش هاي پيش 
روي اين حوزه اس��ت. مديرعامل بورس كاالي ايران 
هدف از ايجاد س��ازوكار رس��يد يا قب��ض انبار براي 
بخش كشاورزي را اجتناب از فروش فوري محصول 
بالفاصله پس از برداش��ت و تامين مالي كش��اورزان 
و تجار دانس��ت و گفت: در زمان برداش��ت محصول 
فروش فوري به دليل افزايش عرضه در بازار س��بب 
افت شديد قيمت ها مي ش��ود و سازوكار رسيد انبار 
ضم��ن تامين مالي براي فع��االن اين حوزه مي تواند 

مانع از اين امر شود. 
سلطاني نژاد به تجربيات بين المللي رسيد انبار در 
حوزه محصوالت كش��اورزي اش��اره كرد و گفت: در 
كشور بلغارستان، قانوني براي بازاريابي و ذخاير غالت 
در س��ال 1998 به تصويب رسيد كه براساس آن دو 
نوع بنگاه كسب و كار در ذخيره سازي غالت انبارهاي 
عمومي و اماكن ذخيره سازي غالت با قابليت صدور 
رس��يد انبار )WhR( و الزام ب��ه دارا بودن صندوق 
وجوه بازپرداخت )جبران خسارات( معرفي شد. وي 
افزود: اين سيس��تم نقش مهم��ي در ايجاد ثبات در 
بازار غالت بلغارس��تان داشته و هيچ گونه نكولي در 
اين سيس��تم گزارش نشده و اين بخش مالي ساالنه 
10 تا 50 ميليون يورو در مقابل رسيدهاي انبار بسته 

به قيمت هاي بازار، اعطاي اعتبار كرده است. 
مديرعامل بورس كاالي ايران در ادامه به تصويب 
دو قان��ون انبارداري )توس��عه و مقررات( در س��ال 
2007 و تعيين موسس��ه انبارداري و تنظيم مقررات 
به عن��وان نهاد نظارتي در كش��ور هند اش��اره كرد و 
گف��ت: اهداف اين اقدامات در هن��د، بهبود ظرفيت 
ذخيره سازي، تسهيل دسترس��ي بهتر كشاورزان به 
اعتبارات، افزايش بازده براي كشاورزان با جلوگيري 
از فروش محصوالت شان بالفاصله بعد از برداشت در 
قيمت هاي پايين و خدمت رساني به موسسات مالي 
با كاهش ريس��ك همراه با اعطاي وام به كشاورزان و 

درنتيجه كاهش هزينه اعتبارات بوده است. 
وي درخص��وص نتاي��ج اين اقدام��ات نيز گفت: 
استانداردسازي فعاليت هاي انبار شامل درجه بندي، 
بسته بندي، بهبود ش��يوه هاي بيمه، توسعه كيفيت 
انب��ارداري، ثبات قيم��ت محصوالت كش��اورزي از 
طريق قادر كردن كش��اورزان در به تعويق انداختن 
فروش محصوالت خود پس از برداشت از نتايج مهم 
به كارگيري س��ازوكار رسيد انبار در حوزه كشاورزي 

هند بوده است.
 س��لطاني نژاد از تجربه استفاده از اين ابزار تامين 

مالي در برزيل نيز سخن گفت و اظهار كرد: ساختار 
انبارداري در برزيل عمدتا توسط بخش خصوصي اداره 
مي ش��ود به طوري كه كش��اورزان عمده، شركت هاي 
س��هامي، ش��ركت هاي بازرگاني )ملي و بين المللي( 
همانن��د كارخانه ه��اي ف��رآوري و... ظرفيت ه��اي 
انباري عم��ده را دراختيار دارن��د. مديرعامل بورس 
كاالي ايران ادامه داد: در برزيل رس��يدها مستقيما 
قابل معامله نيستند، اما فروش��ندگان قادر خواهند 
CDA/ بود براس��اس اين رس��يدها اقدام به انتشار
WA كنند كه در بورس كااليي برزيل قابل معامله 
است؛ انتش��ار CDA/WA از طريق ارتباط با يك 
ش��ركت نظارتي كه مديريت ضمانت ه��اي مديران 
انب��ار در مقاب��ل رس��يدهاي صادر ش��ده را برعهده 
دارد، ص��ورت مي گيرد. س��لطاني نژاد ب��ا بيان اينكه 
در قزاقس��تان نيز مقررات اوليه و ثانويه رس��يد انبار 
در س��ال 2001 تصويب ش��د، گفت: اين مقررات به 
بانك ها حق دراختيار گرفتن كاالها در صورت نكول 
وام گيرندگان را اعطا مي كند و در موارد نكول، هيچ 
تصميم و دس��تور دادگاهي براي خروج كاال از انبار 
توس��ط بانك نياز نيس��ت كه با اين مقررات، تامين 
مالي به واسطه رسيدهاي انبار توسعه يافت. در بيان 
نتايج اين تجربه مي توان گفت بانك اروپايي بازسازي 
و توسعه، خط اعتباري معادل 55ميليون دالر براي 
بانك هاي تجاري محلي فراهم كرده و در سال 2003 
كل اعتبارات اعطاي��ي از اين طريق 20ميليون دالر 
ب��وده اس��ت. وي در ادامه الزام��ات و پيش نيازهاي 
موفقيت تامين مالي از طريق رس��يد انبار را تشريح 
كرد و گفت: براي موفقيت تامين مالي از طريق اين 
ابزار، وجود انبارهاي اس��تاندارد جهت ذخيره سازي 
محصوالت كش��اورزي و محيط قانوني مساعد براي 
صدور رسيدها، معامالت و توثيق آن و ضمانت براي 
حس��ن عملكرد بازارها نياز است. همچنين سيستم 
بازرس��ي و صدور مجوز انبارها، مساعد بودن شرايط 
اقتصادي و سياس��ت هاي اتخاذ شده توسط دولت و 
شناخت بانك ها و موسس��ات مالي از كاركرد رسيد 
انب��ار و تامين مالي ب��ا آن و تمايل براي ورود به اين 
ابزار از ديگ��ر الزامات و پيش نيازه��اي موفقيت آن 

است. 

 ۶ مزيت مهم
مديرعامل بورس كاالي ايران با تش��ريح سازوكار 
تامي��ن مال��ي از طريق رس��يد انبار، ب��ه مهم ترين 
مزاياي آن اش��اره كرد و گفت: تسهيل دسترسي به 
اعتبارات، تضمين منافع وام دهندگان، كاهش تلفات 
توليدكنندگان، مشاركت كشاورزان خرد در فروش، 
كاهش هزينه هاي معامالتي باتوجه به استاندارد كاال 
و فروش محصوالت در قيمتي مناس��ب از مهم ترين 
مزاياي سيس��تم قبض انبار اس��ت. س��لطاني نژاد به 
معرفي و تصويب گواهي سپرده كااليي به عنوان ابزار 
مالي در بازار سرمايه ايران اشاره كرد و گفت: شوراي 
عال��ي بورس و اوراق به��ادار به عنوان عالي ترين نهاد 
ناظر در بازار س��رمايه و هدايت كننده سياس��ت هاي 
كالن اين ب��ازار، در مورخ 1393/03/12 براس��اس 
بن��د 24 ماده 1 و بن��د 4 ماده 4 قانون ب��ازار اوراق 

بهادار مصوب آذرماه 1384، گواهي سپرده كااليي را 
به عنوان ابزار مالي قانون بازار اوراق بهادار شناس��ايي 
و تصويب كرد. براس��اس مصوبه اين ش��ورا، گواهي 
سپرده كااليي اوراق بهاداري است كه مويد مالكيت 
دارن��ده آن بر مقدار معيني كاال بوده و پش��توانه آن 
قبض انبار اس��تانداردي اس��ت كه توس��ط انبارهاي 
موردتاييد بورس صادر مي شود. وي افزود: همچنين 
دس��تورالعمل اجراي��ي »پذي��رش انباره��ا، صدور، 
معامله و تس��ويه گواهي سپرده كااليي« به تصويب 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار رس��يده 

است. 

 كاركردهاي گواهي سپرده كااليي
مديرعامل بورس كاالي ايران در بيان كاركردهاي 
گواهي سپرده كااليي در توس��عه ابزارها و بازارهاي 
مرتب��ط گفت: گواهي س��پرده كااليي اب��زاري براي 
تس��هيل تحوي��ل قرارداده��اي آت��ي در سررس��يد 
ب��وده و بازار نق��دي جهت راه ان��دازي معامالت آتي 
جهت پوش��ش ريس��ك نوس��ان قيمت محصوالت 
محسوب مي ش��ود. همچنين ابزاري براي راه اندازي 
صندوق ه��اي كااليي و تامين مالي دارندگان گواهي 
سپرده كااليي به ش��مار مي آيد. سلطاني نژاد با بيان 
اينكه گواهي س��پرده كااليي يكي از راه هاي شرعي 
تامي��ن مالي اس��ت كه ام��كان اعطاي تس��هيالت 
ب��ه پش��توانه كاالي مالك را ايج��اد مي كند، گفت: 
راه اندازي نظام انبارداري و ايجاد بس��ترهاي قانوني 
و فني مناس��ب براي اين موضوع، مزاياي بس��ياري 
ازجمله امكان فروش كاال در زمان و قيمت مناس��ب 
و تامي��ن مالي كوتاه مدت دارندگان كاال در انبارها را 
به همراه دارد؛ از اين رو ضرورت اس��تقرار آن به ويژه 
در حوزه كش��اورزي در كش��ور، اهميت مي يابد. وي 
درباره اقدامات ب��ورس كاالي ايران به عنوان يكي از 
اركان بازار سرمايه جهت توسعه استفاده از اين ابزار 
تامين مالي اظهار ك��رد: ازجمله اقداماتي كه بورس 
كاالي اي��ران در اين راس��تا انج��ام داده، مي توان به 
مذاك��ره ب��ا بانك ها و موسس��ات مال��ي درخصوص 
توثيق گواهي س��پرده كااليي به عنوان رس��يدي كه 
پشتوانه كااليي دارد، اشاره كرد. همچنين در جهت 
راه اندازي سيس��تمي بهينه براي صدور رس��يدهاي 
انبار و بهره گيري از آن جهت تامين مالي كوتاه مدت 
توليدكنندگان و تجار اقدامات گوناگوني انجام شده 
است. به گفته وي، ساماندهي انبارها و ظرفيت هاي 
ذخيره س��ازي موجود و ايج��اد بس��تر قانوني براي 
فعاليت آنها، ترويج و فرهنگس��ازي موضوع در نظام 
پولي و بانك��ي و همچنين ارتقاي گواهي هاي كيفي 
استاندارد محصوالت از پيش نيازهاي توسعه هر چه 

بيشتر اين ابزار محسوب مي شوند. 

 انتشار هزار ميليارد ريال اوراق اسالمي 
مرابحه خودرو

در س��ويي ديگ��ر، محمودرض��ا خواجه نصي��ري 
مديرعامل تامين سرمايه تمدن از انتشار هزار ميليارد 
ريال اوراق اس��المي مرابحه خودرو خبر داد و گفت: 
اين اوراق جايگزين مناسبي براي جذب سپرده هاي 
خارج ش��ده از نظ��ام بانكي و گزين��ه مطلوبي براي 
س��رمايه گذاراني است كه در پي شرايط امن و بدون 
ريس��ك هس��تند. محمودرضا خواجه نصي��ري بيان 
كرد: انتش��ار اين اوراق عالوه بر كمك به تامين مالي 
موردني��از صنايعي همچون خودرو س��ازي مي تواند 
زمينه رونق و بهبود وضعيت اقتصاد كش��ور را مهيا 
كن��د؛ همچنين فرصتي قابل توج��ه و مطمئن براي 
س��رمايه گذاران خواهد بود. وي اف��زود: تامين مالي 
توليد از طريق بازار س��رمايه در شرايطي كه بانك ها 
با مشكالت عديده يي روبه رو هستند، مي تواند تنوع 
فعاليت سرمايه گذاران و بهبود فضاي كسب و كار را 

به همراه داشته باشد. 
مديرعامل تامين س��رمايه تمدن، هدف از انتشار 
هزار ميلي��ارد ريال اوراق صك��وك مرابحه را تامين 
نقدينگي موردنياز براي خريد مواد و قطعات موردنياز 
در توليد شركت خودروسازي كرمان موتور برشمرد و 
تصريح كرد: اوراق ياد ش��ده با نرخ س��ود 17درصد 
و همچنين بازارگرداني و متعهد پذيره نويسي تامين 
سرمايه تمدن و ضمانت بانك آينده امروز )12 آذرماه 
س��ال جاري( از طريق فرابورس منتشر خواهد شد. 
خواجه نصيري اي��ن اوراق را جايگزين مطلوبي براي 
س��رمايه گذاراني كه در پي گزينه ه��اي امن و بدون 
ريسك هس��تند، برش��مرد و افزود: اين قبيل اوراق 
مي توان��د فرصت هاي س��رمايه گذاري جديدي براي 

سپرده هاي خارج شده از نظام بانكي باشد. 

گروه بورس|
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معامالت دومين روز كاري 
بازار س��هام در هفته جاري با كاهش 344واحدي هماره شد و رقم 
90هزار و 951واحدي را به خود اختصاص داد. از اين رو ش��اخص 
كل ه��م  وزن اما با كاهش 8 واح��دي عدد 17هزار و 646 واحد را 

به نمايش گذاشت. 
همچنين شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 343واحدي به 
رقم 98هزار و 407واحد دست يافت. اين درحالي است كه شاخص 

بازار اول اما درحالي با افزايش 446واحدي به رقم 65 هزار و 615 
واحد دس��ت يافت كه ش��اخص بازار دوم با كاه��ش 333واحدي 
ع��دد 193هزار و 628 واحد را به نمايش گذاش��ت. براس��اس اين 
گزارش روز گذش��ته معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
تاپيكو با 36واحد، ايران خودرو با 21واحد و ارتباطات س��يار ايران 
با 20واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل 
ب��ورس به نام خود ثبت كردند. بر اين اس��اس ارزش كل معامالت 
روز يك ش��نبه بورس تهران درحالي به بيش از 197ميليارد تومان 
نمايش داده ش��د كه ناش��ي از دست به دس��ت شدن بيش از يك 
ميليارد و 283ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 70هزار 

و 567 نوبت دادوستد بود. 

 آغاز و اتمام پذيره  نويسي
در سويي ديگر دادوستدهاي روز يك شنبه فرابورس ايران درحالي 
خاتمه يافت كه نسبت به روز شنبه حجم معامالت كاهش اما ارزش 
آن افزايش يافت و پذيره نويس��ي اوراق مرابحه كرمان موتور با س��ود 
17درصد در روز آغازين آن خاتمه يافت. بدين ترتيب يك ميليون ورقه 
»كرمان 98« به ارزش حدود يك هزار ميليارد ريال پذيره نويسي شد. 
هدف از انتش��ار اين اوراق تامين نقدينگي مورد نياز براي خريد مواد 
و قطعات مورد نياز در توليد ش��ركت خودروسازي كرمان موتور اعالم 
ش��ده و بازارگرداني و متعهد پذيره نويسي آن بر عهده تامين سرمايه 
تمدن بوده و ضامن اين اوراق نيز بانك آينده اس��ت. عالوه بر اين در 
بازار اوراق با درآمد ثابت نيز روز گذشته در مجموع يك ميليون و 850 

هزار ورقه به ارزش حدود يك هزار و 775ميليارد ريال معامله ش��د و 
اس��ناد خزانه اسالمي در نماد »سخاب7« پس از اوراق مرابحه كرمان 
موتور بيشترين حجم و ارزش معامالتي را در اختيار گرفت. همچنين 
در جريان بازار س��هامداران بيش از 89 ميليون سهم به ارزش بالغ بر 
269ميليارد ريال را دست به دست كردند و به ترتيب دو نماد »ذوب« 
و »كپرور« موفق شدند، باالترين حجم و ارزش معامالتي را در اختيار 
بگيرند. افزون بر اين روز گذش��ته نماد معامالتي شركت پتروشيمي 
زاگرس با توجه به اطالعات دريافتي مبني بر تعديل با اهميت س��ود 
س��ال مالي 1396 متوقف ش��د. عالوه بر اين شاخص كل نيز با افت 
2.7واحدي همراه شد كه عمده بار منفي بر آيفكس از جانب نمادهاي 

»شاوان«، »شراز«، »شپاس«، »ميدكو« و »حسينا« رقم خورد.

كاهش تدپيكس و آيفكس

آمار معامالت

ب��ا نامه كانون كارگ��زاران و مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار فعاليت ش��ركت كارگ��زاري پارس نمودگر مبني بر خريد 
اوراق به��ادار در بورس تهران و فراب��ورس ايران تا اطالع ثانوي تعليق 
ش��د. روح اهلل ميرصانعي دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار 

درب��اره تعليق فعاليت كارگزاري پارس نمودگر گفت: اگر ريس��ك يك 
ش��ركت كارگزاري از حدي باالتر رود، مي تواند بر صنعت كارگزاري و 
بازار سرمايه اثر منفي بگذارد در نتيجه اين تصميم سازمان بورس كه 
با پيشنهاد و نظر كانون اعمال شده مربوط به اعتبارات كارگزاري و با 

هدف جلوگيري از افزايش ريس��ك بود. به گزارش سنا، دبيركل كانون 
كارگزاران بورس ادامه داد: بعد از بررسي هاي كميته تخلفات كانون و 
ارجاع به هيات مديره، از سازمان بورس درخواست شد تا اقدام به تعليق 
كارگزاري پارس نمودگر ش��ود. در حال حاضر هم، جلساتي براي حل 
مش��كل با مديران كارگزاري در حال برگزاري اس��ت و در صورت رفع 
مشكل، تعليق رفع مي شود. ميرصانعي با اعالم اينكه زمان رفع تعليق 
فعاليت كارگزاري پارس نمودگر مشخص نيست، گفت: اعالم بدهي و 
رقم اعتباري كه اين كارگزاري متحمل شده امكان پذير نيست اما تعليق 
فعاليت ربطي به خريد و فروش سهام ندارد و تنها ناشي از اعتبار است. 

دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار خبر داد

تعليق فعاليت يك كارگزاري 

چهره 

حميدرضا مهرآور 
مديرعامل كارگزاري 

بانك سامان
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 جايگاه بازرگاني
در امنيت ملي كشور

يحيي آل اس��حاق عضو ات��اق بازرگاني و رييس س��ابق 
اتاق تهران در جلسه مجمع عمومي انجمن علمي بازرگاني 
ايران با اش��اره به اينكه يكي از مظلوميت هاي نظام بازرگاني 
و فعاليت بازرگاني در كش��ور اين اس��ت كه هنوز بعد از 40 
سال و پس از تحوالت زياد منطقه اي، جهاني، علمي و عملي 
كه در دنيا نس��بت به امر بازرگاني اتفاق افتاده است حضور 
بازرگاني در كش��ور ما در حاشيه است اين موضوع را يكي از 
علل اصلي مشكالت اقتصادي كشور و يكي از گرفتاري هاي 
جدي دانس��ت كه ما در كشورمان به آن توجه نمي كنيم. به 
گفته وي يعني برون رفت از بس��ياري از مسائل و مشكالت 
ما بستگي دارد به نوع نگاه ما به حوزه بازرگاني و بايد گفت 
يك قسمت بزرگ مشكالت اشتغال، ركود، اضافه بودن تقاضا 
بر عرضه، مشكالت مربوط به حوزه فساد و نارسايي بانكي به 

چگونگي نگاه ما به نظام بازرگاني وصل است. 
به گفته آل اس��حاق حتي بايد گفت توس��عه ما وصل به 
نظام بازرگاني اس��ت. امنيت ما هم به نظام تجاري ما وصل 
است. به ويژه اينكه كشور ما موقعيت خاص ژئوپليتيكي دارد 
و ايران به عنوان كش��وري كه 15 همسايه دارد، با شرايط و 
اقتضائات خاص خود نش��ان مي دهد كه هاب منطقه است و 
استفاده بهينه از اين هاب بودن اين است كه چگونه با نظام 

بازرگاني برخورد كنيم. 
وي با اشاره به اينكه در تمام اين 30 سال هم تالش من 
بر اين اساس بوده است كه اين موضوع در كشور جا بيفتد و 
اهميت جايگاه نظام بازرگاني مشخص شود ادامه داد: اما بنا 
به داليل گوناگون نظير موضوعات سياس��ي، سابقه تاريخي 
ايدئولوژيك��ي و... اين اتفاق نمي افتد و جاي تاس��ف دارد. به 
گفته وزير اسبق بازرگاني اگر آخرين ديدگاه هاي توسعه يي 
را از نهادهاي بين المللي به عنوان يك ش��اخص قبول كنيم 
گ��زارش 3 ماه قبل بان��ك جهاني از س��ازمان هاي جهاني، 
شاخص كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه و عقب مانده 
كه ش��اخص هاي متعددي بيان مي كردند االن به ش��اخص 
عمده س��طح تجارت مخصوصا تجارت بين المللي و س��طح 
حضور و فعاليت يك كش��ور در ش��اخص هاي جهاني توجه 
ويژه يي دارند؛ يعن��ي چگونگي برخورد با تجارت و بازرگاني 
اهميت ويژه دارد. در همين راستا در كشورمان وقتي به وضع 
موجود اقتصاد، ركود، حاش��يه نشيني، فساد بانكي و محيط 
زيس��ت و... فكر مي كنيم يك بخ��ش عمده آن به چگونگي 
برخورد با امر تجارت برمي گردد. مخصوصا تجارت بين الملل، 

روابط حاكم و الزامات و شرايط حاكم بر آن. 

 اشتغال صنعت فوالد
به خطر افتاد

ريي��س انجمن توليدكنندگان فوالد با اش��اره به كاهش 
تعرف��ه واردات فوالد كه از س��وي هيات دولت ابالغ ش��ده، 
گفت: ميانگين تعرفه فوالد در سال گذشته ۲0 درصد بوده و 

اشتغال صنعت فوالد را به خطر انداخته است. 
به گزارش مهر، محمود اس��الميان در واكنش به كاهش 
تعرف��ه واردات فوالد كه روز گذش��ته از س��وي هيات دولت 
ابالغ شد، اظهار داشت: ميانگين تعرفه فوالد در سال گذشته 
حدودا ۲0درصد بوده است كه در مقايسه با ميانگين تعرفه 
45درص��دي صنعت خودرو و اكثر صنايع تكميلي فوالد كه 
از تعرفه هاي باالي 40درصد اس��تفاده مي كنند، اين تعرفه 
۲0 درصد براي فوالد معقول و كارشناسي شده بود، چرا كه 
تعرفه ها بايد به صورت پلكاني در رشته هاي مختلف صنعت 

باشد. 
رييس انجمن توليدكنندگان ف��والد با تاكيد بر اهميت 
صنعت فوالد در اقتصاد دنيا به نتايج مطالعات بين المللي در 
اين خصوص اشاره كرد و گفت: فوالد در همه اقتصادهاي دنيا 
به عنوان يك صنعت مادر ش��ناخته مي شود و علت آن اين 
است كه اين صنعت مادر تاثير بسيار زيادي در توليد اشتغال 
دارد. بر اساس نتايج مطالعات بين المللي به ازاي يك اشتغال 
مس��تقيم در صنعت فوالد حداقل ۲5 اشتغال غيرمستقيم 

ايجاد مي شود. 
وي تصريح كرد: به دليل همين نرخ باالي اشتغال پايدار 
در صنعت فوالد اس��ت كه همه كشورها از جمله كشورهاي 
اروپاي��ي و حتي امريكا كه س��ردمدار بازار آزاد هس��تند، با 
جدي��ت از صنعت ف��والد خود دفاع مي كنن��د. به طور مثال 
اخيرا خزانه داري امريكا مطالعه يي را شروع كرده كه هدف آن 
بررسي تاثير واردات فوالد از چين بر امنيت ملي امريكاست 
يعني واردات فوالد را به امنيت ملي اين كشور مرتبط كرده اند 
كه نش��ان دهنده اهميت صنعت فوالد در اقتصاد اين كشور 
اس��ت. اين اهميت زياد در س��اير كش��ورها هم وجود دارد 
به طوري كه اخيرا شاهد بوديم اتحاديه اروپا هم جريمه هايي 
براي صادرات برخي كش��ورها به اين اتحاديه مقرر كرده كه 

سهم فوالد ايران 5۷ يورو جريمه به ازاي هر تن است. 
اس��الميان به ويژگي هاي خاص صنع��ت فوالد ايران 
اش��اره كرد و گفت: در كنار اهميت باالي جهاني صنعت 
فوالد، اين صنعت در داخل كشور هم مشكالتي دارد كه 
در بقيه صنايع فوالد در دنيا و به همين دليل هم نيازمند 
حمايت ويژه است. متاسفانه در دولت هاي گذشته اتفاقاتي 
در صنعت فوالد افتاده كه از جمله آن چند برابر ش��دن 
نيروي انس��اني در واحدهاي ف��والدي بزرگ و همچنين 
ص��دور مجوزهاي بي رويه و احداث واحدهايي با ظرفيت 
پايين و غيراقتصادي است كه اين مشكالت باعث شده تا 
با وجود قيمت هاي جهاني نسبتا مناسب، بيشتر واحدهاي 
فوالدساز و نوردي با كمتر از نصف ظرفيت خود كار كنند 
و تعدادي از اين واحد ها هم متاس��فانه تعطيل ش��ده اند. 
رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران عدم رش��د نرخ 
ارز متناسب با تورم را از مسائل مهم صنعت فوالد كشور 
دانست كه موجب شده صنعت فوالد به حمايت تعرفه يي 
نيازمند باش��د. وي در اين خصوص خاطرنشان كرد: يك 
مشكل اساسي اقتصاد كشور ثبات نرخ ارز است. هرچند 
در قانون برنامه لحاظ ش��ده است كه نرخ ارز بايد با تورم 
هماهنگ شود اما متاسفانه اين تعادل برقرار نشده است. 
وي اظهار داش��ت: در واقع عدم رش��د نرخ ارز متناسب 
با تورم يك كمك غيرمس��تقيم به وارد كننده هاست كه 
صنع��ت فوالد در كنار مس��ائل تعرفه يي از اين مس��اله 
هم رنج مي برد. اگر در س��ال هاي گذشته نرخ ارز با نرخ 
تورم هماهنگ شده بود شايد توليدكنندگان فوالد اصال 
نيازي به تعرفه نداشتند ولي متاسفانه اين اتفاق نيفتاده 
و به دليل مشكالتي كه كشوردارد، قابل توجيه است اما 
نمي توان تك بعدي به اين مس��اله ن��گاه كرد و مقاومت 
ساير كشورها در مقابل واردات فوالد را بايد مدنظر داشت. 
رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران در خصوص 
فرآيند كاهش تعرفه هاي فوالد نيز تصريح كرد: در سال 
گذش��ته كاهش تعرفه ها از سوي وزارت صنعت وقت به 
دولت پيش��نهاد شد كه در اسفند ماه با پيگيري انجمن 
و استدالل هايي كه صورت پذيرفت، اين مصوبه برگشت 
داده شد. اما متاسفانه شاهد هستيم كه در تاريخ يازدهم 
آذرماه امس��ال همان بخش��نامه يي كه متوقف شده بود، 
مج��ددا تصويب و ابالغ ش��ده و يك س��ري از تعرفه ها 

كاهش يافته است. 

اخبار

ضرورت تغيير ديدگاه در بحث ديپلماسي اقتصادي

يك نهاد، سردمدار مذاكرات اقتصادي شود

عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران خبر داد

توقف ۲۴ تريليون تومان منابع در بانك ها
ماه گذش��ته مس��عود خوانس��اري رييس اتاق 
بازرگاني تهران خبر از كاهش نرخ رش��د اقتصادي 
در ماه ه��اي آتي داد. صن��دوق بين المللي پول نيز 
سال گذش��ته پيش بيني كاهش رش��د اقتصادي 
و افرايش تورم براي ايران داش��ت. محمدحس��ين 
برخ��وردار در گفت وگ��و با اگزيم نيوز گفت: رش��د 
اقتص��ادي ما در س��ال قبل ۷.۲ درصد اعالم ش��د 
كه 5.3 درصد آن ناش��ي از گش��ايش ها در مسير 
فروش نفت و تنها 1.9 درصد آن مرتبط به س��اير 

بخش هاي اقتصاد بود. 
وي اف��زود: بعدها اين آمار ب��ه 11درصد تغيير 
كرد كه حداكثر ۲درصد آن غير نفتي بود. در واقع 
پس از برداشته ش��دن تحريم ها حداكثر استخراج 
و صادرات را از بخ��ش نفت انجام داديم و با توجه 
به قيم��ت جهاني نفت انتظار نم��ي رود كه دوباره 

جهشي را از اين بخش شاهد باشيم. 
 برخ��وردار در ادامه گفت: از آنجايي كه س��اير 
بخش هاي اقتصاد م��ا ارزش افزوده چنداني ايجاد 
نمي كنند لذا در نبود يا كاهش چشمگير درآمدهاي 
نفتي، كاهش رشد اقتصادي قابل پيش بيني است. 
در صورت��ي اي��ن پيش بيني غلط خواه��د بود كه 
قيمت نفت جهش داش��ته باش��د كه بعيد به نظر 

مي رس��د. محمدحس��ين برخوردار در م��ورد روند 
افزاي��ش نرخ ارز و تاثير آن بر بدنه اقتصاد كش��ور 
گف��ت: از جمعيت 65 ميلي��ون نفري فعال ما تنها 
۲۲ ميليون نفر شاغل هستند و اشتغال و درآمد در 
كشور ما بسيار پايين است در اين شرايط باالرفتن 
ن��رخ ارز به بهانه كمك به ص��ادرات، قدرت خريد 
مردم را تحت تاثير قرار مي دهد به اين ش��كل كه 
اجناس به قدري گران مي ش��وند كه تقاضا كاهش 
پيدا مي كند، قدرت خريد مردم كم مي شود و حتي 
ممكن است نتوانيم در بازار داخلي نيز شتاب ايجاد 

كنيم. 
ب��ه گفته اي��ن كارش��ناس اقتصادي سياس��ت 
افزايش نرخ ارز تا حدي درست است اما بايد توجه 
داشت كه تاثير منفي آن بر جي دي پي و پيرو آن 

رشد اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود. 
برخوردار از مي��ان نظرات مختلف در مورد نرخ 
ارز از جمله ثابت نگه داشتن نرخ ارز، واقعي كردن 
و كنت��رل نوس��انات ارز، گزين��ه كنترل نوس��انات 
را بهتري��ن گزينه ب��راي اقتصاد كش��ور مي داند و 
مي گويد: البته واقعي ش��دن نرخ ارز بهترين حالت 
ممكن در اين باره است اما ذكر اين واقعيت ضروري 
اس��ت كه اين فرايند در اقتصادي امكان پذير است 

كه به معن��اي واقعي كلمه از لح��اظ اقتصادي در 
صنعت، كش��اورزي و گردش��گري پويا باش��د كه 

متاسفانه ما هنوز به اين سطح نرسيده ايم. 
وي س��ير نزول��ي تقاضا و به دنب��ال آن كاهش 
ت��ورم را در س��ال هاي اخي��ر به بلوكه ش��دن ۲4 
ه��زار ميليارد پ��ول در بانك ها مرتبط دانس��ت نه 
سياس��ت هاي دولت و ادام��ه داد: وقتي اين حجم 
پول در بانك قفل ش��د و از گردش بازماند، خودبه 
خود قدرت خريد م��ردم پايين آمد و تورم كاهش 
ياف��ت. ناگفته نماند دولت با اب��زار مالي به كنترل 
ت��ورم كمك كرد اما مهم تري��ن دليل كاهش تورم 
بلوكه ش��دن نقدينگي در بانك هاس��ت كه به نظر 
مي رسد ديگر قصد پيگيري سفت و سخت سياست 

كنترل تورم را ندارد. 
محمدحس��ين برخوردار اذعان داش��ت: كاهش 
تورم قبل از اجرايي ش��دن كاهش نرخ سود بانكي 
بود. قبل از اين ماج��را بانك ها، خصوصا بانك ها و 
صندوق ه��اي مالي در رقابتي ش��ديد براي جذب 
س��رمايه هاي م��ردم در گرفته بود و م��ردم تمايل 
داشتند پولشان را به بانك ها بسپارند. البته با توجه 
به ش��رايط موجود و عدم گردش پول و بيمار بودن 
اقتصاد ب��ا وجود كاهش نرخ س��ود بانكي كماكان 

م��ردم ترجيح مي دهند پ��ول خود را ب��ه بانك ها 
بس��پارند. عضو سابق هيات رييس��ه اتاق بازرگاني 
تنها حمايت ه��اي مالي از بنگاه ه��اي اقتصادي را 
براي ايجاد رونق كافي ندانس��ت و گفت: الزم است 
بازار تحريك ش��ود و اين تحريك بازار بايد در همه 
بخش ه��ا اتفاق بيفتد و تنها تحري��ك بازار خودرو 
نمي تواند تحركي در بازار ايجاد كند مساله سرمايه 
در گردش بسيار مهم است اما از آنجاييكه بنگاه ها 
مقروضند و تس��هيالت صرف استمهال بدهي هاي 
آنها مي ش��ود و اين دور باطل كمكي به راه افتادن 

چرخ صنايع نمي كند. برخوردار به پوش��ش تقاضا 
از راه قاچ��اق اش��اره ك��رد و گف��ت: كاالي قاچاق 
ب��ه دليل قيمت پايي��ن جوابگ��وي تقاضاي مردم 
اس��ت. صنايع م��ا به دلي��ل به��ره وري پايين در 
كارخانه ج��ات داخلي، عدم بهره مندي از علم روز، 
ع��دم توان طراحي محص��والت جديد و كند و كم 
بودن روند جايگزيني تكنولوژي روز دنيا نمي تواند 
توقع��ات اقتصاد را ب��رآورده كند تنه��ا در صورت 
 اصالح نكات ذكر ش��ده، كمك هاي دولت مي تواند

سودمند باشد. 

نهاده��اي مختلف��ي به دنبال گس��ترش س��طح 
تجارت و روابط اقتصادي ميان ايران و س��اير كشورها 
هستند اما ش��ايد همين موضوع باعث شده است كه 
كمترين درجه از موفقيت را ش��اهد باش��يم. بسياري 
انتظار داش��تند كه پس از رفع تحريم ها و با استفاده 
از پتانس��يل هاي برج��ام وضعي��ت تج��ارت خارجي 
بهبودي چشمگير داش��ته باشد اما واقعيت اين است 
كه هنوز هم س��طح تجارت به س��طح اوايل دهه 90 
نرسيده است. بخشي از اين موضوع از عدم استراتژي 
نهادهاي مرتبط با تجارت خارجي ناش��ي مي شود كه 
باعث ش��ده است ما نتوانيم برنامه يي در اين خصوص 

داشته باشيم. 

 بازاريابي كه نتيجه معكوس مي دهد
اس��تراتژي ايران در اين مس��ير همان طور كه در 
گزارش هاي قبلي گفته ش��د اس��تفاده از فرصت هاي 
لحظه يي بود اما نداشتن يك برنامه جامع باعث شده 
است كه همين فرصت هاي اندك هم به درستي مورد 
اس��تفاده قرار نگيرد. بيش��تر تالش ايران براي ايجاد 
فرص��ت در پذيرش و اعزام هيات تجاري اس��ت ولي 
همين كار هم به درستي صورت نمي گيرد و نداشتن 
برنامه اين اس��تراتژي به ابزاري عليه ايران بدل كرده 
اس��ت. در همين رابطه محس��ن ضرابي، رييس اتاق 
مشترك ايران و عمان با گله از اعزام هيات هاي تجاري 
از سوي دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي ديگر بدون 
هماهنگي با اتاق مشترك، آن را اتالف منابع و بي اثر 
خوان��ده و گفت رفت وآمدهاي موازي و بدون ضابطه، 

عماني ها را خسته و دچار سردرگمي مي كند. 
 محس��ن ضرابي گفت: اينكه نتواني��م با تعامل و 
همفكري داخل��ي حركتي واحد از كش��ورمان را در 
عرصه تج��ارت بين المللي به نماي��ش بگذاريم باعث 
بي اعتمادي كشور ميزبان خواهد شد. در حال حاضر 
طرف هاي خارج��ي در تجارت با اي��ران نمي دانند با 
دولت ايران طرف حساب هستند يا بخش خصوصي. 

موض��وع ع��دم هماهنگ��ي در اع��زام هيات هاي 
تجاري از ايران به كش��ورهاي هدف، پيش از اين نيز 
در نشس��تي كه با حضور رايزن��ان بازرگاني ايران در 
كشورهاي مختلف در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 

كشاورزي ايران برگزار شد مطرح شده بود. 
ضرابي در تشريح وضعيت حضور فعاالن اقتصادي 
ايران��ي در عمان گفت: با توجه به ش��رايط مناس��ب 
تجارت با عمان و صادرات مجدد از طريق عمان، كه در 
پي رايزني ها و پيگيري هاي مستمر اتاق مشترك ايران 
و عمان فراهم شده، همه نگاه ها براي سرمايه گذاري و 
صادرات و امور بازرگاني از كشورمان به عمان معطوف 
شده كه بايستي با برنامه ريزي و از طريق كانالي واحد 
دنبال شوند تا موفقيت فراهم  شده را از دست ندهيم. 
رييس اتاق مش��ترك اي��ران و عمان ضمن تقدير 
از همراه��ي وزارت امور خارجه و س��فارت جمهوري 
اس��المي ايران در عمان در همراهي با اتاق مشترك 
ايران و عمان گفت: انتظار مي رود در راستاي شعارهاي 
دولت دوازده��م و تاكيد مقام معظم رهبري كارهاي 
اقتصادي، تجاري و س��رمايه گذاري به متوليان اصلي 

يعني بخش خصوصي واگذار ش��ود.  ضرابي عمان را 
فرصت��ي طاليي براي ارتباط با دنيا دانس��ت و گفت: 
امي��دوارم ه��ر چه س��ريع تر ب��ا بازگش��ت كار اعزام 
هيات هاي تجاري، برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها 
ب��ه كانال اصلي خود يا دس��ت كم انج��ام همفكري 
و هماهنگ��ي ب��ا اتاق مش��ترك اي��ران و عم��ان، از 

فرصت سوزي ها جلوگيري شود. 

 ناهماهنگي ميان نهادها مشهود است
مساله ناهماهنگي نهادها در بحث تجارت خارجي 
به قدري مشهود است كه حتي مسووالن اتاق بازرگاني 
نيز به آن معترف هستند. براي مثال در جلسه رايزنان 
بازرگاني كه به آن اش��اره ش��د محمدرضا كرباس��ي، 
معاون بين الملل اتاق ايران از تعيين استان هاي معين 
براي كش��ورهاي هدف از ابتداي سال جاري خبر داد 
و گفت: از آنجايي كه گاهي اتاق هاي سراس��ر كش��ور 
در پذي��رش و اع��زام هيات ها به ص��ورت ناهماهنگ 
عمل مي كردند، تصميم گرفتيم براي كشورهايي كه 
هنوز اتاق مشترك ندارند، اتاق معين در نظر بگيريم 
كه اين كار با مطالعات كارشناس��ي، نهايي ش��د. اين 
تقسيم بندي را مي توان در سطوح باالتر نيز انجام داد 
و از اي��ن پس براي ارتباط با هر كش��ور از طريق اتاق 

معين آن، اقدام كرد. 
وي ادام��ه داد: سيس��تم اطالع رس��اني موبايل��ي 
)اپليكيش��ن( نيز به همت اتاق ايران راه اندازي شده و 
در اختي��ار وزارت خارجه ق��رار گرفته تا از اين طريق 
اطالع��ات فعاالن اقتص��ادي ايراني كه در كش��ورها 
هدف فعال هس��تند، به كمك س��فارتخانه هاي ايران 
در كشورهاي مختلف فهرست شده و براي اتاق ايران 

ارسال ش��ود. كرباسي از رايزنان بازرگاني نيز خواست 
كه به هنگام تنظيم برنامه سفر هيات هاي تجاري به 
ايران، ظرفيت هاي موجود در اس��تان ها را مدنظر قرار 
دهند و به گونه يي عمل ش��ود كه اين هيات ها ابتدا به 
ش��هري كه اتاق معين آن كشور در آن مستقر است، 
بروند. در اين جلسه مجتبي خسروتاج، رييس سازمان 
توسعه تجارت نيز رعايت ضوابط فني و استانداردهاي 
كش��ور هدف و پرهيز از رفتاره��اي غيرحرفه يي را از 
رموز توفي��ق اي��ران در بازارهاي موردنظ��ر خواند و 
تشريح كرد: متاسفانه گاهي شاهد رقابت هاي مخرب 
بين ايراني ه��ا در بازارهاي جهاني مي ش��ويم. رقابت 
اين بنگاه ها در بازار داخل��ي توجيه دارد اما در خارج 
كش��ور به ضرر منافع اقتصادي خواهد بود كه زيبنده 

جمهوري اسالمي نيست. 

 نهادهايي كه درگير تجارت هستند
چندين و چند نهاد ب��ه صورت همزمان در بحث 
تجارت خارجي درگير هس��تند. در قسمت دولتي ها 
ما ش��اهد حضور پررنگ نهادهاي��ي مانند وزارت امور 
خارجه از طريق سفارت خانه ها، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از طريق س��ازمان توسعه تجارت و نهادهاي 
ديگري هستيم. در مقابل در قسمت بخش خصوصي 
ش��اهد فعاليت موازي بس��ياري از تشكل ها حتي در 
درون اتاق بازرگاني هس��تيم. جدا از اينكه استراتژي 
اتاق ه��اي 3 گانه در اين خصوص متفاوت اس��ت در 
درون همي��ن اتاق ه��ا به ويژه ات��اق بازرگاني فعاليت 
گس��ترده و در عين حال موازي را ش��اهد هستيم. به 
نظر مي رسد براي هماهنگي بيشتر الزم است كه اين 
نهاده��ا در قالب يك بحث مش��ترك فعاليت كنند و 

مان��ع از چند پاره ش��دن تالش ها و عدم اس��تفاده از 
فرصت ها ب��ه دليل موازي كاري گردن��د. در حقيقت 
در عين حال كه بايد از پتانسيل همه نهادها استفاده 
كرد اما بايد يك اس��تراتژي كلي براي هماهنگي اين 
نهادها در اختيار داش��ت. در همين رابطه نايب رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با بيان 
اينكه ديپلماسي اقتصادي بايد جامع باشد و نبايد آن 
را به نهادي خاص واگذار كنيم، افزود: با توجه به اينكه 
اكنون س��هم ايران از اقتصاد جهاني 34 صدم درصد 
و از اي��ن ميزان نيز 85 درصد مربوط به نفت اس��ت 
بايد برنامه جامع و تركيبي درباره ديپلماسي اقتصادي 
تهيه شود. حسين سالح ورزي گفت: از نظر اطالعات 
و آم��وزش تعداد زي��ادي از نمايندگاني هاي خارج از 
كشور ضعيف هس��تند و تخصص و ظرفيت حمايت 
و همراه��ي با فعاالن اقتص��ادي را ندارند. نايب رييس 
ات��اق ايران افزود: اكنون فعاالن اقتصادي كش��ورمان 
احساس نمي كنند كه سفارتخانه هاي ايران تكيه گاه 
آنها هستند. سالح ورزي درباره كاهش سهم ايران در 
بازار عراق نيز گفت: بخش��ي از اين كاهش مربوط به 
عملكرد صادركنندگان و بخش خصوصي و بخشي از 
آن مربوط به سياست هاي حمايتي دولت از صادرات 
اس��ت. نايب رييس ات��اق ايران اف��زود: نمايندگي ها و 
سفارتخانه كشورمان در عراق نتوانستند از حقوق تجار 

ايراني دفاع كنند. 
س��الح ورزي گفت: اكنون مس��ووالن دولتي را در 
س��فارتخانه ها بيش��تر از هيات هاي بخش خصوصي 
تحويل مي گيرند. وي درباره ارتباط س��فارتخانه ها با 
اتاق ايران نيز افزود: در دو س��ال اخير روند همكاري 
اين دو مجموعه بهبود يافته اس��ت. نايب رييس اتاق 

ايران درباره داليل موفق نبودن ايران در بازار روس��يه 
نيز گفت: كوچك بودن ش��ركت هاي صادراتي، ضعف 
بسته بندي و سيس��تم حمل ونقل و باال بودن قيمت 
تمام شده محصوالت ازجمله مشكالت حضور اقتصادي 
ما در روس��يه اس��ت. ب��ه گفته س��الح ورزي، بحث 
ديپلماسي اقتصادي فقط وظيفه سفارتخانه ها نيست. 

وي گفت: ب��ا توجه به اينكه هميش��ه اقتصاد در 
خدمت سياس��ت ب��وده، ع��زم جدي ب��راي برطرف 
مشكالت بخش خصوصي در وزارت امور خارجه وجود 

نداشته است. 

 نياز به درك تفاوت استراتژي سياسي 
و اقتصادي

تحوالت سياس��ي، اقتصادي و روابط شكل گرفته 
ميان كش��ورها در عصر جديد به خوبي نشان مي دهد 
كشورهاي توسعه گرا در پي طراحي نوعي از سياست 
خارجي هس��تند ك��ه بر اس��اس آن تحق��ق اهداف 
اقتصادي و افزايش مب��ادالت تجاري در كانون توجه 
قرار دارد. بر اين اس��اس، استفاده از همه ظرفيت هاي 
سياس��ي و ديپلماتي��ك براي خل��ق بازارهاي جديد 
ب��راي محصوالت صنعتي، كش��اورزي، انرژي و حتي 
جذب گردشگر در دس��تور كار سياست خارجي آنها 
قرار مي گيرد. ديپلماس��ي اقتصادي، اقدامات رسمي 
ديپلماتيك است كه سه هدف عمده افزايش صادرات، 
جذب س��رمايه خارجي و ش��ركت در س��ازمان هاي 

اقتصادي بين المللي را دنبال مي كند. 
بخش خصوصي بارها اين مساله را مطرح كرد كه 
به اقتصاد با چشم سياسي نگاه نكنيد؛ يعني آن موقع 
گذش��ت كه اقتصاد را سياست راهبري مي كرد. امروز 
سياست را اقتصاد راهبري مي كند. خيلي از كشورها 
به خاطر اهداف اقتصادي خود ارتباط سياس��ي برقرار 
مي كنن��د يا پروژه هاي سياس��ي طراح��ي مي كنند؛ 
اگرچه در اقتصاد بايد سياس��تي منسجم حاكم باشد 
و هدف از ديپلماس��ي اقتصادي همين اس��ت. از آن 
زمان كه كش��وري محصول خاص��ي را توليد مي كرد 
و در منطقه ي��ي از جهان براي آن خواس��تاري وجود 
داشت، هم خيلي گذشته است. امروز اگر زيرساخت ها 
الزم براي ديپلماسي فراهم نشود نهايتا نه مي توان به 
محصول خوب دس��ت يافت و نه اينكه آن را توليد و 
عرضه كرد. در دولت جديد وزارت خارجه بيش از هر 
دوره ديگري توجه به مساله ديپلماسي اقتصادي را در 
دس��تور خويش قرار داده اس��ت. از اولويت هاي اصلي 
وزارت امور خارج��ه در دولت يازدهم، توس��عه بخش 
اقتصادي است. هدف از چهارچوب ديپلماسي اقتصادي 
و اولويت هايي كه كش��ور در حوزه هاي اقتصادي دارد 
اين اس��ت كه وزارت امور خارجه از ظرفيت هاي خود 
به عنوان نهاد حاكميتي كه متولي ديپلماسي در ابعاد 
مختلف است براي رسيدن به اهداف اقتصادي كشور 
استفاده كند. اما بايد پذيرفت قرار گرفتن ديپلماسي 
اقتص��ادي در محوري��ت فعاليت ه��اي وزارت خارجه 
مس��تلزم شكل گيري اراده يي باالتر از اين وزارتخانه و 
در سطح ملي است. بايد نهادهاي مربوط به ديپلماسي 

اقتصادي با هم همراه و هم مسير شوند. 

ارس��الن قاس��مي مديرعامل اتحاديه سراسري شركت هاي 
تعاون��ي تكثي��ر، پرورش و ص��ادرات آبزي��ان اي��ران در مورد 
فعاليت هاي صندوق توسعه صادرات آبزيان گفت: ما در صندوق 
توس��عه صادرات آبزيان ايران تش��كل ها و شركت هاي مختلف 
صادراتي را تحت پوش��ش داريم و در زمينه ش��يالت و آبزيان 
تالش مي كنيم خدماتي را كه بيش��تر به نفع صادركننده هاي 
اين بخش اس��ت در اختيارش��ان بگذاريم. به عن��وان مثال در 
حدود هش��ت، نه سال پيش براي نخستين بار صندوق توسعه، 
ب��ا مذاكراتي كه صورت داد بازار عراق را براي صادرات ماهيان 
ايراني باز كرد. گفتني است قطعا حمايت ها و كمك هاي دولتي 
هم همراهمان بوده و به معناي اين نيس��ت كه صد درصد كار 

را ما انجام داده باشيم. 
وي افزود: با تالش مجموعه دس��ت اندركاران سعي كرديم 
در بازار روسيه گشايش حاصل شود و همچنين تالش مي كنيم 
كه مش��كالت صادرات ميگو را به بازار اتحاديه اروپا و مستقيما 
به چين حل و فصل كنيم و موانع را از سر راه برداريم. بيشترين 
حجم فعاليتي كه انجام مي شود در جهت اين است كه بتوانيم 
تس��هيل كننده صادرات محصوالت ش��يالتي باشيم. حضور در 

نمايش��گاه هاي مختل��ف بين المللي و برگزاري نمايش��گاه هاي 
داخلي هم از ديگر وظايفي اس��ت كه توس��ط صندوق توسعه 

انجام مي گيرد. 
قاس��مي در مورد تس��هيالت ارائه شده از س��وي دولت در 
اين بخش اظهار كرد: در واقع دولت به صورت عام تس��هيالت 
صادرات��ي را در اختي��ار ش��ركت هاي صادركنن��ده و مجموعه 
صادرات��ي با نرخ ه��اي ترجيحي قرار مي ده��د. در حال حاضر 
مشكل اصلي، وجود منابع نيست بلكه ما معتقديم كه سيستم 
بانكي ما به صورت كلي و جنرال سيس��تم پويا و همراه اقتصاد 
ما نيس��ت؛ براي اينكه صادركننده امروز نياز به تسهيالت دارد 
ولي در بروكراس��ي بانك اين كار اينقدر طول مي كش��د كه به 

نوشداروي بعد از مرگ سهراب مي توان تشبيه كرد. 
وي در ادامه افزود: س��ه اش��كال عمده در نح��وه واگذاري 
تس��هيالت ب��ه صادركننده ه��ا از س��وي بانك ها وج��ود دارد. 
نخس��تين عيب اين اس��ت كه به موقع انج��ام نمي گيرد. دوم 
اينك��ه به اندازه كافي نيس��ت و نكته س��وم و مهم تر اينكه به 
دست اهلش سپرده نمي ش��ود. اگر شما به رقم معوقات بانكي 
نگاه كنيد عدد بزرگي را نشان مي دهد چرا؟ با وجود مشكالت 

عمده يي كه تمام توليدكننده ها و صادركننده ها دارند ولي اگر 
پرداخت تس��هيالت به موقع و به اندازه كافي و به دست اهلش 
صورت بگيرد هم رونق توليد صادرات را خواهيم داشت و هم با 

اين حجم از معوقات بانكي روبرو نخواهيم بود. 
قاسمي خاطرنش��ان كرد: ما اين مشكالت را به صورت عام 
در سيس��تم بانكي داريم و معتقدم در حال حاضر منابع بانكي 
به اندازه كافي وجود دارد ولي اشكال كار ما در مديريت منابع 
به صورت كالن است. با وجود اينكه وجوه اداره شدن در اختيار 
دولت اس��ت و بازار س��رمايه هم وجود دارد ولي ما بلد نيستيم 
اين منابع را درست مديريت كنيم تا در جهت توليد و صادرات 

قرار بگيرد. 
وي در م��ورد ظرفيت هاي حوزه توليد در اين بخش تصريح 
كرد: مجموعه دس��ت اندركاران اين حوزه سال گذشته نزديك 
به 400ميليون دالر محصوالت ش��يالتي را صادرات داشتيم و 
اميدوار هس��تيم با رش��د توليدي كه امس��ال داشتيم اين رقم 
را ب��ه 500 ميليون دالر برس��انيم. ما در بخش ش��يالت جزو 
معدود زيربخش هاي بخش كش��اورزي هستيم كه تراز تجاري 
م��ان مثبت اس��ت. همان طور كه مي دانيد ت��راز تجاري بخش 

كش��اورزي منفي است ولي خوشبختانه ما در بخش كشاورزي 
جزو كاالها و زيربخش هايي هس��تيم كه تراز تجاري مان مثبت 
است و اين نشان مي دهد كه ما توانايي مناسبي را در اين بخش 
هم در زمينه توليد و هم در دانش فني در داخل كشور داريم. 
قاس��مي در مورد عمده ترين مشكالت موجود در اين حوزه 
گفت: عالوه بر عدم مديريت صحيح منابع در بحث بازارس��ازي 
و بازاريابي هم يكس��ري مش��كالت داريم كه م��ا بايد توليد را 
هدفمند به سمت بازارهاي هدف ببريم. مورد ديگري كه ربطي 
به منابع بانكي ندارد اين اس��ت كه بايس��تي به سمت افزايش 
بهره وري هم پيش برويم و با توجه به محدوديتي كه در منابع 

آب در كشور داريم بايد حداكثر استفاده و بهره را ببريم. 
مديرعامل اتحاديه ش��ركت هاي تعاون��ي تكثير، پرورش 
و ص��ادرات آبزيان اي��ران در مورد آخري��ن اخبار اين حوزه 
توليدي اظهار داشت: جديدترين خبري كه وجود دارد اين 
است كه با توجه به اينكه مجلس محترم موافقتنامه قرنطينه 
دامي با چين را به تصويب رس��اند، تالش مي كنيم به جاي 
اينكه از طريق ويتنام وارد بازار شويم مستقيم خودمان وارد 

بازار چين شويم. 

مديرعامل اتحاديه پرورش آبزيان ايران: 

رشد ۲۵درصدي صادرات آبزيان
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7  جهان
 واردات 24 هزار ميلياردي 

چين تا 2032 ميالدي 
گروه جهان  تازه ترين پيش بيني از واردات چين نشان 
مي دهد ارزش اقالم وارداتي اين كش��ور تا 15سال ديگر به 
24 هزار ميليارد دالر خواهد رسيد. پيش از اين چين اعالم 
كرده ب��ود تا 2020مي��الدي ارزش كل وارداتش به 8هزار 
ميليارد دالر خواهد بود كه س��ه برابر رقم فعلي اس��ت.  به 
گزارش چاينا ديلي، شي جين پينگ رييس جمهوري چين، 
در همايش بين المللي با حضور رهبران سابق برخي كشورها 
و نمايندگان س��ازمان هاي بين المللي گفته اس��ت: »براي 
اينكه ثابت كنيم به دنبال مازاد تجاري با كشورها نيستيم 
و درهاي تجارت به روي ديگر كش��ورها باز است نخستين 
اكسپو بين المللي توليدات وارداتي در سال آينده ميالدي در 
شهر شانگهاي برگزار خواهد شد.« رييس جمهور چين تاكيد 
كرده كه وحدت ملت ها و كشورها و وابستگي و همكاري آنها 
به يكديگر است كه مي تواند يك جامعه ايده آل را ايجاد كند 
كه در خدمت بشريت باشد.  آمارهاي جديد نشان مي دهد 
15س��ال ديگر ميزان جذب س��رمايه گذاري چين به بيش 
از 2هزار ميليارد دالر خواهد رس��يد. شي جين پينگ گفته 
است: »از همه كش��ورها مي خواهيم به دنبال راهكارهايي 
براي توسعه كشورشان و بهبود شرايط اقتصادي باشند كه 
با جامعه آنها تطابق دارد و دولت چين حاضر است تجربيات 
خ��ود را در اين زمينه در اختيار ديگران قرار دهد.« ش��ي 
درباره نگراني برخي همسايگان چين نسبت به طرح »يك 
جاده، يك كمربند« از جمله اس��تفاده از احياي راه ابريشم 
ب��راي نفوذ ب��ه مناطق ديگر گفته اس��ت: »هرگز به دنبال 
برتري طلبي و اس��تيال بر ديگران نبوده ايم و راه ابريشم نيز 
اين را تداعي نمي كند. جاده ابريشم جديد فقط طرحي براي 
گسترش همكاري ها ميان كشورهاي مختلف و چين است.« 
چين پيش تر با تاكيد بر اينك��ه به دنبال باز كردن درهاي 
اقتصاد خود به روي جامعه جهاني است از در پيش گرفتن 
برخي سياس��ت هاي همسو با اين هدف خبر داده كه از آن 
جمله كاهش تعرفه  كاالهاي وارداتي به اين كش��ور است. 
آسوشيتدپرس هفته گذشته نوش��ت: چين براي باالبردن 
ت��وان اقتصادي و كاهش تراز تجاري خود با ش��ركا، تعرفه 
واردات شماري از كاالها را از اول ماه آينده ميالدي حداكثر 
دوسوم كاهش خواهد داد. پكن از سوي اياالت متحده، اروپا 
و برخي ش��ركاي تجاري خود براي دسترس��ي آنها به بازار 
پر سود اين كشور تحت فش��ار است و در اين راستا تعرفه 
واردات 18۷ كاال را كاه��ش داده تا تراز تجاري خود با اين 
كش��ورها را به گونه يي تعديل كند.  از سويي ديگر رهبران 
چين به دنبال تقويت رشد اقتصادي بر پايه ظرفيت داخلي 
و به نوعي تش��ويق مردم به مصرف به جاي سرمايه گذاري 
و تجارت هس��تند. چين در 2015 كاهش تعرفه واردات را 
روي پوش��اك، كفش و ديگر اقالم اعمال كرده بود. در سال 
گذشته ميالدي مازاد تجارت جهاني چين 510 ميليارد دالر 

ثبت شده بود. 

  خداحافظي عربستان
با اسكناس هاي يك ريالي 

تمام بانك هاي عربستان درحال آماده سازي خود براي 
انجام تراكنش با س��كه هاي جدي��د 1 و 2 ريالي به جاي 
اسكناس هاي يك ريالي هستند. به گزارش عرب نيوز، تمام 
بانك هاي س��عودي بايد انجام تراكنش با اس��كناس هاي 
يك ريال��ي را به تدري��ج متوقف كنند ت��ا زماني كه اين 
اسكناس ها به طور كامل از چرخه پولي اين كشور در تمام 
ش��عب بانكي جمع آوري شوند. در حال حاضر اين آژانس 
پولي از طراحي سكه هاي جديد 1 و 2 ريالي و همچنين 

سكه هاي 10، 25 و 50 »هاالال« رونمايي كرده است. 

  انتقاد »نوري مالكي«
از سخنان »ماكرون« 

مع��اون رييس جمه��وري ع��راق ضم��ن رد س��خنان 
رييس جمهوري فرانس��ه عليه نيروهاي حشدالشعبي، اين 
اظهارات را نقض حاكميت عراق و مغاير با قانون اساس��ي 
 فرانسه توصيف كرد. به گزارش ايسنا، نوري المالكي گفته:
» درحالي كه قانون اساسي فرانسه بر دخالت نكردن در امور 
داخلي ساير كشورها تاكيد كرده ماكرون با دخالت در امور 
داخلي عراق و درخواست براي انحالل نهاد قانوني و رسمي 
حشدالش��عبي ما را ش��گفت زده ك��رد. « رييس جمهوري 
فرانس��ه از دولت عراق درخواستي كرده تا همه گروه هاي 

شبه نظامي از جمله گروه حشدالشعبي را منحل كند. 

  اعتراض مجدد »نوازشريف«
به بركناري اش 

نخست وزير سابق پاكستان در جمع حاميانش تاكيد 
كرد، زماني كه مخالفان��ش از اجراي فرمول حذف ناكام 
ماندند او را از طريق حكم دادگاه بركنار كردند. نوازشريف 
مي گويد نه به جرم ارتكاب فس��اد، بلك��ه براي اينكه از 
شركت پسرش پول نگرفته، بركنار شده است! به گزارش 
نيش��ن، در پي اتهام فس��اد مالي بر اساس اسناد پاناما و 
تحقيقات انجام ش��ده، ديوان عالي پاكستان در جوالي 
201۷ از نوازشريف به عنوان نخست وزير اين كشور سلب 
صالحي��ت كرد و به بركن��اري او راي داد. پس از صدور 
حكم ديوان عالي پاكستان، نوازشريف 28 جوالي استعفا 
كرد. اين س��ومين دوره نخست وزيري او بود و يك سال 

تا پايان دوره پنج ساله او در اين سمت باقي مانده بود. 

 دادگاه هاي امريكا نمي توانند 
تركيه را محاكمه كنند

رييس جمهوري تركي��ه گفته دادگاه هاي امريكا هرگز 
نمي توانند كش��ورش را محاكمه كنند. اشاره رجب طيب 
اردوغان به پرونده يي اس��ت كه او در آن با اتكا به اظهارات 
رضا ضراب به نقض تحريم هاي امريكا متهم ش��ده است. 
به  گزارش دويچه ول��ه، رضا ضراب تاجر ايراني � تركيه يي 
طال كه در امريكا به اتهام پولشويي و دور زدن تحريم هاي 
امريكا تحت محاكمه قرار داشته، سرانجام اتهام هاي خود 
را پذيرفته و گفته كه با دادس��تان هاي امريكايي همكاري 
خواهد كرد. ضراب در دادگاه فدرال نيويورك به پولشويي 
اقرار كرده و گفته اين اقدام را با حمايت اردوغان انجام داده 
اس��ت. اين اظهارات اردوغان را خشمگين كرده و به نوبه 
خود اين محاكمه را ب��ه جنبش گولن واعظ ترك منتقد 

ساكن امريكا ربط داده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

توافق يونان با وام دهندگان اروپايي

رهايي آتن از بحران بدهي نزديك است

تحليل واشنگتن پست از تحوالت سياسي و اجتماعي اخير در عربستان سعودي

انقالب اجتماعي حكومتي قابل اجراست؟
گروه جهان 

محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي نه تنها 
به دنبال قبضه كردن قدرت و تكيه بر تخت پادشاهي 
است بلكه مي خواهد جامعه عربستان را از نو بسازد. او 
براي مدرن سازي عربستان سعودي عزمي جدي دارد 
اما در جهان عرب، ايجاد انقالب اجتماعي كه س��ر تا 
پاي همه چيز را متحول كند؛ چيزي نيست كه با يك 

حكم حكومتي قابل اجرا باشد. 
واشنگتن پس��ت نوشته، محمد بن سلمان در اين 
راه پرفراز و نشيب، ادامه دهنده راهي است كه پيش 
از او عده يي از رهبران جهان پيموده اند منتها هريك 
ش��اهد نتايجي ض��د و نقيض بوده ان��د. اين رهبران 
شامل كمال آتاتورك در تركيه پس از جنگ جهاني 
اول؛ ش��اه )مخلوع( اي��ران پيش از انقالب و س��اير 
تغييردهن��دگان نظام هاي اس��تبدادي و ديكتاتوري 
تاريخ بودند. وليعهد عربس��تان براي طراحي برنامه 
اصالحات��ش كه »چش��م انداز 2030« ن��ام دارد؛ از 
تفكر مشاوران شركت جهاني مشاوران مديريت مك 

اينزي كمك گرفته است. 
اين برنامه يك برنامه جامع و فراگير ايجاد اصالحات 
س��اختاري در كشور است تا از عربستان جامعه يي باز 
بس��ازد و اقتصادش را از ات��كا به نفت خارج كند. اين 
اصالحات كه مدتي اس��ت كليد خورده برنامه اصالح 
ساختار كلي كشور در تمام حوزه ها اعم از اجتماعي، 
سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي است. در اين برنامه از 
بخش خصوصي كشور يك بخش خصوصي پر جنب 
و جوش خواهد ساخت و ديوان ساالري اداري كشور 
را كوچك خواهد كرد؛ قدرت دستگاه وهابي حاكم بر 

عربستان را مهار و تمام سالن هاي بسته شده سينماها 
را بازگشايي خواهد كرد. بارزترين وجه اين اصالحات، 
اصالحي است كه بر قرائت خشك و جمود يافته حاكم 

بر كشور از دين وارد مي شود. 
توماس فريدمن مفس��ر نيويورك تايمز اين تحول 
را »بهار عربي عربس��تان در آخرين دقايق« نام برده 
اما چندان هم خوش بين نباشيم. مهندسي اجتماعي 
حركتي است كه تبحر و زيركي خاصي را مي طلبد. 
ضمنا معلوم هم نيس��ت ك��ه نتيجه اين كار بزرگ و 
مهم چه باشد. چنين تالش مشابهي در تركيه موفق 
بود. آتاتورك نمونه موفق رهبران تحول س��از جهان 
ب��ود و تمام تالش هايش همان گونه كه س��وگند ياد 
كرده بود را وقف از نو ساختن كشور و در مسير غرب 
انداخت��ن خواهد كرد؛ به ثمر نشس��ت اما در همين 
همسايگي عربستان يعني در امارات، چند سال پيش 
چيزي ش��بيه به پروژه وليعهد عربس��تان اجرا شد و 
مطلقا موفق نبود چون مردم از آن استقبال نكردند. 
ايرنا ب��ه نقل از واشنگتن پس��ت نوش��ته، گرچه 
عربستان و امارات تفاوت هاي مهمي دارند اما بسياري 
از چالش هاي اجتماعي و اقتصادي آنها مشابه است. 
هر دو از پادشاهي هاي نفت خيز جهان عرب هستند 
و ثروتشان مرهون اين منبع طبيعي است، مردم هر 
دو كش��ور از حيث اجتماعي س��خت محافظه كارند، 
هر دو كشور جمعيت عظيمي از جوانان جوياي كار 
دارند و هر دو با معضل خش��كه مقدس��ي دست به 
گريبان هس��تند. حال در چنين جامعه يي نخبگان 
حاكم صالح را در اين ديده اند كه تا نفت تمام نشده، 
كش��ور را جهاني كنند. حكام امارات از 2010 برنامه 

چش��م انداز 2030 را اجرا كردند و ب��ه عنوان مثال 
براي به حرك��ت درآوردن چرخ اقتصاد مجموعه يي 
به نام »ش��هر مصدر« ساختند كه قرار بود نخستين 
كالن ش��هر بدون كربن جهان باشد اما مشكل اينجا 
ب��ود كه پيش��رفت و مدرنيزه ش��دن توس��ط حكام 
خودكام��ه نمي تواند تحولي در م��ردم ايجاد كند. به 
همين دليل امروز بازگش��ايي سينماها در عربستان 
سعودي نمي تواند به مردم اين كشور كمك چنداني 
كند، به وي��ژه اينك��ه راه اندازي ي��ك اقتصاد جديد 

نيازمند تحوالتي بس گسترده تر است. 
اين مشكل را رهبران اصالحات در امارات متوجه 
ش��دند و در عربس��تان هم حاكمان ام��روز متوجه 
خواهند ش��د. آنها درك خواهند كرد كه شرط اوليه 
و اصلي متحول شدن كش��ور، تحول همزمان قالب 
فكري مردم و باال رفتن س��طح فكري و مهارت نسل 

رو به رشد است. 
اگ��ر محمد بن س��لمان دس��ت به قم��ار زده و 
آزادي هاي ش��خصي مردم را احقاق مي كند؛ در واقع 
آنها را به مسووليت پذيري مالي تشويق مي كند. پس 
شايد او نياز به يك اس��تراتژي ديگري داشته باشد. 
آزادسازي اجتماعي لزوما به مفهوم بهره وري افزوده 
اقتصادي نيست. اين كافي نيست كه صرفا احساس 
كنيم در كش��وري خ��وب زندگ��ي مي كنيم. حس 
خودش��يفتگي، گاهي اوق��ات نتيجه معكوس در پي 
دارد. در م��ورد امارات، آزادي هاي اجتماعي در ميان 
مردم سبب شد احساس كنند كه بيش از حد خاص 
هستند و استحقاق شان اين است كه پست هاي باالي 

دولتي و حكومتي را احراز كنند. 

در برنامه تحول س��اختاري عربستان هم تزريق 
حس عالي ملي گرايي به عن��وان نيروي محرك كار 
و تالش پيش بيني ش��ده اس��ت. طرح »چش��م انداز 
2030« ب��ن س��لمان پر اس��ت از حس تحس��ين و 
پرستش عربستان سعودي. محمد بن سلمان با هدف 
اينكه قدرت دستگاه وهابيت حاكم بر كشور را مهار 
كن��د، رويكردش ملي گرايي مبتني بر سكوالريس��م 
اس��ت و مبناي مش��روعيت رژيم حاكم بر كشور را 
ه��م همين اصل قرار داده اس��ت. پ��س اگر وليعهد 
مي خواه��د كه جوانان كش��ور خطرپذي��ري كنند و 
مش��تاق اش��تغال در بخ��ش خصوصي باش��ند بايد 
مراقب باش��د مبادا حس غرور مدن��ي مردم بيش از 

حد تحريك شود. 
در مجموع آنكه، مهندس��ي اجتماعي در امارات 
و عربس��تان ب��راي آنكه در درازمدت موفق ش��ود و 

پايدار بماند، نيازمند آزادي هاي سياسي و مشاركت 
سياسي ش��هروندان است. نسل هاي آينده در جهان 
عرب خواهان مشاركت سياسي در كشور هستند. به 
عبارتي ديگر در جهان عرب هر ديكتاتوري كه دست 
به مهندسي اجتماعي سر تا پاي جامعه بزند در آينده 
نزدي��ك بايد دير يا زود خود را آماده كند كه يقه اش 

گرفته خواهد شد. 
حكام س��عودي براي آنكه واقعا ذهنيت مردم را 
متحول كنند و آن را از نو بس��ازند و موافق توسعه و 
آماده جهاني ش��دن كنند؛ بايد در وهله نخست اين 
حقيق��ت را درك كنند كه حتما باي��د قراردادهاي 
اجتماع��ي را مج��ددا به مذاكره بگذارن��د آن هم به 
ش��يوه يي ش��فاف و فراگير، نه آنكه فقط متمركز بر 
طرح ها و برنامه ه��اي دولت بمانند و تصور كنند كه 

اين طرح ها نتيجه بخش خواهد بود. 

گروه جهان 
يونان و وام دهندگان اين كش��ور در منطقه يورو 
به توافقي دست يافتند كه مي تواند مسير دستيابي 
آتن به دور بعدي كمك هاي مالي را تس��هيل كند. 
وام دهندگان به يونان اصرار داش��تند كه اين كشور 
ب��راي درياف��ت بخش جديد كمك ه��اي مالي بايد 
اصالحات و برنامه رياض��ت اقتصادي را پيش ببرد 
و به نظر مي رس��د در نهايت بر س��ر مجموعه يي از 
تدابير حساس سياس��ي به توافق رسيده اند. برنامه 
كمك هاي مالي به يونان در ماه آگوست سال آينده 
پاي��ان خواهد يافت و انتظار م��ي رود، توافق كنوني 
آت��ن را در دريافت كمك ه��اي مالي جديد و پيش 
رو در مس��ير بازگش��ت از دوران رك��ود اقتصادي 
ياري رس��اند. گفته ش��ده، مقام��ات منطقه يورو و 
يونان بر س��ر تدابير حساس سياسي توافق كرده اند 
كه اصالحاتي را در مس��ائل مال��ي، انرژي، بازار كار 

وام هاي بد و خصوصي سازي در بر مي گيرند. 
ب��ه گزارش رويترز يوس��ليد س��اكالوتوس، وزير 
دارايي يونان ش��نبه ب��ه خبرن��گاران گفت:»ديدار 
نهاده��ا پايان يافت، ما توافق در س��طح كاركنان را 
نهايي كردي��م. نهادهاي اروپايي ب��ا مقامات يونان 
درخص��وص بس��ته سياس��ت گذاري ك��ه از برنامه 
ثب��ات اروپايي حمايت مي كند به توافق در س��طح 
كاركنان دست يافتند.« توافق ميان مقامات يوناني 
و نماين��دگان اتحاديه اروپا و صن��دوق بين المللي 
پ��ول در زمين��ه اصالحات و تعهدات آت��ي بايد در 
جلس��ه دوش��نبه)امروز( وزراي دارايي منطقه يورو 
مورد تاييد قرار گيرد. مشاركت صندوق بين المللي 
پول در برنام��ه كمك هاي مالي به يونان به ارزيابي 
اصالحات مورد توافق از س��وي اين نهاد بين المللي 

بستگي دارد. 
طب��ق تواف��ق حاصل��ه، آت��ن بايد يك س��ري 
اصالحات گس��ترده را به عنوان بخش��ي از بازنگري 
سوم برنامه كمك هاي مالي به كار بندد. در صورت 
نهايي ش��دن، انتظار مي رود اي��ن توافق با پرداخت 
5 ميليارد ي��ورو وام از برنام��ه 86 ميليارد يورويي 
كمك به خروج يونان از ورشكس��تگي همراه باشد. 

اي��ن س��ومين مرحل��ه از پرداخت وام ب��ه يونان از 
زم��ان آغاز برنامه كمك هاي مالي در س��ال 2010 
اس��ت. مقامات اتحاديه اروپا گفته اند اگر همه  چيز 
ب��ه خوبي پيش برود، ام��كان پرداخت وام در اواخر 
ماه ژانويه وجود خواهد داشت. تا زمان پايان برنامه 
كم��ك مالي به يونان در ماه آگوس��ت س��ال آينده 
دس��ت كم به يك دور ديگر بازنگ��ري در اصالحات 

نياز خواهد بود. 
دور اخير گفت وگوها بر س��ر اصالحات چندين 
روز ط��ول كش��يد و دو ط��رف آنق��در پيش نويس 
اصالحات پيشنهادي و قابل قبول براي طرف مقابل 
را رد و بدل كردند تا در نهايت شنبه به توافق دست 

يافتند. پس از ۷س��ال رياض��ت اقتصادي و دريافت 
وام ه��اي نجات كه جمع كلي آنه��ا به 2۷0ميليارد 
يورو)320ميلي��ارد دالر( مي رس��د، يون��ان اميدوار 
اس��ت كه اين سومين وام، آخرين وام باشد و بتواند 
ب��ه بازارهاي مال��ي بازگردد. مي ت��وان گفت دولت 
آتن مش��تاق ب��ود، مذاكرات درب��اره بازنگري ها در 
اصالحات را كه ماه اكتبر آغاز ش��د به پايان برساند 
تا بتواند مذاكرات در زمينه كاهش بدهي ها و خروج 
از برنام��ه كمك هاي مالي را ش��روع كند. يك مقام 
اتحاديه اروپا به رويترز گفت:»س��رعت حصول اين 
تواف��ق نش��ان مي دهد كه يونان به پاي��ان دادن به 

برنامه متعهد است«.

به گزارش بلومبرگ، اين توافق يك مرحله كليدي 
در مذاكرات ميان آتن و تامين كنندگان كمك هاي 
مالي اس��ت. نهايي سازي بازنگري اصالحات نه تنها 
به دريافت وام هاي جديد مي انجامد بلكه به آتن كه 
به  دنب��ال ورود به بازارهاي مالي بين المللي اس��ت 
در جل��ب اعتماد س��رمايه گذاران كم��ك مي كند. 
بدهكارترين كشور قاره اروپا نخستين كشور منطقه 
يورو اس��ت كه براي نج��ات از رك��ود اقتصادي به 
دريافت كمك هاي مالي متوس��ل ش��ده و هنوز به 
اين كمك ها وابسته است. براي يونان توانايي فروش 
بيش��تر اوراق قرضه دولتي در بازارهاي جهاني يك 
قدم حيات��ي در دريافت نقدينگي در دوران پس از 

برنامه كمك هاي مالي و كسب اطمينان از عدم نياز 
به كمك هاي خارجي محس��وب مي شود. توافق در 
س��طح كاركنان درحالي حاصل ش��د كه آتن سعي 
دارد به س��رمايه گذاران خارجي نش��ان دهد به سر 
پا نگه داشتن دولت متعهد است. دولت يونان قصد 
دارد، اندكي پس از جلس��ه ماه ژانويه وزراي دارايي 
منطقه يورو، اوراق قرضه با سررس��يد 3يا ۷ساله را 
در بازاره��اي مال��ي عرضه كند و ت��ا پيش از پايان 
برنام��ه كمك هاي مال��ي در ماه آگوس��ت، بودجه 
حاصله از فروش اوراق بهادار را دست كم 6 ميليارد 
يورو)۷.1ميلي��ارد دالر( افزاي��ش دهد. بدين ترتيب 
اقتصاد يونان ب��ا 15ميليارد يورو س��رمايه)حاصل 
ف��روش اوراق قرضه و وام هاي دريافت��ي در برنامه 

مكانيزه ثبات اروپا( شروعي دوباره خواهد داشت. 
اما دولت يونان همچنان براي دريافت وام جديد 
الزم اس��ت، فهرس��ت بلند بااليي از اصالحات را به 
اجرا بگذارد. برخي از اين تدابير در ماه دس��امبر به  
صورت يك اليحه در پارلمان يونان به راي گذاشته 
خواهند ش��د و در مورد اجراي باقي تدابير نيز الزم 
اس��ت تا پيش از 11ژانويه راي گيري ش��ود. وقتي 
يونان همه اصالحات توافق شده را به اجرا بگذارد بر 
عهده معاونان وزراي دارايي منطقه يورو خواهد بود 
كه تعيين كنند، آتن به ش��رايط دريافت وام متعهد 

بوده است يا خير. 
مذاك��رات درباره تس��هيل بازپرداخ��ت وام هاي 
يونان قرار اس��ت در سال 2018 از سر گرفته شود، 
اگرچه هر گونه تس��هيل بده��ي  تنها زماني صورت 
مي پذي��رد كه آتن همه اصالحات توافقي را به اجرا 
گذاش��ته باش��د. نتيجه مذاكرات در زمينه بدهي ها 
اهميت زيادي دارد چراكه نشان دهنده توانايي يونان 
در بازپرداخت بدهي ها در چند دهه آتي خواهد بود 
و مش��خص مي كند كه صندوق بين المللي پول اين 
برنامه كمك مالي را معتبر مي داند يا خير. اين نهاد 
بين المللي تاكنون از مش��اركت مالي در اين برنامه 
خودداري كرده و اصرار دارد براي كسب اطمينان از 
دوام بدهي هاي يونان، الزم اس��ت اقدامات بيشتري 

صورت بگيرد. 

 سفر »تيلرسون« به اروپا
در سايه آشوب »ترامپ«

 اخبار ضد و نقيض
درباره حمله موشكي به ابوظبي

 پايان بي نتيجه مذاكرات سياسي
در ونزوئال

گروه جهان 
يگان موش��كي يمن اعالم كرده يك فروند موش��ك كروز بالدار ارتش و كميته هاي 
مردمي با دقت به تاسيسات در حال ساخت هسته يي »براكه« در ابوظبي امارات اصابت 
كرده اس��ت. امارات اما صحت اين خبر را تكذيب كرده اس��ت. به نوش��ته ايسنا، شبكه 
المس��يره گزارش داده يگان موشكي ارتش يمن وابسته به انصاراهلل يك موشك كروز را 
به سمت تاسيسات هسته يي براكه در ابوظبي امارات شليك كرده است. اين تاسيسات 
هسته يي در منطقه غربي امارات ابوظبي، پايتخت امارات و در سواحل خليج فارس واقع 
است. در سال 2020 اين تاسيسات شامل چهار نيروگاه برق هسته يي خواهد بود. اين در 
حالي است كه امارات اخبار منتشر شده مبني بر حمله موشكي انصاراهلل به سمت نيروگاه 

هسته يي اين كشور را تكذيب كرده است. 
هيات امور فوق العاده و بحران  در امارات با رد اين خبر گفته تاسيسات هسته يي براكه 
در برابر حمالت احتمالي محكم است و امارات سامانه هاي دفاع هوايي دارد كه قادرند با 
هر تهديدي مقابله كنند. اين تاسيسات نخستين مجموعه برق هسته يي در امارات است 
و يك تاسيسات آب سنگين محسوب مي شود. آغاز تاسيس اين مجموعه در ماه دسامبر 
200۹ بنا به دس��تور خليفه بن زايد آل نهيان، رييس امارات در پاسخ به نياز روزافزون 
به برق و تامين برق اين كش��ور بود. اين تاسيسات در منطقه براكه در غرب امارات قرار 
دارد و نامش را هم از همين منطقه گرفته اس��ت. پيش بيني مي ش��د نخستين نيروگاه 
اين تاسيس��ات در س��ال 201۷ به مرحله بهره برداري برسد و هر سال به ترتيب تا سال 
2020 واحدهاي ديگر نيروگاهي به بهره برداري برس��ند. عزيز راش��د معاون سخنگوي 
نظامي ارتش يمن، وابسته به انصاراهلل نيز با تاييد اين حمله گفته موشك كروز پرتابي 
به هدف خود يعني تاسيس��ات هسته يي در ابوظبي اصابت كرده است. وي اين موشك 
را دستاوردي صرفا يمني خوانده و گفته ارتش يمن قدرت توليد چنين موشك هايي را 
دارد. عبدالملك حوثي رهبر انصاراهلل يمن، سپتامبر فاش كرده بود يگان موشكي ارتش 
و كميته هاي مردمي يمن قادرند نقاطي دورتر از رياض را هدف بگيرند. عبدالملك حوثي 
به كشورها و شركت هايي كه سرمايه هايي در امارات دارند، هشدار داده بود اين كشور بعد 

از حمله به يمن ديگر امن نخواهد بود. 

گروه جهان 
وزير خارجه امريكا اين هفته در ميانه يك آشوب سياسي تمام  عيار در واشنگتن راهي 
اروپا شده تا متحدان اروپايي را از حمايت امريكا در برابر تعرض هاي روسيه مطمئن كند. 
اين درحالي است كه اتهام هاي جدي نسبت به حمايت روسيه از دونالد ترامپ در جريان 
كارزارهاي انتخابات رياس��ت جمهوري 2016 مطرح است. به گزارش خبرگزاري فرانسه 
ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا درحالي براي سفر به بروكسل، وين و پاريس آماده 
مي شود كه اختيارات او به عنوان نماينده واشنگتن از جانب دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا زير سوال رفته است. افشاي اطالعات توسط منابع آگاه در كاخ سفيد از احتمال 
بركن��اري ديپلمات ارش��د وزرات خارج��ه در چند هفته آينده و پيش از يك س��الگي 
دول��ت ترامپ حكايت دارد. ناظران بر اين باورند كه اگرچه تيلرس��ون گزارش ها مبني 
بر اينكه دستياران نزديك ترامپ از وي مي خواهند استعفا كند را »خنده دار« توصيف و 
گزارش هاي مربوطه را رد كرد اما بديهي است كه اين شايعات بر سفر تيلرسون و ديدار 

وي با همتايان اروپايي تاثيرگذار خواهد بود. 
س��فر تيلرسون به 3 پايتخت اروپايي حول محور كنفرانس وزراي ناتو در بروكسل و 
نشست سازمان امنيت و همكاري اروپا در وين برنامه ريزي شده است؛ اما ديدار تيلرسون 
با سرگئي الوروف همتاي روسي وي در حاشيه مذاكرات سازمان امنيت و همكاري اروپا 
در اواخر اين هفته بيش��ترين توجه را به خود معطوف خواهد كرد. در نشس��ت سازمان 
پيمان آتالنتيك شمالي، متحدان ناتو عالقه مند خواهند بود كه از چگونگي كمك امريكا 
در دف��اع از كش��ورهاي هم پيمان در مقابله با تهديدهاي جهان��ي به  ويژه تهديد جديد 
موشك هاي هسته يي كره  شمالي مطلع شوند. تيلرسون هفته گذشته سخنراني مفصلي 
درخصوص سياس��ت اروپا داشت و در آن برنامه كاري خود را پيش از آغاز سفر به اروپا 

ارائه كرد اما در آن اظهارات به روسيه اشاره يي نشده بود. 
همچنين تيلرسون سفر به اروپا را درحالي آغاز مي كند كه از روابط پنهاني جرد كوشنر 
در منطقه خاورميانه و تاثيرگذاري اين روابط بر بحران در منطقه به  شدت نگران است. 
بلومبرگ نوشته، تيلرسون معتقد است ارتباطات غيررسمي كوشنر منطقه خاورميانه را 

به سمت هرج و مرجي پيش مي برد كه شايد كنترل آن به  راحتي امكان پذير نباشد. 

گروه جهان 
دور جديد مذاكرات دولت و اپوزيس��يون ونزوئال به ميزباني جمهوري دومينيكن بدون 
توافق به پايان رسيد. هدف از اين گفت وگوها حل بحران سياسي اين كشور عضو اوپك است 
و دو طرف مذاكرات جمعه آتي برابر با 15دسامبر نيز مجددا براي رسيدن به سازش تالش 
مي كنند. به گزارش آسوشيتدپرس، تالش هاي ميانجيگران در حل بحران سياسي ونزوئال 
ميان دولت نيكالس مادورو و اپوزيسيون تاكنون ناكام مانده است. مخالفان رييس جمهوري 
ونزوئال را به سوءاس��تفاده از مذاكرات براي وقت كش��ي متهم مي كنند اما وي مدعي است 
كه اپوزيسيون خشونت را به راه حلي مسالمت آميز ترجيح مي دهد. خوليو بورگس، رييس 
كنگره تحت رهبري اپوزيسيون با ابراز اميدواري درباره اينكه مواضع دو طرف در 15دسامبر 
نزديك تر شود، گفت:»اين روندي دشوار، سنگين، سخت و مملو از بحث و رايزني و رويارويي 
خواهد بود.« به گفته يكي از شركت كنندگان در مذاكرات، دولت و اپوزيسيون ونزوئال هنوز 
روي موضوعات اساس��ي توافق ندارند. قدرت چانه زني اپوزيس��يون ونزوئال در پي شكست 
شوك آور آنها در انتخابات فرمانداري ماه اكتبر به  شدت تضعيف شد. عالوه بر اين، اين گروه 
چند حزبي دچار تفرقه شده و بيشتر گروه هاي مخالف اين مذاكرات مي گويند كه دولت به 
اين طريق زمان مي خرد. تنها شمار اندكي از ونزوئاليي ها انتظار دارند كه اين مذاكرات راه 
به جايي ببرد؛ چراكه مخالفان از اينكه مي بينند قدرت مادورو پيش از كمپين هاي احتمالي 
براي انتخابات رياس��ت جمهوري 2018 افزايش يافته، نااميد شده اند. اپوزيسيون همچنين 
از افزايش قدرت مجلس جديد قانون  اساسي ناخشنود است. ائتالف اپوزيسيون موسوم به 
»ميزگرد اتحاد دموكراتيك« كه از عزل مادورو در ماه ها اعتراضات خياباني در اوايل امسال 
باز ماند و نهايتا تس��ليم ش��د ابتدا به دنبال دريافت تضميني براي برگزاري انتخابات سال 
آتي به صورت آزاد و منصفانه بود. مخالفان همچنين مي خواس��تند يك مسير كمك هاي 
انساني خارجي براي كاستن از درد و رنج ناشي از بدترين بحران اقتصادي در تاريخ مدرن 
كشورش��ان باز شود. عالوه بر اين اپوزيسيون ونزوئال آزادي صدها فعال زنداني و احترام به 
كنگره تحت رهبري اپوزيس��يون را خواستار است. با كاهش شديد ارزش ارز ونزوئال، مردم 
براي خريد اقالم ضروري با مش��كالت بس��ياري مواجه هستند و اين درحالي است كه اين 

كشور با كمبود اقالمي همچون دارو و مواد غذايي مواجه است. 
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پرونده8
آب در مناسبات قدرت

بابك بهادري    سخنگو و مشاور سرمايه هاي اجتماعي
شركت آب منطقه اي خراسان شمالي  

بحران ها به صورت كنترلي وقتي رفع مي شوند كه در 
اولويت مسائل يك منطقه يا كشور قرار گيرند. بحران آب 
در كشور هر چند طي سال هاي اخير، بخشي از گفتمان 
هيات دولت بوده و بخش��ي از متون علمي و خبري ملي 
و بين المللي را نيز به خود اختصاص داده اس��ت اما هنوز 

به اولويت خاص در مناسبات قدرت تبديل نشده است. 
بح��ران مديري��ت عرضه و تقاضا ي��ا منابع و مصارف 
آب، نه تنها در مديريت عمومي كشور در رده هاي پايين 
اولوي��ت اس��ت ك��ه در وزارت نيرو هم هن��وز به اولويت 
عملي در عرصه مديريت مش��اركتي تبديل نشده است. 
هرچند رويكرد هيات دولت در انتخاب وزير نيرو به لحاظ 
پيشينه، بر مديريت آب تمركز يافته اما ساختار مديريت 
آب در اين وزارتخانه به نحوي اس��ت كه بر وجوه توسعه 
و اجراي طرح هاي س��ازه يي متمركز بوده و اين ساختار، 
به صورت راهبردي مس��يري را براي رفع بحران آب كه 

معضل اصلي آن مديريت تقاضا است، باز نخواهد كرد. 
پول يكي از منابع كليدي در مناسبات قدرت است و 
وقتي با اختيارات مقام سازماني همراه شود به طرز عجيبي 
هم افزايي قدرت ايجاد مي كند. تصويب و تخصيص بخش 
عمده اعتبارات بخش آب كش��ور در بخش سازه اي، طي 
چند دهه اخير، جايگاه س��ازماني ساختارهاي مربوط در 
مديريت آب كشور را به لحاظ حوزه تاثير در جهت دهي 
مصوبات به قدري قدرت داده است كه بخش غيرسازه يي 
مديريت آب چه در بخش پيشنهاد و تصويب اعتبارات و 
چه در بخش تخصيص و هزينه آن، منفعل مانده است. 

با وجود اين، متاس��فانه رون��د مديريت آب در بخش 
غيرس��ازه يي نيز نشان داده است كه تاكنون موفق عمل 
نكرده و بيش��تر اعتبارات هر چن��د ناچيز در بخش هاي 
برخ��ورد قه��ري و نظارتي و براي تامي��ن حقوق نيروي 
انساني و اجاره خودروها در بخش گشت و نظارت صرف 
ش��ده اس��ت. هر چند اين روند نيز در عمل از مناسبات 
قدرت در جهت مخالف تاثير گرفته و بخش عمده موتور 
تلمبه هاي غيرمجاز به دليل مالحظات سياسي به اقتضاي 
ش��رايط سياس��ي حاكم بر هر منطقه، پس از توقيف به 
بهره برداران غيرمجاز عودت داده ش��ده اس��ت. چون به 
صورت محلي نيز هنوز بحران آب در اولويت اول مناسبات 

جامعه قرار نگرفته است. 
در مصداق عملكرد ناموف��ق در اين حوزه مي توان 
به طرح تعادل بخش��ي منابع آب در برنامه هاي چهارم 
و پنجم توس��عه كشور اشاره كرد كه براساس آمارهاي 
وزارت ني��رو، پ��س از ي��ك ده��ه اجراي اي��ن طرح، 
نه تنها منابع و مصارف آب كش��ور، تع��ادل نيافت كه 
 ش��مار دش��ت هاي ممنوع كش��ور از 243 محدوده به

355 محدوده افزايش يافت، ش��مار چاه هاي غيرمجاز 
آب در كش��ور از 103هزار به 330 هزار حلقه افزايش 
يافت و بدين ترتيب، س��االنه حدود ش��ش ميليارد متر 
مكعب آب به صورت غيرمجاز و بيش از تحمل چرخه 
آب در كشور مصرف مي ش��ود. به همين دليل »طرح 
تعادل بخشي منابع آب« در برنامه هاي چهارم و پنجم 
جاي خود را به »طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب« 

در برنامه ششم توسعه داده است. 
سياس��ت، علم قدرت است، و كسب و حفظ قدرت، 
منابع و ابزار خاص خود را دارد. البته در تعاليم اعتقادي 
ما، سياس��ت به معن��اي حقيقي »مديري��ت و توجيه 
و تنظيم زندگي اجتماعي انس��ان ها در مس��ير حيات 
معقول« اس��ت. با چنين رويك��ردي هم مي توان گفت 
كه هدف راستين دولت، تحقق »زندگي خوب« است، 
و هدف حكوم��ت، »خير عمومي يا »خير نوع بش��ر« 
است. دولت عالوه بر تكليف شرعي، براي تحقق چنين 
هدفي از تفويض آرا و پيم��ان جمع كثيري از آدميان 
برخوردار اس��ت تا بتواند تمام ق��وا و امكانات همه آنها 
را چنانك��ه خود مقتضي مي بيند، براي حفظ آرامش و 
امنيت حراست عمومي به كار بگيرد.  در تاريخ در مورد 
اهمي��ت ملي و بين المللي آب ب��راي حكمراني خوب، 
كس��ب رضايت عامه و ايجاد و توس��عه تمدن در دوره 
بلندمدت، بسيار نوشته اند اما هيچ كدام از متون علمي و 
تاريخي از نقش ملي آب براي كسب و حفظ قدرت در 
بزنگاه هاي سياسي و نگاه كوتاه مدت، چيزي ننوشته اند. 
از همين رو، طبيعي اس��ت كه در جامعه كوتاه مدت و 
ش��تاب زده، آب و محيط زيس��ت در مناسبات جاري 

جامعه، از جايگاه تزييني و كالمي فراتر نرود. 

اعالم تعرفه هاي جديد 
اينترنت مخابرات

سخنگوي شركت مخابرات ايران از اعمال تعرفه هاي 
جديد اينترنت پرسرعت اين ش��ركت بر اساس اصول 
س��رعت محوري، كاه��ش هزينه مش��تريان، تفكيك 
ترافي��ك داخلي و بين الملل به هم��راه رعايت مصرف 

منصفانه خبر داد. 
به گزارش ش��ركت مخاب��رات اي��ران، »محمدرضا 
بيدخ��ام« ب��ا اعالم تعرفه ه��اي جدي��د اينترنت ثابت 
غيرحجمي گفت: تعرفه هاي جديد در حوزه دسترسي 
ارتباطات ثابت در راستاي اجراي مصوبه 266 سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و در راستاي بهبود 
كيفيت خدمات عرضه ش��ده باتوجه به نياز مشتريان، 
طراحي و با بررس��ي هاي كارشناس��ي تدوين شده كه 
متعاقبا اجرايي خواهد ش��د. وي با بي��ان اينكه تعرفه  
س��رويس هاي غيرحجمي مبتني بر اساس يك سقف 
مصرف منصفانه مشخص شده است، افزود: تعيين اين 
س��قف حجم براي كاربر براي ايجاد رقابت بيشتر و به 
نفع كاربران به اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي 

سپرده شده است. 
بيدخ��ام ب��ا بيان اينك��ه منظور از آس��تانه مصرف 
منصفان��ه حداكثر ميزان تبادل ترافيك اس��ت، گفت: 
در آن حالت ترافي��ك داخلي نصف ترافيك بين الملل 
محاسبه مي شود چنانچه مشتركي سرعت 16مگابايت 
به آس��تانه منصفانه 350 گيگ خريده باشد و صرفا از 
ترافي��ك داخلي اس��تفاده كند تا س��قف 350 و اگر از 
ترافيك بين الملل اس��تفاده كند به ميزان 175 گيگ 
مي تواند اس��تفاده ترافيكي داش��ته باش��د، در صورت 

استفاده تركيبي نسبت 1 به 2 رعايت خواهد شد. 
الزم به ذكر است نسبت 2 ترافيك داخلي و نسبت 

1 ترافيك بين الملل محاسبه مي شود. 
ش��ركت مخابرات ايران به عنوان بزرگ ترين اپراتور 
ارتباطات ثابت مدل پيش��نهادي اينترنت خود را ارائه 

كرده است. 

يادداشت

خبر

ردپاي مريخي ها در قانون برنامه ششم توسعه

برنامهنويسيتوهميياواقعگرايي

اينترنت حجمي و نگراني هاي كاربران
موضوع تغيي��ر در روش فروش اينترنت حجمي ثابت 
ك��ه همواره يك��ي از دغدغه هاي كارب��ران ايراني اينترنت 
بود از دهم آذر ماه امس��ال وارد مرحله اجرا ش��د اما هنوز 
كاربران نگراني هايي در اين زمينه دارند كه سبب شده وزير 

ارتباطات از احتمال تغيير مجدد سخن بگويد. 
به گزارش ايرنا، اپراتورهاي ايراني عرضه كننده اينترنت 
پرسرعت ثابت )اي. دي. اس. ال( همواره اين نوع اينترنت 
را به صورت حجمي و نامحدود به مشتركان ارائه مي دادند 
ك��ه اين روش مورد انتقاد همگان ب��ود اما دولت دوازدهم 
مصم��م به اجرايي كردن تغيير در اين روش ش��د و وعده 
اجرايي شدن آن را از 10 آذر ماه داد اين درحالي است كه 
كاربران اينترنت با مراجعه به صفحه اينستاگرام محمدجواد 
آذري جهرمي نگراني ها و ابهام هاي خود در اين باره را با وي 
به اشتراك گذاشتند.  پس از تالش هاي دولت يازدهم براي 
توسعه زيرساخت ها و افزايش سرعت اينترنت اكثر كاربران 
خواس��تار آن بودند تا روشي اتخاذ شود كه در نهايت آنها 
بتوانند طعم س��رعت باال را در اينترنت ثابت خود چشيده 
و از ط��رف ديگر نگران پايان يافتن زود هنگام بس��ته هاي 
اينترنت ثابت نباشند.  كاربران نگراني هاي خود را از راه هاي 
مختلف به گوش متوليان امر مي رس��اندند تا بلكه آنها راه 

چاره يي براي اين موضوع پيدا كنند. 
كاربران اينترنت آن زمان با مراجعه به صفحه شخصي 
محمود واعظ��ي وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات در 

اينستاگرام نگراني خود را به وي منعكس مي كردند. 
افزايش نارضايتي ه��ا از روش فروش حجمي اينترنت 
وزيرارتباطات وق��ت را مصمم به تدبيري موثر در اين باره 
كرد و بر همين اس��اس به اپراتورهاي عرضه كننده بخش 
ثابت و ش��ركت ارتباطات زيرساخت و س��ازمان رگوالتور 

ايران دس��تور داد ب��راي تغيير در اين روش بررس��ي هاي 
كارشناسانه انجام دهند. 

كارشناس��ان مجموعه ه��اي ف��وق ه��م ب��ا برگزاري 
جلس��ه هاي متعدد به اين نتيجه رسيدند كه روش فروش 

حجمي را متوقف و روش جديدي جايگزين كنند. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات هم به تش��كيل 
كميته يي براي بررسي نحوه فروش اينترنت در بخش ثابت 
اشاره كرد و گفت: روش فروش حجمي اينترنت اين بخش 

پس از بررسي هاي اين كميته تغيير مي كند. 
پيش ت��ر محمود واعظي گفته بود: همه ش��ركت هايي 
ك��ه در بخش ثابت اينترنت ارائه مي كردند، اقدام به حجم 

فروشي كرده كه خيلي مورد رضايت مردم نبود. 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي ادامه داد: براين اساس 
كميته يي تشكيل ش��ده تا روي اين موضوع مطالعه انجام 

داده و روش مناسب تري اتخاذ كند. 
واعظي تصريح كرد: كميته روي اين بررس��ي مي كند 
ت��ا روش ارائه اينترنت به نحوي ش��ود كه كاربران بتوانند 
اينترنت داخلي را با س��رعت مناس��ب و حج��م مورد نياز 

خريداري و در بازه زماني مشخص استفاده كنند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: اين كميته 
درحال بررس��ي اس��ت و به زودي نتيجه نهايي مشخص 
خواهد ش��د.  بررسي هاي كميته مذكور ادامه يافت تا روز 
يك شنبه اول مرداد ماه امسال نتيجه نهايي مشخص شد. 

وزيرارتباطات و فناوري اطالعات در يكي از شبكه هاي 
اجتماع��ي خبر از تصويب موض��وع حذف فروش حجمي 
اينترنت در اينترنت ثابت در كميسيون تنظيم مقررات داد. 
محم��ود واعظي در صفحه اينس��تاگرام خود نوش��ت: 
همان گونه كه وعده داده بودم و براي رفاه بيش��تر كاربران 

روز يكش��نبه موضوع حذف فروش حجم��ي اينترنت در 
اينترنت ثابت به تصويب رس��يد. واعظي ادامه داد: پس از 
طي مراح��ل اداري و ابالغ به اپراتورها اين مصوبه اجرايي 
خواهد شد. اما هجدهم مرداد ماه بود كه محمود واعظي به 
عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره روش جديد 
فروش اينترن��ت ثابت گفت: اين روش ب��ه دليل دريافت 
يك باره مبلغ، به نفع مردم بود اما با اعتراض برخي روبه رو 

شد؛ بنابراين دستور بررسي دوباره آن را دادم. 
وي اف��زود: مردم فكر كردند اي��ن طرح جديد به ضرر 
آنهاست. واعظي تاكيد كرد:»پيش از اين طرح مردم همواره 
براي خريد اينترنت كم كم پول پرداخت مي كردند و همين 

امر سبب مي شد، متوجه گراني آن نباشند«. 
متوق��ف ش��دن ط��رح در دولت دوازده��م پيگيري 
ش��د و محمدج��واد آذري جهرم��ي كه به عن��وان وزير 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات اين دولت منتخب ش��د 
نوزدهم مهر ماه امس��ال با اش��اره به در دس��ت بررسي 
ب��ودن تغيير در روش فروش حجم��ي اينترنت ثابت در 
كميس��يون تنظيم مق��ررات گفت: كاه��ش هزينه ها و 
خ��روج از حالت حجمي دو ش��اخص مهمي اس��ت كه 
باي��د در تغيي��ر روش ارائه اينترنت لحاظ ش��ود.  تالش 
براي تغيير روش ادامه يافت تا آنكه 23 آبان ماه امس��ال 
محمدج��واد آذري جهرمي وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات با انتش��ار فهرس��تي از نرخ هاي جديد اينترنت 
ثابت در يكي از ش��بكه هاي اجتماعي نوشت: تعرفه هاي 
جديد س��رويس هاي غيرحجمي از ده��م آذر ماه اعمال 
مي ش��ود.  وي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: تعرفه 
 سرويس هاي غيرحجمي مبتني بر يك مصرف منصفانه

)Fair Usage Policy( بن��ا ش��ده و س��قف مصرف 
منصفان��ه در بين 18 ش��ركت فعال در ارائه س��رويس 
ب��ه رقاب��ت گذاش��ته خواهد ش��د.  وي مصوب��ه جديد 
س��رويس هاي پرس��رعت غيرحجمي را مطابق جدولي 
دانست كه امروز منتشر شده است. آذري جهرمي افزود: 

ش��ركت ها موظفند جزئيات مصرف منصفانه خود را به 
اطالع مشتركان برسانند. طبيعي است كه فضاي رقابتي 

به نفع مصرف كننده نهايي فراهم است. 
وزير ارتباطات ادامه داد: اين س��رويس حجمي نيست 
و در ص��ورت ع��دول يك مش��ترك از مص��رف عادالنه، 
ش��ركت ها موظف به ارائه سرويس در حداقل سرعت پايه 
)128كيلوبيت در ثانيه( تا پايان دوره ماهانه خواهند بود. 

وي نوش��ت: در مصرف منصفان��ه ترافيك داخلي بايد 
حداقل دو برابر ترافيك بين الملل لحاظ  شود و تاريخ اجراي 

اين مصوبه قبل از دهم آذر ماه خواهد بود. 
آذري جهرمي افزود: تاكيد مجدد مي شود كه اين تعرفه 
تنها براي دسترس��ي ثابت اس��ت. دهم آذر ماه تالش هاي 
انجام ش��ده به بار نشست و روش فروش اينترنت حجمي 
متوقف ش��د اما اين موضوع با ابهام هايي مواجه شده است 
به گونه يي كه رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي اعالم كرد: در محاس��به مقدار آس��تانه مصرف 
منصفان��ه ماهانه يا ميزان تبادل ترافي��ك مجاز در ماه در 
تعرفه هاي اعالمي شركت هاي ارائه كننده خدمات اينترنت، 
ترافيك داخلي و بين الملل بصورت تركيبي لحاظ مي شود.  
حسين فالح جوشقاني براساس گزارش روابط عمومي اين 
س��ازمان با بيان اينكه تعرفه ه��اي جديد اينترنت ثابت به 
صورت غيرحجمي از دهم آذر اجرا ش��ده است، افزود: در 
محاسبه آس��تانه مصرف منصفانه، ميزان مصرف ترافيك 

داخلي نصف ترافيك بين الملل لحاظ خواهد شد. 
وي در تش��ريح نح��وه محاس��به ترافي��ك داخل��ي و 
بين الملل گف��ت: به عنوان نمونه چنانچه آس��تانه مصرف 
منصفانه 20گيگابايت اعالم ش��ده باش��د و مشترك تنها 
از ترافيك داخلي اس��تفاده كند، ارائه دهنده سرويس بايد 
در محاس��بات خود ترافيك داخلي را به گونه يي محاسبه 
كند كه مشترك بتواند حداقل 40گيگابايت استفاده كند 
و چنانچه مش��ترك تنها ترافيك بين الملل استفاده كند، 
ميزان اس��تفاده تا 20گيگابايت خواهد ب��ود. فالح درباره 

محاس��به ترافيك مش��تركاني كه هم از ترافيك داخلي و 
ه��م از ترافيك بين الملل اس��تفاده مي كنند، تصريح كرد: 
چنانچه اس��تفاده مش��ترك هم از ترافيك داخل و هم از 
ترافيك بين الملل باشد، ارائه كنندگان خدمت بايد محاسبه 
را بر مبناي مجموع ميزان مصرف داخلي و بين الملل انجام 
داده و در اي��ن موض��وع نيز نصف بودن ميزان محاس��به 
مصرف داخلي را رعايت كنن��د.  رييس رگوالتوري افزود: 
ارائه كنندگان خدمات نبايد تا رس��يدن به آستانه مصرف 
منصفانه بر مبناي روش فوق هيچ محدوديتي براي ترافيك 

داخلي و بين الملل اعمال كنند. 
اما اين شفاف س��ازي هم چاره ساز نگراني كاربران نبود 
و آنان با مراجعه به اينس��تاگرام محمدجواد آذري جهرمي 

خواستار شفاف سازي بيشتر شدند. 
آذري جهرم��ي هم در واكنش به اين كاربران نوش��ت: 
يك��ي از اهداف م��دل تعرفه جدي��د، ايج��اد رقابت بين 
شركت ها براي ارائه خدمات مناسب تر و با قيمتي رقابتي تر 
به مش��تركان نهايي بوده اس��ت. اگر تعرفه هاي ارائه شده 
توسط شركتي بخواهد هزينه هاي مشترك نهايي را افزايش 
دهد؛ موضوع توسط س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي پيگيري و اصالح خواهد شد. 
وي اف��زود: اگر جدول ه��اي ارائه ش��ده باعث گران تر 
شدن س��رويس هاي ثابت ش��ده باشد از س��وي سازمان 
تنطي��م مقررات و ارتباطات راديويي متوقف خواهد ش��د. 
آذري جهرمي نوشت: جدول هاي ارائه شده درحال بررسي 
هستند و تا صبح يك شنبه موارد مردودي احتمالي اعالم 
خواهد شد.  گرچه دولت دوازدهم عزم خود را براي اصالح 
روش ف��روش اينترن��ت حجمي جزم كرده اس��ت اما اين 
موضوع بايد به گونه يي باش��د كه عالوه بر افزايش رضايت 
كاربران نهايي موضوع توس��عه كس��ب وكارهاي نوين كه 
خواسته رييس جمهوري است را تسهيل كند بنابراين هر 
چه مطالعه در اين باره بيش��تر صورت گيرد، احتمال خطا 

در آن را كاهش خواهد داد. 

محمد فش�ايي  دانش�جوي دكتري مهندس�ي آب 
دانشگاه فردوسي مشهد 

منبع: شبكه مطالعات سياستگذاري عمومي
س��ال 1312 را مي توان نخس��تين تجربه برنامه ريزي 
م��درن حكومت در س��طح مل��ي در ايران دانس��ت. اين 
برنامه ريزي در س��ال 1327 با عنوان »برنامه هفت س��اله 
عمراني«  با هدف هدايت درآمدهاي نفتي كشور، چهره يي 
جديد به خود گرفت. چارچوب كلي اين روش برنامه ريزي 
تا سال 1357 ادامه يافت و پس از وقفه يي به مدت حدودا 
ي��ك دهه به دليل درگيري كش��ور با جن��گ تحميلي و 
حوادث س��ال هاي بعد از انقالب اس��المي، نهايتا در سال 
1368 با س��اختاري نوين تعريف شده و در قالب بازه هاي 

زماني 5 ساله تدوين و به اجرا در آمده است. 
در اسفند 1395 ششمين برنامه 5 ساله توسعه كشور 
توسط مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد. با نگاهي 
اجمالي به 6 برنامه تصويب ش��ده مي توان گفت، س��اختار 
برنامه ها در هر دوره دس��تخوش تغييراتي شده به گونه يي 
كه به س��ادگي نمي توان اهداف و ش��اخص هاي مشابه در 
برنامه ه��اي مختلف را با يكديگر مقايس��ه و ارزيابي كرد. 
همچنين كيفيت تدوين برنامه و همچنين عملكرد اجرايي 
آن بسته به رويكرد قانون گذاران و مجريان آن در دوره هاي 
مختلف مجل��س و دولت متغير بوده و فرازونش��يب هايي 
داش��ته اس��ت.  با نگاهي ب��ه برخي اهداف ذكرش��ده در 
برنامه هاي 5 س��اله اخير مي توان مواد مصوب متعددي را 
مشاهده كرد كه در حوزه آب، كشاورزي يا محيط زيست در 
يك بازه 5 ساله نه تنها به آنها دست نيافته ايم بلكه با شتاب 
هر چه بيش��تر از آنها دور نيز ش��ده ايم. در اين يادداشت 
سعي شده است صرف نظر از چارچوب كلي برنامه پنج ساله 
ششم توس��عه كش��ور، به برخي نكات ويژه آن در فصول 
كشاورزي و آب اشاره شود. با مطالعه مواد مذكور اين بيم 
در ذهن نويسنده اين سطور تقويت شده است كه در تحرير 
و تصويب اين قانون پاي افرادي از كره مريخ در ميان بوده 

است كه در ادامه توضيحات آن ارائه خواهد شد: 
الف( در مس��ير خودكفايي: بي��ش از 75 درصد خاك 
ايران را پهنه هاي فراخشك و خشك و تنها 25 درصد آن 
را مناطق غيرخشك پوش��ش داده است. طبق گزارش ها 
وزارت نيرو به دليل كاهش متوس��ط بارندگي ساالنه طي 
30 سال اخير در كشور، حجم كل آب تجديدپذير از 130 
ميليارد مترمكعب به 116 ميليارد مترمكعب در هر سال 
كاهش يافته است. از سوي ديگر با افزايش جمعيت، سرانه 
آب تجديدپذي��ر از 13000 مترمكع��ب به ازاي هر نفر به 
كمتر از 1500 مترمكعب كاهش يافته است. الزم به ذكر 
اس��ت نهادهاي بين المللي، سرانه آب تجديدپذير كمتر از 
2000 مترمكعب به ازاي هر نفر در س��ال را آستانه تنش 
آبي و بحران آب مي دانند. اين در حالي است كه در اغلب 
كالن شهرهاي كشور، اين عدد به كمتر از 600 مترمكعب 

در سال به ازاي هر نفر رسيده است. 
طبق شاخص هاي جهاني اعالم شده توسط سازمان ملل 
متحد، تا زماني كه در هر س��ال كمتر از 25 تا 40 درصد 
منابع آب تجديدپذير ساالنه در هر كشوري مورد استفاده 
قرار بگيرد، تعادل و پاي��داري در بهره برداري از منابع آب 
حفظ خواهد ش��د و بي��ش از آن به منزله به صدا درآمدن 
زنگ خطر است. در حال حاضر ساالنه به طور متوسط بيش 
از 90 درصد منابع آب تجديدپذير كشور مورد بهره برداري 
ق��رار مي گيرد و اين عدد در برخي اس��تان ها كه از تراكم 
جمعيتي بيشتري برخوردار هستند تا بيش از 120 درصد 
نيز گزارش ش��ده اس��ت. و اين يعني عالوه بر بهره برداري 
تمام ظرفيت منابع آب تجديدپذير ساالنه، بخشي از منابع 
آب زيرزميني تجديدناپذير كه ذخيره اس��تراتژيك كشور 
براي ش��رايط بحراني به حساب مي آيند نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد.  آمار مختصر فوق نشان مي دهد كه در حال 
حاضر تعادل پايداري بين منابع و مصارف آب در كش��ور 
وجود نداش��ته و زن��گ خطر جدي بح��ران آب در تعداد 
چش��مگيري از استان هاي كشور به صدا در آمده است. در 
خصوص ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي و همچنين 
سهم توليدات داخلي از تامين غذاي كشور اعداد مختلفي 
توسط دستگاه هاي ذي ربط ارائه شده است. در مورد سهم 
بخش كش��اورزي از مصارف آب در كش��ور ميزان 90 الي 
92 درصد اس��تناد بيشتري داشته و همچنين بنا بر ارقام 
اعالم ش��ده توسط معاون امور زراعت وزير جهاد كشاورزي 
در س��ال 95، ميزان اتكاي كش��ور به توليدات داخلي در 
تامين نياز غذايي كشور از 55 درصد در سال 92 به حدود 
70 درصد در سال 95 رسيده است كه البته اين رقم مورد 

ترديد برخي از كارشناسان و رسانه ها نيز قرار گرفته است. 
در ماده 31 فصل هفتم قانون برنامه پنج س��اله ششم 
توس��عه بر تامي��ن 95 درصد محصوالت اساس��ي زراعي، 
دامي و آبزي در داخل كش��ور تاكيد ش��ده است. با مرور 
آم��ار توصيفي ذكرش��ده در س��طور فوق مي ت��وان گفت 
دستيابي به هدف مذكور نه تنها به منابع آب وخاكي بيش 
از ظرفيت فعلي كش��ور نياز دارد چه بس��ا در شرايطي كه 
كش��ور با خشك سالي مس��تمر و بحران آب وخاك فراگير 
مواجه اس��ت تحقق چنين هدفي در افقي پنج ساله نه تنها 
امكان پذي��ر نبوده بلكه ب��ه دليل فراهم نبودن بس��ياري 
از زيرس��اخت ها نتيجه ي��ي ج��ز نابودي تتم��ه منابع آب 
تجديدناپذير و منابع آسيب پذير خاك كشور، برهم خوردن 
پايداري اشتغال مبتني بر كشاورزي در جوامع روستايي و 
افزايش مهاجرت به ش��هرها نخواهد داشت. اين در حالي 
است كه با توجه به تهديدهاي موجود در تامين آب شرب 
بس��ياري از شهرها و روستاهاي كشور، و همچنين تمايل 
به رشد اش��تغال زايي از طريق توسعه واحدهاي صنعتي، 
به تدريج بخش��ي از حقابه هاي كشاورزي چه توسط دولت 
و چه توس��ط بخش خصوصي در حال واگذاري به صنايع، 
ش��رب و خدمات است.  حركت به سوي كاهش وابستگي 
تامين غذاي كش��ور به خارج از مرزها، يك امر پسنديده و 
حياتي است اما حتما نقطه بهينه و پايداري براي آن وجود 
دارد و صرفا طرح ش��عارهايي در دس��تيابي به خودكفايي 
95 و 100درص��دي درصورتي كه به بس��ترهاي مورد نياز 
و پيامدهاي آن نينديش��يده باش��يم، ثمره ي��ي جز اتالف 
منابع و سرمايه هاي كشور در بر نخواهد داشت. لذا انتظار 
مي رود قانونگذاران و دولتمردان، حتما بررسي هاي دقيق 
كارشناسي و همه جانبه به منظور تعيين درصدي از سهم 
توليدات داخلي كه هم پايداري اكولوژيكي منابع آب وخاك 
كشور را تضمين نموده و مبتني بر پتانسيل هاي موجود و 
آسيب پذير كنوني باشد و هم بتواند اهداف متعالي دستيابي 
به امنيت غذايي را تامين نمايد، در دستور كار قرار دهند. 

ب( آب مج��ازي از تئوري تا عم��ل: طبق تعريف، آب 
مج��ازي به مقدار آبي ك��ه براي توليد ي��ك محصول در 
كش��اورزي، صنعت و... مصرف ش��ده گفته مي شود. بخش 
اعظ��م اين مق��دار آب در محصول نهاي��ي وجود فيزيكي 
نداش��ته و ب��ر همين اس��اس به آن صفت مج��ازي تعلق 
 A4 مي گي��رد. به طور مث��ال براي توليد ي��ك برگه كاغذ
ح��دود 10 ليت��ر آب صرف مي ش��ود، يا س��هم يك عدد 
پرتقال از آب مجازي حدود 50 ليتر است. اين اعداد نشان 
مي دهد در هر كااليي كه به طور روزمره استفاده مي كنيم 
مقدار بس��يار زيادي آب مجازي نهفته اس��ت كه از ظاهر 
آن قابل تشخيص نيس��ت. در ميان محصوالت كشاورزي، 
مواد پروتئيني همچون گوش��ت قرمز و گوش��ت مرغ و... 
س��هم بسيار بيش��تري از آب مجازي را به خود اختصاص 
مي دهند. چراكه مرحله توليد خوراك دام و مرحله پرورش 
دام هر يك مقداري آب مجازي جداگانه يي صرف كرده كه 
از جمع اين دو، عدد بزرگي حاصل مي شود. به طور مثال هر 
كيلوگرم گوشت گاو حدود 15000 ليتر )15 مترمكعب( 
آب مجازي در بردارد. اين عدد براي يك كيلوگرم گوشت 
مرغ به ح��دود 4000 ليتر كاهش مي يابد.  اگرچه عموما 
مراتع كه چراگاه هاي اصلي دام هستند داراي خصوصياتي 

مانند بارندگي كم بوده و در مناطق خشك و نيمه خشك 
گسترش يافته اند اما در عين حال مناطقي كه داراي خاك 
غني، آب ش��يرين كافي و پوش��ش مرتعي وسيع و فراوان 
باش��ند بهترين نقاط براي پ��رورش دام، طي��ور و آبزيان 
هستند. طبق گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كش��ور، در ايران وس��عت مراتع خوب كمت��ر از 9 درصد 
وسعت كل مراتع كشور است. در گزارش وضعيت سيماي 
مراتع در كش��ور در سايت رسمي سازمان جنگل ها نوشته 
شده اس��ت: »جمعيت دامي كش��ور حدود 124 ميليون 
واحد دامي اعالم ش��ده كه ح��دود 83 ميليون واحد دامي 
آن وابسته به مرتع هستند. اين در صورتي است كه مراتع 
موجود كشور تنها مي تواند خوراك 37 ميليون واحد دامي 
در مدت 7 م��اه يا 24/6 ميليون واحد دامي در مدت يك 
سال را تامين كند. مطابق اين آمار در حال حاضر بيش از 
2/2 برابر ظرفيت مجاز از مراتع كشور بهره برداري مي شود 
و معيش��ت حدود 916 هزار خانوار روستايي و عشايري به 
بهره برداري از مراتع وابسته است. بدين ترتيب افزايش تعداد 
بهره بردار و دام س��بب شده كه استفاده از مراتع به شكلي 
غيراصول��ي افزايش يافته و نظارت و كنترل بهره برداري از 

مرتع را ضروري نمايد.« 
كاهش س��طح مراتع طي س��ه دهه اخير در كشور كه 
برخي محققان ايران��ي آن را تا بيش از 50 درصد گزارش 
كرده اند دو دليل عمده مي تواند داشته باشد، ابتدا كاهش 
نزوالت جوي در اثر استمرار قريب به 20 دوره خشك سالي 
پياپي در كش��ور و سپس چراي بيش ازحد دام. با توجه به 
اين دو عامل كليدي به نظر مي رس��د بايد در برنامه ريزي 
كالن كشور براي س��ال هاي آتي، از جمعيت دامي كشور 
كاس��ته يا در خوش بينانه ترين حالت، مق��دار قبلي آن را 
حفظ كنيم ت��ا پايداري آن در كوت��اه و ميان مدت حفظ 
شود. اما با نگاهي به اهداف تعيين شده در بخش كشاورزي 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اعداد ديگري مواجه 
مي شويم. در جدول شماره 7 اين برنامه با عنوان »اهداف 
كمي راهبرد امنيت غذايي، سالمت و غني سازي محصوالت 
كشاورزي )باغباني، دام، طيور و آبزيان(« مشاهده مي شود 
كه احجام كمي پيش بيني ش��ده براي توليد گوشت قرمز، 
ش��ير، گوش��ت طيور و... تماما داراي افزاي��ش 10 تا 30 
درصدي براي 5 سال آتي هستند.  مقدار كل آب مجازي 
قابل برآورد براي اهداف كمي پيش بيني شده در توليد سه 
قلم گوشت قرمز، گوشت طيور و شير به تنهايي معادل 35 
درصد كل آب تجديدپذير ساالنه كشور است كه با توجه به 
سياست دستيابي به خودكفايي 95 درصدي در تامين نياز 
غذايي كشور )اشاره شده در بند الف اين مقاله(، بايد گفت 
افزايش توليد همين سه قلم خود مستلزم وارد آوردن فشار 
مضاعف و ويرانگر به منابع طبيعي از جمله ذخاير مرتعي 
و رويشگاه ها و منابع آب به ويژه آب هاي زيرزميني خواهد 
بود. عدم توجه به مس��اله كليدي تج��ارت آب مجازي در 
افزايش توليد محصوالتي با سهم چشمگير در آب مجازي 
وقتي عجيب تر مي ش��ود كه در تبص��ره ذيل ماده 35 اين 
قانون در فصل آب، »مديريت آب مجازي« را به عنوان يكي 
از راهكارهاي مقابله با بحران آب و تعادل بخش��ي آب هاي 

زيرزميني بر عهده دولت قرار داده است !
به طور خالصه بايد گف��ت در حالي كه امروزه تجارت 

آب مجازي در س��طح بين المللي به يك معيار كليدي در 
مديريت تعيي��ن چگونگي اق��الم وارداتي/صادراتي مبدل 
ش��ده اس��ت، اين مفهوم هنوز در قوانين باالسري كشور 
جنبه تشريفاتي و نمادين داشته و زمينه الزم براي كاهش 
تعارضات مديريت آب مجازي با س��اير سياست هاي كالن 
حاكميتي راه يافته در قانون فراهم نشده است. اين در حالي 
است كه تنش آبي موجود، آسيب پذيري منابع طبيعي از 
جمله مراتع و رويشگاه ها و بحران هاي محيط زيستي كشور 
ايجاب مي كرد كه در اين س��ند باالدستي بسيار عميق تر 
و موشكافانه تر به اندركنش هاي مابين مواد مختلف قانون 
و تامين بس��ترهاي پايداري آن توجه ش��ود به گونه يي كه 
اجراي سند توسعه كشور تبديل به ابزار نابودي آن نشود. 

ج( حكايت مرغ يك پا: گفته مي شود كه چند دهه قبل 
يك كارش��ناس خارجي وارد ايران ش��د و طي تحقيقاتي 
اع��الم نمود كه متوس��ط راندمان آبياري م��زارع در ايران 
به طور متوس��ط 30 درصد اس��ت. همين عدد كه به نظر 
بسيار كم و مسرفانه به نظر مي رسيد زمينه الزم براي ورود 
سيس��تم هاي آبياري تحت فشار به كش��ور را فراهم نمود. 
اكنون قريب به س��ه دهه از تاريخچه ورود سيس��تم هاي 
آبياري تحت فش��ار به ايران مي گذرد. حدود دو دهه است 
كه مجلس و دولت با اختصاص يارانه و تسهيالت بالعوض 
به اين سيستم ها، از ترويج آنها حمايت مي كنند. همانطور 
كه از فرض اوليه اجراي اين پروژه ها برمي آيد و اغلب مردم 
نيز در مورد انگيزه استفاده از اين تجهيزات چنين انتظاري 
دارن��د، طبيعتا بايد ه��دف اصلي از اج��راي آنها افزايش 
راندمان آبياري و كاهش هدررفت آب باشد به گونه يي كه 
بتوان با همان مقدار آب قبلي، محصول بيش��تري را توليد 
ك��رد. گرچه كمي بعدتر دليل ديگري نيز بر ترويج هر چه 
بيش��تر اين سامانه ها افزوده ش��د كه بر افزايش سطح زير 
كشت و برداشت محصول بيشتر داللت داشت، اما اكنون 
بعد از گذشت قريب به 3 دهه بايد گفت نه تنها هدف اوليه 
به فراموشي سپرده شده است چه بسا بر خالف آن نيز عمل 
مي شود.  گياهان براي رشد كردن نياز به تعرق براي خنك 
شدن و انجام فرآيندهاي فيزيولوژيكي خود دارند. نياز آبي 
گياهان از مجموع آبي كه صرف تبخير از س��طح خاك و 
تعرق از س��طح برگ مي شود به دست مي آيد. بيش از 99 
درص��د آبي كه به عنوان نياز آبي گي��اه در اختيارش قرار 
مي گيرد از طريق تبخير و تعريق از محيط خارج ش��ده و 
مقدار بسيار ناچيزي در بافت گياه باقي مي ماند. در هر نوبت 
آبياري، بخشي از آب به صورت ثقلي نفوذ كرده، نمك ها را 
شسته و پس از مدتي به آب زيرزميني مي پيوندد، بخشي 
از آن از س��طح خاك تبخير شده و الباقي وارد ريشه گياه 
ش��ده و در نهايت از روزنه برگ ها خارج مي شود. با تغيير 
روش آبي��اري از غرقاب��ي به تحت فش��ار )باراني، قطره يي 
و...( مي��زان نفوذ عمقي و تبخير از س��طح خاك به صفر 
رسيده يا كاهش مي يابد )اين در شرايطي است كه سيستم 
آبياري به درستي طراحي و اجرا شده باشد( . در اين صورت 
گياه براي خنك ش��دن در هر نوبت آبياري به دريافت آب 
بيش��تري نياز خواهد شد. بر اين اس��اس بر خالف تصور 
عموم، در اثر اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار، به طور 
طبيعي نياز خالص آبياري گياهان افزايش مي يابد.  اجراي 
سيستم هاي آبياري تحت فشار، قدرت مانور مديريت توسط 

زارع را افزايش داده، يكنواختي توزيع آب در زمين را سبب 
شده و مي تواند با يك حقابه ناچيز، امكان آبياري در زمين 
را فراه��م آورد. اين برخي از مزاياي اجراي سيس��تم هاي 
آبياري تحت فشار اس��ت اما تحقيقات دانشگاهي مختلف 
ك��ه طي دو دهه اخير در مقياس خرد و كالن در كش��ور 
انجام شده اس��ت عموما حاكي از اين است كه اوال صرف 
تحت فش��ار بودن سيستم منجر به دس��تيابي به راندمان 
آبياري باال نمي شود، ثانيا سيستم هاي آبياري سطحي نيز 
در صورت اجرا مي توانند به راندمان هاي باال دست يابند و 
ثالثا تاكيد بر مفهوم »راندمان آب« مساله اصلي نبوده بلكه 

بايد »بهره وري كاربرد آب« مورد توجه قرار گيرد. 
در س��ال 2017 س��ازمان خوارب��ار و كش��اورزي ملل 
متحد )فائو( طي گزارش��ي با عنوان »آيا فناوري پيشرفته 
آبي��اري باعث صرفه جويي آب مي ش��ود؟« عنوان كرد كه 
به طوركلي سيستم هاي آبياري تحت فشار گرچه در مقياس 
مزرعه ممكن اس��ت باعث كاهش مصرف آب شوند اما در 
مقياس حوضه آبريز نه تنها موجب كاهش برداشت از منابع 
نش��ده بلكه نتيجه عكس داش��ته اند. همين مساله را سال 
گذشته مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري طي 
يك جلس��ه كارشناس��ي با حضور جمعي از نخبگان آب و 
كش��اورزي كشور اعالم كرد. كميته ملي آبياري و زهكشي 
ايران وابسته به كميسيون بين المللي آبياري و زهكشي نيز 
سال گذش��ته طي نامه يي به مجلس ش��وراي اسالمي، بر 
همين مساله تاكيد كرد و همچنين گزارش هاي غيررسمي 
كارشناسان مركز تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي نيز مويد 
همين انحراف در اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار بوده 
است.  مي توان گفت تمام مراكز تخصصي ملي و بين المللي 
مرتبط با موضوع آبياري و كشاورزي، نسبت به سياست هاي 
غلط در ترويج چشم بسته آبياري تحت فشار تذكر و هشدار 
داده و بازنگري جدي در اين سياست ها را خواستار شده اند 
اما در تبصره ذيل ماده 35 بخش آب قانون پنج ساله ششم 
توسعه شاهد هستيم كه كماكان طبق روال سال هاي پيش 
عنوان مي شود: »براي توسعه روش هاي آبياري نوين حداقل 
هشتادوپنج درصد هزينه ها به عنوان كمك بالعوض توسط 
دولت در قالب بودجه س��االنه تامين و پرداخت مي شود.« 
به گونه يي كه به نظر مي رس��د عمدتا ارائه تس��هيالت 85 
درصدي بالعوض موضوعيت دارد نه مساله كاهش برداشت 

از آبخوان ها و صرفه جويي در مصرف آب!
اين در حالي اس��ت كه انتظار مي رود پس از قريب به 
دو دهه حمايت ويژه از ترويج اين س��امانه ها، پيش از آنكه 
يك سند باالدستي براي ميان مدت تدوين شود، بر مبناي 
مس��تندات علمي و تحقيقات صورت گرفته، اسناد مربوط 
به ارزيابي اثربخشي اين سامانه ها بررسي و سپس در مورد 
ادامه سياست هاي قبلي تصميم گيري شود. )در يادداشت 
بعدي، سياس��ت ترويج آبياري تحت فشار، از جنبه فني و 
اجرايي به تفصيل بررس��ي خواهد شد و از ذكر توضيحات 
بيش��تر به منظور جلوگيري از طوالني شدن اين يادداشت 

خودداري مي شود.( 
كالم آخ��ر: در پايان نظر به س��ه مصداق ذكرش��ده در 
اين يادداش��ت )از بيان ساير مصاديق خودداري شد(، بايد 
گف��ت وقتي در تنظيم يك س��ند باالدس��تي از نوع قانون 
برنامه توسعه پنج ساله كشور، اهدافي را تعيين مي كنيم كه 
تناسب چنداني با منابع و استعدادهاي بالفعل و حتي بالقوه 
كش��ور ندارد، وقتي در بخش هاي مختلف قانون به صورت 
جزيره يي نگريسته و برنامه ريزي مي كنيم و از اندركنش ها و 
تضادهاي ميان بخش هاي مختلف آن غافل هستيم، و وقتي 
در مس��يري گام برمي داريم كه با نگاهي به سوابق گذشته 
آن مطمئن��ا به تش��ديد ابعاد بحران آب و محيط زيس��ت 
منجر مي شود به گونه يي كه پايداري اشتغال و سكونت در 
بخش هاي��ي از ميهن عزيزمان را به خطر مي اندازد؛ در اين 
صورت اس��ت كه ترديد مي كنيم آيا افرادي از ساير كرات 
آسماني در تدوين و تصويب چنين قانوني نقش داشته اند؟ 
و آيا رد پاي مريخي ها در سياس��ت گذاري هاي كالن حوزه 

آب و كشاورزي كشور مشهود نيست؟!
در ش��رايطي كه مس��اله بحران آب، محيط زيس��ت و 
اش��تغال به يكي از جدي ترين دغدغه هاي كنوني كش��ور 
مبدل شده اس��ت، انتظار مي رود در تدوين اينگونه اسناد 
باالدس��تي كه سرنوش��ت يك ملت را رقم مي زند بس��يار 
عالمان��ه، موش��كافانه و آينده نگرانه نگريس��ته ش��ود و از 
تكرار اش��تباهات گذشته و استمرار ديدگاه هاي سطحي و 
كوتاه مدت اجتناب ش��ود. اميد است با توجه به اين نكات، 
به هر شكل ممكن زمينه اصالح بندهايي از قانون پنج ساله 

ششم توسعه توسط قانونگذاران محترم فراهم شود.
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حسنسبحانيدرگفتوگوبا»تعادل«ازسرانجاموعدههاياقتصاديدولتاعتدالميگويد

خروج از مدار تعامل ميان مجلس و دولت
گروهاقتصادكالن|  الهامآبايي|

نخستينگزارش100روزهعملكرددولتيازدهماوايلهفته
جاريمنتش�رش�د؛كتابچهييبالغبر250صفحهدر10بخش
مختلف.امااينتنهاناميبودكهبراينكتابچهنهادهشدهبود
ودرمحتوايآنگزارشاقداماتس�الهاي92تا95بيش�تر
موجميزدتاعملكرد100روزهدولتدوازدهم.اينفرمومحتوا
بالفاصلهبعدازانتش�ارموردانتقادبس�ياريازكارشناسانو
اصحابرسانهقرارگرفت؛انتقاداتيبيشترمبنيبراينكهاين
گزارشعملكردتنهاازس�رانجاموظيفهوتعهدبهقوليبوده
كهحس�نروحانيقبلازانتخاباتوع�دهدادهبود.امادولت
دوازده�مدرعرصهعملودرحوزهاقتصادچهاقداماتيبراي
بهبودمعيشتمردموحلبحرانهاياقتصاديكردهاست؟اين
سوالياستكهپاسخبهآنراباحسنسبحانياستاداقتصاد
دانشگاهتهرانبهبحثگذاش�تيم.اومعتقداست،وعدههاي
پيشازانتخاباتهموارهتنهاكاركردانتخاباتيداشتهوچندان
نميتوانرويآنهاحس�اببازك�رد.اوازناهمخوانيآمارهابا
واقعي�تزندگيمردمس�خنميگويدوبراينباوراس�تكه
»تنهايكمتغيرنيستكهتعيينكنندهوگويايتمامواقعيت
باشد.نرختورمازرقمحدود32درصددرسال1392بهكمتر
از10درصددرس�الاخيررس�يدهاس�تكهعنصرمهميدر
اقتصاداستاماكاركردهايآنبايدباكاركردهايبقيهمتغيرها
هماهنگباشدتااثرگذارواقعشود.بنابراينميبينيمكهنرخ
تورمپايينآمدهامامردماحساسشاغلبودنياعرضهاضافي
نميكنند.«سبحانييكيازچالشهايبنياديناقتصادسياسي
امروزكشوررامسالهتعاملميانقواميداندوميگويد:»اين
مس�الهدراداركم�ننميگنجدكهمنظ�ورازاينكهدولتو
مجل�سباهمتعاملكنند،اينباش�دكهباهم»جفتوجور«
باش�ند.منايننوعتعاملرااگربهتعطيليوظايفنمايندگي
وتعطيل�يوظايفدول�تبينجامد،قب�ولنداش�تهوندارم.
اگرنمايندگانتمايلداش�تهباش�ندبادولتهمكاريكنند،
مش�روطبهاينكهدولتبهآنهااجازهدهددرانتخاباستاندار
وفرماندارومديرانكلدس�تداشتهباشند،چنينتعامليرا
مثبتنميبينم،چراكهدراينش�رايطآنمديراندرحقيقت
مدي�راننماين�دهمجل�سهس�تندونمايندهدرج�ايخود
نميتوانددرخصوصعدمهمكاريآنهاازوزيرذيربطس�وال
كند.مجلسبايددرجايخودشبهوظايفشعملكندودولت
رابازخواستكند.مندرحالحاضرچنيناحساسيدرمورد

مجلسودولتندارم.«
***

چندماهيازانتخاباتدوازدهمرياستجمهوريوپيروزي
حس�نروحانيميگذرد.اماخب�ريازتحققوعدههايپيش
ازانتخاباتنيس�ت.اينطوربهنظرميرسدكهدولتبانوعي
س�ردرگميدراقتص�ادمواج�هاس�توراهحلخوب�يبراي
مش�كالتموجودندارد.دراينش�رايطدولتباچهرويكردو

اولويتهاييبايدبهسامانبخشيبهاقتصادبپردازد؟

هر كس كه س��اختار دولت و مجلس و بدنه بخش خصوصي را در 
ايران مي شناسد، قبول خواهد كرد كه مشكالت و مسائلي كه جامعه 
با آن درگير اس��ت، در يك ماه و دو ماه يا حتي يك س��ال و دو س��ال 
حل نمي شود. حتي شايد بتوان گفت كه اين مشكالت در بازه زماني 
كوتاه مدت قابل تخفيف دادن هم نيست. بنابراين اگر وعده يي از طرف 
مسووالن داده مي شود، بايد انتظار كاركرد انتخاباتي از آن داشت. فرض 
اينك��ه اين وعده ها با تجزيه و تحليل الزم در اين رابطه انجام ش��ده، 
اش��تباه اس��ت. اين وعده ها كاركرد محدود انتخاباتي دارند و چندان 
نمي توان روي آنها حس��اب كرد. البته اين امر به معناي اين است كه 
امور به قدري پيچيده ش��ده اس��ت كه در دوره ه��اي كم و با امكانات 

محدود به سامان نمي رسد. 
اين نكته را هم بگويم كه تفاوتي بين دولت يازدهم و دولت دوازدهم 
وجود ندارد. دولت قبلي با همان مرام و ش��يوه اقتصادي و سياسي راه 
خود را ادامه داده اس��ت. البته ممكن اس��ت در تغيير دولت تعدادي 
از افراد جابه جا ش��ده باش��ند كه اين بدان معنا نيست كه برنامه ها و 
دس��تورالعمل ها تغيير كرده باشد. تا به حال بخشي از كار را يك فرد 
هدايت مي كرده، اكنون درهمان مس��ير همان بخش از كار را شخص 
ديگري هدايت مي كند. تغييرات فكري و نرم افزاري هم رخ نداده است. 
حتي اگر اين دست تغييرات هم رخ مي داد باز هم نمي توانستيم انتظار 
داشته باشيم در كوتاه مدت مسائل حل شود. بنابراين بايد كاركرد دولت 
را با توجه به عملكردي كه در چهارسال گذشته داشته و با توجه به نرخ 
رشد محسوس يا نامحسوس انتظار داشت و فراتر از اين اساسا مقدور 
نيست. حتي اگر كسي ادعا كند كه كارهاي خارق العاده يي انجام خواهد 
داد، حتما حالت تبليغاتي داش��ته است. اگر بخواهيم سخت گيرانه تر 
صحبت بكنيم، مي توانيم بگوييم كه جنس و سختي كار را نمي شناخته 

است. 
اينبارروحانيتيماقتصاديخودراگس�تردهتركردهاست.به
عنوانمثالمعاونتاقتصاديراايجادكردهاستكهدردورهقبلي
وجودنداشت.بهنظرشمادولتبااينكاربهدنبالچهاهدافيبوده
كهبدونمعاونتاقتصاديامكاندستيابيبهآنهارانداشتهاست؟

دولت ممكن اس��ت به داليل مختلف تغييرات��ي را ايجاد كند. به 
عنوان مثال گفته مي شود كه ميانگين سني اعضاي كابينه باال است. 
در اين ش��رايط دولت ممكن اس��ت وزارتخانه يي را كه كار ستادي آن 
نزديك به صفر است، همه امور آن به وسيله شركت هاي وابسته اداره 
مي ش��ود و وزير نقش رابط بين ش��ركت هاي آن مجموعه با دولت را 
دارد، براي تغيير وزير براي جوان كردن كابينه انتخاب كند. اين تغيير 
مي تواند ميانگين س��ني هيات دول��ت را كاهش دهد. چنين تغييري 
در پاس��خ به درخواس��ت هاي برخي طبقات جامعه است كه خواستار 
جوان گرايي هستند. جابه جايي افراد ديگر هم در تيم اقتصادي از همين 
روال تبعيت مي كند. به وجود آمدن پس��ت معاونت اقتصادي براي هر 
كس كه س��اختار قدرت را در كش��ور ما مي شناسد، به تعارف بيشتر 
مي ماند تا يك كاركرد. ضمن احترام فراوان براي كس��اني كه تصدي 
آن مسووليت را دارند، اين وزير است كه در قبال آن مسووليت بايد به 
مجلس پاسخگو باشد. البته وزير در برابر رييس جمهوري هم مسووليت 
دارد. در اي��ن ميان، چيزي به عن��وان معاون رييس جمهوري، در برابر 
وزارتخانه هايي كه در قبال مجلس مسوول هستند، نمي تواند معنايي 
داش��ته باش��د. اگر معاون رييس جمهور به وزارتخانه يي راهكاري ارائه 
دهد كه عملياتي شود، اين وزارتخانه است كه درنهايت در برابر مجلس 

پاس��خگو باش��د. اگر هم در مواردي معاون��ت رييس جمهوري داريم، 
به دليل اينكه جايگاه وزارتخانه را ندارند، در برابر مجلس، مس��تقيماً 
پاسخگو نيستند. به عنوان مثال اگر مجلس درخصوص محيط زيست 
سوالي داشته باشد بايد مستقيما از رييس جمهوري سوال كند. بنابراين 
تشكيالتي از قبيل معاونت اقتصادي كاركردي در سامان دادن اقتصاد 
ندارد. در حقيقت حكم يك مش��اور را دارد كه در اندازه خودش خوب 
است. به نظر مي رس��د كه اين تغييرات براي پاسخگويي به مطالبات 

برخي اقشار سياسي جامعه بوده است. 
اينمس�الهمكررمطرحش�دكهآقايكرباس�ياندانشو
مهارت�يدرحوزهاقتصادندارندوب�اايجادمعاونتاقتصادي،
دولتدرنظرداشتهتايكوزارتخانهدرسايهايجادكند.آيادر

فضايسياسيفعلياساساچنينامكانيوجوددارد؟
اين مساله مصداق يك پازل هزار قطعه يي است كه ادعا كنيم اگر 
يك قطعه آن جابه جا ش��ود، كاركرد پازل عوض خواهد شد. حتي اگر 

اين مساله حقيقت داشته باشد -كه من در اين حد اعتقاد ندارم- هيچ 
تغييري نمي تواند رخ دهد. اينكه وزير اقتصاددان باشد يا نباشد، چندان 
مساله س��از نيس��ت. چراكه هزاران نفر وجود دارند كه در اين سيستم 
تصميم مي گيرند و وزير هماهنگ كننده آنها است. اين طور نيست كه 
وزي��ر فكر خود را بدون مقاومت از بي��رون و درون اعمال كند. در هر 
صورت وزير بايد خود را با بخش پولي، بخش مالي و... هماهنگ كند. 
در غير اين صورت مصداق يك تك آهنگ در يك سمفوني خواهد بود. 
بنابراين حتي اگر هدف از ايج��اد معاونت اقتصادي همچنين چيزي 
باش��د، راه به جايي نخواهد برد. چون چنين چيزي اساسا امكان پذير 
نيس��ت. افراد به تنهايي قادر به ايجاد تغييرات نيستند. سيستم بايد 
تغيي��ر كند. يا افراد زيادي تغيير كنن��د يا تفكر و نرم افزاري كه پيش 

روي اين افراد است تغيير كند. 
درحالحاضردولتهمچنانبهحفظدستاوردتورمتكرقمي
اصرارداردوباوجودمشكالتمتعدددرنظامبانكيافزايشتورمرا
برنميتابد.بهنظرشمااينرويكرددولتچهآسيبهايديگريرا
بههمراهخواهدداشت؟اساساسياستمهارتورميكيازمحورهاي
اصل�يدرمديريتاقتصاديدولتروحانيبودهاس�ت.آيارويكرد
دولترادراينحوزهتاييدميكنيد؟آيادولتميتوانستبارويكرد
ميانهروتردرمهارتورماهدافديگريراهمهمزماندنبالكند؟

همان طور كه گفتم، در تيم اقتصادي يك سيس��تم اس��ت كه كار 
مي كند و نه يك فرد. در مورد اقتصاد همچنين چيزي مطرح اس��ت. 
تنها يك متغير نيس��ت كه تعيين كننده باشد. نرخ تورم از رقم حدود 
32درصد در سال 1392 به كمتر از 10 در سال اخير رسيده است كه 
عنصر مهمي در اقتصاد است اما كاركردهاي آن بايد با كاركردهاي بقيه 
متغيرها هماهنگ باشد تا اثرگذار واقع شود. بدون ترديد پايين آوردن 
تورم يك اقدام مثبت و قابل دفاع بود. هر چند ممكن است شيوه هاي 
پايين آوردن اين نرخ با هم تفاوت داش��ته باش��د و برخي از آنها محل 
انتقاد باشد اما اين موضوع كه تورم پايين بيايد مورد تاييد است. اما اين 
كاركرد زماني موثرتر واقع مي شود كه به واسطه تغييراتي كه در پايين 
آمدن نرخ تورم رخ داد، آثاري در س��اير متغيرها هم ديده ش��ود. اين 
مساله را دولت نتوانست مديريت كند. به نظر من دانش اقتصادي دولت 
در حدي نبود كه به او كمك كند تا اين تغييرات را مديريت كند. البته 
من شخصاً معتقدم كه پايين آمدن نرخ تورم هم بطور كامل به مديريت 
مالي دولت برنمي گش��ت. بخش مهمي از كاهش تورم ناشي از پايين 
آم��دن قدرت خريد مردم بود. فقري كه اجازه نمي دهد افراد تقاضايي 
داشته باشند، در كاهش تورم هم موثر بود. يكي از ادله افزايش قيمت ها 
تقاضا است. اما وقتي تقاضايي وجود ندارد، عامل باال رفتن قيمت به طور 

كلي برداشته مي شود. البته مسائل ديگري هم وجود داشته است. 
گرچه بر اين باور هس��تم كه كاهش نرخ تورم در كل مثبت است 
و بايد از اين بابت خرس��ند باش��يم اما يك نكته هم وج��ود دارد كه 
ممكن است عواملي كه اين كاهش تورم را رقم زده چندان هم مثبت 
نباش��د. همراه با پايين آمدن نرخ تورم، دولت بايد نرخ س��ود بانكي را 
هم كاهش مي داد تا آثار حقيقي پايين آمدن تورم كه مي تواند موجب 
افزايش س��رمايه گذاري ش��ود، نمايان ش��ود. وقتي تورم كاهش پيدا 
مي كند، سرمايه گذار تمايل دارد كه وارد بازار شود. اما اين سرمايه گذار 
بايد از جايي تسهيالت دريافت كند. اگر نرخ اين تسهيالت باال بماند، 
هرچه نرخ تورم كاالهاي مصرفي پايين آمده باش��د، در س��رمايه گذار 
تاثيري نخواهد داش��ت. بنابراين وقتي نرخ س��ود تسهيالت باالست، 

سرمايه  گذاري صورت نمي گيرد، اش��تغال و عرضه صورت نمي گيرد. 
بنابراين مي بينيم كه نرخ تورم پايين آمده اما مردم احس��اس ش��اغل 
بودن يا عرضه اضافي نمي كنند. بنابراين در حالي كه نرخ تورم را پايين 

مي بينند، اما احساس راحتي بيشتر در زندگي خود نمي كنند. 
اقتص��اد در حال حاضر در بي رمق ترين حالت ق��رار دارد. به دليل 
پايين آمدن فروش نفت در دوره گذش��ته رش��د اقتصادي منفي شد. 
اما وقتي دوباره امكان فروش نفت فراهم شد، رشد اقتصادي به سمت 
جايگاه قبلي خود برگش��ت. بنابراين يك عام��ل بيروني در اين ميان 
وجود داش��ت و نمي توانيم بگوييم كه رش��د منفي را مثبت كرده ايم. 
نرخ هاي فعلي رشد هم پايين است و مي توان گفت اقتصاد بي رونق و 
بي رمق اس��ت. علت وجود اين شرايط سيستمي نديدن مسائل و تك 

ديدن عناصر است. 
بهنظرميرس�دكهدول�تخيليرويآم�اروارقامتاكيد
ميكندواعدادبراياواهميتبيش�تريداردتادرجهعينيت
اي�نآماروارقام.بهطوريكهنتايجعمليباآماروارقاماعالم
ش�دهچندانمطابقتيندارد.چراايناع�داددردنيايبيرون

نشانههايمثبتيازخودبروزنميدهند؟
البت��ه از عدد و رقم گريزي نيس��ت. اين اعداد بي��ان و حكايتي از 
وضعيت اقتصاد ارائه مي كنند. اما اين اعداد بايد با وضعيت واقعي جامعه 
هم تطبيق داشته باشد. البته من در اين اعداد ترديد نمي كنم. به هر 
حال آمار رس��مي اس��ت و نمي توان آنها را رد كرد. يكي از داليلي كه 
آمار ملموس نيست، اين است كه اين آمار ميانگين است. اما مردم در 
زندگي خود كاري ندارند كه اعداد چه مي گويند. آنها به جيب خود و 

زندگي خودشان نگاه مي كنند و بر اين اساس هم قضاوت مي كنند. 
دردول�تدوازده�متعام�لدول�تب�اس�رانس�ايرقوا
درراستايحلمسائلاقتصاديراچطورارزيابيميكنيد؟آيا
نسبتبهتعاملمجلسودولتخوشبينهستيدونشانههايي
مبنيبراينكهايندوقوههماهنگترعملميكنندديدهايد؟

من در درجه نخس��ت به هدف تعامل فكر مي كنم. به خاطر دارم 
زماني كه در مجلس بودم اين مس��اله مطرح بود كه به دولت س��خت 
نگيريم. اما اين مس��اله در ادارك من نمي گنج��د كه منظور از اينكه 
دولت و مجلس با هم تعامل كنند اين باشد كه با هم »جفت و جور« 
باشند. من اين نوع تعامل را اگر به تعطيلي وظايف نمايندگي و تعطيلي 
وظايف دولت بينجامد، قبول نداش��ته و ن��دارم. اگر نمايندگان تمايل 
داش��ته باشند با دولت همكاري كنند، مشروط به اينكه دولت به آنها 
اجازه دهد در انتخاب اس��تاندار و فرماندار و مديران كل دست داشته 
باش��ند، چنين تعاملي را مثبت نمي بينم. چراكه در اين ش��رايط آن 
مديران در حقيقت مديران نماينده مجلس هستند و نماينده در جاي 
خ��ود نمي تواند درخصوص عدم همكاري آنها از وزير ذي ربط س��وال 
كن��د. مجلس بايد در جاي خ��ودش به وظايفش عمل كند و دولت را 
بازخواس��ت كند. من در حال حاضر چنين احساسي در مورد مجلس 

و دولت ندارم. 
مجلس فعلي يك بودجه را با دولت فعلي گذرانده است. آنچه در 
آن بودجه ديده ش��د و به تصويب رسيد وضعيت بسيار نابساماني را 
رقم زد. اگر اين گونه راي دادن و تصويب كردن تعامل است، من آن 
را به نفع كش��ور نمي بينم. به عنوان مثال در بودجه سال 1396 كه 
محصول مصوبه مجلس اس��ت، در طول يك سال براي دولت حدود 
80هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي تصويب شده است. به اين 
معنا كه اگر دولت بخواهد فقط با ماليات و درآمدهاي غيرنفتي امور 
جاري مملكت را اداره كند و هيچ كار عمراني نكند، مي تواند 80 هزار 
ميليارد تومان كسري داشته باشد. بنابراين بديهي است كه مجلس 
براي كاهش هزينه هاي دولت اقدام نكرده اس��ت. مجلس همچنين 
اجازه داده اس��ت كه 54هزار ميليارد تومان از اين كس��ري از طريق 
واگذاري دارايي هاي مالي تامين شود. به اين معنا كه دولت مي تواند 
اوراق مش��اركت، اوراق خزانه، صكوك و... بفروشد. مجلس به دولت 
اجاره داده است تا براي اينكه هزينه هاي خود را تامين كند، از مردم 
ق��رض بگيرد و اصل و ف��رع آن را به دوش دولت هاي بعدي بيندازد. 
من اين وضعيت را تعامل ميان دولت و مجلس نمي دانم. مگر اينكه 

در آينده وضعيت تغيير كند ورويكرد دولت و مجلس اصالح شود. 
ب�هبودجهاش�ارهكرديد.اخيرااعالمش�دهك�هدربودجه
1397تغييراتيرخخواهدداد.يكيازمهمتريناينتغييرات
عملياتيكردنبودجهريزياس�ت.همچنينسخنگويدولت
اعالمكردهاس�تكهسالآينده128هزارميلياردتومانبراي
پرداختهايعمرانيدرنظرگرفتهخواهدشد.باسيماييكهاز
بودجه1397بهتصويركشيدهشدهاست،وضعيتسالآينده

بودجهراچطورميبينيد؟
فقط آدم هاي س��اده و كساني كه از زير و بم بودجه ريزي در كشور 
اطالع ندارند، اين حرف ها را قبول مي كنند. مس��ائلي مثل اصالحات 
بودجه يي، بودجه عملياتي و... چندين دهه اس��ت كه مطرح مي شود. 
هم علم و هم شهامت اقدام به اين كار وجود ندارد. البته تغييرات بسيار 
سخت شده است. مشكالت بودجه مانند يك گره كور شده است كه در 
چنين شرايطي ايجاد تغييرات به شرحي كه گفته شد، ممكن نيست. 
قرار بود در شش ماهه نخست سال 1396 به ميزان 36هزار ميليارد 
تومان هزينه عمراني داش��ته باش��يم. در عمل 7ه��زار ميليارد تومان 
محقق شده اس��ت. اين در حالي است كه فصل زمستان هم به زودي 

فرا مي رسد و اساسا پولي هم وجود ندارد كه صرف پروژه هاي عمراني 
ش��ود. بنابراين هرچه اعداد را باال ببريم يا واژه هاي جديدي اس��تفاده 
كنيم، در اصل مشكل تغييري ايجاد نمي شود. مشكل ما اين نيست كه 
چيز جديدي كش��ف كرده باشيم. همه مسائل ما و نحوه حل آنها هم 
مشخص است. در اين ميان به يك اقدام شجاعانه نياز داريم كه به هر 

دليلي در حال حاضر وجود ندارد. 
يكيازمس�ائليك�هدرم�وردبودجهودرم�واردديگري
مانندمالياتس�تانيوجودداردودس�تدول�تراميبندد،
فشارگروههايذينفعاست.بهنظرميرسدكهدولتدربرابر
فش�ارذينفعانبسيارمحتاطانهعملكردهاست.بهنظرشما
موضعگيريدولتروحانيدربرابرفش�ارگروههايذينفعبه

باورشماچگونهبودهاست؟
گاهي اوقات برخي مسائل درست وجود دارد كه گذر زمان تاثير آنها 
را كم مي كند. اين مساله كه نمايندگان مجلس براي افزايش پروژه هاي 
عمراني در حوزه هاي انتخابي خود فشار مي آورند درست است. اينكه 
برخي نهادها از زير بار ماليات فرار مي كنند هم حرف درستي است كه 
نبايد چنين اتفاقي بيفتد. اما اين مسائل 10 سال پيش اثري داشت كه 

امروز ديگر آن اثر را ندارد. 
به عنوان مثال در قانون بودجه س��ال 1396 جدولي به نام جدول 
20 وج��ود دارد. در اين ج��دول 287 پروژه وجود دارد. هيچ برآوردي 
از اي��ن پروژه ها وجود ندارد. چون هيچ مطالعه يي در مورد آنها صورت 
نگرفته است. نكته جالب اينجاست كه براي اين 287 پروژه در جدول 
20 بودجه ناچيز 15 ميليارد توماني در نظر گرفته شده است. بديهي 
اس��ت كه 15 ميليارد تومان يعني هيچ. وقتي فش��ار براي پروژه هاي 
عمراني تا اين حد زياد باش��د، دس��ت آخر دول��ت و مجلس تعاملي 
مي كنند كه اسم اين پروژه ها وجود داشته باشد اما عددي كه در حكم 
هيچ است براي آنها در نظر گرفته شود. فشاري كه اشاره كرديد درست 

است اما در حال حاضر پولي نيست كه صرف اين موارد شود. 
در مورد ماليات همچنين ش��رايطي وج��ود دارد. مجموعه ماليات 
نهادهايي كه از ماليات معاف هس��تند بي��ن 37 تا 39 ميليارد تومان 
است. البته من هيچگاه طرفدار معافيت مالياتي نبوده و نيستم. معتقدم 
نبايد معافيت مالياتي وجود داشته باشد. اين رقم معافيت مالياتي در 
حالي است كه دولت از محل ماليات بر ارزش افزوده در 6 ماهه نخست 
امسال 10هزار و 700ميليارد تومان بود 25 درصد ماليات ها را تشكيل 
مي دهد. وقتي اين رقم 10هزار و 700 ميليارد تومان را با 39 ميليارد 
تومان معافيت مالياتي مقايس��ه مي كنيم، مي بينيم كه اثر آن خيلي 

كم شده است. 

انتقاديكهدرحالحاضربهدولتواردميش�ودايناست
كهباحفظوضعموجوددرحالوقتكش�يدراقتصاداس�ت.
اگرموضوعوقتكش�يدولتصحتداش�تهباش�دريشهآن
چيس�ت؟آيادول�تنميداندچهكاربايدانج�امدهديادرجه
بهمريختگيدراقتصادبهحديباالاس�تكهنميتوانددست

بهاقداميموثربزند؟
شايد انصاف نباشد اگر بگوييم دولت به صورت عامدانه وقت كشي 
مي كند. ش��ايد نتيجه كار دولت همين باشد اما من بعيد مي دانم كه 
دولت چنين نيتي داش��ته باشد. مس��ائل اقتصاد دو بخش است. يك 
بخ��ش آن به خود اقتصاد برمي گردد و بخش��ي از آن هم به بيرون از 
اقتصاد برمي گردد. مس��ائل سياس��ي ما همواره در روندهاي اقتصادي 
موثر بوده اند. دولت از اين نظر كه فكر كرده يا هنوز اين طور فكر مي كند 
كه مي توانيم از نظر سياس��ي گشايشي به نفع خودمان در دنيا ايجاد 
كنيم. در اين راس��تا وقت زيادي هم صرف كرده اس��ت. اما به نسبت 

وقتي كه صرف كرده، نتيجه نگرفته است. 
اگر اسم اين را وقت كشي بگذاريم، بله دولت وقت كشي كرده است. 
اما نيت دولت اين نبوده اس��ت كه وقت كشي كند. من اعتقاد دارم كه 
اگر مسائل خودمان را حل كنيم فضا براي كار مناسب تر مي شود. اين 
بدان معنا نيست كه مشكل ما حل شده است. وضعيت امروز ما مانند 
رونده يي است كه مي خواهد در گل رس راه برود و اين مسيري بسيار 
دشوار است. يك سري مسائل در اقتصاد وجود دارد كه تفكر حاكم بر 
دولت ها نمي تواند واقعيت هاي اقتصادي مردم ايران را تشخيص دهد. 

در اين خصوص مساله جامعه شناسي اقتصادي مطرح است. دولت و 
تصميم گيران دولتي تصور مي كنند رفتار اقتصادي مردم ايران همانند 
كشورهاي پيش��رفته اس��ت. اما من معتقدم كه مردم اين طور عمل 

نمي كنند. چون اين گونه است، راهكارهايي هم كه ارائه مي دهد لزوما 
جوابگو نيست. به عنوان مثال زماني كه براي دريافت يارانه ثبت نام به 
عمل آم��د، تاكيد زيادي صورت گرفت كه افرادي كه نياز به اين پول 
ندارن��د ثبت نام نكنند. حتي مراجع تقليد هم در اين قضيه ورود پيدا 
كرند اما موثر واقع نش��د. به اين معنا ك��ه حتي از اعتقادات مردم هم 

كمك گرفتند اما نتوانستند مردم را متقاعد كنند كه ثبت نام نكنند. 
به تازگي آماري را منتشر شده كه براساس آن تعداد دريافت كنندگان 
يارانه در ش��هريور ماه امسال در مقايسه با اسفند سال گذشته حدود 
650 هزار نفر افزايش يافته است. چرا مردم همچنان خواهان دريافت 
يارانه نقدي هستند؟ مردم ما ذهنيتي دارند كه از هر جا بتوان چيزي 
گرف��ت، مغتنم اس��ت. دليل مردم هم اين اس��ت ك��ه ديگران هم به 
ما رحم نخواهند كرد. ما عمدتا مردمي هس��تيم كه كم كار هس��تيم 
و مولد نيس��تيم. مواجه ش��دن با اين جامعه با جامعه يي كه اين گونه 
فكر نمي كند متفاوت اس��ت. اين مس��ائل در مرز بين جامعه شناسي، 
روانشناس��ي و علم اقتص��اد وجود دارد و دول��ت و مجلس هم به اين 
مسائل توجه نمي كنند. بنابراين نسخه هايي مي پيچند كه كار نمي كند. 
اين مسائل باعث مي شود كه تصور كنيم دولت وقت كشي مي كند. همه 

دولت ها براي اينكه خوشنام بمانند قصد وقت كشي ندارند؟
آين�دهاقتص�ادكش�وردرپاياندول�تدوازده�مچطور
ميبينيد؟براساسچهسناريوييممكناستدولتاقتصادرا

دروضعيتبدتريازوضعموجودتحويلدهد؟
ادامه وضع موجود قطعا ش��رايط را بدتر مي كند. سناريوي موجود 
وضع را به سمت بدتر شدن پيش مي برد. مگر اينكه كاري كنيم كه نرخ 
رشد بدتر شدن كم شود. من معتقدم بايد نرخ رشد بدتر شدن را كم 
كنيم كه اين خود اقدام بسيار مهم و موثري است. اين مساله در حوزه 
پولي و بانكي كشور مطرح است. در حوزه پولي و بانكي، بازدهي پول در 
بخش بانكي بسيار باالست. بنابراين اين بازدهي در برابر مشكالت توليد 
باعث مي شود كه مردم به سمت توليد نروند. وقتي توليد با مشكالت 
متعددي مواجه است، جايي كه به مردم 20درصد سود مي دهد براي 

آنها است. چنين سياستي قطعا به سمت توليد نمي رود. 
كس��اني كه مي گويند بازار بايد نرخ بهره را تعيين كند، بيشترين 
نامهرباني را به اقتصاد كرده اند. ش��رايط كشور ما به گونه يي است كه 
نرخ بهره پول بس��يار باالس��ت. به دليل همين نرخ سود باال است كه 
نقدينگي باال رفته اس��ت. اگر اثرات اين نقدينگي ديده نمي ش��ود، به 
اين دليل اس��ت كه در حس��اب هاي بانكي صاحبان پول است و سال 
به س��ال سود پول روي آن افزوده مي ش��ود. نبايد به اين موضوع دل 
خوش كنيم كه بانك مركزي بخشنامه كرده است كه نرخ سود بانكي 
15درصد باش��د. چراكه صاحبان پول به بخشنامه بانك مركزي نگاه 
نمي كنند. بلكه صاحبان پول به دنبال جايي هستند كه سود بيشتري 
مي دهد. بانك ها براي به دس��ت آوردن پول م��ردم رقابت مي كنند و 
اين صاحب پول است كه نرخ تعيين مي كند. دولت بايد اين حالت را 
از بين ببرد كه اگر اين اتفاق بيفتد تا 50 درصد مش��كل حل خواهد 
ش��د. بودجه دولت در حال حاضر صرف هزينه هاي جاري مي شود كه 
معتقدم بخشي از آن هم اجتناب ناپذير است اما اگر دولت به دنبال حل 
مسائل موجود باشد، مي توان كيفيت خدمات دولتي را باالتر برد و نرخ 

سود را هم كنترل كرد. 
اخيراازس�ويدولتاعالمش�دهاس�تكهقراراستفقر
مطلقازميانبرداش�تهش�ود.عملكرددول�ترادرخصوص
فقرزداييچطورميبينيدوراه�كارعملياتيبرايرفعفقرو

محروميتچيست؟
مساله فقر مانند بسياري از مسائل ديگر از آن دست مسائلي است 
كه روي مسائل ديگر سوار شده است و نمي توان آن را مربوط به يك 
دولت يا دو دولت دانست. پولي كه در اختيار مردم قرار دارد صرف اقالم 
خوراكي و غيرخوراكي مي شود. مركز آمار اخيرا آماري را منتشر كرد 
كه بر اساس آن به قيمت ثابت، پولي كه مردم براي هزينه هاي خوراكي 
كنار گذاشته اند، كاهش يافته است. ممكن است خانوارها ظاهرا فقير به 
نظر نيايند اما فشار زندگي باعث شده است كه اگر هزينه قسمت هاي 
غيرخوراكي افزايش يافته، مردم از هزينه هاي خوراكي كم كنند. روند 
اين جامعه به سمت فقير شدن پيش رفته است. ضريب جيني هم در 
اين س��ال ها تغييري نكرده اس��ت. در دولت مهروروزي ضريب جيني 
كني كاهش پيدا كرد اما در حال حاضر اين رقم 0.39درصد است كه 

تغييرات زيادي نكرده است. 
10درصد ثروتمندترين مردم به 10درصد فقيرترين مردم در سال 
1393 به ميزان 12.5 برابر بوده است كه در سال 1395، 13برابر شده 
است. بنابراين ش��رايط بدتر شده است. اين فقر مربوط به يك استان 
يا يك منطقه خاص نيس��ت. 11 ميليون حاشيه نش��ين شهرها و 20 
ميليون نفري كه وزارت رفاه به آنها سبد هزينه زندگي مي دهد، همه 
جزو افراد فقير هس��تند. كار و اشتغال بهترين كمكي است كه دولت 

مي توان��د به اين افراد بكند. اگر دول��ت از طريق حمايتي به اين افراد 
كمك كند، بس��يار بعيد است كه اين كمك ها موثر واقع شود. چراكه 
پول��ي وجود ندارد. البته در اين خصوص يك راه ديگر هم وجود دارد. 
دولت مي تواند يارانه ها را به صورت كامل متوقف كند و اعالم كند كه 
هر كس كه خواستار دريافت يارانه است، به كميته امداد مراجعه كند 

و نشان دهد كه محتاج است. 
در زمينه حذف يارانه هاي نقدي دو راه وجود دارد. نخس��ت اينكه 
دولت ثابت كند افراد ثروتمند هستند و ديگر اينكه افراد خواستار يارانه 

ثابت كنند كه نيازمند هستند. 
اگر قرار باش��د افراد احتياج خ��ود را ثابت كنند، دريافت كنندگان 
يارانه بس��يار كاهش پيدا مي كند و اف��رادي هم كه در مرز بين فقير 
و غني هس��تند، اق��دام نمي كنند. اگ��ر اينگونه اقدام كني��م، تعداد 
دريافت كنندگان يارانه به حدود 25 ميليون نفر كاهش پيدا مي كند. 
اگر دولت به اين 25 ميليون نفر يارانه 100هزار توماني بدهد، ساالنه 
30ه��زار ميليارد تومان صرف يارانه اين افراد خواهد كرد كه اين رقم 
از 42هزار ميليارد توم��ان درآمد هدفمندي يارانه ها 12هزار ميليارد 

تومان هم كمتر است. 
رقم باقي مانده هم مي تواند صرف آموزش و بهداش��ت شود. ضمن 
اينك��ه افراد به جاي 45 هزار ميليارد توم��ان يارانه 100هزار ميليارد 
توماني دريافت كرده اند. اگر دولت قصد دارد كه فقر را كاهش دهد بايد 
از پتانسيل هدفمندي يارانه ها استفاده كند كه از سال 1387 از اساس 
با آن مخالف بوديم اما امروز با آن مواجه هس��تيم. باتوجه به اينكه در 
حال حاضر دورنماي اش��تغال و توليد چندان اميدواركننده نيست، به 
نظر مي رس��د با استفاده از پتانسيل قانون هدفمندي يارانه ها مي توان 

اقداماتي انجام داد. 

تفاوتي بين دولت يازدهم و دولت دوازدهم وجود ندارد. دولت قبلي با همان مرام و شيوه اقتصادي و سياسي 
راه خود را ادامه داده است. البته ممكن است در تغيير دولت تعدادي از افراد جابه جا شده باشند كه اين 

بدان معنا نيست كه برنامه ها و دستورالعمل ها تغيير كرده باشد. تا به حال بخشي از كار را يك فرد هدايت 
مي كرده، اكنون درهمان مسير همان بخش از كار را شخص ديگري هدايت مي كند. تغييرات فكري و 

نرم افزاري هم رخ نداده است. حتي اگر اين دست تغييرات هم رخ مي داد باز هم نمي توانستيم انتظار داشته 
باشيم در كوتاه مدت مسائل حل شود. بنابراين بايد كاركرد دولت را با توجه به عملكردي كه در چهارسال 
گذشته داشته و با توجه به نرخ رشد محسوس يا نامحسوس انتظار داشت و فراتر از اين اساسا مقدور نيست. 

حتي اگر كسي ادعا كند كه كارهاي خارق العاده يي انجام خواهد داد، حتما حالت تبليغاتي داشته است



كساني كه مي گويند بازار بايد نرخ بهره را تعيين كند، بيشترين نامهرباني را به اقتصاد كرده اند. شرايط كشور ما به گونه يي 
است كه نرخ بهره پول بسيار باالست. به دليل همين نرخ سود باال است كه نقدينگي باال رفته است. اگر اثرات اين نقدينگي 

ديده نمي شود، به اين دليل است كه در حساب هاي بانكي صاحبان پول است و سال به سال سود پول روي آن افزوده 
مي شود. نبايد به اين موضوع دل خوش كنيم كه بانك مركزي بخشنامه كرده است كه نرخ سود بانكي 15درصد باشد. 

چراكه صاحبان پول به بخشنامه بانك مركزي نگاه نمي كنند. بلكه صاحبان پول به دنبال جايي هستند كه سود بيشتري 
مي دهد. بانك ها براي به دست آوردن پول مردم رقابت مي كنند و اين صاحب پول است كه نرخ تعيين مي كند. دولت بايد 

اين حالت را از بين ببرد كه اگر اين اتفاق بيفتد تا 50 درصد مشكل حل خواهد شد. بودجه دولت در حال حاضر صرف 
هزينه هاي جاري مي شود كه معتقدم بخشي از آن هم اجتناب ناپذير است اما اگر دولت به دنبال حل مسائل موجود باشد، 

مي توان كيفيت خدمات دولتي را باالتر برد و نرخ سود را هم كنترل كرد
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بورس و فرابورس10
 »ورنا« از محل واگذاري ها 11 ميليارد سود كسب 
كرد: ش��ركت س��رمايه گذاري گروه صنعت��ي رنا صورت 
وضعي��ت پرتف��وي س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه 
منتهي ب��ه 30 آبان ماه 96 را با س��رمايه 6 هزار ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. همچنين، شركت در ابتداي دوره يك 
ماهه منتهي به پايان آبان ماه امسال تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده 7هزار و 735 ميليارد 
و 225 ميلي��ون ريال و ارزش بازار 8هزار و 419ميليارد و 
995 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. عالوه بر اين، 
بهاي تمام ش��ده سهام بورسي اين ش��ركت در دوره يك 
ماهه ياد ش��ده 606 ميليون ري��ال كاهش يافت و به رقم 
7هزار و 734 ميليارد و 619 ميليون ريال رسيد. همچنين 
ارزش بازار اين ش��ركت طي همي��ن دوره 444 ميليارد و 
 308 ميلي��ون ريال كاهش ياف��ت و در پايان دوره معادل

7 هزار و 975 ميليارد و 687ميليون ريال محاس��به شد. 
 اي��ن در حالي اس��ت ك��ه، در دوره يك ماه��ه منتهي به

30 آبان ماه 96 سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده 24 ميليارد و 88 ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
محل 11ميليارد و 186 ميليون ريال س��ود كس��ب كرد. 
در س��ويي ديگر، اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد شده 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 

23 ميليارد و 482 ميليون ريال خريداري كرد. 
 »البس�ا« به ازاي هر س�هم 61 ريال سود محقق 
كرد: شركت آبسال با سرمايه ثبت شده 360 هزار ميليارد 
ريال، پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان 
اس��فند 96 براي دوره 6 ماهه منتهي به پايان شهريور را 
منتشر كرد. همچنين، شركت پيش بيني درآمد هر سهم 
براي سال مالي منتهي به اسفند امسال را مبلغ 117 ريال 
بطور خالص پس از كس��ر ماليات اعالم كرد. افزون بر اين، 
در دوره 6 ماهه منتهي به پايان شهريور امسال به ازاي هر 
س��هم 61 ريال سود خالص پس از كسر ماليات شناسايي 
ك��رد و 52 درص��د پيش بيني ها را محقق ك��رد. افزون بر 
 اين، آبسال در 6 ماهه سال مالي گذشته به ازاي هر سهم
29 ري��ال مع��ادل 53 درص��د از پيش بيني ه��ا را محقق 
كرده بود. همچنين اين ش��ركت درپايان سال مالي قبل 
به ازاي هر س��هم 55 ريال س��ود كنار گذاش��ت. عالوه بر 
 اين، شركت سود خالص پس از كسر ماليات را براي دوره
 12 ماه��ه منته��ي ب��ه اس��فند امس��ال 42 ميلي��ارد و
 216 ميليون ريال پيش بيني كرده است كه 6 ماهه 21 ميليارد و
790 ميليون ريال معادل 52 درصد از آن را پوشش داد.

 »ش�فارا« 39 ميلي�ارد ريال محص�ول فروخت: 
ش��ركت پتروشيمي فارابي با سرمايه ثبت شده 150 هزار 
ميلي��ارد ريال گزارش فعاليت ماهان��ه يك ماه منتهي به 
پايان آبان ماه امسال را منتشر كرد. همچنين، اين شركت 
 در يك ماهه منتهي به پايان آبان ماه امس��ال يك هزار و

303 ت��ن انواع محص��ول را توليد كرد. ع��الوه بر اين، در 
ماه گذش��ته با توليد بيش از يك هزار تن انيدريد فتاليك 
PAF، بيش��ترين حجم توليد را در اين محصول داشت. 
همچنين اين شركت در آبان ماه 39 ميليارد و 29 ميليون 
ريال انواع محصول را به فروش رس��اند. پتروشيمي فارابي 
در 8 ماه��ه س��ال جاري بيش از 86 ه��زار و 71 تن انواع 
محصول توليد كرد كه انيدريد فتاليك PAFبا حجم توليد 
6 هزار تني در صدر توليدات »ش��فارا« قرار گرفت. افزون 
بر اين، مبلغ فروش اين شركت در 8 ماهه 368 ميليارد و 

787ميليون ريال اعالم شده است.
 پيش بيني سود س�ال 97 »سكرما«: شركت گروه 
صنايع س��يمان كرمان با سرمايه ثبت شده 660 ميليارد 
و 960 ميليون ريال )س��رمايه ثبت نشده 330 ميليارد و 
480 ميليون ريال( نخس��تين پيش بيني درآمد هر سهم 
12 ماهه منتهي به پايان آذر 97 را منتشر كرد. همچنين، 
شركت گروه صنايع سيمان كرمان براي سال مالي منتهي 
به آذر 97، به ازاي هر سهم 352 ريال سود خالص پس از 
كس��ر ماليات اعالم كرد. در سويي ديگر، اين شركت براي 
 س��ال مالي منتهي به پايان آذر ماه 96 به ازاي هر س��هم

336 ريال سود خالص اعالم كرده بود كه براي سال مالي 
آينده آن را 5 درصد افزايش داد. همچنين ش��ركت سود 
س��هام پيشنهادي هر س��هم را براي سال مالي منتهي به 
آذر 97 به ازاي هر س��هم 246 ريال اعالم كرده است. اين 
ش��ركت سود سهام پيش��نهادي به ازاي هر سهم را براي 
سال مالي منتهي به آذر 96، 258 ريال اعالم كرده است.

 »زمگس�ا« 32 درصد پيش بيني ها را محقق كرد: 
شركت كشاورزي و دامپروري مگسال با سرمايه ثبت شده 
120 هزار ميليون ريال پيش بيني درآمد هر س��هم سال 
مالي منتهي به پايان اسفند 96 دوره 6 ماهه را منتشر كرد. 
عالوه بر اين، شركت پيش بيني درآمد هر سهم براي سال 
مالي منتهي به پايان اس��فند 96 را مبلغ 951 ريال بطور 
خالص پس از كسر ماليات اعالم كرد. شركت اعالم كرده 
است در 6 ماهه منتهي به پايان شهريور امسال به ازاي هر 
سهم 305 ريال معادل 32 درصد از پيش بيني ها را پوشش 
داد. همچنين، شركت در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي 
به پايان اس��فند 95 به ازاي هر س��هم 2هزار و 483 ريال 
سود محقق كرد. اين شركت در 6 ماهه سال مالي قبل يك 
هزار و 775 ريال معادل 71 درصد پيش بيني ها را پوشش 
داده بود. گفتني اس��ت س��ود خالص پس از كسر ماليات 
 ش��ركت براي س��ال مالي منتهي به پايان اسفند امسال
114 ميليارد و 93 ميليون ريال پيش بيني شده است كه 
 در دوره 6 ماه��ه 36 ميلي��ارد و 600 ميليون ريال معادل

32 درصد محقق شده است. 
 تعدي�ل مثبت 31 درص�دي »دعبيد«: ش��ركت 
داروس��ازي دكتر عبيدي با سرمايه ثبت شده 672 هزار 
ميليارد ريال نخس��تين پيش بيني درآمد هر سهم سال 
12 ماه��ه منتهي ب��ه پايان آذر ماه 97 را منتش��ر كرد. 
همچنين، ش��ركت براي دوره 12 ماهه منتهي به پايان 
آذر ماه س��ال 97 به ازاي هر س��هم يك هزار و 449 
ريال س��ود پيش بيني كرد. عالوه بر اين، در 12 ماهه 
 منتهي به پايان آذر ماه 96 به ازاي هرسهم يك هزار و
 103 ريال سود پيش بيني كرده بود كه براي سال مالي آينده
31 درصد سود را افزايش داد. در سويي ديگر، شركت 
سود خالص را براي سال مالي منتهي به پايان آذر ماه 
97، 973 ميلي��ارد و 480 ميليون ري��ال اعالم كرده 
اس��ت كه نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 31 درصد 
افزايش داد. همچنين، ش��ركت سود سهام پيشنهادي 
را براي س��ال مالي منتهي به پايان آذر سال 97، 144 
ريال اعالم كرده اس��ت. اين ش��ركت براي سال مالي 
منته��ي به پاي��ان آذر ماه 96 به ازاي هر س��هم 110 
ريال س��ود پيش��نهادي اعالم كرده اس��ت. داروسازي 
دكتر عبي��دي داليل تغيي��رات دوره منتهي به پايان 
آذر م��اه 97 را اينگونه اعالم ك��رد: 1- عمده افزايش 
در مبلغ س��ود هرسهم براي س��ال مالي 1397 نسبت 
به س��ال مالي 1396 ناش��ي از افزايش فروش شركت 
بوده ك��ه اين افزاي��ش حجم عمليات باع��ث افزايش 
سطح تسهيالت ش��ركت و متعاقبا افزايش هزينه هاي 
مالي ش��ده است. 2- خاطرنش��ان مي شود باالتر بودن 
نسبت افزايش مبلغ فروش به حجم آن ناشي از تغيير 
س��بد محصوالت به محصوالتي است كه ارزش ريالي 
باالتر وحجم توليد كمتري دارند كه بخش��ي از آنها از 

محصوالت جديد هستند.

رويخطشركتها

»تعادل« از لزوم تغيير رويكرد در بازار سهام گزارش مي دهد

ضرورتتوجهبازارسرمايهبهفعاليتهايدانشبنيان
گروه بورس  

ثبت ركورد هاي تاريخي بورس طي چند وقت اخير 
نش��ان دهنده بازگش��ت اقبال به تاالر معامالت سهام 
اس��ت به گونه يي كه سهامداران با اميدواري بيشتري 
نسبت به گذشته در جريان داد و ستد هاي روزانه بازار 
ب��ورس قرار مي گيرند. در اي��ن بين، با توجه به اينكه 
كارشناسان بورسي افزايش شاخص هاي بازار را تا پايان 
سال پيش بيني مي كنند اما اين نكته را نبايد فراموش 
كرد كه اين شيب صعودي سهام با نوسان هايي همراه 
است كه در ذات بازار سرمايه قرار دارد و منطقي است. 
در اين رابطه مهرداد نعمتي معاون س��رمايه گذاري و 
امور ش��ركت هاي گروه مديريت سرمايه گذاري اميد 
بيان كرد: روند رو به رش��د نماگرهاي بازار سهام طي 
چند وقت اخير به چندين سقف شكني شاخص كل در 
بورس و فرابورس انجاميده و بازدهي اين دو بازار را بر 
مدار سودآوري قرار داده است. وي در خصوص داليل 
روند رو به رش��د ش��اخص گفت: افزايش قيمت ها در 
بازارهاي كااليي جهاني به ويژه محصوالت پااليش��ي، 
پتروشيمي و فلزات اساسي، رشد آرام نرخ ارز در بازار 
داخلي و سياس��ت هاي سخت گيرانه بانك مركزي در 
كاهش نرخ س��ود سپرده ها از جمله مهم ترين داليلي 
هستند كه منجر به سودآوري صنايع متناظر بورسي 
و فرابورس��ي كه از اين عوامل تاثير مي پذيرند ش��ده 
است؛ ضمن آنكه اقبال سهامداران را به حضور بيشتر 
در بازار س��هام تشويق كرده، اقبال به نمادهايي را كه 
داراي P/E پايين تر و بنيادي تر هس��تند نيز افزايش 
داده است. به گفته رييس هيات مديره فرابورس ايران 
ارزش بازاري زياد شركت هايي كه مستقيما از تغييرات 
قيمت هاي جهاني تاثير مي پذيرند، موجب مي ش��ود 
كه در زمان رشد و ريزش قيمت هاي جهاني، بازدهي 
اينگونه ش��ركت ها تاثير زيادي بر ش��اخص بورس و 

فرابورس داشته باشد. 
نعمتي از لزوم چرخش اقتصاد و بازار س��رمايه به 
سمت فعاليت هاي خدمات محور و دانش بنيان سخن 
گفت و افزود: نه تنها مشكل بازار سرمايه بلكه مشكل 
اقتصاد كشور تكيه زياد بر شركت هاي كاال محور است 
كه اگر به س��مت خدمات محوري حركت كنيم مانند 
شركت هاي خدماتي، توريسم، IT محور، دانش بنيان، 
خدمات مالي و...، رش��د متعادل و پايداري در بس��تر 
اينگونه فعاليت ها براي اقتصاد محقق مي شود و به تبع 
آن مي توانيم بازار سرمايه يي با عمق بيشتر نيز داشته 
باش��يم؛ به گونه يي كه تاثيرپذي��ري آن از متغيرهاي 
برون زايي همچون قيمت هاي جهاني كاالها، كاهش 
يابد. به گزارش س��نا، وي در پاسخ به اين پرسش كه 
در بازار س��رمايه تا چه حد به ح��وزه دانش بنيان ها و 
تامي��ن مالي اين دس��ته از ش��ركت ها توجه ش��ده 
اس��ت، گف��ت: از اقدامات موثري كه طي چند س��ال 
اخي��ر براي تامي��ن مالي فعاليت ها و ام��ور نوآورانه و 
دانش بنيان در فضاي بازار سرمايه صورت گرفته است 

مي توان به راه اندازي بازار دارايي فكري، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري جس��ورانه و تابلو دانش بنيان در بازار 
SME در فرابورس ايران اشاره كرد كه زمينه را براي 
بارورس��ازي هرچه بيش��تر فعاليت هاي دانش بنيان و 
حركت به سمت تجاري سازي آنها فراهم كرده است. 
به گفته رييس هيات مديره فراب��ورس ايران، تاكنون 
ارزش معامالت در بازار دارايي فكري فرابورس به بيش 
از 50 ميليارد ريال رس��يده و از طريق پذيره نويس��ي 
س��ه صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه در فرابورس 
120 ميليارد تومان منابع مالي براي امور دانش بنيان 
جذب شده اس��ت كه از افق روشني در مسير جذب 
منابع مالي براي ش��ركت هاي دانش بنيان، اختراعات، 
طرح هاي صنعتي و... حكاي��ت مي كند. وي برگزاري 
فين اس��تارز توس��ط فرابورس ايران را نيز كه از سال 
گذش��ته رقم خورده است تسهيل گر ارائه خدمات دو 
س��ويه ميان بازار سرمايه و اس��تارت آپ هاي فعال در 
ح��وزه مالي دانس��ت و گفت: بازار س��رمايه به عنوان 
يك بخ��ش خدماتي بايد پاس��خگوي طيف مختلف 
نهادها و آحاد در س��طح داخلي و بين المللي باش��د و 
ش��فافيت، گزارشگري، امنيت و حراس��ت از اسرار از 
جمله وظايف آن به ش��مار مي رود كه كوتاهي در هر 
يك از اين زمينه ها منجر به بروز چالش هايي خواهد 
شد، اما استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان با ارائه 
راهكارهاي دقيق، س��ريع و ارزان قيمت مي توانند در 
زمينه هاي مورد نظر به حل مش��كالت بازار س��رمايه 

كمك كنند. 
نعمتي، تالش فرابورس ايران براي توس��عه بازار 

بده��ي را نيز كه به مدد رش��د و راه اندازي ابزارهاي 
مالي مبتني بر بدهي در حال رقم خوردن است يكي 
از اقدامات فرابورس طي 9 س��ال گذش��ته اين ركن 
بازار س��رمايه قلمداد كرد و گفت: اين مهم همسو با 
رشد بازار سهام تامين مالي دولت و طيف وسيعي از 
ناشران مختلف را رقم خواهد زد. رييس هيات مديره 
فرابورس ايران ابراز اميدواري كرد: با پيشبرد برنامه ها 
و اهداف ترسيم شده براي افزايش دامنه تامين مالي 
ش��ركت هاي دانش بنيان، توسعه بازار بدهي و جذب 
هرچه بيشتر بنگاه هاي اقتصادي در فرابورس اعم از 
بازارهاي اصلي يا بازار شركت هاي كوچك و متوسط 
نه تنها ش��اهد تعمق بازار س��رمايه باشيم بلكه رشد 
و توس��عه اقتصادي كش��ور نيز از اين طريق بيش از 

پيش محقق شود. 

 جلوگيري از رونق بازار سوداگري 
در س��ويي ديگ��ر، س��يد مه��دي فرش��ادان عضو 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي بر لزوم س��وق نقدينگي به بازار سرمايه تاكيد 
كرد. وي درباره وضعيت ب��ورس گفت: مي توان عنوان 
كرد كه نوسانات بورس در ماه هاي گذشته بطور نسبي 
معقول بوده است چراكه سودآوري شركت هاي بورسي 
در رشد شاخص بورس، تاثير قابل توجهي داشته است. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
ش��وراي اس��المي ادامه داد: كاهش نرخ سود بانكي در 
ماه هاي گذشته از سوي بانك مركزي و اتفاقاتي كه براي 
س��پرده گذاران برخي از موسسات مالي و اعتباري افتاد 

باعث شد انگيزه سرمايه گذاري در بازارهاي ديگر افزايش 
يابد، كه يكي از اين بازارها، بازار س��رمايه بوده و بخشي 
از نقدينگي به اين بازار، سوق داده شده است. به گزارش 
خانه ملت، فرشادان تصريح كرد: با توجه به اينكه بخشي 
از محصوالت توليدي صادر مي شود و نرخ ارز در ماه هاي 
اخير با رشد روبرو شده بطور طبيعي اين موضوع نيز بر 
روي س��ودآوري برخي از شركت هاي بورسي تاثيرگذار 
بوده اس��ت. نماينده مردم سنندج، ديواندره و كامياران 
در مجلس دهم شوراي اسالمي ادامه داد: در هرصورت 
بايد از س��وي تيم اقتصادي دولت، شرايطي در اقتصاد 
كش��ور فراهم شود كه س��وق نقدينگي به بازار سرمايه 
بيشتر صورت گيرد چرا كه انجام اين مهم، در جلوگيري 
از رونق بازار سوداگري تاثيرگزار است. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي يادآور 
ش��د: در هر صورت بايد رشد ش��اخص بورس براساس 
مولفه هاي اقتصادي باشد و از رشد كاذب بازار جلوگيري 
شود در حال حاضر قيمت هاي مواد خام و برخي فلزات 
در س��طح جهان با افزايش روبرو شده است و بخشي از 
روند صعودي ش��اخص بورس به دليل موضوع مذكور 

بوده است. 

 با تحليل وارد شويد
افزون بر اين، اميد احمدي كارشناس بازار سرمايه 
با اش��اره به اينكه س��رمايه گذاري در بورس نسبت به 
بازارهاي ديگر داراي مزيت هايي اس��ت، به تازه واردان 
ب��ورس توصيه كرد به دور از تحلي��ل، اقدام به خريد 
و فروش س��هام نكنند. اميد احمدي با اشاره به اينكه 

سرمايه گذاري در بازار بورس نسبت به بازارهاي ديگر 
مزيت هايي دارد، عنوان كرد: يكي از اين مزايا اين است 
كه س��رمايه گذاران با هر مبلغي و حتي پول ناچيزي 
مي توانند در بورس سرمايه گذاري كنند؛ اين در حالي 
است كه در بسياري از بازارها از جمله سكه، مسكن و 
خودرو براي سرمايه گذاري بايد مبلغ مشخصي اقدام 
به خريد و فروش كنند. به گزارش ايِبنا، اين كارشناس 
بازار س��رمايه افزود: از س��وي ديگر سرمايه گذاري در 
بورس كامال قانوني بوده و چون مكانيزم عرضه و تقاضا، 
تعيين كننده قيمت سهام است، امكان كالهبرداري و 
از بين رفتن س��رمايه افراد وجود ندارد. وي همچنين 
با اش��اره به اينكه بازار سرمايه نقدشونده ترين بازار در 
كش��ور است، اظهارداشت: اينكه هر سرمايه گذاري به 
مح��ض اينكه اراده كند بتوان��د دارايي خود را به پول 
نق��د تبديل كند مزيت بس��يار بزرگي اس��ت، بر اين 
اساس بازار سهام امكان نقدشوندگي بيشتري نسبت 
به بازارهاي ديگر از جمله بازار مسكن و خودرو دارد. 

اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: از ديگر سو، 
ب��ا توجه به تنوع ابزار و اوراق موجود در بورس، منابع 
كس��ب س��ود نيز در اين بازار متنوع است. به عنوان 
مثال وقتي س��هام يك ش��ركت خريداري مي ش��ود، 
س��رمايه گذار به ش��يوه هاي مختلف از جمله تفاوت 
قيمت خريد با قيمت روز، افزايش س��رمايه، دريافت 
س��ود نقدي و... از س��رمايه گذاري خود س��ود كسب 
مي كند؛ كه البته تحقق مجموعه اين عوامل در گروه 
بررسي مناس��ب از وضعيت صنايع و شركت ها و نيز 
استفاده از مشاوه و تجريه ديگران براي انتخاب سهم 
مناس��ب براي خريد و فروش است. وي اظهار داشت: 
البته سرمايه گذاري در بازار سرمايه مهارت هاي خاص 
خود را نياز دارد؛ به عنوان مثال س��رمايه گذاران بايد 
بدانند كه چه زماني فرصت مناسب براي خريد سهام و 
چه وقتي، زمان مناسب براي فروش سهم است. ضمن 
اينكه چون بورس همانند س��اير بازارها، ريسك هاي 
خود را دارد؛ بنابراين كساني كه مي خواهند وارد بازار 
سرمايه شوند بايد با س��رمايه مازاد خود آن هم براي 
بلندمدت وارد بازار بورس ش��وند. احمدي در ادامه با 
اش��اره به اينكه بازار سرمايه بازاري است كه به دليل 
نوس��انات مختلف اقتصادي و سياس��ي، ممكن است 
قيمت سهام در آن كاهش يا افزايش يابد، تصريح كرد: 
بنابراين س��هامداران در برابر رخدادهاي گوناگون كه 
عمدتا زودگذر هستند نبايد هيجان زده شوند و تحت 
تاثير اين موضوعات و به دور از تحليل، اقدام به خريد 
و فروش س��هام نكنند. وي همچنين به معامله گران 
توصيه كرد: سهامداران به ويژه  تازه واردان براي اينكه 
با جو حاكم بر بازار س��رمايه آش��نا شوند، بهتر است 
در گام نخس��ت به  صورت مس��تقيم اقدام به خريد و 
فروش س��هام نكنند و از طريق شركت هاي مشاوره و 
صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس فعاليت كنند تا 

ريسك معامالت خود را كاهش دهند. 

گروه بورس 
محمدرضا محس��ني مديرعامل س��مات عنوان كرد: روس ها، 
برنامه جامع و مدوني را براي حضور در بازار سرمايه ايران تدوين 
 كرده اند تا هر چه سريع تر فعاليت هاي خود را در اين بازار آغاز كنند.
 بر اين اس��اس، محمدرضا محس��ني مديرعامل و حسين فهيمي 
ريي��س هيات مديره ش��ركت س��پرده گذاري مركزي در حاش��يه 

اجالس ش��ركت هاي س��پرده گذاري در هنگ كنگ با نمايندگان 
شركت س��پرده گذاري مركزي روسيه )NSD( ديدار و گفت وگو 
كردند. همچنين، اين ديدار كه به درخواس��ت رسمي طرف روس 
برگزار شد، دو طرف راهكارهاي آغاز همكاري هاي نهادهاي فعال 
در بازار س��رمايه دو كش��ور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. 
مديرعامل س��مات با بيان اينكه ش��ركت NSD تنه��ا نهاد بازار 

سرمايه روسيه است كه عمليات قبل و پس از معامالت را در اين 
كشور انجام مي دهد، افزود: روس ها، برنامه جامع و مدوني را براي 
حضور در بازار س��رمايه ايران تدوين كرده اند تا هر چه س��ريع تر 
فعاليت هاي خود را در اين بازار آغاز كنند. محسني به فعاليت هاي 
گسترده شركت سپرده گذاري روسيه در حوزه بين المللي به ويژه 
اتحاديه اروپا اش��اره كرد و گفت: اين شركت همكاري نزديكي با 
ي��ورو كلير )Euroclear( در انتش��ار اوراق مختلف در قاره اروپا 
دارد كه مي توان از تجربيات اين ش��ركت بهره برد. وي افزود: در 
پايان اين جلس��ه مقرر ش��د، كارگروه ويژه يي ميان كارشناس��ان 

ش��ركت س��پرده گذاري مركزي ايران و روسيه تش��كيل شود تا 
دو ش��ركت، پروژه مش��تركي را براي آغاز همكاري هاي دو جانبه 
تعريف كنند. گفتني است، اجالس شركت هاي سپرده گذاري هاي 
جهان )WFC( و مجمع عمومي گروه شركت هاي سپرده گذاري 
مرك��زي آس��يا و اقيانوس��يه هفته گذش��ته به ط��ور همزمان در 
هنگ كنگ برگزار ش��د و نمايندگان شركت سپرده گذاري در اين 
اجالس ه��ا حضور يافتن��د و مذاكراتي را با نماي��دگان يورو كلير 
)Euroclear( و ش��ركت هاي س��پرده گذاري روس��يه، تايوان و 

كره جنوبي براي گسترش همكاري هاي بين المللي انجام دادند.

روسهامشتريانجديدبازارسرمايهايران

رويداد

 مع��اون پژوهش��ي موسس��ه پژوهش ه��اي برنامه ري��زي، اقتصاد 
كش��اورزي و توسعه روس��تايي وزارت جهاد كشاورزي گفت: سياست 
»خريد تضميني« در دنيا منس��وخ و »قيمت تضميني« جايگزين اين 
سياست شده است. علي كياني راد ضمن اشاره به اين جمله كه در سال 
1368 قانوني با عنوان »تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي« 
در كشور تصويب ش��د، افزود: مطابق اين قانون براي حمايت از توليد 
محصوالت كشاورزي اساسي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري 
از ضايعات محصوالت كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان دولت موظف 
ش��د همه ساله خريد محصوالت اساسي كشاورزي را تضمين، حداقل 

قيمت خريد تضميني را اعالم و نس��بت به خري��د اين محصوالت از 
طري��ق واحدهاي ذي رب��ط اقدام كن��د. وي همچنين اظهارداش��ت: 
مشكالت دولت در سياست خريد تضميني شامل مساله فسادپذيري 
محصوالت كشاورزي، هزينه هاي سرسام آور نگهداري، عدم توان دولت 
براي پرداخت بدهي كشاورزان با توجه به ميزان بودجه و غيره است. به 
گزارش راديو اقتصاد، معاون پژوهشي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، 
اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي گفت: طرح 
ن��رخ تضميني به جاي خريد تضميني مي تواند تحولي بزرگ و جدي 
در بخش كشاورزي باشد. وي در ادامه افزود: سياست قيمت تضميني 

محصوالت كش��اورزي در ايجاد انگيزه و اطمينان بخشي به كشاورزان 
از درجه اهميت بيشتري برخوردار است. كياني راد اظهارداشت: طرح 
قيمت تضميني به جاي خريد تضميني موجب مي شود كه اگر قيمت 
كش��ف ش��ده محصول در بورس پايين تر از قيمت تضميني اعالمي از 
س��وي دولت بود وجه حاصل از فروش محصوالت در بورس مدت دو 
روز به حس��اب كش��اورز واريز و مابه التفاوت قيمت نيز از سوي دولت 
پرداخت ش��ود. وي گفت: اين سياس��ت به افزايش انگيزه كش��اورزان 
براي توليد بيشتر، رشد كيفيت محصوالت به دليل عرضه محصوالت 
در بورس و همچنين اس��تقرار نظام انبارداري منجر مي ش��ود.  معاون 
پژوهشي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه 
روس��تايي وزارت جهاد كش��اورزي افزود: به عالوه با توجه به شفافيت 
آماري كه در بورس وجود دارد ضمن تخمين درس��ت از نياز س��االنه 

محص��والت و برنامه ريزي براي تولي��د در طرف مقابل به جهت امكان 
رصد معامالت، نوسانات قيمتي به صورت منطقي به دور از واسطه گري 
و ب��ا قابليت پيش بين��ي رخ مي دهد. وي اضافه كرد: كش��ف قيمت 
محصوالت براس��اس عرضه و تقاضا در ت��االر بورس و نيز كاهش قابل 
توجه بار مالي دولت به دليل پرداخت مابه التفاوت قيمت به جاي كل 
بهاي كاالها از س��وي دولت از ديگر مزاياي اين طرح است. كياني راد 
اذعان داشت: تمامي سياست گذاران و دولت ها در دنيا خريد تضميني 
را سياستي مناسب نمي دانند چرا كه نه تضمين كننده كيفيت محصول 

و نه متضمن منافع دولت، توليدكنندگان و مصرف كنندگان است. 
وي يادآورشد: سياست قيمت تضميني در توسعه اقتصاد كشاورزي 
بسيار نقش آفرين است بنابراين مي طلبد جهت گيري ها و برنامه ريزي ها 

در مملكت بيشترين به اين سمت و سو معطوف شود. 

خريدتضمينيدردنياسياستيمنسوخاست

رويكرد

  زعفران و پس��ته ازجمله محصوالت انحصاري هس��تند كه بايد 
به نام ايران در دنيا ش��ناخته ش��وند، اما متاس��فانه يكي از مشكالت 
جدي اين اس��ت كه نتوانس��ته ايم اين محصوالت را با برند مشخص 
ب��ه دنيا معرفي كنيم و بط��ور قطع ورود اين محص��والت در بورس 
كاالمي تواند در رفع اين مشكل كمك بسزايي كند. عضو كميسيون 
كش��اورزي مجلس درباره ورود زعفران و پسته در بورس كاال گفت: 
معامله زعفران و پس��ته در بورس كاال نه تنها موجب شفاف س��ازي 
قيمت و افزايش كيفيت محصوالت مي ش��ود بلكه مي توان جايگاه از 
دست رفته بازار هاي جهاني را دوباره به دست آورد. سيد راضي نوري 

افزود: اس��تفاده از مكانيس��م هاي بورس كاال به عنوان يكي از اركان 
بازار س��رمايه كه شفافيت بر معامالت اين بورس حاكم است، موجب 
برقراري عدالت اجتماعي مي شود كه اين امر هم به نفع كشاورز و هم 
خريدار خواهد بود. نماينده مردم ش��وش در مجلس شوراي اسالمي 
دام��ه داد: ورود اي��ن دو محصول به ب��ورس مي تواند تاثير مثبت در 
افزايش كيفيت و ش��فافيت قيمت زعفران و پسته كشاورزان داشته 
باشد. در حقيقت ورود اين محصوالت در نهايت به نفع كشاورز تمام 
خواهد ش��د.  عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
ب��ا تاكيد بر باز پس گيري رتبه هاي از دس��ت رفته جهاني در عرضه 

پس��ته و زعفران در بازار هاي رقابتي، افزود: متاسفانه اين دو محصول 
به داليل عدم ش��فافيت قيمت و كيفيت، رتب��ه و جايگاه خود را در 
بازارهاي جهاني را از دست داده است و كشورهايي كه در اين زمينه 
حرفي براي گفتن نداشتند جايگزين زعفران و پسته ايران شده اند و 
بورس مي تواند اين جايگاه را به ايران بازگرداند. نوري ادامه داد: بطور 
يقين خريد و فروش اين دو محصول در بورس كاال باعث شفاف سازي 
قيمت و افزايش كيفيت محصول خواهد ش��د و از همه مهم تر دست 
دالالن و واس��طه ها كه با خري��د فله يي محصوالت از كش��اورزان و 
باغداران با قيمت ناچيز آنها را پس از بسته بندي با برند ساير كشورها 
در بازار هاي جهاني عرضه مي كنند، كوتاه خواهد شد.  نماينده مردم 
ش��وش در مجلس تصريح كرد: بورس كاال به كشاورز و باغدار كمك 
مي كند تا زعفران و پسته خود را به صورت مستقيم وارد بازار كند و 

از سوي ديگر موحب خواهد شد تا آنها در توليد محصوالت با كيفيت 
تالش بيشتري كنند تا محصوالتشان با قيمت مناسب خريداري شود. 
به گزارش ايانا، نوري در ادامه با اشاره به لزوم آموزش كشاورزان براي 
ورود به بورس كاال بيان كرد: البته ورود به بورس كاال داراي مراحل و 
تكنيك هايي است و بايد الفباي بورس به كشاورزان آموزش داده شود 
زيرا بدون آموزش و آگاهي به اين قشر نمي توان انتظار اين تغييرات 
را به ش��يوه يي مطلوب داشت. عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع 
طبيع��ي مجلس گفت: دولت به ويژه وزارت جهاد كش��اورزي بايد با 
برنامه ريزي هاي مناسب و حمايت از كشاورزان مقدمات ورود كاالهاي 
اس��تراتژيك و داراي برند در بازارهاي جهاني كش��اورزي به بورس را 
فراهم كند. چرا كه رونق يافتن معامالت كشاورزي در بورس مي توان 

كاالها را به صورت شفاف و با روش هاي مختلف به فروش رساند.

بازارزعفرانوپستهدرجهانبايددرانحصارايرانباشد

ديدگاه

علي س��عيدي معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
و اوراق به��ادار عنوان كرد: با راه ان��دازي صندوق دارايي هاي ارزي، 
آش��فتگي هاي اين بازار خاتمه مي ياب��د. وي درخصوص راه اندازي 
صن��دوق ارزي و تف��اوت آن ب��ا ب��ورس ارز اظهار ك��رد: صندوق 
دارايي هاي ارزي نوعي از صندوق س��پرده كاال اس��ت كه بيشترين 
ش��باهت را ب��ه صندوق ط��ال دارد و با راه اندازي اي��ن صندوق، به 

آش��فتگي هاي بازار ارز خاتمه داده مي ش��ود. وي بيان كرد: اكنون 
س��رمايه داران ب��راي س��رمايه گذاري در ارز به دالالن و ب��ازار آزاد 
مراجع��ه ك��رده و با خريد و حبس ارز نزد خويش، تش��نجي را در 
بازار ايجاد مي كنند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، وي اضافه كرد: 
سرمايه گذاران با مش��اركت در صندوق ارز عالوه بر اينكه نوسانات 
ارز را مي توانند تجربه كنند از س��ودي كه بانك س��پرده هاي ارزي 

ارائه مي كند هم بهره مند ش��ده و به اين طريق فعاليت آنها متضرر 
نخواهد شد. سعيدي اذعان كرد: صندوق ارز پشتوانه سرمايه گذاران 
است و پس از مشاركت سرمايه داران در اين صندوق، ارز مجدد در 
حس��اب بانكي سپرده گذاري شده و در بازار ارز باقي مي ماند و اين 
امر سبب شده كه تعادل بازار ارز بر انگيخته نشود. وي با بيان اينكه 
راه ان��دازي بورس ارز و صندوق ارزي يك بس��ته كلي بوده و انجام 
آن ض��رورت دارد، افزود: هم اكنون، در حال مذاكره با بانك مركزي 
هس��تيم تا تحولي را در بازار ارز به وجود آوريم. س��عيدي، با اشاره 
به اينكه بانك مركزي تك نرخي ش��دن ارز را از ملزومات بورس ارز 
مي داند، گفت بازار سرمايه اين آمادگي را دارد تا قراردادهاي آتي و 

تك نرخي شدن ارز را انجام دهد.

معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس خبر داد 

راهاندازيصندوقداراييارزي؛خاتمهآشفتگيهايبازار

چهره 
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چهره هاي استاني

 مهار آب هاي مرزي رونق اش�تغال را در استان 
ايالم به دنبال دارد- ايالم| استاندار ايالم گفت: طرح مهار 
آب هاي مرزي به توس��عه كش��اورزي و حفظ خاك كمك 
مي كند و رونق اشتغال در بخش كشاورزي را به دنبال دارد. 
قاس��م سليماني دش��تكي ديروز در همايش روز جهاني 
خاك اظهار كرد: ترويج وتوسعه محصوالت كشاورزي بايد 

متناسب با ظرفيت منابع آب و خاك باشد. 
وي خطاهاي انس��اني را عاملي موثر در فرسايش خاك 
دانس��ت و افزود: در گذشته جنگل ها و مراتع محافظ خاك 
بودند اما انسان با از بين بردن اين موانع فرسايش، خاك را 
در معرض تخريب قرار داد. اس��تاندار ايالم در پايان با بيان 
اينكه در بعضي سال ها و برخي مكان ها الزم است كاشت را 
ممنوع كنيم، خاطرنشان كرد: با تمام توان دنبال بهره مند 

شدن از خاك هستيم بدون آنكه خاك را تقويت كنيم. 
 افزايش 85 درص�دي صادرات گمرك زنجان- 
زنج�ان| از آغاز س��ال تاكنون 207 ميلي��ون دالر كاال از 
گمرك زنجان صادر شده است. مدير گمرك زنجان گفت: 
با افزايش 85درصدي صادرات گمرك زنجان به لحاظ وزني 
صادرات كاال 43درصد افزايش يافت و رقم 99هزار تن ثبت 
ش��د. احمدي عمده محصوالت صادراتي اس��تان را شمش 
روي و س��رب، كش��مش، محصوالت لبني، اكس��يد روي، 
ترانس��فورماتور و فرآورده هاي غذاي��ي اعالم كرد. مديركل 
گم��رك زنجان از افزاي��ش 27درصدي واردات اس��تان به 
گمرك زنجان خبر داد. درآمد گمرك هم امسال 32درصد 

افزايش يافت و به 93ميليارد تومان رسيد.
 اس�تعداديابي ايج�اد 50 ه�زار هكت�ار باغ در 
كهگيلويه و بويراحمد- ياس�وج|  مدي��ر امور باغباني 
سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: طرح 
اس��تعداديابي ايجاد 50 هزار هكتار ب��اغ در نقاط مختلف 
اين استان اجرا ش��ده است. زواره آزادپور ديروز اظهار كرد: 
براساس يك برنامه 5 ساله 50 هزار هكتار باغ شامل انگور 
دي��م، انجير ديم، گل محمدي، بادام ديم و گياهان دارويي 
در مناطق سردس��يري و گرمسيري كهگيلويه و بويراحمد 
احداث خواهد شد. وي بيان كرد: طرح ايجاد 50 هزار هكتار 
باغ در زمين هاي شيبدار با بارندگي بيش از 300ميلي متر و 
پراكنش مطلوب پس از واگذاري اراضي ملي آغاز مي شود. 

آزادپور تصريح كرد: واگذاري زمين هاي ملي با مشاركت 
منابع طبيعي به صورت اجاره 99ساله، توزيع نهال و آموزش 
كاشت، داشت و برداشت از برنامه هاي دولت دوازدهم براي 

اجراي اين طرح است. 
 توس�عه كش�ت دانه ه�اي روغن�ي گلرنگ در 
فراشبند-ش�يراز| كش��ت دانه هاي روغن��ي گلرنگ در 
شهرستان فراشبند آغاز شد. مسوول زراعت جهاد كشاورزي 
فراش��بند گفت: 50 هكت��ار از زمين هاي كش��اورزي اين 
شهرس��تان به كش��ت گلرنگ اختصاص داده ش��ده است. 
مصطفي اميري تبار افزود: براي مقابله با خشكسالي و تغيير 
الگوي كش��ت، توسعه و ترويج، كشت گلرنگ به كشاورزان 
توصيه شده است. وي گفت: رعايت تناوب زراعي و استفاده 
بهينه از منابع آب، كش��ت گياه��ان زراعي كم آب بر نظير 

گلرنگ سبب افزايش بهره وري آب افزايش توليد مي شود. 
اميري تبار با بيان اينكه گلرنگ گياهي مقاوم در شرايط 
ديم با محصول دهي زياد اس��ت، اف��زود: از هر هكتار حدود 
200كيلوگرم گل خش��ك برداشت مي ش��ود و با توجه به 
خريد تضمين��ي اين محصول، كش��اورزان از كش��ت اين 

محصول استقبال كردند. 
 200 ميلي�ارد توم�ان ب�راي اح�داث دهك�ده 
گردش�گري س�د حوضيان اليگ�ودرز- خ�رم آباد| 
س��اخت دهكده گردشگري سد حوضيان اليگودرز نيازمند 
200ميليارد تومان است. نماينده اليگودرز در مجلس دهم 
گفت: براي احداث دهكده گردشگري سد حوضيان اليگودرز 
200ميليارد تومان اعتبار نياز است. محمد خدابخشي گفت: 
اين طرح شامل 22 زيرپروژه است كه اجراي فاز نخست آن 
500 ميلي��ارد ريال اعتبار ني��از دارد. وي افزود: اجراي اين 
ط��رح، منطقه حوضيان اليگودرز را ب��ه يكي از مراكز مهم 

گردشگري در كشور تبديل خواهد كرد. 
 بهره برداري از مجتمع 66 واحدي پايگاه دريايي 
در عاليشهر- بوشهر| مجتمع 66 واحدي كاركنان پايگاه 
دريايي بوش��هر در فاز4 عاليش��هر افتتاح شد. اين مجتمع 

شامل دو بلوك 5 طبقه و 2 بلوك 3 طبقه است. 
فرمان��ده منطق��ه دوم ني��روي دريايي والي��ت در اين 
آيين گفت: در دوران 8 س��ال دف��اع مقدس پايگاه دريايي 
بوشهر يكي از پايگاه هايي بوده كه در انهدام كامل نيروهاي 
دريايي كش��ور بعثي ع��راق و به چرخ��ه درآوردن اقتصاد 
كشورمان كه بر پايه نفت و دريا بوده، تاثيرگذار بوده است.  
اميررضا عباسي افزود: براي ساخت اين مجتمع نياز نبوده 
كاركنان هيچ آورده يي از خود داش��ته باشند بلكه وام مهر 
با بهره 4درصد تا س��قف 25ميليون تومان و تسهيالت وام 
قرض الحسنه طرح حكمت با كارمزد 3درصد به مبلغ 30 تا 

50 ميليون تومان به آنها تعلق گرفته است. 
 اختص�اص 210 ميلي�ارد ري�ال ب�راي جب�ران 
خسارت دامداران زلزله زده- كرمانشاه| رييس سازمان 
جهاد كشاورزي استان كرمانشاه از اختصاص 210ميليارد 
ريال براي جبران خسارت دامداران مناطق زلزله زده استان 
خبر داد و گفت: دولت براي هر رأس دام س��بك 6 ميليون 
ريال و هر رأس دام سنگين 30ميليون ريال در نظر گرفته 
است. خسرو شهبازي ديروز در جمع خبرنگاران افزود: بر اثر 
زلزله 30هزار رأس دام سبك)گوسفند و بز(، يك هزار رأس 
دام س��نگين، 20هزار قطعه م��رغ و 3ميليون و  500 هزار 
قطعه ماهي تلف و يك هزار كندو زنبورعس��ل نيز تخريب 
ش��د. وي بيان كرد: براس��اس برآوردهاي انجام شده در اثر 
زلزل��ه اخير بيش از 5 هزار و 450ميلي��ارد ريال به بخش 

كشاورزي استان كرمانشاه خسارت وارد شده است. 
 چهارمي�ن هماي�ش گره طاليي در ق�م برگزار 
مي ش�ود-قم| دبي��ر همايش گ��ره طالي��ي از برگزاري 
چهارمين دوره اين همايش با حضور استاندار قم خبر داد. 

محمدرضا رش��تي زاده ديروز در نشس��ت مطبوعاتي با 
اشاره به اهداف برگزاري همايش گره طاليي اظهار كرد: اين 
همايش در چهارمين دوره برگزاري خود به دنبال گردآوري 
و تقدي��ر از متوليان امر فرش دس��تباف ب��وده كه از 7نفر 
انتخابي توس��ط كميته داوران كه شامل اتحاديه بافندگان 

فرش و شوراي مزد بوده، تقدير به عمل مي آيد. 
وي با اش��اره به ارزش فرش دستباف قم تصريح كرد: 
به جرأت مي توان گف��ت هيچ كس توانايي رقابت با فرش 
قم را به علت تكنيك بافت، رنگ بندي و تنوع نداش��ته و 
درحال حاضر در تمام دنيا بهترين فرش دستباف مربوط 

به استان قم است. 

اخبارشهرستانها

كارشناسان درباره نقش شركت هاي نوين در كاهش آمار بيكاري مي گويند

استارت آپ ها؛ شاه كليد اشتغال زايي در كشور

تقدير از برندگان جايزه مصطفي)ص(

گروه بنگاه ها|
اش��تغال مهم تري��ن معادله ي��ي اس��ت ك��ه دولت 
دوازدهم با بهبود ش��اخص هاي آن مي تواند كارنامه قابل 
قب��ول و ماندگاري را در پهنه تاريخ سياس��ي، اقتصادي 
 و سياس��ي كش��ور بر جاي گ��ذارد؛ ش��اخص هايي كه 
به دليل سوءمديريت و تصميم سازي هاي غيركارشناسي 
دولت هاي نهم و دهم به كمترين ميزان خود در سال هاي 
پس از پيروزي انقالب رس��يد و از س��ال 92 با بازگشت 
قطار مديريت كشور به مسير تصميم سازي هاي معقول 

يك  بار ديگر در مسير بهبود قرار گرفته است. 
 بي��كاري بس��ياري از جوان��ان و فارغ التحصي��الن 
دانش��گاهي از مهم ترين مش��كالت همه دولت ها بوده و 
هست و ايجاد اش��تغال با اعتبارات دولتي كاري سخت 
اس��ت اما توسعه كس��ب وكارهاي نوين، راه برون رفت از 
اين وضعيت اس��ت. س��رمايه گذاري تخصصي در حوزه 
اس��تارت آپ ها، مهم ترين و حياتي ترين ني��از در عرصه 
فعاليت و كس��ب  وكارهاي نوپاس��ت، توسعه اشتغال در 
كش��ور با اس��تفاده از استارت آپ ها ميس��ر خواهد شد؛ 
اش��تغالي ك��ه داراي بهره وري باالس��ت و نياز به بخش 
دولت��ي تنه��ا در حد فراه��م كردن زيرساخت هاس��ت. 
اس��تارت آپ چيزي ج��ز كارآفريني نوين نيس��ت كه با 
گس��ترش فناوري هاي نو، توسعه كسب وكار را از طريق 
آنها فراهم كرده است. حوزه حمل و نقل كشور، خريد و 
فروش برخط كاال و ارائه خدمات گوناگون از طريق فضاي 
مجازي ازجمله فعاليت هايي است كه در حوزه كسب وكار 
رونق زيادي يافته است. هم اكنون حدود 150هزار نفر در 
يكي از تاكسي هاي اينترنتي در كشور فعاليت مي كنند و 
اين غير از خدمات ديگري در حوزه حمل و نقل است كه 
توسط موتورها در اين سامانه ها فعاليت هاي خدماتي را 
پيش مي برند. اعداد و ارقامي كه نشان مي دهد در صورت 
سرمايه گذاري مناسب در ابعاد و زواياي گوناگون اين نوع 
مشاغل مي توان نسبت به افزايش دامنه هاي اشتغال زايي 
در كش��ورمان اميدوار بود. اما آيا هر كسب وكار كوچكي 
يك استارت آپ اس��ت؟ كارشناسان معتقدند كه چنين 
نيست زيرا بسياري از كسب وكارها مبتني بر روش هاي 
سنتي هستند اما ممكن است يك ارائه كننده مواد غذايي 

از طريقي نوين به ارائه خدمات بپردازد. 

 نياز 500 ميليون توماني براي ايجاد شغل
در بنگاه هاي مياني 

علي ربيع��ي وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي در 
گفت وگو با ايرنا در مورد رقمي كه دولت بايد براي ايجاد 
يك ش��غل هزينه كند، گفت: ح��دود 12ميليارد تومان 
براي ايجاد يك ش��غل در پااليش��گاه هزينه نياز اس��ت. 
3هزار و 500 ميليارد تومان در صنعت پتروش��يمي نيز 
براي ايجاد 700ش��غل نياز است و هزينه ايجاد شغل در 

بنگاه هاي مياني نيز 500 ميليون تومان است. 
يكي از ش��ركت هاي اصلي فروش اينترنتي در كشور 
تا دي ماه 1394 براي يك هزار و 200نفر اش��تغال زايي 
ك��رده بود. بنابراي��ن اگر دولت مي خواس��ت يك هزار و 
200ش��غل ايجاد كند با احتس��اب 500 ميليون تومان 
بايد 600 ميليارد تومان سرمايه گذاري مي كرد. درحالي 
ك��ه راه اندازي اين نوع كس��ب وكار ب��ا هزينه به مراتب 
كمتري تحقق يافته اس��ت. به واقع استارت آپ ها بدون 
تكيه به دولت مي توانند كسب وكاري را راه اندازي كنند 
اين درحالي اس��ت كه دولت فقط بايد مسووليت پذيري 
زيرساخت ها)فناوري هاي نوين ارتباطات( را برعهده بگيرد. 
يكي از مزيت هاي ايران داشتن نيروي جوان تحصيلكرده 
است. س��االنه حدود 1.2ميليون نفر دانش آموخته وارد 
بازار كار مي ش��وند و در حالت خوش��بينانه دولت فقط 
ب��راي 300 الي 400هزار نفر مي تواند ش��غل ايجاد كند 
و قرار اس��ت بقيه تعه��دات اش��تغال)حدود 500 هزار 
نف��ر( از طريق اش��تغال فراگير كه براس��اس مزيت هاي 
اس��تاني در هر استان طراحي شده اس��ت، ايجاد شود. 
اس��تارت آپ ها ازجمله راهكارهايي هستند كه دولت ها 
بدون سرمايه گذاري مس��تقيم مي توانند از آن بهره مند 
ش��وند. محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات معتقد 
است: طبق آمارهاي بين المللي وضعيت اشتغال در بخش 

فناوري اطالعات 2 درصد به صورت ميانگين است اما در 
ايران اين ميزان 0.2درصد است و بايد ميزان اشتغال در 

حوزه فناوري اطالعات در كشور 10برابر شود. 
وزير ارتباطات تاكيد كرد: يكي از ظرفيت هاي بزرگ 
براي اشتغال زايي، فناوري اطالعات است. در برنامه 4ساله 
در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم قصد داريم تا 20هزار 
استارت آپ، 10هزار شركت متوسط، 100شركت بزرگ 

و 5 شركت بين المللي ايجاد كنيم. 

 كارشناسان چه مي گويند؟
براي بررس��ي ديدگاه هاي كارشناس��ي بايد س��راغ 
ديدگاه ه��اي فعاالن اين نوع كس��ب وكار و مس��ووالن 
تصميم س��از رفت. ويدا سينا، مديرعامل مركز تحقيقات 
صنايع انفورماتيك با اشاره به اهميت اين نوع كسب وكار 
 مي گويد: حل چالش هاي اساس��ي اقتصاد كش��ور امروز 
بر عهده كس��ب وكارهاي نوپا و بنگاه هاي تازه كاري است 
كه توانسته اند تحول اساسي در اقتصاد كشور ايجاد كنند. 
در همين راس��تا ظهور و ش��كل گيري ش��ركت ها و 
صندوق هاي سرمايه گذاري تخصصي نظير سرمايه گذاران 
جس��ورانه يا همان وي س��ي ها در كش��ور بسيار مفيد و 
ضروري اس��ت. محمدحس��ين برخ��وردار، عضو هيات 
نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران در اين زمينه مي گويد: 

دول��ت بهتر اس��ت ب��راي تامي��ن مال��ي صندوق هاي 
سرمايه گذاري تخصصي مداخله مستقيم نكند و با ميدان 
دادن ب��ه بخ��ش خصوصي يا از طريق س��ازمان بورس، 
س��رمايه هاي الزم را جمع آوري كند تا غيرمس��تقيم به 

پيشرفت استارت آپ ها كمك شود. 
از س��وي ديگر مهدي تقوي، اس��تاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي معتقد اس��ت: سرمايه گذاري تخصصي 
در حوزه استارت آپ ها از مهم ترين نيازهاي اقتصاد كشور 
است؛ چراكه استارت آپ ها تاكنون بسياري از چالش هاي 
اساسي حوزه اقتصاد را به  خوبي حل كرده اند. در همين 
راس��تا ظهور و ش��كل گيري ش��ركت ها و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري تخصصي مانند سرمايه گذاران جسورانه 

بهترين راه حل موجود است. 
پروانه مافي رييس كميته كسب وكارهاي الكترونيك 
مجلس ده��م معتقد اس��ت: ش��ركت هاي دانش بنيان 
تضميني ب��راي آينده س��رمايه هاي علم��ي و نخبگان 
كشور هس��تند. امروزه اكثر كش��ورهاي توسعه يافته به 
دنبال بهره مندي از س��رمايه هاي بومي بالقوه موجود در 
كش��ور خود و عالوه بر آنها به دنبال سرمايه هاي انساني 
و افراد متخصص و آموزش ديده از ساير كشورها به  ويژه 
كشورهاي درحال توسعه هستند. در كشور ما تعداد افراد 
نخبه كم نيس��تند؛ لذا چنانچه نخبگان كشور در داخل 

مرزهاي خود مورد حمايت قرار نگيرند اين سرمايه هاي 
مهم را از دس��ت خواهيم داد. سهراب شرفي نايب رييس 
كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران گفت: استارت آپ ها 
اكنون به مهم ترين عوامل توسعه كشور و حل چالش هاي 
اساس��ي تبديل شده اند؛ ولي س��رمايه گذاري تخصصي 
در حوزه اس��تارت آپ ها از مهم ترين نيازهاي اين بخش 
به حس��اب مي آيد. در همين راس��تا مي توان به ظهور و 
ش��كل گيري ش��ركت ها و صندوق هاي س��رمايه گذاري 
تخصصي مثل صندوق هاي س��رمايه گذاري جسورانه يا 
همان وي س��ي ها در كشور اميدوار بود كه الزمه اين امر 

تقويت و حمايت از چنين صندوق هايي است. 

 جذب سرمايه گذار خارجي در استارت آپ ها
عبدالرض��ا بهادري ف��رد، مع��اون توس��عه صنعت و 
اعتباربخشي سازمان فناوري اطالعات ايران گفت: جذب 
س��رمايه گذار خارجي در استارت آپ ها مي تواند عالوه  بر 
ايجاد اشتغال، دس��تاورد هاي بسياري را به ارمغان آورد. 
تس��ريع در توانمندسازي كسب وكارهاي نوپا در ايران به 
 منظور رقابت با شركت هاي بين المللي به انتقال تجربه و 
فناوري هاي به روز و تراز اول جهاني به شكل فزاينده يي 
نياز دارد. علي يقطين، رييس مركز مطالعات تكنولوژي 
 دانشگاه ش��ريف نير معتقد است: اگر يك شركت بزرگ 
در اختيار داش��ته باشيم و سرمايه گذاري هنگفتي براي 
آن در نظر بگيريم به دليل تحريم هاي مختلف و نرسيدن 
م��واد اوليه، ش��ركت در معرض آس��يب هاي جدي قرار 
مي گيرد؛ ولي اگر اين مبلغ در استارت آپ سرمايه گذاري 
شود نه تنها تحريم بر آن اثرگذار نيست بلكه ورودي هاي 
مختل��ف براي تج��ارت وج��ود دارد؛ بنابراين حمايت از 
ش��ركت هاي اس��تارت آپي امري ضروري است و نياز به 
ع��زم ج��دي دولت در تدوي��ن قواني��ن و همكاري هاي 
س��خت افزاري، معنوي و حتي ايجاد بازارهاي صادراتي 
احس��اس مي شود؛ لذا توصيه مي ش��ود دولت بسترهاي 

الزم را براي توسعه فضاي استارت آپ ها فراهم كند. 
ص��ادق بش��يري، عضو انجم��ن حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان نيز گفت: امروزه آحاد جامعه بر اين امر 
واقف هستند كه اعتالي ايران در گرو وضعيت اقتصادي 
است و كسب وكارهاي نوپا تاكنون كمك زيادي به رونق 
بخش اقتصادي جامعه كرده اند. حمايت هاي مالي اقتصاد 
بين المللي نيز پيشگام در اين امر هستند. از سوي ديگر 
الزم به يادآوري اس��ت كه كس��ب وكارهاي س��نتي نياز 
به همكاري بانك ها جهت تس��هيالت مالي داش��تند اما 
ساختار كس��ب وكارهاي نوين به گونه يي است كه بدون 
نياز به كمك هاي مالي و بيش��تر با حمايت  صندوق هاي 
سرمايه گذاري جسورانه كه به ريسك هاي مختلف آشنا 
هس��تند و اس��تارت آپ ها را در رس��يدن به هدف مورد 

نظرشان ياري مي دهند، فعاليت مي كنند. 

ب��ا حماي��ت وي��ژه هم��راه اول، مراس��م تقدير از 
برگزيدگان جايزه مصطفي)ص( برگزار شد. 

ب��ه گ��زارش »تع��ادل« و ب��ه نق��ل از اداره كل 
ارتباط��ات ش��ركت ارتباطات س��يار اي��ران، برندگان 
جايزه مصطف��ي )ص(، معتبرترين جايزه علمي جهان 
اس��الم دي��روز يك ش��نبه 12 آذرماه با حض��ور وحيد 
صدوقي مديرعامل همراه اول، س��ورنا س��تاري معاون 
علمي و فن��اوري رياس��ت جمهوري، علي اكبر صالحي 
رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران، عبدالسالم المجالي 
رييس آكادمي علوم جهان اس��الم، پروفسور مورنسي 
ريي��س فرهنگس��تان علوم جه��ان، عليرض��ا مرندي 
ريي��س فرهنگس��تان علوم پزش��كي ايران، پروفس��ور 
مجيد س��ميعي پزش��ك و جراح مغز و اعصاب ايراني، 
محمدمهدي زاهدي رييس كميسيون آموزش مجلس، 

غالمعل��ي حدادعادل رييس فرهنگس��تان زبان و ادب 
فارس��ي ايران و جمعي از دانشمندان و شخصيت هاي 
برجس��ته جهان اسالم در تاالر وحدت مورد تقدير قرار 

گرفتند. 
همراه اول در راستاي مسووليت اجتماعي خود و با 
رويك��رد حمايت از علم و نوآوري به صورت ويژه از اين 

جايزه حمايت كرده است. 
»محمدامي��ن ش��كرالهي« و »س��امي ارول گلنبه« 
برن��دگان دومي��ن دوره جاي��زه مصطف��ي)ص( بودند 
ك��ه دي��روز جايزه 500ه��زار دالري خ��ود را دريافت 
كردن��د. محمدامين ش��كرالهي م��درك دكتري خود 
را در رش��ته عل��وم كامپيوت��ر و رياضيات از دانش��گاه 
ب��ن آلم��ان درياف��ت كرده و عن��وان ت��ز دكتري وي 
»كمك ب��ه نظريه كدگ��ذاري و پيچيدگ��ي از طريق 

زمينه هاي تابع جبري« است. شكرالهي به دليل ابداع 
 پيش��رفته ترين كده��اي تخصيص خط��اي مخابراتي 
 به نام كد رپتور، برنده دومين دوره از جايزه مصطفي )ص(

ش��ده اس��ت. س��امي ارول گلنبه دانش��مند كامپيوتر، 
مهن��دس الكترونيك و رياضيدان كاربردي اهل تركيه، 
عض��و انجم��ن علمي تركي��ه )انجمن بيليم( اس��ت و 
مقام اس��تادي گبور دنيس در رش��ته مهندسي برق و 
الكترونيك دانشگاه سلطنتي لندن را دارد. وي به دليل 
ارائه مدل و روش هايي ب��راي ارزيابي و بهبود عملكرد 
شبكه هاي كامپيوتري به نام شبكه گلنبه، برگزيده اين 
جايزه شده اس��ت. هدف از برگزاري اين جايزه معرفي 
و تقدير شايسته از برترين هاي علم و فناوري در جهان 
اس��الم، ترويج و تش��ويق به علم آم��وزي و پژوهش در 

جوامع اسالمي است.

كهگيلويه وبويراحمد|
 مديرعامل ش��ركت توزيع و پخش 
فرآورده هاي نفتي كهگيلويه وبويراحمد 
از كش��ف و ضبط 20 ه��زار ليتر نفت 
مارگ��ون  بخ��ش  در  قاچ��اق  س��فيد 

شهرستان بويراحمد خبر داد. 
لطف اهلل مس��عودي در گفت وگو با 
ايسنا افزود: طبق گزارش هاي ارسالي 
به واحدهاي كنترل، نظارت و بازرس��ي و حراست اين شركت با 
هماهنگ��ي  نيروي انتظامي، دس��تگاه هاي امنيتي و قضايي يك 
دس��تگاه كاميون ب��اري با 20 هزار ليتر نفت س��فيد قاچاق كه 
به طرز ماهرانه يي مخزن نفت در آن تعبيه ش��ده بود، كش��ف و 
ضب��ط ش��د.وي بيان ك��رد: در اين خصوص 2 نفر دس��تگير و با 
تش��كيل پرونده تحويل مراجع قضايي ش��ده و تمام 20هزار ليتر 
نفت كشف ش��ده به انبار شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان 
انتقال داده شد. متخلفان كه يك نفر آنها سابقه قبلي داشت، قصد 
داشتند اين محموله نفت سفيد را به خارج از استان انتقال دهند.
مس��عودي تصريح كرد: از اين ميزان س��وخت قاچ��اق 16هزار 
ليتر آن توس��ط متخلفان در مكاني خاص انباش��ته ش��ده بود و 4 
هزار ليتر آن حين حمل كش��ف و ضبط ش��ده اس��ت. ارزش ريالي 
 اين محموله س��وخت قاچاق كشف شده با قيمت فوب خليج فارس
 36 ميليون تومان و با قيمت يارانه يي 3ميليون تومان بوده است. 

مديرعام��ل ش��ركت توزي��ع و پخ��ش فرآورده ه��اي نفت��ي 
كهگيلويه وبويراحمد عنوان كرد: در مجموع با احتساب اين محموله 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون 140هزار ليتر انواع فرآورده هاي نفتي 

قاچاق در استان كشف و ضبط شده است.

 دستگيري قاچاق كنندگان نفت سفيد
در مارگون بويراحمد

گلستان|
اس��تان گلستان  بهزيستي  مديركل 
گفت: طرح پش��تيبان ش��غلي معلوالن 
س��ازمان بهزيس��تي ب��ا حض��ور رييس 
سازمان بهزيستي كشور با افتتاح 2 مركز 

در استان گلستان اجرا مي شود. 
ب��ه گزارش تس��نيم، ابراهيم غفاري 
دي��روز در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
سفر رييس سازمان بهزيستي كشور به گلستان اظهار داشت: 100 
هزار نفر تحت پوش��ش آموزش هاي س��ازمان بهزيس��تي در استان 

گلستان قرار دارند.
وي با بيان اينكه كودك آزاري تحت يك عامل نيست، افزود: عوامل 
مختلفي در اين موضوع دخيل هس��تند ك��ه بايد به ابعاد مختلف آن 
توجه ش��ود كه در سال گذشته 30 كودك در شيرخوارگاه ها پذيرش 
ش��ده و امس��ال در 8 ماه 33 مورد پذيرش شدند. مديركل بهزيستي 
اس��تان گلس��تان به برگزاري همايش وحدت اق��وام با حضور رييس 
سازمان بهزيستي كشور در گلس��تان اشاره كرد و افزود: نياز است به 
وحدت توجه جدي كنيم و قدر وحدت را بدانيم و بايد با ش��كل هاي 
مختل��ف اين وحدت را در جامعه نهادين��ه كنيم. وي تصريح كرد: در 
جامعه بهزيستي معلوالن شيعه و سني از اقوام مختلف داريم و باتوجه 
ب��ه اينكه 12 آذر روز ملي معلولين با هفته وحدت مصادف ش��ده، به 
اين بهانه رييس سازمان بهزيستي ميهمان ما در استان گلستان است. 
مديركل بهزيستي استان گلستان گفت: افتتاح مركز نگهداري معلوالن 
باالي 14 س��ال )بهكوش( توس��ط بخش غيردولتي و آغاز طرح ملي 
پشتيبان شغلي معلوالن سازمان بهزيستي با افتتاح 2 مركز در استان، 

از ديگر برنامه هاي سفر معاون وزير و رييس سازمان بهزيستي است. 

 اجراي طرح ملي پشتيبان شغلي معلوالن
در استان گلستان

همدان|
 مع��اون برنامه ري��زي و امور عمراني 
فرماندار همدان گفت: يك سرمايه گذار 
داخل��ي 9 ميلي��ون يورو ب��راي احداث 
نيروگاه خورش��يدي در اين شهرس��تان 

سرمايه گذاري مي كند. 
رضا زماني ديروز در نشس��ت بررسي 
وضعي��ت اج��راي ط��رح نيروگاه ه��اي 
خورش��يدي در همدان، افزود: سرمايه گذار ياد شده تجربه كافي در 
زمينه احداث نيروهاي خورش��يدي را دارد و قرار اس��ت اين نيروگاه 
در زميني به وسعت 10 هكتار احداث شود. وي ادامه داد: شهرستان 
همدان به دليل استعداد و استاندارد هاي زيست محيطي، پايلوت توليد 
انرژي هاي پاك در كشور مي شود. وي اضافه كرد: موقعيت جغرافيايي 
اين شهرستان براي توليد انرژي پاك و تجديدپذير برق بسيار مناسب 
است و استانداردهاي الزم براي توليد بهينه و تبديل شدن به پايلوت 
انرژي خورشيدي را دارد. وي وجود ويژگي هايي نظير ارتفاع مناسب 
از سطح دريا، زاويه تابش نور خورشيد، جذب نور خورشيد در بيش 
از 280 روز س��ال و وجود زمين هاي مسطح نزديك به ايستگاه هاي 
رفت و برگش��ت برق را از مزيت هاي شهرس��تان همدان براي ايجاد 
نيروگاه هاي خورش��يدي و توليد بهينه برق دانست. معاون فرماندار 
همدان گفت: افزايش نياز به اس��تفاده از انرژي برق در آينده موجب 
فراهم كردن زمينه يي براي تاسيس نيروگاه هاي كوچك با بهره گيري 

از پيمانكاران و سرمايه گذاران بخش خصوصي شده است.
زماني با بيان اينكه تاسيس نيروگاه هاي خورشيدي نياز به زميني 
مسطح دارد، اضافه كرد: امكان واگذاري زمين هاي منابع طبيعي براي 

اجراي طرح هاي اين حوزه فراهم شده است. 

سرمايه گذاري 9 ميليون يورويي براي ساخت 
نيروگاه خورشيدي در همدان

خراسان جنوبي|
 مديرعام��ل ش��ركت آب منطقه يي 
خراس��ان جنوبي گفت: ب��ا اجراي طرح 
زيرزمين��ي  آب  مناب��ع  تعادل بخش��ي 
در اس��تان، 107 ميلي��ون مترمكع��ب 
صرفه جوي��ي در منابع آب��ي مجاز انجام 

شده است.
حس��ين امامي ديروز در گفت وگو با 
ايرن��ا اف��زود: در اين ميان اقدامات صورت گرفته در زمينه انس��داد 
چاه هاي غيرمجاز استان نيز قابل توجه بوده كه مجموع صرفه جويي 
ناش��ي از اين اقدام حدود 5.9ميليون مترمكعب گزارش شده است. 
وي گفت: در س��اليان گذشته به سبب برداشت بي رويه آب از منابع 
زيرزميني و همچنين خشكسالي هاي پياپي سطح آب زيرزميني با 

افت شديدي مواجه شده است.
وي با اشاره به افت سطح آب در دشت هاي استان بيان كرد: 
بر اثر اين افت برخي مناطق ازجمله دشت هاي سرايان و فردوس 
با فرونشست زمين و ايجاد ش��كاف هايي در سطح زمين مواجه 
شده اند. مديرعامل شركت آب منطقه يي خراسان جنوبي با تاكيد 
بر اينكه فرونشس��ت زمين پيام نابودي س��فره آب زيرزميني و 
وق��وع زلزله يي خاموش را به همراه دارد عن��وان كرد: ادامه اين 
روند تبعات خطرناكي مانند نابودي س��فره هاي آب زيرزميني و 
در نتيج��ه نابودي حي��ات منطقه را در پي خواهد داش��ت. وي 
اظهار كرد: براس��اس مصوبات ش��وراي عالي آب كش��ور بررسي 
پديده فرونشس��ت آبخوان هاي ممنوعه كش��ور به عنوان يكي از 
پروژه هاي اصلي طرح تعادل بخشي منابع آبي، به عهده سازمان 

زمين شناسي كشور قرار گرفته است.

107 ميليون مترمكعب آب در خراسان جنوبي 
صرفه جويي شد
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اقتصاد اجتماعي12
اعالم جزئيات »آزمون 

استخدامي« طي هفته آتي
وزير آم��وزش و پ��رورش از اعالم جزئي��ات و زمان 
برگزاري آزمون اس��تخدامي آموزش و پرورش در اوايل 
هفته آينده خبر داد. محمد بطحايي در حاش��يه مراسم 
تجليل از خادمين نماز در پاسخ به پرسشي درباره زمان 
برگزاري آزمون استخدامي آموزش و پرورش اظهار كرد: 
يك كندي كار در اين خصوص پيش آمده است. او افزود: 
اميد اس��ت جزئيات آزمون اوايل هفته آينده مشخص و 
اعالم شود. هنوز زمان آن مشخص نيست و يك بخشي 
از اشكال ناشي از اين است كه برخي ظرفيت ها به دليل 

حدنصاب نداشتن نمره خالي مانده است. 
وزير آموزش و پرورش درباره ماندگاري قهرمانان ملي 
در كتب درس��ي گفت: ريزعلي خواجوي، دهقان فداكار 
حذف نشده و در كتاب فارسي هست و در درس سيماي 
فداكاران به همراه برخي ديگ��ر از ايثارگران و فداكاران 
اش��اره يي هم به وي ش��ده اس��ت. بطحاي��ي ادامه داد: 
همينطور كه در تاريخ جلو مي رويم مصاديق متعددي از 
فداكاران را در كشور شاهديم كه حقي به گردن ما دارند 
و به تناوب از همه ف��داكاران كه در عرصه هاي مختلف 
از خود گذش��تگي داش��تند نام مي بريم و خاطره شان را 

گرامي مي داريم. 
ب��ه گفته او، آم��وزش و پ��رورش از موفق ترين و پر 
تالش ترين دستگاه هاي اجرايي در برپايي نماز جماعت 
اس��ت كه نس��بت به برپايي نماز در حوزه هاي مختلف 
اداري و س��تادي و مدارس اقدام مي كن��د. اميدواريم با 
فراهم كردن بس��ترهاي مناس��ب و رفع موانع كه باعث 
مي شود نمازگزاران رغبت كمتري به برپايي نماز جماعت 
داش��ته باش��ند در آينده ش��اهد باشكوه تر ش��دن نماز 

جماعات باشيم. 

عمليات ضربتي پليس براي 
جمع آوري 1000 معتاد متجاهر

پليس معتادان را جمع آوري مي كند، بهزيستي مدتي 
آنها را نگهداري مي كند و دوباره رها مي ش��وند به چرخه 
اعتياد برمي گردند؛ چراكه نه بازپروري ش��ده اند و شغلي 
دارند نه جايي براي زندگي. به پاتوق هاي قبلي برمي گردند 

و دوباره چرخه از نو. 
رييس پلي��س پايتخت دي��روز از دس��تگيري بيش 
 از 300 خرده ف��روش موادمخ��در و جم��ع آوري بال��غ بر

1000 معت��اد متجاهر در عمليات ضربتي ش��نبه ش��ب 
پليس خبر داد. سردار حسين رحيمي اظهار كرد: در ادامه 
سلس��له عمليات هاي پليس در برخورد با توزيع كنندگان 
موادمخدر و جمع آوري معتادان متجاهر عملياتي در سطح 
تمامي يگان هاي پليس مب��ارزه با موادمخدر در پايتخت 
ب��ه مرحله اجرا در آمد كه تا به اين لحظه براس��اس اين 
عمليات، بالغ ب��ر 1000 معتاد متجاهر در نقاط مختلف 
 شهر دستگير شده اند. او با بيان اينكه ماموران ما بيش از
300 خرده فروش موادمخدر را شناسايي و دستگير كردند، 
اظهاركرد: در اين عمليات 7 باند فروش عمده موادمخدر 
نيز شناس��ايي و منهدم ش��د و در مجموع 54 كيلوگرم 
موادمخدر از اين افراد كشف شد. رييس پليس پايتخت با 
بيان اينكه در بحث مبارزه با معتادان و موادمخدر پليس 
ب��ا جديت اقدامات خود را انج��ام مي دهد، گفت: برخورد 
با خرده فروشان موادمخدر و جمع آوري معتادان متجاهر 
ادامه دارد. او در پاس��خ به سوالي درباره بازگشت معتادان 
به سطح جامعه اظهار كرد: ما از جمع آوري معتادان خسته 
نمي ش��ويم و طبق وظايفي كه قانون برعهده ما گذاشته 
اقدام به دستگيري معتادان متجاهر كرده ايم. در ميان افراد 
و معتادان دستگير شده كساني هستند كه بيش از 7، 8، 
10 و حت��ي 20 بار هم جمع آوري ش��ده اند اما ما باز هم 
اق��دام به جمع آوري آنان خواهيم كرد و ما هم اميدواريم 
ديگر دس��تگاه هاي مسوول نيز به كمك پليس آمده و به 
وظايف خود عمل كنند. رييس پليس پايتخت تاكيد كرد: 
امروز اگر پليس نس��بت به جم��ع آوري معتادان متجاهر 
اقدام نكند، آنها ديگر افراد را نيز به اين ورطه كش��انده و 
تعدادشان بيشتر مي شود ضمن اينكه برخورد با اين افراد 
به عنوان يك دغدغه از سوي شهروندان محسوب مي شود. 
وي گفت: معتادان متجاهر جمع آوري ش��ده بعد از 
طي س��ه ماه بايد به مراكز بازپروري بروند اما متاسفانه 
مراكز بهاران كه از س��وي شهرداري تهران ايجاد شده 
تقريبا خالي اس��ت و بايد ش��رايطي ب��راي بازپروري و 

حضور اين افراد فراهم شود. 

اختصاص ۵00 ميليون تومان 
براي حفاظت از يوز

سرپرس��ت معاونت محيط زيس��ت طبيع��ي و تنوع 
زيستي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ضمن ارزيابي 
مثبت از عملكرد پروژه بين المللي يوزپلنگ از اختصاص 
500 ميلي��ون تومان به پروژه يوز از محل طرح هاي تنوع 
زيستي خبر داد.  يوز پلنگ آسيايي يكي از نادرترين ترين 
گربه س��انان جهان و بعد از شير و ببر، سومين گربه سان 
بزرگ ايراني اس��ت كه در خطر نابودي و انقراض قراردارد 
و ايرانيان حافظان آخرين بازمانده هاي يوزپلنگ آسيايي 
يا يوزپلنگ ايراني در جهان هس��تند. اين جانور در سطح 
مناطق بياباني زندگي مي كند و سال هاس��ت كه نسل آن 
در معرض نابودي كلي قرار دارد. بر اساس آخرين نظرات 
كارشناس��ي، جمعيت اينگونه نادر زي��ر 50 فرد ارزيابي 
مي ش��ود. دامداري سنتي، توس��عه معدن كاري، احداث 
جاده ها در كنار خشكسالي و تغيير اقليم تهديدات اصلي 

بقاي يوز به حساب مي آيد. 
اختالف نظر در مورد اثرگذاري اجراي پروژه حفاظت 
يوزپلن��گ و عملكرد اي��ن پروژه بين الملل��ي به يكي از 
س��وژه هاي مهم اين روزهاي حوزه حيات وحش كشور 
تبديل ش��ده اس��ت. حميد ظهرابي -سرپرست معاونت 
محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت- در آس��تانه »روز جهاني يوزپلنگ« به 
ايسنا گفت: مباحثي كه در مورد پروژه حفاظت يوزپلنگ 
مطرح مي ش��ود؛ با تكيه بر مجموعه ي��ي از اعداد و ارقام 
ارائه شده در س��ال هاي گذشته است و وقتي اين اعداد 
با آمار امروزي مقايس��ه مي ش��ود، اين ذهنيت را ايجاد 
مي كند كه همزمان با اجراي پروژه يوز، جمعيت اينگونه 

كاهش يافته است. 
او در ادام��ه در م��ورد برنامه خ��روج دام ها در منطقه 
حفاظت شده توران با اشاره به اينكه تمام منابع نقدي كه 
در حوزه محيط زيست طبيعي وجود داشت؛ براي پروژه 
يوز كنار گذاشته شده است، گفت: تاكنون از محل طرح 
تنوع زيستي 500 ميليون تومان نقد براي خريد آغل هاي 
دام��داران و حقوق عرفي و خ��روج دام از منطقه توران و 
ساير زيستگاه هاي اصلي تخصيص داده شده است. مابقي 
نياز پروژه را نيز سعي داريم با اختصاص يك و نيم ميليارد 

تومان وجه نقد از سازمان برنامه و بودجه تامين كنيم. 

اخبار

بررسي هزينه هايي كه مصرف باالي دارو به سيستم درماني كشور وارد مي كند

طرح هاي نيمه كاره براي مقابله با مصرف بي رويه دارو
ريحانه جاويدي  

طبق آمار س�ازمان جهاني بهداشت،  ايران 
از نظر مصرف دارو در رده 20 كش�ور نخس�ت 
دنيا قرار داشته و در آسيا بعد از چين در مقام 
دوم اس�ت. اگرچه تجويزهاي خودسرانه دارو 
ميان ايراني ها يكي از عوامل باال بودن س�رانه 
مصرف دارو در ايران اس�ت، اما بيمارستان ها 
ه�م در اين چرخه معي�وب از بازيگران اصلي 
هستند. تجويزهاي غيرمنطقي سبب مي شود 
نه تنها هزينه بسياري بر بيماران تحميل شود، 
 بلك�ه نظام س�المت هم متحمل ضرر ش�ده و 
س�االنه مبل�غ قاب�ل توجهي را ص�رف تامين 
داروي م�ورد نياز چه از طريق واردات و چه از 

شركت هاي داخلي كند.
  

 برخي كارشناس��ان از س��ونامي مص��رف دارو 
ياد ك��رده و معتقدند ادامه چنين روندي س��رمايه 
بهداشتي كش��ور را مي بلعد و بودجه يي كه بايد در 
بخش هاي ضروري ت��ر از جمله بخش درمان صرف 
شود، در چرخه توليد و واردات دارو هزينه مي شود. 
ب��ا اين وج��ود هنوز هم برخي مس��ووالن معتقدند 

سونامي مصرف دارو واقعيت ندارد. 
اكبر عبدالهي، مديركل نظارت بر دارو س��ازمان 
غ��ذا و دارو درب��اره اين موضوع مي گوي��د: »اينكه 
گفته مي شود ايران نخستين مصرف كننده دارو در 
دنياس��ت، اشتباه اس��ت. بازار دارويي جهان از نظر 
ارزش��ي، ح��دود 900 ميليارد دالر اس��ت. با توجه 
ب��ه جمعيت هفت ميلياردي جهان، س��رانه مصرف 
داروي دني��ا تقريب��ا 150 دالر ام��ا س��رانه مصرف 

داروي ايران 50 دالر است.«
او نه تنها با س��ونامي مصرف دارو مخالف اس��ت 
بلكه معتقد اس��ت ايران در اين زمينه در رده پايين 
هم ق��رار دارد. عبدالله��ي مي گويد: »ب��ا توجه به 
س��رانه 50 دالري داروي ايراني ها، همين االن هم 
از ميانگين س��رانه دارو در جهان پايين تر هس��تيم 
و ايراني ها از نظر ارزش��ي يك سوم ميانگين جهاني 
دارو مصرف مي كنند و حتي ميانگين سرانه مصرف 
دارو از نظر ارزشي در ايران از كشورهايي مانند هند 

و چين نيز كمتر است.«
ب��ا اين وجود آمارهاي منتش��ر ش��ده از س��وي 
س��ازمان بهداش��ت جهاني حكايت ديگ��ري دارد. 
براس��اس اين آمار ه��ر ايراني به طور متوس��ط در 
طي يك س��ال 339 بار دارو مي خورد كه اين رقم 
چهار برابر آمار جهاني است. سرانه مصرف داروهاي 
تزريقي در ايران حدود 11/4درصد است، كه تقريبا 
چهار برابر اين ميزان در جوامع توس��عه يافته است. 
سرانه كلي مصرف دارو در ايران سه برابر استاندارد 

جهاني اس��ت. درمجموع حدود 40 درصد از مردم 
ايران به صورت خودس��رانه دارو مص��رف مي كنند. 
چي��زي در ح��دود دو نف��ر از هر پنج نف��ر ايراني. 
ميانگي��ن اقالم دارويي در جه��ان حدود2 قلم دارو 
در هرنس��خه است و اين ميزان در ايران3 تا 4 قلم 

است. 

 چرا در ايران مصرف دارو بي رويه است؟
اگرچه ناآگاهي م��ردم از عوارض مصرف بي رويه 
دارو يك��ي از عوامل اصلي در اي��ن روند غيرمنطقي 
اس��ت،  اما كارشناس��ان معتقدند دالي��ل ديگري را 
ه��م مي ت��وان براي اي��ن موضوع برش��مرد. عليرضا 
شهپرس��ت،  مديرعام��ل يك��ي از ش��ركت ها پخش 
سراسري دارو و تجهيزات پزشكي درباره اين موضوع 
به »تعادل« مي گويد: »آنچه در بيمارس��تان ها سبب 
مص��رف بي روي��ه دارو مي ش��ود را مي توان در س��ه 
عام��ل خالصه ك��رد. در وهله نخس��ت،  پايين بودن 
قيم��ت دارو در بيمارس��تان هاي اي��ران نس��بت به 
بيمارستان هاي كشورهاي منطقه است. مورد بعدي 

نبود نظارت است،  ش��ركت هاي بيمه بر نسخه هايي 
ك��ه براي بيم��اران تجويز مي ش��ود نظ��ارت مدون 
ندارن��د كه اي��ن موضوع نه تنها ب��ار مالي با خود به 
همراه مي آورد،  بلكه در بس��ياري از موارد مش��اهده 
مي ش��ود در يك نس��خه داروهايي تجويز شده كه با 
يكديگر س��نخيت ندارند. از س��وي ديگر مي توان به 
پروتكل هايي اش��اره كرد كه در بيمارستان ها حاكم 
اس��ت،  بنا بر اين پروتكل ها اگر بيماري براي درمان 
به بيمارستان مراجعه كرد،  بايد درصد مشخصي دارو 
برايش تجويز شود كه اين سيستم بايد تغيير كند.«

او اف��زود: »نتيج��ه وجود چنين وضعي س��بب 
مي ش��ود هزينه بيمه ها باال رود حال آنكه با نظارت 
دقيق مي ت��وان در منابع مالي صرفه جويي كرد. در 
حال حاضر نظارت بيمه بر بخش تجهيزات پزشكي 
وضع مناس��بي دارد اما در بخش دارو جدي گرفته 
نمي ش��ود. زماني كه پزش��ك براي بيمار تجهيزات 
ارتوپدي يا م��واردي از اين قبي��ل تجويز مي كند، 
بيمه نسخه را با نياز بيمار تطبيق مي دهد اما مشابه 

اين رويه در بخش دارو وجود ندارد.«

 چشم اميد به كميته نظارت بر دارو
ش��ايد نتوان به راحتي و در كوتاه مدت فرهنگ 
مصرف خانگي دارو را تغيير داد اما آمار و ارقام هاي 
ارائه ش��ده آنق��در جدي هس��تند كه دول��ت بايد 
ورود ج��دي ب��ه آن بخ��ش از روند بي روي��ه دارو 
كه در بيمارس��تان ها رخ مي دهد داش��ته باش��د از 
همي��ن رو از س��ال 1393 بود كه قرار ش��د بخش 
مراقبت هاي دارويي در بيمارستان ها راه اندازي شود 
تا از مصرف ب��دون كنترل و تجويزهاي غيرمنطقي 
دارو جلوگيري به عمل آيد اما روند پيش��رفت اين 
طرح آن قدر كند بود كه چرخه معيوب مصرف دارو 
همچنان در بيمارس��تان ها ادامه دارد. با اين وجود 
اگرچ��ه هنوز طرح قبلي به درس��تي به س��رانجام 
نرس��يده است، اما حال صحبت از كميته نظارت بر 
دارو ه��م به ميان آمده اس��ت. كميته يي كه رييس 
س��ازمان غذا و دارو كش��ور از آن به عنوان راه حلي 
ب��راي مصرف منطق��ي دارو ياد مي كن��د. غالمرضا 
اصغري مي گوي��د: »بحث مصرف منطق��ي دارو از 
موضوعاتي است كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد، 

درحالي كه از اهميت بس��زايي برخوردار است، بايد 
توج��ه كرد كه مصرف زياد دارو مانند س��م اس��ت. 
بنابراين هرچقدر دارو را بجا و درست مصرف كنيم، 

بيشتر به سالمت مان كمك مي كند.«
اگرچه مس��ووالن وزارت بهداش��ت اميدوارند با 
فعال شدن اين كميته،  مصرف دارو در بيمارستان ها 
منطقي شود، اما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
اي��ن طرح را يك راهكار موقت��ي مي دانند به طوري 
ك��ه حيدرعلي آبادي، نماين��ده اصفهان در مجلس 
ش��وراي اس��المي و عضو كميس��يون بهداش��ت و 
درم��ان مجلس درب��اره اين موض��وع مي گويد: »تا 
اجراي راهنمايي ه��اي باليني در دس��تور كار قرار 
نگيرد موضوع نظارت راهگشا نخواهد بود و گره يي 
از مش��كالت سيستم بهداش��ت و درمان كشور باز 

نخواهد كرد.«

 كميته نظارت راهكار موقتي است
نماين��ده اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي 
افزود: در واقع مشكالت زماني رفع مي شود كه نظم 
بخشي به سيستم بهداشت يعني تهيه گايدالين ها، 
برنامه ريزي براي اجراي سيستم ارجاع و سطح بندي 

خدمات در دستور قرار گيرد. 
وي ادام��ه داد: البت��ه اين سيس��تم باي��د آگاهانه 
و هوش��مند باشد و نبايد كس��اني كه ذي نفع بوده و 
جهت منافع تخصصي خود به مسائل نگاه مي كنند در 
حيطه تصميم گيرندگان سيستم ارجاع و تهيه كنندگان 
راهنمالي باليني باش��ند. نماين��ده اصفهان در مجلس 
دهم، ادامه داد: نظارت بدون راهنماي باليني و سيستم 
ارج��اع كارايي ندارد و اظهارات برخي مس��ووالن براي 

تشديد نظارت ها صرفا جهت كاهش تنش هاست. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اس��المي يادآور ش��د: براي تحقق مص��رف منطقي و 
اصول��ي دارو در بيمارس��تان ها بايد اج��راي راهنماي 
باليني در كنار نظارت قوي و مس��تمر در دس��تور كار 

قرار گيرد. 
آنچه بايد از س��وي مس��ووالن وزارت بهداشت 
مورد توجه قرار گيرد،  توجه به اين نكته اس��ت كه 
مصرف بي رويه دارو در نه تنها بار مالي بس��ياري را 
به بدنه سالمت كش��ور وارد مي كند، بلكه خطرات 
جاني موردي است كه نمي توان چشم بر آن بست. 
بنابر آمارهاي ارائه ش��ده از سوي سازمان پزشكي 
قانوني كش��ور،  س��االنه نزديك ب��ه 700 نفر بر اثر 
مس��موميت با دارو جان خود را از دس��ت داده اند. 
مرگ ناش��ي از مس��موميت هاي دارويي از س��ال 
1389 تا 1393 هر س��اله افزايش داشته است كه 
يك��ي از عوام��ل آن مي تواند مصرف خودس��رانه و 

غيرمنطقي دارو باشد. 

نياز به روش هاي نوين براي مديريت آب 
بارش باران در سال هاي گذشته كاهش يافته است و 
از طرفي، حفر چاه هاي غيرقانوني در سال هاي بين 84 
تا 92، منابع آبي كشور را با تهديد جدي روبه رو كرده 
است. سياست هاي غلط در كنار خشكسالي و كاهش 
بارندگ��ي، چند رودخان��ه و درياچه را با تهديد جديد 
خشكي روبه رو كرده و كشاورزي و آبياري سنتي نيز، 
منابع آبي كشور را هدر مي دهد. يك عضو كميسيون 
كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس معتقد است: 
براي مديريت صحيح آب عالوه بر توسعه آبياري نوين 
بايد روي عمليات آبخي��زداري و آبخوان داري تمركز 
ش��ود. ما بايد تزريق آب ب��ه حوضه هاي زيرزميني را 
مديريت كنيم. در شرايط كنوني دو حالت وجود دارد 
يا بايد آن قدر بارندگي داش��ته باش��يم كه منابع آبي 
ما از آب س��رريز ش��وند يا با روش هاي نوين آب را به 
حوضه هاي آبريز، قنات ها و چاه منتقل كنيم كه اين 

امر مستلزم بودجه كالني است. 
نظ��ر افضلي درباره مديري��ت صحيح منابع آبي 
بيان كرد: برداش��ت از حوزه آب هاي زيرزميني بايد 
با ميزان آب تزريق ش��ده به اين حوضه ها به تعادل 
رس��د، چرا كه اگر به طور متوالي برداش��ت داش��ته 

باش��يم و تزريق آب به اي��ن حوزه ها صورت نگيرد، 
تراز منفي مي ش��ود و به دنبال آن با مشكل مواجه 

خواهيم شد. 
او در ادام��ه اظه��ار ك��رد: مجلس ب��راي اجراي 
عمليات آبخيزداري و آبخ��وان داري طرح دوفوريتي 
داده اس��ت. اجازه دادي��م 300 ميلي��ون دالر براي 
روش هاي آبياري صرف شود. از همين منبع مي توان 
ب��راي الي��ه روبي قنات ه��ا، عمليات آبخي��زداري و 
آبخوان داري و انتقال سيالب ها در مناطق كوهستاني 
به آبخيزها، اس��تفاده ش��ود. اين امر سبب مي شود 
ت��ا تعادل حفظ ش��ود و از خش��ك ش��دن قنات ها 
جلوگيري شود و همچنين مقدار آبي هم كه موجود 
اس��ت، احيا شود. شكل گيري س��تاد احياي قنات ها 
در س��طح كش��ور نيز مي تواند ايده مناس��بي براي 
مديريت اين حوزه باشد. نماينده نهبندان در مجلس 
بيان كرد: كش��ورهاي توس��عه يافته اروپايي داراي 
2000ميلي متر بارندگي در س��ال هس��تند. ما بايد 
با توجه به ش��رايط كش��ورمان اقدامات الزم را انجام 
دهيم. در حال حاضر ما با يك كمربند خشكي مواجه 
هستيم كه ميزان بارندگي را به طور متوسط به70 و 

80 ميلي متر كاهش داده اس��ت و در كش��ور ما نيز 
ميزان بارندگ��ي از 250 ميلي متر به 210 ميلي متر 
در حال كاهش اس��ت. افضلي اظه��ار كرد: اقداماتي 
كه ما براي مديري��ت آب باتوجه به كمبود بارندگي 
در حال انجامش��ان هس��تيم مانند آبخ��وان داري و 
آبخي��زداري و روش هاي نوين آبياري اقدامات خوبي 
بوده است. در بحث آبياري واضح است كه آبياري به 
روش غرقابي روش نامناسبي محسوب مي شود، چرا 
كه در كش��ور ما ميزان تبخير نيز بسيار زياد است و 
در حال حاض��ر آبياري قطره يي صورت مي گيرد كه 
ما حتي مي گوييم بايد به آبياري ريشه يي برسيم. ما 
بايد روش ها آبياري را مدرن كنيم. افضلي در ادامه به 
ايس��نا گفت: براي مديريت صحيح آب ما نمي توانيم 
براي تمام نقاط كش��ور از يك روش استفاده كنيم؛ 
چرا كه ايران كشوري است با چندين اقليم متفاوت. 
ما باي��د براي هر قس��مت از كش��ور از يك روش و 
نس��خه متفاوت اس��تفاده كني��م. در بحث مديريت 
آب ما مش��كل دانش نداريم بلكه در بحث مديريت 
و بحث مالي كمي دچار مش��كل هستيم. در منطقه 
زابل چاك چاني را درست كرده ايم كه متاسفانه آب 

به ميزان زيادي تبخير مي ش��ود و در همين راس��تا 
طرح استفاده از توپ هاي سياه در داخل آب ها براي 
پوشش سطح آب و به حداقل رساندن ميزان تبخير 
مطرح شده بود و بحث بود كه يك شركت خصوصي 

اين طرح را اجرا كند. 
او افزود: از طرح ها و ابداعات جديد بايد حمايت 

اقتصادي صورت گيرد به طوري كه يك اختراع بايد 
در سطح پايلوت اجرا شود و اگر مناسب بود تعميم 
داده شود. خود مردم نيز به اهميت آب پي برده اند 
و در منطق��ه بيرجن��د و خراس��ان جنوبي اقداماتي 
انج��ام داده ان��د و به اين نتيجه رس��يده اند كه يك 

قطره آب هم ارزشمند است. 

 دي��روز روز جهاني معلوالن بود؛ اما در اي��ران، نه قانون جذب
3 درصدي معلوالن در دستگاه هاي دولتي اجرايي شده، نه معابر و 
وس��ايل حمل و نقل عمومي و شهر، براي تردد معلوالن استاندارد 
است. رييس فراكسيون معلوالن با انتقاد از نگرش منفي دستگاه ها 
ب��ه جذب معلوالن، گفت: اليحه حماي��ت از حقوق معلوالن تاثير 

مهمي درحفظ حقوق شهروندي اين قشر دارد. 
زه��را س��اعي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه از س��ال 83 تاكنون 
دس��ت اندازي هاي بسياري دربررس��ي اليحه حمايت از حقوق 
معلوالن صورت گرفته است، گفت: بررسي اين اليحه متاسفانه 
بس��يار زمان بر و در طول بررسي مدام از دستوركار نمايندگان 
درمجلس خارج ش��ده اس��ت، اما در دولت يازدهم بررس��ي و 
تعيي��ن تكليف اي��ن اليحه مجدد دردس��توركار ق��رار گرفت؛ 
هرچند كه دراين زمان هم ايراداتي از س��وي ش��وراي نگهبان 
درتصويب قانوني اليحه مطرح شد. او با بيان اينكه مجلس دهم 
به ويژه كميس��يون اجتماعي از ابتدا بررسي اين اليحه را جزو 
 اولويت هاي كاري خود قرار داد، افزود: پس از تشكيل فراكسيون 
معلوالن با توجه به درخواست ها و پيگيري هاي متناوب معلوالن 
دركشور بررسي اين اليحه با شتاب و درجلسات متعددي مورد 
پيگيري قرار گرفت. وي با اش��اره به اينكه دركنار فراكس��يون 
معلوالن كميسيون مشتركي نيز براي اين موضوع تشكيل شد، 
به خانه ملت گفت: در طي چند ماه گذش��ته جلس��ات بسياري 
با گروه هاي مرجع و با حضور معلوالن برگزار ش��د، ضمن اينكه 
تمامي نظرات معلوالن در اين باره شنيده و نقاط ضعف و قوت 
اليحه به روش��ني احصاء  شد؛ بنابراين اليحه مذكور در35 ماده 
و 10 فصل دركميس��يون مش��ترك به تصويب رسيد. ساعي با 
بيان اينكه اليحه براي بررس��ي درصحن علني مجلس به اداره 
قوانين ارجاع ش��ده است، گفت: اميدواريم با بررسي اين اليحه 
درصح��ن علني مجلس قانون قابل قبولي براي معلوالن مصوب 

ش��ود، بطورحتم تصويب قانون پس از 13 س��ال تاثير بسياري 
درحل مش��كالت معلوالن دارد؛ ضمن اينكه دس��تگاه ها پس از 
تصويب قانون ملزم هس��تند خدماتي را براي رفاه حال معلوالن 

به شكل فردي و اجتماعي ارائه دهند. 
اين نماينده مردم درمجلس دهم، با تاكيد براينكه ازنقاط قوت 
اليحه حمايت از حقوق معلوالن الزام دس��تگاه ها به حفظ حقوق 
ش��هروندي براي اين افراد اس��ت، افزود: متاسفانه تاكنون حقوق 
ش��هروندي براي معلوالن به درستي ديده نش��ده است، بنابراين 
اين اليحه مي تواند شروعي براي رعايت حقوق شهروندي معلوالن 
باش��د. رييس فراكس��يون معلوالن با بيان اينكه عدم اس��تفاده از 
معلوالن خالق بطورحتم به ضرر توس��عه و پيشرفت كشور است، 
تصريح كرد: درقانون قبلي اختصاص 3 درصد س��هم براي جذب 
معلوالن دردس��تگاه ها وجود داشت، اما اين قانون اجرايي نشده و 
بايد نسبت به عملكرد دس��تگاه ها درجذب معلوالن نظارت كرد؛ 
هرچند كه نگرش دس��تگاه ها در اين خصوص منفي اس��ت؛ البته 
دراليحه فعلي براي برخي مشاغل مانند تلفنخانه ها سهميه جذب 

تا 60 درصد هم ديده شده است. 

جذب ۳ درصدي معلوالن پشت درهاي بسته دستگاه هاي دولتي
س��ه سال پيش بود كه رحمت اهلل حافظي رييس كميسيون 
س��المت شوراي شهر تهران در جلس��ه علني شورا تصاويري را 
نش��ان داد كه حكايت از آبياري مزارع جنوب تهران با فاضالب 
داش��ت. اين موضوع آن زمان با واكنش هاي زيادي همراه بود، 
چراكه س��المت ش��هروندان تهران را به ش��دت تهديد مي كرد. 
گرچ��ه فرماندار تهران مدتي بعد اعالم ك��رد كه جلو آبياري با 
فاضالب گرفته ش��ده، اما مس��تندات بعدي نش��ان داد كه اين 

آبياري همچنان به همان شيوه ادامه دارد. 
حاال با گذش��ت چند سال از طرح اين موضوع، عضو مجمع 
نمايندگان اس��تان تهران گفت: متاس��فانه همچن��ان داليل و 
ش��واهد دال بر صحت آبياري مزارع جن��وب تهران با فاضالب 
وج��ود دارد. فاطمه ذوالقدر در رابطه با اظهارت يكي از اعضاي 
شوراي شهر مبني بر روش غلط دفن زباله هاي شهري در جنوب 
تهران به خانه ملت گفت: دفن غيراصولي زباله ها در حال حاضر 
به معضل عمده كش��ور تبديل شده به گونه يي كه با بي توجهي 
شيرابه هاي حاصل از اين زباله ها با ورود به زمين هاي كشاورزي 
مناب��ع آب را تحت تاثير قرار داده اس��ت. نماينده تهران، ري، 
شميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي از 
آبي��اري مزارع جنوب تهران با فاض��الب انتقاد كرد و گفت: هر 
چند اين موضوع بارها از س��وي برخي مس��ووالن انكار شده اما 
متاس��فانه داليل و شواهد دال بر صحت و سقم و عدم مديريت 
اين موضوع داشته و با وجود پيگيري ها و مكاتبات مكرر صورت 
گرفته از مسووالن وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو جواب 

درستي به ما داده نشده است. 
او يادآور ش��د: گفته مي شود كشاورزان به دليل خشكسالي 
و عدم دسترس��ي مناسب به آب س��الم از فاضالب براي آبياري 
مزارع اس��تفاده مي كنند كه الزم است، بررسي اين موضوع در 
دستور كار دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد. اين نماينده مجلس 

با تاكيد بر اينكه مش��كالت و معض��الت پايتخت بايد با تعامل 
مناس��ب ميان اعضاي ش��وراي ش��هر و مجمع نمايندگان حل 
شود، تصريح كرد: اميدواريم با همفكري و همكاري ميان اعضا 
بتوان راهكارهاي اساسي و اصولي براي مديريت معضالت عمده 
ته��ران مانند آاليندگي هوا، دفع نامناس��ب پس��ماند و آبياري 

مزارع با فاضالب اتخاذ شود. 
او ب��ا بيان اينكه موضوع نظارت بر اج��راي طرح هاي جامع 
مديريت پسماند در برنامه ششم توسعه ذكر شده است، تصريح 
كرد: در برنامه شش��م توس��عه دولت مكلف ش��ده طي 5 سال 
مديريت مناس��بي در وضعيت پس��ماندها داشته باشد تا با اين 
اقدام هم دفن زباله به درس��تي انجام ش��ود و هم بتوان از آن 
كس��ب درآمد كرد بنابراين انتظار مي رود اجراي اين مصوبه در 
اولويت قرار گيرد. عضو مجمع نمايندگان اس��تان تهران افزود: 
صنعت طالي كثيف در دنيا درآمدزايي و اشتغال زايي مناسبي 
را داش��ته و ض��رورت دارد ايران نيز با اس��تفاده از تجارب اين 
كشورها و اس��تفاده از تكنولوژي هاي نوين در اين سمت و سو 

گام بردارد. 

بخشي از مزارع جنوب تهران با فاضالب آبياري مي شود
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4 ابزار شهرداري براي دور زدن تنگناي مالي
گروهراهوشهرسازي

بده��ي 55 هزارميلي��ارد توماني مي��راث مديريت 
قاليباف بر ش��هر تهران است و اين موضوع كار را براي 
مديريت ش��هري جديد به وي ��ژه در تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام سخت كرده است. از سويي، برخي از طلبكاران 
ش��هرداري تهران از ابزاره��اي قانوني قدرتمندي براي 
وصول مطالبات خ��ود برخوردارند. به طور مثال هفته 
گذشته خبري منتشر شد كه سازمان تامين اجتماعي 
به دليل عدم دريافت مطالبه 470ميليارد توماني خود 
تا پايان س��ال 1394 حساب هاي شهرداري را مسدود 
كرده است. از س��وي ديگر برخي پروژه هاي شهري را 
نيز نمي توان نيم��ه كاره رها كرد ازجمله تكميل خط 
7مترو كه در دوره گذشته با حاشيه هاي بسيار افتتاح و 
در مديريت جديد به دليل عدم ايمني الزم بسته شد. 
در چنين شرايطي، محسن پورسيدآقايي، معاون حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تهران در جلسه روز گذشته 
شوراي شهر از شيوه هاي جديد تامين مالي تكميل خط 

7 و ساخت خط 6 مترو خبر داد. 
وي با بيان اينكه براي ايمن س��ازي خط 7 نيازمند 
370ميليارد تومان اعتبار هس��تيم، گفت: مقرر ش��ده 
100ميليارد تومان از محل واگذاري زمين به بانك شهر 

به تكميل خط 7 تهران اختصاص داده شود. 
پورس��يدآقايي همچني��ن با بيان اينك��ه به دولت 
پيش��نهاد داده ايم كه براي حل مشكالت خط مترو 6 
و 7 در دو مرحله 2000ميليارد تومان اوراق مشاركت 
منتشر كند، گفت: درحال پيگيري اين موضوع هستيم. 
درح��ال حاضر مي ت��وان از توان بخ��ش خصوصي در 
توس��عه مراكز معاينه فني، پاركينگ ها و اتوبوس��راني 
اس��تفاده كرد. وي همچنين درخصوص جذب اعتبار 
خارجي گفت: فاينانس براي خطوط 3،6 و7 در دست 
اقدام است كه بايد پيگيري شود. اما بايد اعالم كنم كه 
بيش��ترين مراوده ما در حوزه فاينانس با چين بوده كه 
حداقل در 6 س��ال گذشته حتي يك ال سي فاينانس 
هم باز نش��ده اس��ت. به گفته پورس��يدآقايي، احداث 
ش��ركت مجتمع هاي ايس��تگاهي براي بارگذاري روي 
ايستگاه ها براساس طرح جامع براي تامين هزينه هاي 

مترو در دستور كار قرار گرفته است. 

تشكيلدوبارهيكشركتمنحله
معاون شهرداري تهران با بيان اينكه يكي از سواالت 
اعضاي ش��وراي ش��هر بحث ش��ركت مطالعات جامع 
حمل و نقل بود، گفت: درحال حاضر ارزيابي هاي الزم 
درخصوص تش��كيل مجدد اين ش��ركت درحال انجام 
است و كارشناسان دادگستري درحال بررسي آخرين 

صورت هاي مالي اين شركت هستند. 
وي همچنين از تدوين برنامه يي براي فرهنگسازي 
در رانندگان تاكس��ي خبر داد و در عين حال گفت: به 
مراك��ز علمي كاربردي در معاون��ت حمل و نقل اعالم 
كرده ايم كه از پذيرش دانشجو به صورت مدرك گرايي 
خ��ودداري كنن��د و صرف��ا در چارچ��وب دوره ه��اي 

كوتاه مدت و تخصصي كار پيش برود. 
وي همچنين از راه ان��دازي كتابخانه هاي ديجيتال 
در مترو خبر داد و گفت: اين مهم در راس��تاي ارتقاي 
فرهن��گ كتابخواني اس��ت كه با توس��عه اينترنت در 
ايستگاه هاي مترو و در بستر موبايل اين كتابخانه هاي 
ديجيتال ايجاد مي ش��ود. درحال حاض��ر 15قرارداد با 

دانشگاه هاي مختلف كشور پيرامون بررسي هاي علمي 
طرح ها منعقد شده همچنين براي مطالعه طرح جامع 
حمل و نقل تهران با دانشگاه هاي تهران و شريف رايزني 

كرديم تا ابعاد مختلف اين طرح جامع بررسي شود. 

شبيهسازيترافيكممكننيست
وي با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر از ما خواسته 
بودن��د كه نس��بت به شبيه س��ازي ترافي��ك و تعيين 
چش��م اندازها اقدام كنيم، گفت: شبيه س��ازي ترافيك 
براس��اس طرح جامع امكان پذير نيس��ت چراكه براي 
شبيه س��ازي ما نيازمند ماتريس س��فر، مبدأ و مقصد، 
ميزان عرضه و تقاضا و... هستيم و درحال حاضر تيمي 
درحال تهيه ماتريس س��فر هس��تند كه با پياده سازي 
داده ه��ا مي توان وضعيت ترافيك��ي پايتخت را در يك 

چشم انداز مشخص شبيه سازي كرد. 
وي همچني��ن درخصوص وضعيت تاكس��ي هاي 
اينترنتي گفت: ش��هرداري تهران مخالف تاكسي هاي 
اينترنتي نيس��ت و حتي به دنبال تقويت آنها هستيم 
اما دقت داشته باشيد كه طبق قانون، شهرداري تهران 
مسوول هر گونه حمل و نقل در داخل شهر است و اين 
درحالي است كه اين ش��ركت ها پيوندي با شهرداري 

ندارند و شاهد نابساماني در اين حوزه ها هستيم. 

كوچتاكسيهايشهرستانيبهتهران
پورس��يدآقايي با بيان اينكه 22ش��ركت تاكس��ي 
اينترنتي در تهران فعال اس��ت كه تنها دو مورد از آنها 
معروف ش��ده، گفت: اين درحالي است كه فعاليت اين 
شركت ها پيامد هايي نيز براي شهر دارد. چراكه ما شاهد 
بحران كوچ تاكسي هاي شهرستاني به تهران هستيم كه 
مي خواهند در اين شركت هاي اينترنتي فعاليت كنند. 

وي با بيان اينكه دو برابر رانندگان تاكس��ي در اين 
ش��ركت ها راننده فعاليت مي كند، گفت: اين درحالي 
است كه اين رانندگان تا به حال دو بار تحصن كرده اند 

و مي توانند بحران هايي را در شهر ايجاد كنند و از سوي 
ديگر ما نظارتي بر آاليندگي اين خودروها نداريم و به 
عبارتي همه كارهايي كه براي نوسازي تاكسي هايمان 
در راس��تاي كاهش آلودگي هوا انجام داديم همگي بر 
باد رفته است. وي افزود: نبايد فراموش كنيم كه كنترل 
اينگونه شركت ها جزو الزامات قانوني شهرداري است. 

پورس��يدآقايي همچني��ن درخص��وص وضعي��ت 
دوچرخه س��واري در پايتخت گفت: شهر تهران مانند 
ش��هرهاي اروپايي مس��طح و خوش آب و هوا نيست 
و نمي توانيم از مدل دوچرخه س��واري يكسره استفاده 
كنيم بلكه بايد كيلومتر اول و آخر سفر را همشهريان با 
دوچرخه طي كنند سپس با اتصال آنها به ساير مدهاي 
حمل و نقل ازجمله اتوبوس و مترو سفرشان را پوشش 
دهيم. وي با بيان اينكه سعي داريم كه در محيط هاي 
داراي ظرفي��ت گردش��گري و فرهنگ��ي، اس��تفاده از 
دوچرخ��ه را ترويج دهيم، گفت: بر همين اس��اس در 
مناطق 6،7، 11و 12 به صورت پايلوت دوچرخه ايجاد 

شده تا ببينيم چه دستاوردي داشته است. 
معاون ش��هرداري تهران همچنين ب��ا بيان اينكه 
مناقص��ه بين المللي براي جذب س��رمايه گذار خارجي 
اخذ شده است، گفت: همچنين مشاور هلندي به  كار 
گرفته شده تا به ش��هرداري تهران در پيشبرد توسعه 

دوچرخه سواري كمك كند. 

مناقصهفيلتردوده
مع��اون ترافي��ك ش��هرداري ته��ران همچنين از 
برگزاري مناقصه 50 فيلت��ر دوده خبر داد و گفت: هر 
فيلت��ر دوده 40 ميليون تومان هزينه دارد كه در حال 
حاضر در حال خريد 250 فيلتر هستيم اما به موازات 
اي��ن طرح مصوب كرديم كه از اين پس ش��ركت هاي 
خصوصي اتوبوسراني را ملزم كنيم كه خودشان فيلتر 
دوده روي اتوبوس ه��ا نص��ب كنن��د و از س��وي ديگر 
پرداخت ش��هرداري به آنها كه براساس خريد خدمت 

اس��ت، افزايش مي يابد. همچنين بخش��نامه ديگري 
به زودي صادر خواهد شد كه در حوزه معاونت خدمات 
شهري هيچ پيمانكاري نبايد از خودرو ديزلي فرسوده 
استفاده كند و بايد روي تمام خودروهاي ديزلي فيلتر 
دوده نصب شود و شهردار تهران هم تاكيد داشته است 
كه عوارض پسماند از شركت هايي كه فيلتر دوده روي 
خودروهاي شان نصب شده با نرخ بيشتري انجام گيرد. 
وي با بيان اينكه اعمال قانون در خودروهاي ديزلي 
نيازمند وفاق ملي اس��ت، گفت: برخورد با خودروهاي 
ديزلي تبعات اجتماعي زيادي دارد و اين درحالي است 
كه سن فرس��ودگي كاميون ها 20 سال اعالم شده اما 
پيشنهاد جديد ما اين اس��ت كه براساس قانون هواي 
پاك س��ن فرس��ودگي كاميون ها به 15س��ال برسد، 
چراكه ما در حال حاضر با كاميون هايي مواجه هستيم 
كه باالي 50 س��ال عمر دارند و ش��هرداري به تنهايي 

نمي تواند مانع تردد اين خودروها شود. 
وي با بيان اينكه ش��وراي شهر، ش��هرداري تهران 
را مل��زم كرده بود كه 2.5 ميلي��ون تومان براي خريد 
موتور برقي وام دهد، گفت: اين در حالي اس��ت كه ما 
توانستيم براي 2000 موتور اين اعتبار را فراهم كنيم و 
اين 2000 موتور در قبال 3 ميليون موتور كاربراتوري 
موث��ر نخواهد بود. معاون ترافيك ش��هرداري تهران با 
بيان اينكه براي برقي كردن يك ميليون موتور نيازمند 
2500ميليارد تومان اعتبار هس��تيم، گفت: شهرداري 
بايد از خودش شروع كند و بر همين اساس سعي داريم 
به كارمندان شهرداري براي استفاده از موتور و خودرو 

برقي وامي درنظر بگيريم. 

۷0درصدباغهاازبينرفت
در اين جلسه ش��هربانو اماني رييس كميته حمل 
و نقل ش��وراي شهر تهران نيز در نطق پيش از دستور 
خود ب��ا پخش فيلمي كوت��اه از فرآيند تخريب باغات 
و ورود و مواض��ع رهب��ري بر حفظ باغ��ات گفت: اين 

فيل��م تماما نقض قان��ون بود؛ نقض قانون، به دس��ت 
مجري��ان قان��ون و به بهانه نقص قان��ون. به گفته وي، 
در س��ال هاي اخير به بهانه هاي مختلف، باغات تهران 
نابود ش��دند. بخشي به دليل نواقص طرح هاي تفصيلي 
و پهنه بندي هاي اش��تباه، بخش��ي با مصوبه اشتباه و 
ويرانگر »برج-باغ« و بخش��ي با فرار از قانون و بخشي 
ني��ز دقيقا با زور و گردن كلفت��ي! وي ادامه داد: 60 تا 
70درص��د باغ هاي م��ان از بين رف��ت. همان گونه كه 
نزديك به 90درصد چنارهاي وليعصر از بين رفت. اگر 
قبال مشكل قانون داشتيم، ديگر، اكنون نداريم. تذكرات 
رهبري، منجر به اصالحيه هاي زيادي ش��د. قانون هاي 
موجودمان، شهرداري را موظف و محق كرده است كه 
تمام باغات شهر تهران را به تفكيك منطقه شناسايي 
و اعالم عمومي كند. موقعيت، مس��احت، تعداد و نوع 
درختان باغ مزبور بايد ثبت ش��ود. تا پايان سال جاري 
شناس��نامه تك تك باغات تهران، صادر و جهت اطالع 
عموم از طريق سامانه هاي هوشمند تا پايان سال منتشر 

و مرتبا نسبت به به روز رساني آنها اقدام كند. 

عدمپرداختحقبيمهجامعمسووليت
در ادامه جلس��ه علي اعطا س��خنگوي شوراي شهر 
تهران از معاونت مالي ش��هرداري خواس��ت كه نسبت 
به پرداخت هر چه س��ريع تر حق بيمه جامع مسووليت 
مديران مناطق اقدام كند. به گفته وي، عدم پرداخت حق 
بيمه جامع مسووليت باعث شده پرونده هاي زيادي عليه 
مديران در مناطق مختلف شهرداري در مراجع قضايي 
تش��كيل شود. هدف از صدور بيمه نامه جامع مسووليت 
ش��هرداري، تامين امني��ت خاطر مدي��ران و كاركنان 
ش��هرداري و سازمان هاي وابسته به آن در انجام وظيفه 
قانوني شان اس��ت كه در حقيقت با خريد اين بيمه نامه 
ضريب اطمينان و كارايي عوامل اجرايي ش��هرداري در 
انجام خدمت رس��اني به مردم افزايش مي يابد و ريسك 

ناشي از اين عمل به بيمه گر منتقل مي شود. 

شورايسرمايهگذاريشهرداري
يكي ديگر از دس��تور جلس��ات روز گذشته شوراي 
ش��هر، ط��رح انتخ��اب دو نف��ر از اعضاي ش��ورا براي 
حضور در ش��وراي سرمايه گذاري شهرداري تهران بود. 
محمدس��االري به عنوان مخالف اين طرح گفت: نجفي 
درخصوص اينكه رياست ش��ورا دو نفر از اعضا را براي 
حضور در شوراي سرمايه گذاري اعالم كند، نامه نوشته 
اما بايد بگويم كه ما ده ها سازمان و شركت موازي داريم 
و اصال چه لزومي دارد كه اين ش��وراي سرمايه گذاري 
تش��كيل ش��ود. وي با بيان اينكه قاليباف هم در دوره 
مديريت خود چندين ش��وراي هماهنگي ايجاد كرده 
بود كه حاال مشكل س��از شده است، گفت: براي تبيين 
اعضاي ش��ورا مي گويم كه ش��هردار ته��ران بايد براي 
تدوين اساسنامه، چارچوب و ضرورتش در شورا توضيح 
دهد و بحث كنيم. به گزارش ايس��نا، محسن هاشمي 
رييس شورا در واكنش اظهارات ساالري، گفت: شهردار 
مي تواند هر ش��ورايي را ايجاد كند و در نامه نيز اعالم 
كرده در صورت صالحديد اعضاي ش��ورا، ما مي توانيم 
2 نفر را معرفي كنيم يا نكنيم، ضمن اينكه اين ش��ورا 
مش��ورتي است. به گزارش ايسنا، در پايان به پيشنهاد 
رسولي، اين طرح براي بررسي چارچوب تشكيل شوراي 

سرمايه گذاري شهرداري تهران برگشت داده شد. 

رواجاتاقنشيني
دركالنشهرتهران

مديركل دفتر س��تاد ملي بازآفريني شهري شركت 
عمران و بهس��ازي ش��هري ايران گفت: در شهر تهران 
ش��اهد رواج اتاق نشيني هس��تيم. در واقع دارد اسكان 
ناياب��ي رخ مي دهد و اقش��اري در جامع��ه داريم كه بنا 
ب��ه داليلي حتي نمي توانند واحد مس��كوني رو به نزول 
هم پيدا كنند تا س��اكن شوند. به گزارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي، نريمان مصطفايي حاشيه نشيني 
را مولود فقر ش��هري و توس��عه نامتوازن شهرها دانست 
و گفت: در گذشته اغلب ساكنان مناطق حاشيه نشين، 
فقراي روستاها بودند اما هم اكنون بحث جمعيتي تغيير 
رويه داده و از دهه ۸0 به بعد اكثر مهاجران، تهيدس��ت 
ش��هري به اين مناطق ورود مي كنند، اين افراد قادر به 
تهيه مس��كن در شهر نيس��تند و در اين مناطق سكني 

مي گزينند. 

1۷استانبيشتراز
40درصدكمبودبارشدارند

رييس س��ازمان هواشناسي كشور گفت: آمارها نشان 
مي ده��د از ابتداي مهر ماه تا هفتم آذر ماه س��ال جاري 
17 اس��تان كشور بيشتر از 40درصد كمبود بارش دارند 
كه در اين ميان وضعيت بارشي در 5 استان يزد، مركزي، 
اصفهان، خراس��ان جنوبي و قم از بقيه استان ها شرايط 
دشوارتري داش��ته اند. داود پرهيزكار در گفت وگو با ايرنا 
اف��زود: از ابتداي مه��ر ماه تا هفتم آذر ماه س��ال جاري 
مجموع بارش هاي كش��ور 21.6ميلي متر ب��وده كه اين 
مقدار در مقايس��ه با سال گذشته)17.6ميلي متر( حدود 
30درص��د افزايش اما در مقايس��ه با ميانگين بلندمدت 
بارش ه��ا در اي��ن ب��ازه زماني)32.3ميلي مت��ر( حدود 
33درصد كاهش نشان مي دهد. به گفته او در اين ميان 
وضعيت بارش��ي در 5 اس��تان يزد)با ۸7 درصد كمبود(، 
مركزي)ب��ا 90درص��د كمب��ود(، اصفهان)ب��ا 91درصد 
كمبود(، خراس��ان جنوبي)با 92درص��د كمبود( و قم)با 
99درصد كمبود( از بقيه اس��تان ها شرايط دشوارتري را 
داشته اند. او اظهار كرد: پهنه بندي خشكسالي بلندمدت 
در كل كش��ور حاكي از درگير شدن خشكسالي است و 
تمامي استان ها دس��ت كم با يكي از درجات خشكسالي 
بلندمدت)خفيف يا متوسط يا شديد يا بسيار شديد( رو به 
رو هستند. به گفته پرهيزكار بررسي خشكسالي بلندمدت 
۸4 ماه كش��ور تا پايان آبان ماه 1396 بر مبناي شاخص 
SPEI بيانگر افزايش شدت و وسعت پهنه هاي درگير با 
خشكسالي در بسياري از مناطق كشور است و در مقايسه 
با خشكس��الي هاي كوتاه مدت بر تعداد همچنين وسعت 

مناطق درگير با اين پديده افزوده شده است. 

نامهنگاريباجهانگيري
براياحداثپالسكوجديد

رييس بنياد مس��تضعفان با بيان اينكه عده يي فشار 
مي آورن��د ت��ا غرف��ه داران را در س��اختمان باقيمانده از 
پالسكو مس��تقر كنيم درحالي كه اين بنا ناايمن است، 
گفت: با طوالني شدن فرآيند ارائه مجوز ها براي احداث 
س��اختمان جديد پالس��كو اخيرا نامه يي درباره تعيين 
تكليف ساختمان پالسكو به آقاي جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهوري ارس��ال كرديم. به گزارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي، محمد سعيدي كيا افزود: در اين 
نامه از معاون اول رييس جمهوري درخواس��ت برگزاري 
يك جلسه با حضور مديران تمام اين دستگاه ها داشتيم 
كه بتوانيم با هماهنگي تمام اين دس��تگاه ها تصميمي 
درباره اين س��اختمان دريافت و عملي��ات اجرايي آن را 
شروع كنيم و براي ساختمان جديد پاركينگ با ظرفيت 
حدود 1000خودرو س��اخته شود. او اظهار كرد: درحال 
حاضر با شهرداري تهران درحال همكاري و تعامل جهت 
نهايي شدن ضوابط زيربنا و تراكم و سطح اشغال هستيم 
كه اميد داريم به زودي نهايي ش��ود. سعيدي كيا با بيان 
اينكه تمام حق و حقوق صاحبان س��رقفلي را دادستاني 
مش��خص خواهد كرد، ادامه داد: فض��اي تجاري جديد 
را متناس��ب با حقوق و ارزش ريالي س��رقفلي ملكي كه 
هر يك از افراد در س��اختمان قبلي داشتند بايد واگذار 
كنيم، تجربه احداث ساختمان هايي شبيه به پالسكو در 
طول دو س��ال را داريم. رييس بنياد مستضعفان تاكيد 
كرد: مجوز كه داده ش��ود، مي توانيم در طول اين مدت 
س��اختمان جديد را تحويل دهيم. اگر شهرداري سطح 
و سطوح و طبقات را تاييد كند، مسابقه معماري برگزار 
مي شود و تا عمليات گودبرداري انجام شود. نقشه ها نيز 
تكميل و س��اختمان ساخته مي ش��ود. او درباره تعيين 
ميزان مابه التفاوت قيمت مغازه هاي قديم و جديد اظهار 
ك��رد: درباره تعيين ميزان ما به التفاوت قيمت مغازه هاي 
قديم و جديد براي كسبه تا حكم دادستاني مبني براي 
تعيين حق و حقوق ها اعالم نشود، نمي توانيم براي اين 

موضوعات تصميم گيري كنيم. 

ايرانشهر

ساختمانهايپرخطرمنطقه۷شناساييميشوند
ش��هردار منطقه 7 از اجراي طرح شناس��ايي ساختمان هاي 
پرخط��ر با ه��دف مديريت بحران اين س��اختمان ها خبر داد. به 
گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 7 سميه حاجوي در زمينه 
شناس��ايي ساختمان هاي ناايمن منطقه گفت: با تشكيل كميته 
پدافند غيرعامل و مديريت بحران با عضويت معاونان و شهرداران 
نواحي پنجگانه طرح شناس��ايي ساختمان هاي نا ايمن در سطح 
اين منطقه درحال اجراس��ت. شهردار منطقه 7 با اشاره به اينكه 
تاكنون 50 س��اختمان پرخطر در منطقه 7 در فاز اول شناسايي 
ش��ده اس��ت، تاكيد كرد: پس از شناسايي س��اختمان پرخطر و 
بارگذاري اين س��اختمان ها در س��امانه پارسل هاي)بخش هاي( 
آسيب پذير شهر تهران براي ساختمان هاي مذكور ضمن تشكيل 
پرونده، دس��تورالعمل ايمن س��ازي ابالغ و اخطارهاي الزم صادر 
ش��د. به گفته وي همچنين مقرر ش��د، پرونده اين ساختمان ها 
بنا به مورد مطرح ش��ده در كميته پدافند غيرعامل، رسيدگي و 
درخصوص رفع ناايمني از س��وي مال��كان به قوه قضاييه معرفي 

شود تا اقدامات قضايي الزم در اين اتخاذ شود. 
حاجوي با تاكيد بر تشكيل گروه مديريت بحران براي اماكن 

تجاري مهم منطقه عنوان كرد: برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني 
و مديريت بحران براي اعضا ساختمان يا پلمب ساختمان هاي با 
ريسك خطرپذيري باال با دستور قضايي از ديگر اقداماتي است كه 
از سوي اين منطقه در راستاي اجراي اين طرح انجام خواهد شد. 
وي با بيان اينكه مديريت منطقه بايد با مالحظات فني و فيزيكي 
انجام ش��ده و براساس دانش مس��ائل شهري و مديريت شهري 
موانع را از پيش رو بردارد، يادآور شد: اجراي دقيق مقررات ملي 
ساختمان تنها راهكار تامين ايمني سازه هاي شهر است و مقررات 
ملي ساختمان مجموعه يي از ضوابط فني و حقوقي الزم االجرا در 
طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني است كه بايد به آن 

توجه ويژه شود. 

بازنگريدرطرحجامعمتروتهران
مديرعامل شركت مترو، احداث خطوط جديد قطار شهري را 

نيازمند نگاه حمايتي دولت دانست. 
به گزارش ايسنا، مهندس علي امام، مديرعامل شركت مترو 
با اشاره به برنامه ها و سياس��ت هاي اعالم شده از سوي معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مبني بر لزوم بازنگري در 

مطالعات طرح جامع ريلي، نتايج حاصل از چنين مطالعاتي را به 
منزله نقشه راه ايجاد خطوط جديد مترو ذكر كرد و گفت: تحقق 
اين سياست ها نيازمند حمايت جدي دولت است چراكه انتظار 
تامين اعتبارات الزم توس��ط شهرداري تهران به ويژه با توجه به 
ش��رايط فعلي درآمدها چندان واقع بينانه نيست؛ كما اينكه بايد 
عالوه بر كمك دولت، منابع و سرمايه گذاري هاي خارجي را نيز 
به كار بست. وي در بخش ديگري از سخنان خود، اقدامات آتي 
مديريت ش��هري در زمينه تكميل خطوط مترو را متمركز بر 2 
بخش فني و ايمني دانس��ت و با يادآوري اينكه توسعه مترو در 
گذشته مش��كالتي را براي برخي مالكان بافت فرسوده به وجود 
آورده است، تاكيد كرد: توجه به مالحظات ايمني بيش از پيش 

مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
براساس گزارش روابط عمومي مترو، مديرعامل شركت مترو 
با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در زمينه شناسايي حفره هاي 
زيرسطحي معابر پايتخت با استفاده از فناوري رادار نفوذي زمين، 
پيمايش وضعيت زيرسطحي معابر بزرگراهي و غيربزرگراهي روي 
خط��وط مترو را نتيجه مثبت اين فعاليت ها ذكر و اضافه كرد: با 
اس��تفاده از اين روش، نقاط مخاطره آميز، حفره ها و بعضا مغارها 

شناس��ايي و مورد اصالح و مرمت قرار گرفته است؛ البته چنين 
اقداماتي بايد به صورت مس��تمر و در بازه هاي زماني مش��خص 

تكرار شود. 

سالآيندهبرفروبيمكانيزهخواهدبود
معاون خدمات ش��هري ش��هرداري تهران گفت: سال آينده 
برف روبي غيرمكانيزه نخواهيم داش��ت. به گزارش مهر، مجتبي 
يزداني در حاشيه مانور ماشين آالت و تجهيزات ستاد برف روبي 
شهرداري تهران گفت: امس��ال ماشين آالت برف روبي ما عمدتا 
مكانيزه و توليد داخل هستند. وي افزود: اين ماشين آالت عالوه 
بر نصب عالئم هشداردهنده در پشت خودرو، شعاع نمك پاشي با 
ماشين پشت سري را رعايت مي كنند. يزداني ادامه داد: سرعت 
مطمئنه ماش��ين هاي برف روب 20كيلومتر بر ساعت و حداكثر 
30كيلومتر است. وي تصريح كرد: امسال با هماهنگي با پليس 
راهور، ماشين هاي برف روبي را در خيابان ها مستقر كرديم يعني 
در زم��ان بارش برف، اين خودروها از كارگاه نمي آيند. يزداني با 
اشاره به اهميت اين كار گفت: اين كار هم از نظر رواني بر مردم 

تاثير مثبت دارد و هم به خدمات رساني سرعت مي بخشد. 

درپيوقوعزلزلههايمتعدددركشورمطرحشد

۲0درصدتلفاتجهانيزلزلهدرايران
3 هفته از زلزله كرمانش��اه مي گذرد و در اين مدت 
اين شهر بيش از 1000 پس لرزه را تجربه كرده است، 
پ��س از اين زمين ل��رزه، در تبريز،  كرمان و اروميه هم 
زلزله هايي رخ داد و همين موضوع موجب شد كه طي 
روزه��اي اخير اخبار مربوط به زلزله در صدر خبرهاي 
رس��انه ها قرار گيرد، باتوجه به اينكه ايران س��رزميني 
لرزه خيز است و همواره امكان وقوع زلزله در شهرهاي 
مختلف وجود دارد، ب��راي كاهش تلفات زمين لرزه ها 
بايد س��اختمان ها ايمن ساخته شوند. بر همين اساس 
 نشس��تي با حضور مسووالن خانه عمران برگزار شده و 

درباره ايمني ساختمان ها بحث شده است. 
قائم مقام مديرعامل خانه عمران گفت: ايران يك درصد 
 جمعيت دني��ا را دارد اما 20درصد تلف��ات زلزله طي
 50 س��ال اخير مربوط به ايران بوده است. به گزارش 
ايس��نا، حس��ن علي مجبوريان قائم مق��ام مديرعامل 
»ايمن س��ازي  نشس��ت خب��ري  در  خان��ه عم��ران 
 س��اختمان ها در براب��ر زلزل��ه« اظهار ك��رد: در طول
 50 س��ال گذش��ته مقايس��ه زلزله در ايران و س��اير 
كش��ورهاي جهان نشان مي دهد در كل دنيا 470هزار 
نف��ر در جه��ان از بين رفته ان��د و اين رق��م در ايران 
114هزار نفر اس��ت. او با اشاره به وقوع زلزله در كشور 

ژاپن گفت: ژاپن باوجودي كه از نظر س��اخت و س��از 
ايمن، وضعيت مطلوبي داشته در سال 2003 تصميم 
مي گيرد كه 25درصد س��اختمان ها كه مقاومت الزم 
را نداش��ته مقاوم س��ازي كند و در طول 15 س��ال آن 
رق��م را به 10درصد كاهش داد. ب��ه گفته مجبوريان، 
صنعت ساختمان تقريبا بزرگ ترين صنعت كشور است 
و از نظ��ر ارق��ام مالي در صدر ق��رار دارد. گردش مالي 
اي��ن بخش حدود ۸0 تا 90هزار ميليارد تومان اس��ت 
كه از ميزان كل فروش نفت بيش��تر است، درآمدهاي 
كش��ورها در حوزه مالياتي هم در همين حدود است. 
قائم مق��ام مديرعامل خانه عمران اف��زود: هزينه ايجاد 
 اش��تغال با اس��تفاده از صنعت س��اختمان بين 20 تا
 25 ميلي��ون تومان در س��ال اس��ت، در حالي كه در 
ساير صنايع به طور متوس��ط 50 تا 60 ميليون تومان 
است، بنابراين بخش ساختمان از زواياي مختلف داراي 
اهميت اس��ت. او با طرح اين سوال كه هدف اصلي در 
صنعت ساختمان چيست، گفت: كاركرد اصلي بايد اين 
باش��د كه يك خانه امن براي آس��ايش و آرامش ايجاد 
كنيم. مهم ترين تستي كه معموال در ساختمان اتفاق 
مي افتد زلزله است؛ رويدادي واقعي كه متاسفانه حذف 
ش��دني نيست. زلزله كرمانش��اه بهانه يي شد تا يك بار 

ديگ��ر به اين موضوع بپردازي��م. مجبوريان اظهار كرد: 
عملكرد ساختماهاي فلزي براساس گزارش موسسات 
رس��مي نشان از نامناس��ب بودن اتصاالت، جوش هاي 
نامناسب و جداشدگي است. در ساختمان هاي بتني هم 
مهم ترين مساله پايين بودن كيفيت بتن، آرماتوربندي 

نامناسب و شكست اتصاالت بوده است. 

۸0درصدمشكالتناشياز۲0درصدبيتوجهي
او با بيان اينكه ۸0 درصد مش��كالت س��اختماني 
ناش��ي از 20درصد بي توجهي اس��ت، گف��ت: در حال 
حاضر آيين نامه 2۸00 براي س��اختمان هاي اس��كلت 

فلزي يا بتني راهكار دارد اما در اجرا اتفاق نمي افتد. 
مجبوريان تصريح كرد: بيمارستان جديد كرمانشاه 
كه باي��د در بحران خدمات م��ي داد، در زلزله تخريب 
شد و نتوانست س��رويس بدهد. آيين نامه هاي صنعت 
س��اختمان در چند سال گذشته س��ختگيرانه تر شده 
است پس بايد به سمت ايمني مي رفتيم اما چه اتفاقي 

افتاده كه اين مشكالت ايجاد مي شود. 
مجبوريان، راهكار خانه ايمن را »س��ايمن« عنوان 
كرد و گفت: سايمن مخفف ساختمان ايمن است كه به 
سه زمينه كنترل اجرا، صحت سنجي طراحي و بررسي 
منابع پرداخته شده است. با استفاده از اين روش ها اگر 
بتوانيم يك س��ال به طول عمر ساختمان اضافه شود، 
حدود 5 تا 6 ميليارد تومان از سرمايه هاي كشور حفظ 
مي ش��ود. در اين نشس��ت، حميد اديب��ي مديرعامل 
خانه عم��ران درخصوص تخريب ديوارهاي واحدهاي 
مس��كن مهر در زلزله كرمانش��اه اظهار كرد: عكس ها 

نش��ان مي دهد س��قف و س��تون ها نريخته و ديوارها 
فروريخته است، اگر زلزله يي آمد و ساختماني سقفش 
فرو نريخت اين س��اختمان از نظر ايمني حداقل هاي 
استاندارد را داشته است و قرار نيست اين ساختمان ها 
مانن��د بيمارس��تان پاي��دار بماند چون ن��وع ضرايب 
ايمن��ي آنها متفاوت اس��ت. اديبي با ارائ��ه ۸ راهبرد 
براي تحقق ايمني س��اختمان اظه��ار كرد: اصالحات 
س��اختاري و فرآيندي در نظام ساخت و ساز، توسعه 
دان��ش و اخالق حرفه ي��ي دس��ت اندركاران، پرورش 
عوامل اجرايي كارآمد، اجراي مدل هاي انگيزش��ي و 
رويدادهاي تشويقي داوطلبانه، ارتقاي آگاهي عمومي 
و مطالبه گري بهره برداران، شفافيت و پاسخگويي در 
وظايف و مس��ووليت ها، اس��تفاده حداكثر از فناوري 
اطالعات و ترغيب و بسط نهادهاي نظارتي مردم نهاد 
در اي��ن مدل بايد لحاظ ش��ود. او تصريح كرد: با جبر، 
لزوما امكان دسترسي به ايمني ساختمان وجود ندارد، 
همان طور كه طي اين مدت با اين همه الزامات به اين 
مهم دست پيدا نكرديم، بنابراين بايد به دنبال مدل هاي 
داوطلبانه كه قاعده برد-برد در آنها لحاظ شود و منابع 

مختلف ذي نفعان ديده شود اين مسير را طي كنيم. 

ابداعاتاقايمنبرايزمانوقوعزمينلرزه
همچنين آجرلو مش��اور ارش��د خانه عمران هم در 
اين نشست گفت: بسياري از ساختمان ها در زلزله فرو 
نمي ري��زد، اما در پس لرزه ها دچار ريزش مي ش��ود كه 
بايد براي آن راهكار داش��ته باشيم. اينكه ساختمان ها 
هيچ حركتي نداشته باش��د هزينه هاي زيادي دارد اما 

مي ش��ود در هر واحد يك اتاق را با س��ازه هاي سبك 
مقاوم سازي كرد، به طوري كه اگر ساختمان به نسبت 
ارتفاع و شرايط دچار ريزش شد آن اتاق، ايمن باشد و 
به محض آنكه هش��دارهاي زلزل��ه آمد افراد بتوانند به 

اتاق ايمن بروند. 

90هزارتومانبرايايمنسازيهرمترمربع
حس��ن ارباب سازنده بيمارس��تان كرمانشاه كه در 
زلزله اخير س��الم مانده و دچار تخريب نش��ده است در 
اين نشس��ت، گفت: آن بيمارس��تان به لحاظ ساختار 
اس��كلت مشكلي نداشت و بيش��تر در نماي ساختمان 
مشكل ايجاد شده كه به ساختمان دوخته نشده است، 
س��اختمان ايس��تايي دارد اما ديوارها پيوس��تگي الزم 
را نداش��ته اس��ت. او افزود: مس��اله اصلي اين است كه 
ساختمان اقتصادي باشد يعني فارغ از بحث زلزله، بتواند 
قابل فروش باش��د و سودآوري داشته باشد كه مقررات 
متفاوتي هم براي اين كار داريم البته بايد فرهنگ سازي 
كنيم كه بي جهت مصرف مصالح سنگين و گران قيمت 

در نما به كار برده نشود. ارباب با بيان 
اينكه هزينه هر مترمربع سازه سالم 
حداكثر 90 هزار تومان باالتر از سازه 
غيرايمن است، گفت: در كل قيمت 
تمام شده اين رقم حدود 1.5درصد 
مي شود اما مي بينيم برخي سازندگان 
براي اين رق��م ناچيز، با احداث يك 
س��اختمان ناايمن، كل ساختمان را 

زير سوال مي برند. 

درشهر

برگ اجرائيه
پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به مريم امام بخشی، ام ليال حسينی، شاهرخ عباسی، نجات امام بخشی، صادق عباسی، ابراهيم عباسی، 
معصومه عباسی، سجاد امام بخشی، براتعلی عباسی، مرجان كرمی، مرضيه عباسی، مجتبی امام بخشی، زهرا عباسی، صفر عباسی، غالمرضا امام بخشی، 
اسماعيل عباسی، سارا امام بخشی، كه مجهول المكان مي باشد ابالغ مي شود طبق اجرائيه صادره از شعبه چهارم حقوقی رباط كريم در پرونده كالسه 
951034 به موجب دادنامه شماره 9609972290400477 مورخ 96/5/12 محكوم عليهم محكوم به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
سند پالك 115/775۸ اصلی رباط كريم بنام محكوم له )ايرج عزيزی مهماندوست عليا( مي باشند. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه های اجرائی 
بر عهده محكوم عليهم مي باشد. بديهی است با توجه به غيابی بودن حكم، اجرای حكم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از 
محكوم له يا ابالغ واقعی اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احكام مدنی در 
يكی از جرايد كثير اال نتشار آگهی می شود تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجرای 

احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
منشیشعبه4دادگاهعمومیحقوقیشهرستانرباطكريم-اسماعيلپور-مالف/1۷۸۷

آگهی مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزايده اموال غيرمنقول كالسه پرونده 910013۸

به موجب پرونده اجرائی كالسه فوق ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 574/50 متر مربع به پالك ثبتی 264 فرعی از 124 اصلی 
واقع در قريه شهسواری جزو حوزه ثبتی رباط كريم ذيل ثبت 125140 صفحه 242 دفتر جلد 534 به نام داود قوامی فرزند غالمحسين ثبت و صادر 
و تسليم شده است و سپس برابر سند رهنی شماره 123409 مورخ 13۸7/9/5 دفتر 37۸ تهران در رهن بانك اقتصاد نوين شعبه تجريش قرار گرفته 
است. حدود اربعه پالك ثبتی فوق بشرح سند مالكيت عبارت است از شماالً اول بطول 21.60 متر دوم كه شرقی است بطول 6.10 متر و سوم بطول 
12 متر ديوار به ديوار. باقيمانده مذكور جنوباً بطول 34 ديوار به ديوار باقيمانده غرباً بطول 19.30 متر درب و ديواريست به كوچه. ملك مورد كارشناسی 
بصورت يكباب ساختمان دو طبقه شامل طبقات زيرزمين و همكف مي باشد به مجموع مساحت 531 مترمربع كه طبقه زيرزمين به مساحت 265.50 
مترمربع به صورت انباری مي باشد و در زمان كارشناسی بصورت اجاره به غير شده بودو بصورت كارگاه توليدی مورد بهره برداری قرار دارد و طبقه 
همكف به مساحت 265.50 متر مربع بصورت مسكونی و در تصرف و بهره برداری توسط مالك متن آقای داود قوامی قرار دارد. ملك مورد كارشناسی 
دارای اسكلت فلزی و طاق ضربی و نمای سنگ مي باشد كه حياط و زيرزمين دارای كف موزائيك شده مي باشد و ساختمان دارای پنجره های بصورت 
تك جداره آلمينيومی و درب های چوبی مي باشد و سيستم گرمايشی ساختمان فوق بصورت بخاری و سيستم سرمايش بصورت كولر آبی مي باشد. ملك 
فوق دارای انشعابات آب برق گاز و با كيفيت ساخت نيمه مرغوب و با قدمت ساخت حدود ده سال مي باشد كه دارای پايانكار شماره 1.1267 مورخ 
13۸7/2/14 از شهرداری شاهد شهر مي باشد. و طبق نظر كارشناس رسمی به مبلغ 5،400،000،000 ريال ارزيابی شده است. پالك فوق از ساعت 
9 الی 12 روز يكشنبه مورخ 96/10/10 در واحد اجرای اسناد رسمی واقع در رباط كريم ، بلوار آزادگان، خيابان دادگستری، اداره ثبت اسناد و امالك 
رباط كريم طبقه دوم از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 5،400،000،000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته مي شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شدو نيم عشر و حق مزايده 

نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
 تاريخ انتشارآگهی:96/9/13

رييسادارهثبتواسنادوامالکرباطكريم– منوچهركاظماصالنی-مالف/1۸3۷

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له:

 نام :حامد نام خانوادگی: ساداتيان نشانی محل اقامت: شهريار ميدان بسيج كابينت آريا 
مشخصات محكوم عليه: 

نام: 1- مهدی خاكی 2- سيامك خيريان نشانی محل اقامت: مجهول المكان 
محكوم به: به موجب دادنامه شماره 667 مورخ 96/6/29 شورای حل اختالف شهريار شعبه 4 كه وفق دادنامه همان مرجع قطعيت حاصل كرده است 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 
خسارت تأخير تأديه از زمان صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان  و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی 

ايران اعالم مي گردد. 
رئيسحوزه4شورایحلاختالفشهريار
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صنعت، معدن و جتارت14
فرصتهايسرمايهگذاري

دربازاركاالهاياوليهايران
در  اولي��ه  كااله��اي  ب��ازار 
ب��ر متمرك��ز  عمدت��ا   اي��ران 

3 بخش ش��امل محصوالت نفت 
و پتروش��يمي، م��واد معدني و 
محص��والت كش��اورزي اس��ت. 
اين محصوالت عمدتا در بورس 
كاالي اي��ران عرض��ه و معامل��ه 
مي ش��وند. 30درصد محصوالتي 
كه در بورس كاالي ايران عرضه 
و معامل��ه مي ش��وند محصوالت 
پتروشيمي، 42درصد محصوالت 
معدن��ي، 20درصد محصوالت نفتي و 8 درصد محصوالت 
كش��اورزي هس��تند. محصوالتي كه در اين ب��ازار معامله 
مي شوند ش��امل 10درصد معافيت ماليات بر درآمد براي 
فروش��نده، شفافيت در قيمت، تضمين كيفيت محصول و 
استثنا از قيمت گذاري دولتي براي عرضه كنندگان هستند. 
 در بخ��ش پتروش��يمي 30درص��د صادرات كش��ور و

50 ميلي��ون تن توليد)24درصد تولي��د منطقه خاورميانه 
و 2/4درص��د توليد جهاني( به اي��ن محصوالت اختصاص 
دارد كه نش��ان از اهمي��ت بخش پتروش��يمي در اقتصاد 
كش��ور و منطقه است و عمده توليدات اين بخش متمركز 
بر محص��والت ش��يميايي، آروماتي��ك، پليمره��ا، كود و 
سموم ش��يميايي اس��ت كه فضاي بس��يار مناسبي براي 
س��رمايه گذاري بخ��ش خصوصي در بخش پايين دس��تي 
اي��ن صنعت نظير محصوالت ش��يميايي اصل��ي، رنگ ها، 

محصوالت دارويي، پالستيك ها و شوينده ها وجود دارد. 
مهم ترين فرصت هاي اين بخش براي س��رمايه گذاران 
خارج��ي ش��امل عرضه اجب��اري محصوالت پتروش��يمي 
در ب��ورس كاال ب��راي افزايش ش��فافيت در قيمت گذاري، 
ترويج خصوصي س��ازي، معافيت هاي 10س��اله مالياتي به 
مجتمع هاي پتروشيمي، اختصاص وام هاي بانكي به صنايع 
پايين دست و ايجاد مناطق ويژه توليد و صادرات محصوالت 
پتروشيمي است. از مهم ترين جاذبه هاي سياستي در زمينه 
جذب سرمايه گذاري در بخش صنايع پايين دست مي توان 
به معافيت از ماليات در صادرات، معافيت پلكاني از ماليات 
براس��اس ارزش افزوده، حمايت تعرفه ي��ي از حوزه صنايع 
پايين دست با متوسط 23درصد تعرفه در مقابل 16درصد 
براي س��اير بخش هاي صنعت پتروشيمي و تقاضاي باالي 
كشورهاي منطقه از اين محصوالت به دليل پروژه هاي در 

دست اقدام زيرساختي اشاره كرد. 
 در بخ��ش معدن ني��ز بايد گفت كه ح��دود 1.2و

5 درصد توليد ناخالص داخلي كشور به ترتيب به بخش 
مع��دن و بخش صنايع معدن��ي اختصاص دارد چراكه 
ايران پانزدهمين كشور غني در زمينه ذخاير معدني با 
حدود 68 ماده معدني متنوع اس��ت كه ذخاير مذكور 
ارزشي معادل 700ميليارد دالر را در بردارد. دسترسي 
به انرژي ارزان، قيمت مناس��ب ني��روي كار، اتصال به 
بازارهاي بزرگ منطقه، زيرس��اخت مناس��ب، معافيت 
ماليات��ي در مناطق آزاد، امنيت حاكم بر كش��ور و در 
مجموع هزينه توليد مناس��ب مهم ترين جذابيت هاي 
فعاليت در بخ��ش معدن ايران به ش��مار مي روند. در 
ايران حدود 6 هزار معدن فعال وجود دارد كه براساس 
آخرين آمار منتش��ر ش��ده از س��وي مركز آمار كشور 
اين مع��ادن عمدتا در اختيار بخش خصوصي اس��ت. 
 در برنامه شش��م توس��عه اين بخش بايد س��االنه رشد

8/8 درصدي داش��ته باش��د كه براي رس��يدن به اين 
ميزان رشد، بخش معدن كشور مانند فوالد، آلومينيوم، 
روي، مس، طال و زغال سنگ و ديگر بخش ها نيازمند 
حداقل 50 ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي است. 

در بخش كشاورزي، ايران س��االنه حدود 120ميليون 
تن محصوالت متنوع توليد مي كند، 17ميليون تن واردات 
و ح��دود 6 ميلي��ون تن ص��ادرات دارد. ايران نخس��تين 
توليدكننده »زعفران، زرش��ك و انار« همچنين س��ومين 
توليدكنن��ده »خرما و كش��مش« در جهان اس��ت. توليد 
11.5ميلي��ون تن گندم، 1.1ميليون تن ذرت، 2.3ميليون 
تن برنج و 3.2ميليون تن جو در سال گذشته توسط بخش 
خصوصي به  عنوان اصلي ترين توليدكننده، حاكي از حضور 
توانمند بخش خصوصي در عرضه محصوالت كشاورزي در 
اقتصاد ايران اس��ت.  عمده ترين زمينه هاي سرمايه گذاري 
در بخش كشاورزي شامل نوسازي زيرساخت توليد، توسعه 
فرآوري و توليد گياهان دارويي، مكانيزاس��يون كشاورزي، 
تكمي��ل زنجي��ره عرضه محص��والت كش��اورزي و انتقال 

تكنولوژي هاي جديد است.

يادداشت
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منوي همكاري صنعتي با »بوداپست«
توليدمشترك1000اتوبوسباهمكاريمجارستانيها

دردهمينهمايشدكو2017تاكيدشد

حركتبهسمتاقتصادخدماتمحور
نياز امروز كشور، حركت به سمت اقصاد خدمات محور 
است و صنعتگران بايد توجه خود را به تامين زنجيره و 
نيازه��اي حوزه خدمات معطوف كنند. رييس ش��وراي 
ملي مبلمان روز گذشته در دهمين همايش بين المللي 
مبلمان، طراحي، هنر، دكوراسيون و صنايع وابسته)دكو 

2017( در مركز همايش هاي بين المللي صدا و س��يما 
ب��ا بيان اين مطلب توصيه كرد كه به س��مت توس��عه 
خدمات محور پيش رويم و توليدمان در اين راستا باشد. 
محس��ن صالحي نيا، معاون وزي��ر صنعت نيز كه در اين 
هماي��ش حضور يافته بود با بي��ان اينكه ايران يك بازار 

400ميليوني در منطقه دارد از اش��تغال 70هزار نفري 
در صنعت مبلمان و صنايع وابس��ته خب��ر داد. البته از 
آن سو، عألميرمحمد صادقي، نايب رييس اتاق بازرگاني 
تهران ص��ادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالي 
30هزارميليارد توماني صنعت ناچيز دانست و تاكيد كرد 
ك��ه دولت بايد به بخش خصوصي اعتم��اد كرده و امور 
مربوط به اين صنعت را به خودش واگذار كند. به گفته 
اين فعال بخش خصوصي، صنعت مبلمان و دكوراسيون 
كشور با موانع و مشكالتي چون »فرسودگي ماشين آالت، 
فقدان اطالعات كافي از بازارهاي هدف و ساختار سنتي 
اين صنعت و تعرفه هاي باالي واردات مواد اوليه« روبه رو 
اس��ت كه ضرورت دارد با اهتمام دولت و تالش فعاالن 
اين بخش اين مش��كالت كاه��ش يابد. از طرفي رييس 
سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان نيز 
اين پيشنهاد را مطرح كرد كه پارلمان بخش خصوصي 
كه همواره مطالبه گر حمايت از توليد اس��ت، رتبه بندي 

دستگاه هاي حامي توليد را اعالم كند. 

صنعتمبلمانبهروايتآمار
براساس آمار وارقام موجود حدود 8 هزار واحد فعال 
در ح��وزه مبلمان، طراحي، هنر، دكوراس��يون و صنايع 
وابسته وجود دارد كه به گفته معاون وزير صنعت تعداد 
6400 واحد آن جزو واحدهاي كوچك صنفي اس��ت و 
تعدادي هم جزو واحدهاي متوس��ط به ش��مار مي رود. 
محسن صالحي نيا در دهمين همايش بين المللي مبلمان، 
طراحي، هنر، دكوراسيون و صنايع وابسته)دكو 2017( 
افزود: بالغ بر 70هزار نفر اشتغال در اين مجموعه وجود 
دارد. او ادامه داد: صنعت مبل س��ازي وابستگي به صنايع 
كوچك و متوس��ط دارد و اين صنعت بخش��ي از ارزش 
اف��زوده را توليد مي كند. وي با بيان اينكه ايران يك بازار 
400ميليون��ي در منطقه دارد، گف��ت: وزارت صنعت به 
عنوان دس��تگاه سياست گذار اين بخش از صنعت يعني 
مبلمان سازي، طراحي و دكوراسيون را با توجه به نقشي 
كه در ايجاد ارزش افزوده دارد، حمايت مي كنيم و وظيفه 
داري��م تا زمين��ه ارتباط آن را با صناي��ع مختلف فراهم 
آوريم. صالحي نيا تاكيد كرد كه ما به عنوان وزارت صنعت 
به همراه اتاق هاي بازرگاني حمايت هاي خودمان را براي 
تامي��ن منابع، برگزاري دوره هاي آموزش��ي و حمايت از 
ص��ادرات در اين بخ��ش انجام مي دهي��م و برنامه هايي 
براي توسعه صادرات اين بخش در سال آينده داريم كه 
اميدواريم با تصويب آن در مجلس بتوانيم گام هاي بعدي 

را در اين زمينه  برداريم. 
نايب ريي��س اتاق بازرگاني ته��ران كه به نمايندگي 
از بخ��ش خصوصي در اين هماي��ش حضور يافته بود، 
گف��ت: ايجاد و گس��ترش تش��كل هاي اقتص��ادي به 

خصوص توليدي منجر به مش��اركت بخش خصوصي 
و فعاالن اقتصادي در تحقق اقتصاد مقاومتي مي ش��ود. 
عألميرمحمد صادقي با اشاره به اينكه در صنعت چوپ 
و مبلمان كش��ور حدود 100هزار واحد اعم از توليدي 
و فروش��گاهي فعال هس��تند، گفت: حدود 500 هزار 
نفر در اين صنعت اش��تغال دارند ك��ه 30هزارميليارد 
تومان ارزش مالي س��رمايه گذاري ساالنه در اين بخش 
است. به گفته او، صادرات صنعت مبلمان سال گذشته 
40ميليون دالر بوده كه البته رقم بسيار ناچيزي است 
و الزم است با هدف گذاري سهم توليد در اين بخش را 
افزايش دهيم. ميرمحمد صادقي افزود: حضور 24كشور 
صاحب نام از آسيا و اروپا در همايش امروز نشان دهنده 
ظرفيت هاي ارزشمند بخش خصوصي در انجام كارهاي 
بين المللي و تدوين سياس��ت هاي صنعتي و تجاري و 
تعامل با بخش هاي علمي و اقتصادي ساير كشورهاست. 
او در عين حال تاكيد كرد كه دولت به بخش خصوصي 
به ويژه ش��وراي ملي مبلم��ان و دكوراس��يون ايران و 
بس��ترهاي وابس��ته به آن اعتماد كند و امور مرتبط را 
به آن واگذار كند تا شاهد شكوفايي بيشتر اين صنف و 

صنعت كشورمان باشيم. 

تصويبقوانينجديدبرايتوسعهصادرات
رييس ش��وراي ملي مبلمان و دكوراس��يون ايران و 
صنايع وابس��ته نيز در اين همايش گفت: صنعت مبل 
امروز به يك بلوغ فكري رسيده و صاحب يك دانش در 
حوزه كس��ب وكار شده است. به گفته علي انصاري، ما 
در دهه گذشته با تعامل معناداري بين صنف مبل سازي 
به يك منظومه فكري و چارچوب فكري رس��يده ايم و 
توصيه من اين اس��ت كه اين منظومه فكري را به دهه 

پيش رو ارسال كنيم. 
انصاري ادامه داد: با توجه به سرعت تكنولوژي امروز 
ش��اخصه هاي تجارت دچار رويكرد عظيمي ش��ده و ما 
به عن��وان صنعتي زودبازده و س��بك بايد به اين نكته 
توجه كني��م كه صنعت مبلمان س��ازي ج��زو صنايع 
خدمات محور اس��ت. به گفته او كشورهاي پيشرفته و 
توسعه يافته امروز به دنبال اقتصاد خدمات  محور هستند 
و خيلي به توليد فكر نمي كنند. او همچنين با اشاره به 
جغرافيا و اقليم مناسب كشور اظهار كرد: بنابراين ما هم 
مي تواني��م به يكي از كش��ورهايي كه در حوزه خدمات 
فعاليت مي كند، تبديل ش��ويم و توصيه من اين است 
كه بايد به س��مت توس��عه خدمات محور پيش رويم و 
توليدمان در اين راس��تا باشد. وي در پايان اظهار كرد: 
بنابراين در مجموع پارادايم پيش روي كشورمان بايد در 

حوزه خدمات تنظيم شود. 
رييس كميس��يون اصل ۹0 نيز كه در اين همايش 
حض��ور يافته ب��ود، گفت: يكي از جهات��ي كه مي تواند 
در توليد داخلي ما را موفق كند، صادرات اس��ت و بايد 
بتوانيم در اين راستا بازارهاي منطقه را خوب شناسايي 
كنيم و حضور جدي در اين بازارها داشته باشيم. داوود 
محمدي با بيان اينكه در دنياي رقابتي امروز كس��اني 
مي توانند در بازار حضور جدي داشته باشند كه بتوانند 

هزينه هاي س��ربار را كاهش دهند، گفت: بنابراين اين 
افراد كس��اني هستند كه مي توانند قيمت تمام  شده را 
پايين آورند كه ه��م دولت و هم مجلس در اين جهت 
مس��وول اس��ت كه البته بخش خصوصي در اين راستا 
قدم هاي خوبي برداش��ته است. او تصريح كرد: قوانيني 
كه مجلس ش��وراي اس��المي براي بهبود فضاي كسب 
 وكار، معافيت ه��اي مالياتي و تقويت توليد و رفع موانع 
تولي��د تصويب ك��رده، قوانين خوب و راهگش��ايي در 
جهت كاهش قيمت تمام  شده بوده و اميدواريم بتوانيم 
قوانيني را براي توسعه صادرات به زودي در مجلس به 
تصويب برس��انيم و اين مورد در دستوركار مجلس در 
سال جاري قرار دارد. به گفته محمدي، راه نجات كشور 
در توليد اس��ت و اگر توليد كشور تقويت شود و حضور 
موثر در بازارهاي هدف داش��ته باش��يم قطعا مي توانيم 
مطابق با سياس��ت هاي كشور و سند چشم انداز در قله 

وسيع خاورميانه قرار بگيريم.
 

رتبهبنديدستگاههايحاميتوليداعالمشود
از  از س��وي ديگ��ر ريي��س س��ازمان حماي��ت 
توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان پيش��نهاد داد: 
پارلم��ان بخ��ش خصوصي ك��ه هم��واره مطالبه گر 
حمايت از توليد است، رتبه بندي دستگاه هاي حامي 
تولي��د را اعالم كند. س��يدمحمود نواب��ي افزود: الزم 
نيس��ت بدها را معرفي كند بلكه مي تواند كساني كه 
اقدامات خوبي را انجام داده اند، معرفي كند. او با بيان 
اينكه مش��كل توليد و اش��تغال در هم  فرسايي است، 
گفت: همواره افراد و ش��خصيت ها با ش��ور و حرارت 
اعالم مي كنن��د كه بايد از توليد و اش��تغال حمايت 
كرد بنابراين بايد توليد و اشتغال آسيب شناسي شود 

كه بدانيم مشكل از كجاست. 
او با انتقاد از اينكه گفته مي ش��ود اين س��ازمان يك 
سازمان قيمت گذار است، گفت: اين سازمان تنها دستگاه 
حاكميتي در حوزه كارشناس��ي قيمت گذاري است كه بر 
حوزه بازار نظ��ارت دارد. نوابي افزود: صادرات از قبل بايد 
فرآيند تعريف شده يي داشته باشد و بازار آن مشخص باشد 
و به كيفيت آن هم بايد اهتمام شود. او همچنين با انتقاد 
از اينكه مبلمان كااليي بزرگ و حجيم است كه نمي توان 
گفت اين كاال به كشور قاچاق مي شود، اظهار كرد: اما گفته 
مي شود واردات آن از مرزهاي غيررسمي انجام مي شود كه 
البته رقم قاچاق آن نسبت به ساير كاالهاي قاچاق از آنجا 
كه صرفه اقتصادي چنداني ندارد كمتر اس��ت. اين مقام 
مسوول در ادامه با بيان اينكه توليد ما گران تمام مي شود، 
گفت: صنايع ما نيازمند بازس��ازي و نوسازي است. نوابي 
تاكيد كرد كه امروز در كشور مشكل توليد نداريم بلكه با 
انباشت توليد در اين حوزه مواجه هستيم. درحالي كه در 
اين حوزه خدمات پس از فروش مهم است اما بايد بگويم 
ك��ه خدمات پس از فروش در اين حوزه خوب نيس��ت يا 
سرعت آن بسيار كند است. او در عين حال يكي از وظايف 
در س��ازمان حمايت را حماي��ت از توليد و توليد صادرات 
محور دانس��ت البت��ه اين درحالي كه جاي ش��ركت هاي 

صادرات محور در كشور ما خالي است. 

تعادل 
هياتي تجاري از بوداپست مجارستان به سرپرستي 
وزير اقتصاد اين كشور ميهمان پارلمان بخش خصوصي 
بودند. اين كشور كه عضو اتحاديه اروپا)IEU( است در 
دوران تحريم ها هيچگاه ديپلماسي خود را با ايران قطع 
نكرد و از س��ال 2015 اين براي دومين بار اس��ت كه 
يك هيات تجاري روانه ايران مي كند. مجارستان پس 
از اصالحات در سال 2010 اقتصاد ضعيفي داشت اما 
بنا به اظهارات وزير اقتصادشان، آنها توانستند كه پايه 
اقتصاد خود را مستحكم كرده و رشد اقتصادي شان را 
در مرز 4درصد ثاب��ت نگه دارند. از اين رو »مي هايلي 
وارگا« در »همايش تجاري ايران- مجارستان« كه روز 
گذش��ته با حضور فعاالن اقتصادي دو كشور در محل 
اتاق ايران برگزار شد به تشريح مدل توسعه اقتصادي و 
صنعتي كشورشان پرداخت. مدلي كه بخش خصوصي 
ايران مي تواند از آن الگو برداري كند. به گفته او توجه 
دولتمردان مجارس��تاني به »انجام پروژه هاي صنعتي، 
جذب سرمايه خارجي، توجه زيرساخت ها و.. « موجب 
ش��د تا رش��د صنعتي و به دنبال آن رش��د اقتصادي 
اين كش��ور رقم بخورد؛ به ط��وري كه بيكاري در اين 
كش��ور وجود ندارد و س��ازمان هاي بين المللي دهنده 
وام، مجارس��تان را كشور مناسب براي سرمايه گذاري 
اع��الم مي كنن��د. حال كش��وري ب��ا اين پتانس��يل 
اقتصادي خواهان توس��عه همكاري هاي مش��ترك با 
ايران در بين ش��ركاي آسيايي اش است. اگرچه منوي 
عالقه مندي هاي آنها براي حضور در ايران وسيع است 
اما به گفته وزير اقتصاد مجارستان، شركت هاي تجاري 
مجارستاني عالوه بر مشاركت در زمينه »ماشين آالت 
صنعتي، محصوالت غذايي تجهيزات پزشكي، انرژي و 
نفت« بيشتر تمايل دارند تا در زمينه  آب رساني، تصفيه 
آب و فاضالب هم شريك هاي تجاري براي خود بيابند. 
اين مقام مجارس��تاني همچنين ب��ر تمايل دولت اين 
كشور به انجام سرمايه گذاري مشترك تاكيد كرد. در 
عين حال مي توان مهم ترين دليل حضور مجارستاني ها 
در جم��ع فع��االن بخ��ش خصوصي را هم��كاري در 
س��اخت مش��ترك يك هزار اتوبوس در اي��ران عنوان 
كرد. از اين رو مهم ترين خروجي اين همايش، امضاي 
4 موافقت نام��ه هم��كاري  اقتصادي بي��ن طرف هاي 
مجاري با ش��ركت هاي ايراني در زمينه  »توليد نيروي 
برق حرارتي، وس��ايل نقليه الكترونيكي، سيستم هاي 
الكتريكي س��نجش در بخش راه  آه��ن و تامين هزار 

اتوبوس ايكاروس در ايران« بود. 

سيمايتجارتبامجارها
مجارس��تان را مي توان يكي از ش��ركاي جدي ايران 
در دوران پس��اتحريم برشمرد. از اين رو اين كشور پس 
از س��ال 2015 بار ديگر يك هيات تجاري با سرپرستي 
وزير اقتصاد اين كش��ور روانه تهران كرده تا با برخي از 
دولتمردان ايران و بخش خصوصي وارد فاز مذاكره شوند.  
ح��ال روز گذش��ته ش��اهد برگزاري ي��ك همايش 
تج��اري بين فعاالن اقتص��ادي ايران و مجارس��تان در 
محل اتاق ايران بوديم. در ابتداي نشست تجاري ايران و 

مجارستان، رييس اتاق بازرگاني ايران از مبادالت تجاري 
و تفاهمنامه هايي كه ميان ايران و مجار در سال 2015 
رقم خورده است، سخن گفت. غالمحسن شافعي اظهار 
كرد: در سفر هيات تجاري مجارستان در سال 2015 به 
ايران كه با همراهي نخس��ت وزير مجارستان انجام شد 
در م��ورد 5 زمينه همكاري ازجمل��ه انرژي، نفت و گاز، 
مديريت، تصفيه آب، داروسازي و بهداشت مذاكره شد. 
از اي��ن رو خوش��حاليم كه در اتاق اي��ران بار ديگر پس 
از س��ال 2015 كه ميزبان يك هيات بلندپايه تجاري از 
كشور مجارستان بوديم دوباره ميزبان يك هيات تجاري 
ديگر هستيم. رييس اتاق ايران با بيان اينكه سوابق روابط 
تجاري دو كش��ور به سال هاي پس از جنگ جهاني دوم 
بازمي گردد، گفت: البته روابط فرهنگي و قومي دو كشور 
پيشينه يي قديمي تر دارد و انتظار مي رود كه اين روابط 
دو جانبه همانند س��ال هاي گذشته احيا شود و فعاالن 
اقتص��ادي بتوانن��د اقدام هاي قابل قبول��ي را در زمينه 
سرمايه گذاري هاي مشترك با اين كشور رقم زنند. او به 
سفر س��ال 2015 هيات بلندپايه مجاري به ايران اشاره 
كرد و گفت: در س��فر هيات تجاري مجارستان در سال 
2015 به ايران كه با همراهي نخس��ت وزير مجارستان 
انجام ش��د در مورد 5 زمين��ه همكاري صحبت هايي به  
عمل آمد كه اتاق بازرگاني ايران آماده همكاري مشترك 
با تجار دو كشور در يافتن شريك مناسب در زمينه هاي 

ياد شده، است. 
شافعي با بيان اينكه سرمايه گذاري مشترك در انتقال 
دانش فني براي طرف ايراني حائز اهميت اس��ت، گفت: 
عالوه  بر اين ش��ركت هاي ايران��ي تمايل زيادي به براي 
فعاليت مشترك در زمينه  فناوري اطالعاتIT، خدمات 
فني و مهندسي، آبياري، تكنولوژي هاي محيط زيست، 

توليد محصوالت گلخانه يي و... هستند و در اين زمينه ها 
به دنبال يافتن شريك مجارستاني هستند. همچنين ما 
اميدواريم موضوع توليد مش��ترك با برند مشترك بين 
ايران و مجارس��تان در منطقه با توجه به اينكه ايران به 
يك بازار 450ميليون نفري دسترسي دارد، شكل بگيرد. 
رييس اتاق ايران در محور دو سخنانش با بيان اينكه 
هيچ تجارتي بدون نقل و انتقال پول امكان پذير و شكل 
گرفتني نيست، اظهار كرد: اميدواريم دولتمردان طرفين 
در زمينه حل مس��ائل بانكي، گام هاي مهمي را بردارند؛ 
چراكه م��ا تمايل داريم ي��ك هيات تج��اري ايراني به 
مجارستان براي شناسايي و آشنايي بيشتر با فرصت هاي 
تج��اري بين دو كش��ور اعزام كنيم و بعد از شناس��ايي 
ظرفيت ه��ا براي رقم خ��وردن و ايجاد س��رمايه گذاري 

مشترك اقداماتي را در اين راستا انجام دهيم. 

انتظارمجارستانازايرانيها
در مقابل؛ وزير اقتصاد مجارس��تان از عالقه مندي 
كش��ورش براي احي��اي روابط ميان اين دو كش��ور 
س��خن گفت. »مي هايل��ي وارگا« خط��اب به رييس 
اتاق ايران اظهار كرد كه دولت مجارس��تان عالقه مند 
به س��رمايه گذاري مشترك در كش��ورش است و در 
زمينه صنايع ساختماني و راهس��ازي و عالوه بر اين 
از س��رمايه گذاري در زمينه فناوري حمايت مي كند. 
او گفت: ايران به دليل تاريخ باس��تاني و هنر با سابقه 
همواره مد نظر مجارس��تان بوده و ما افتخار مي كنيم 
كه امروز در اين كش��ور حضور داري��م و اميدواريم با 
امضاي تفاهمنامه هاي مشترك بتوانيم، اقدام هاي قابل 
قبولي براي اين كشور با ظرفيت بيش از 80 ميليون 
نفر رقم بزنيم. وزير اقتصاد مجارستان به زمان قبل از 

تحريم هاي ايران ميان 5 ابرقدرت جهاني اش��اره كرد 
و افزود: براي ارتقاي همكاري  تجاري بين دو كش��ور، 
مجارستان سفارت خود را در ايران به يك ساختمان 
بزرگ تر منتقل مي كند. مجارس��تان در زمان تحريم 

هيچگاه ديپلماسي خود با ايران را قطع نكرد. 
وزير اقتصاد مجارس��تان محور دوم س��خنانش به 
تشريح مدل توسعه اقتصادي اين كشور پرداخت. او با 
بيان اينكه فراهم آوري امكانات تجارت نقش زيادي در 
رشد اقتصاد دارد، گفت: مجارستان پس از اصالحات 
در سال 2010 اقتصاد ضعيفي داشت اما سعي كرديم 
اقتصادمان را تقويت كنيم و درحال حاضر در اتحاديه 
اروپا رش��د اقتصاد 2درصد اس��ت اما رشد اقتصادي 
مجارس��تان با برگرفتن برخي اصول توانس��ته ميزان 

4درصد را رقم بزند. 
»مي هايلي وارگا« با بيان  اينكه كشورهاي اروپاي 
مركزي كه جمعيت آنها به 65 ميليون نفر مي رس��د، 
نس��بت به كش��ورهاي عضو IEU مي توانند رش��د 
اقتصادي بهتري داش��ته باش��ند، تصريح كرد: رش��د 
صنعتي به رش��د اقتصادي كمك مي كند و به همين 
دلي��ل ما در مجارس��تان پروژه هايي را در زمينه هايي 
ازجمله الكترونيك، خودروس��ازي و تجهيزات جنگي 
تعريف كرديم كه باعث فراهم آوري اين رش��د ش��ده 
اس��ت. از سوي ديگر صنايع س��اختماني نيز از ديگر 
صنايعي اس��ت كه مورد حمايت مجارهاست؛ چراكه 
توجه به امر صنعت س��اختمان مي تواند ديگر صنايع 
را ب��ه حرك��ت درآورد از اين رو م��ا از ايراني هايي كه 
بتوانند در احياي صنعت س��اختمان به ما خدماتي را 

ارائه دهند، استقبال خواهيم كرد. 
 »وارگا« با بيان اينكه مجارستان از سرمايه گذاري 

خارجي حمايت مي كند، افزود: درحال حاضر در كشور 
ما تقريبا نيروي بيكار وجود ندارد و در 10سال گذشته 
درصد بيكاري از 12درص��د به 4درصد كاهش يافته 
است. وزير اقتصاد مجارستان همچنين در ادامه با بيان 
اينكه سازمان هاي بين المللي دهنده وام، مجارستان را 
به عنوان كش��وري مناسب براي سرمايه گذاري اعالم 
كرده ان��د، گفت: مي��زان بدهي مجارس��تان در چند 
سال گذش��ته دايما درحال كاهش بوده است. دولت 
مجارستان در درجه اول در زمينه زيرساخت ها تمايل 
به فعاليت دارد و اين امر بدان  معناس��ت كه توس��عه 
راهسازي ازجمله راهسازي هوايي و ريلي براي ما حائز 

اهميت است. 
اين دولتمرد مجارس��تاني به ميزان رشد ساخت و 
ساز اشاره كرد و گفت: مجارستان همچنين در زمينه 
س��رمايه گذاري در صنايع س��اختمان و راه س��ازي از 
س��رمايه گذاران حمايت مي كند به طوري كه در يك 
سال گذش��ته تعداد س��اختمان ها 23درصد افزايش 
يافته اس��ت. او با بيان اينكه مجارستان عضو اتحاديه 
اروپا)IEU( اس��ت، گفت: بنابراي��ن اگر فردي در اين 
كش��ور در زمينه هاي اقتصادي فعاليت داشته باشد، 
مي تواند با هر كش��ور ديگري كه عضو IEU باش��د، 
ارتباط تجاري داش��ته باش��د و براي آن مرزي وجود 
ندارد. همچنين مجارستان از سرمايه گذاري در زمينه 
فناوري و تحقيقات حمايت مي كند و ما ايران را يكي 
از مهم ترين طرف هاي تجاري خود در آسيا مي دانيم. 
وزير اقتصاد مجارس��تان با اشاره به اينكه به دليل 
تحريم ها مبادالت تجاري بين دو كشور به 0.1درصد 
كاهش يافته است، اظهار كرد: البته روند اكنون رو به 
رشد است و در 2سال گذشته حجم مبادالت تجاري 
ايران و مجارستان 2برابر شده و ما همچنان به دنبال 

تقويت روابط تجاري هستيم. 
او با اش��اره به حمايت مجارها در بازار ايران گفت: 
مجارستان در درجه اول در زمينه ماشين آالت صنعتي 
و محصوالت غذايي مي تواند در بازار ايران حضور داشته 
باشد ولي شركت هاي تجاري مجارستاني تمايل دارند 
تا در زمينه  آب رس��اني هم ش��ريك هاي تجاري براي 
خود بيابند. به واقع مجارس��تان در زمينه آب رساني، 
تصفيه آب و فاضالب مي تواند همكاري خوبي با ايران 
داشته باشد و امروز براي ساخت مشترك اتوبوس در 

ايران قراردادي را به امضا رسانديم. 
اين مقام مجارس��تاني همچنين ب��ه امضاي يك 
قرارداد در رابطه با تجهيزات بهداش��تي با حضور وزير 
بهداش��ت اي��ران در روز جاري اش��اره و بيان كرد: در 
رابطه با تجهيزات پزش��كي، انرژي و نفت ما در كشور 
اي��ران حضور داري��م و اميدواريم تا اي��ن همكاري ها 
گسترش بيش��تري داشته باشد. كشور مجارستان در 
زمينه داروسازي بسيار پيش��رفته است و تجار ما در 
جست وجوي ش��ركاي تجاري براي توليد مشترك يا 
فروش در ايران هس��تند. حال اين انتظار مي رود كه 
ب��راي رش��د و ارتقاي همكاري  اقتص��ادي طرف هاي 
تجاري دو كشور بهتر يكديگر را شناسايي كنند و به 

فكر ايجاد سرمايه گذاري هاي مشترك باشند. 

مسعودكمالياردكاني
عضوهياتعلمي
موسسهمطالعاتو
پژوهشهايبازرگاني

شماره مناقصه/ تقاضا
PFP/ AZD /96 / 012

شماره ثبت در پايگاه ملی 
مبلغ ضمانتنامهبرآورد اوليهشرح كاالمناقصات

Tender No
Indent No.48-22-9622045

 
1507735CASING

000ر000ر755ر42 9-5/8

يورويیريالی

۹17ر00050ر000ر138ر2

شرح مختصر كار:
شركت ملی حفاری ايران به نشانی اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد CASING  9-5/8 را با شرايط ذيل تامين نمايد:

الف( ارزيابی كيفی مناقصه گران:  اين ارزيابی وفق آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و براساس كار برگ های استعالم ارزيابی كيفی موجود در اسناد مناقصه صورت 
مي پذيرد. حداقل امتياز كيفی قابل قبول برابر 60 مي باشد.

ب(  تهيه  اسنادمناقصه:
 خريد اسناد: متقاضيان شركت در فرآيند ارجاع كار مي بايست مبلغ 000ر510 ريال به حساب سيبا به شماره 2174652205004 نزد بانك ملی شعبه اهواز كد 6501 بنام شركت 

ملی حفاری ايران واريز نمايند.
دريافت اسناد: كليه اشخاص حقيقی يا حقوقی متقاضی شركت در فرآيند ارجاع كار مي توانند از تاريخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغايت 14 روز بعد، مي بايست ضمن ارسال تقاضای 
رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس الف( اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه -شركت ملی حفاری ايران - ساختمان عملياتی - طبقه سوم - اداره تداركات خارجی پروژه های 

حفاری
   يا ب: تهران خيابان جمهوری- كوچه يغما ساختمان مركزی هشتم  شركت ملی حفاری ايران، اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

   نكات مهم:
1(: فقط اشخاص حقيقی يا حقوقی كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه اقدام می نمايند به عنوان مناقصه گر شناخته مي شوند.

2( در انجام مناقصه به روش فشرده كليه مناقصه گران در مهلت مقرر قانونی مكلف به ارائه اسناد ارزيابی كيفی و پاكات الف/ب/ج)ضمانتنامه /پيشنهاد فنی/پيشنهاد مالی( می باشند.
ج( تحويل اس��تعالم های ارزيابی كيفی و پاكات الف/ب/ج)ضمانتنامه /پيش��نهاد فنی/پيش��نهاد مالی(: مناقصه گران مي بايس��ت حداكثر ظرف 45 روز پس از آخرين روز مهلت دريافت 
اس��ناد مناقصه، نس��بت به تحويل اس��تعالم  )كاربرگ(های ارزيابی كيفی  ش��امل مس��تندات و مدارك الزم )به صورت های مكتوب و كپی نرم افزاری بر روی لوح فشرده( بهمراه پاكات 
الف/ب/ج)ضمانتنامه /پيشنهاد فنی/پيشنهاد مالی( به آدرس: اهواز - فلكه فرودگاه - شركت ملی حفاری ايران - ساختمان پايگاه عملياتی - طبقه اول - پارتB  - اتاق 107 - دبيرخانه 

كميسيون مناقصات اقدام نمايند.
د( تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

  نوع تضمين:   
الف- ضمانت نامه بانكی و يا ضمانت نامه های صادره از مؤسسات اعتباری غيربانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملی حفاری ايران
 مدت اعتبار تضمين:  اين مدت )به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران(، ۹0 روز می باشد و برای يك بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود.

www.nidc.ir  :سايت شركت ملی حفاری ايران
@nidc_pr :تلگرام شركت ملی حفاری ايران

آگهیمناقصههمراهباارزيابیكيفی)نوبتاول(
بهصورتيکمرحلهای/دومرحلهای)بهروشفشرده(

1396.4077
شركت ملي نفت اريان

ادارهتداركاتخارجیكاالپروژههایحفاری تعادل:نوبتاول:96/9/13ونوبتدوم:96/9/14

"
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15 نفت و انرژي
امسال، 28درصد پرباران تر 

از پارسال
ايرنا  ارتفاع بارش ها از اول مهرماه تا دهم آذرماه سال 
آبي جاري 24.4 ميلي متر گزارش ش��ده كه اين ميزان 
بارندگي نس��بت به دوره مش��ابه پارس��ال، 27.7درصد 
افزايش داشته اس��ت. اگرچه بارندگي ها نسبت به دوره 
مشابه پارسال بهبود پيدا كرده، اما در مقايسه با متوسط 

49 سال اخير، كاهشي 34درصدي داشته است. 
بارندگي هاي كل كشور در دوره مشابه سال گذشته 
19.1ميلي متر بود و ميانگين دوره هاي مشابه بلندمدت 
يعني 49 سال اخير، 37.1ميلي متر گزارش شده است؛ 
بنابراين  بارندگي هاي امسال نس��بت به پارسال روندي 
افزايش��ي اما نسبت به درازمدت، روندي كاهشي داشته 
اس��ت. در اين ميان و براس��اس آمار ش��ركت مديريت 
مناب��ع آب ايران، ميزان بارندگ��ي در حوضه آبريز فالت 
مركزي، در 2 س��ال گذش��ته وضعيت بس��يار وخيمي 
داش��ته و بارش 8.3 ميلي متري پارس��ال با 26.5درصد 
كاهش به 6.1ميلي متر در س��ال جاري رسيد؛ متوسط 
بارندگي درازمدت در اين حوضه آبريز در مدت مش��ابه 
18.6ميلي متر بوده است؛ بنابراين، بارندگي ها در حوضه 
آبريز فالت مركزي نسبت به پارسال 26.5درصد و نسبت 
به متوسط 49 سال اخير 67.2درصد كاهش داشته است. 
اين روند در حوضه هاي آبريز اصلي ديگر متفاوت است؛ 
حوضه آبريز درياچه اروميه امس��ال نسبت به سال آبي 
گذش��ته 120درصد افزايش بارش داشته است؛ حوضه 
آبريز خليج فارس و درياي عمان نيز 124درصد افزايش 

بارش را تجربه كرده است. 
با اين حال، بيش��ترين افزايش بارندگي ها مربوط به 
حوضه قره قوم با 172درصد افزايش و حوضه آبريز مرزي 
شرق با 225درصد افزايش بارش است؛ البته ميزان بارش 
در حوضه آبريز مرزي ش��رقي چندان قابل توجه نبوده و 
1.3 ميلي متر بارندگي امسال نسبت به 4 دهم ميلي متر 

پارسال چنين درصد اختالفي را ايجاد كرده است. 
بارندگي ه��اي حوضه آبريز درياي خ��زر نيز در اين 
مدت 104ميلي متر گزارش ش��ده كه نس��بت به س��ال 
آبي گذش��ته 8درصد افزايش و نسبت به ميانگين دوره 

بلندمدت 2.3درصد كاهش داشته است. 

 ادامه دريافت آبونمان
از مشتركان گاز

ف�ارس  در حال��ي كه حك��م ديوان عدال��ت اداري 
مبني بر حذف آبونمان به ش��ركت ملي گاز ابالغ شده 
اس��ت، هنوز ش��ركت ملي گاز در قب��وض گاز هزينه 

آبونمان را از مشتركان دريافت مي كند. 
سي ويكم مردادماه س��ال جاري روابط عمومي ديوان 
عدال��ت اداري اعالم كرد هيات عمومي ديوان براس��اس 
بخش��نامه ش��ماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 س��تاد 
هدفمند كردن يارانه ها و شركت گاز ملي اخذ آبونمان از 
مشتركين خالف قانون تشخيص داده و ابطال كرده است. 
شركت ملي گاز ايران در واكنش به راي هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري اعالم كرد: »هنوز اين موضوع به صورت 
مكتوب و قانوني به ش��ركت ملي گاز ابالغ نش��ده است.« 
مجيد بوجارزاده سخنگوي شركت ملي گاز ايران، در اين 
خصوص گفت: »ش��ركت ملي گاز تابع قانون اس��ت و در 
صورت ابالغ قانوني از سوي مراجع ذي صالح اقدام خواهد 
كرد.« اين گزارش حاكي است در اواخر مهر ماه بود كه با 
انتشار راي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي، دستور 
لغو آبونمان از قبوض گاز ابالغ شد و انتظار مي رفت ديگر 
در قبوض گاز شاهد درج آبونمان نباشيم ولي در قبوضي 
كه اخيرا توسط شركت ملي گاز منتشر شد دوباره شاهد  
بن��دي تحت عن��وان هزينه آبونمان در قبوض هس��تيم.  
سخنگوي شركت ملي گاز ايران در پاسخ به اين سوال كه 
علت آنكه شركت ملي گاز ايران با وجود راي ديوان عدالت 
اداري هنوز اقدام به گرفتن آبونمان مي كند چيست، گفت: 
جلسات متعددي در اين خصوص در شركت ملي گاز ايران 
برگزار ش��ده اس��ت كه تا پايان هفته يا اوايل هفته آينده 

نتيجه آن مشخص مي شود. 

نخستين محموله بنزين 
يورو 5 ستاره خليج فارس

ايلنا  نخس��تين محموله بنزين توليدي پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس با مشخصات استاندارد يورو 5 به 
مي��زان 17ميليون ليتر امروز به انبار ش��هيد رجايي 
بندرعباس تحويل شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
اين محموله با حضور مس��ووالن اداره كل نظارت بر 
صادرات و مب��ادالت مواد نفتي تحويل انبار ش��هيد 
رجايي ش��د. با رون��د تغيير مديريت در پااليش��گاه 
س��تاره خليج ف��ارس ش��رايط توليد بنزي��ن در اين 
پااليش��گاه در مرحل��ه تثبيت قرار گرفت��ه و تا پايان 

آذرماه به 12ميليون ليتر در روز مي رسد. 

كوتاه از دنياي انرژي

با تمديد توافق نفتي چه وضعيتي در انتظار بازار در سال آينده ميالدي خواهد بود؟

كمك تقاضا به توافق نفتي در 2018

در پي تحصن دانشجويان، دانشكده نفت آبادان تعطيل شد

دانشگاه صنعت نفت، گره اي كه هر روز كورتر مي شود
گروه انرژي 

شايد تنها چيزي كه وزير نفت در آخرين دوره وزارت 
خود نداشته باشد، حوصله س��روكله زدن با دانشجوياني 
است كه از او تقاضاي استخدام در شركت هاي زيرمجموعه 
وزارت نفت را دارند. اعتراض دانش��جويان دانش��كده هاي 
مختلف دانش��گاه نفت از آبادان گرفته تا اهواز و تهران از 
پاييز س��ال 1394 آغاز شد. جايي كه به دانشجويان اين 
دانش��گاه قديمي خبر رس��يد كه فارغ التحصيالن ورودي 
س��ال هاي قبل تر به بن بس��ت اس��تخدام در وزارت نفت 
برخورده اند و به نظر مي رسد، وزير نفت دولت روحاني بنا 
ندارد همانند دولت هاي نهم و دهم با روي گشاده همه آنها 
را اس��تخدام كند. از اين  رو دانشجويان تصميم گرفتند تا 
امتحانات ترم پاييز 94 را تحريم كنند تا مسووالن دانشگاه 

و وزارتخانه پاسخگوي آنها باشند. 
در آن زم��ان با پا درمياني مس��وول نهاد رهبري در 
دانش��گاه و وعده نماين��دگان و نيز با ص��دور بيانيه يي 
از س��وي وزارت نف��ت مبني بر تعهد اس��تخدام تمامي 
دانش��جويان گ��روه الف ت��ا ورودي س��ال 1394 اوضاع 
دانش��گاه به روال عادي خود بازگش��ت. اما با گذش��ت 
زمان مشخص شد كه عملكرد وزارت نفت خواسته هاي 
دانشجويان دانشگاه نفت را پاسخ نداده و موج اعتراضات 
مجددا شدت گرفت و اين  بار دانشجويان تصميم گرفتند 
تا براي انتش��ار خواسته هايشان حضور جدي تري نيز در 
فضاي مجازي داشته  باشند. بدين ترتيب شبكه اجتماعي 
توييتر را فضاي مناسبي براي اين مساله ديدند و تاكنون 
4 به اصطالح توفان توييتري با هش��تگ هاي مربوط به 

دانشگاه نفت به راه انداختند. با آغاز سال تحصيلي جديد 
دانش��جويان و خصوصا آنها كه در دانشكده هاي جنوب 
كشور مشغول به تحصيل هستند، تصميم به عدم حضور 
در كالس هاي درس گرفتند و با اقداماتي نمادين همچون 
تشييع تابوت دانشگاه نفت و تحصن هاي متوالي خواستار 
استعفاي هيات رييسه دانشگاه و رسيدگي به خواسته هاي 
آنها ش��دند. عدم حضور دانش��جويان در كالس ها سبب 
شد تا مسووالن دانش��كده نفت آبادان در آخرين دقايق 
روز ش��نبه با ارس��ال پيامك��ي تعطيلي دانش��كده را به 
دانش��جويان اعالم كنند. يكي از دانش��جويان دانشكده 
آبادان در گفت وگو با »تعادل« اعالم كرد كه مس��ووالن 
خوابگاه با قطع سيس��تم هاي گرمايش��ي و روش��نايي 
خوابگاه و تعطيلي سلف خواستار بازگشت دانشجويان به 
خانه هاي خود ش��دند مگر اينكه دانشجويان تصميم به 
بازگش��ت به كالس ها را بگيرند. روابط عمومي دانشگاه 
نفت تهران روز گذش��ته با صدور بيانيه يي علت تصميم 
خود در تعطيلي دانشكده نفت آبادان را بدين گونه تشريح 
كرد:»دانش��جويان دانش��كده)آبادان( از تاري��خ 27 آبان 
س��ال جاري تاكنون به بهانه درخواست هاي استخدامي 
از حض��ور در كليه كالس ه��اي درس امتناع ورزيده  و با 
وجود حضور اس��اتيد در كالس ه��اي درس به دليل اين 
اقدام دانش��جويان، امور آموزشي دانش��كده نفت آبادان 
كامال مختل و عمال تعطيل بوده اس��ت. مطابق مقررات 
آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، غيبت بيش از 
3 ش��انزدهم جلسات درس در يك نيم سال باعث حذف 
درس شده كه در صورت ادامه وضعيت فعلي باعث حذف 

ترم تحصيلي خواهد ش��د. در پاس��خ به شايعات بي پايه 
اعالم مي دارد، دانشگاه تاكنون هيچگونه محدوديتي براي 
دانشجويان اعم از امور خدمات رفاهي دانشجويي)3 وعده 
غذا، خوابگاه و...( و امور آموزشي اعمال نكرده است. ليكن 
ارائه اين خدمات نيز در صورت عدم حضور دانشجويان در 

كالس هاي درس توجيه قانوني نخواهد داشت«. 
از روز شنبه نيز بيش از 200نفر از فارغ التحصيالن 
اين دانشگاه به تهران آمدند تا در پايتخت تحصن خود 
را براي پاس��خ گرفتن آغاز كنند. تحصن اين عده ابتدا 
مقابل نهاد رياس��ت جمهوري آغاز شد سپس به مقابل 
ساختمان وزارت نفت كش��يده شد و حدود ساعت 4 
عصر روز يك ش��نبه به مقابل س��اختمان شركت ملي 
نفت رس��يده اس��ت. تصاويري نيز از تالش يك رفتگر 
ش��هرداري براي متفرق كردن دانش��جويان از مقابل 
س��اختمان شركت ملي نفت به وسيله آب پاش نيز در 

فضاي مجازي منتشر شده است. 
خبرگزاري ش��انا وابس��ته به وزارت نفت روز گذش��ته 
خبري منتش��ر ك��رد كه در پي اين تحص��ن، وزارت نفت 
خواهان معرفي نمايندگان تجمع كنندگان براي گفت وگو 
و بررسي مطالبات آنها شده است اما دانشجويان اين دعوت 
را نپذيرفتند. يكي از فارغ التحصيالن متحصن در گفت وگو 
با »تعادل« اعالم كرد كه اين درخواست هنگام تحصن در 
مقابل نهاد رياست جمهوري نيز مطرح شده اما دانشجويان 
ب��ه علت خلف وعده هاي مس��ووالن حاضر به پذيرش اين 
موض��وع نش��دند. وي كه خ��ود از فارغ التحصيالن مقطع 
كارشناسي ارشد دانشكده نفت آبادان است، اظهار كرد كه 

اگر مسووالن صحبتي دارند خود بايد به ميان دانشجويان 
بيايند. به گفته وي با وجود تعهد به استخدام دانشجويان 
دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت اقدام به برگزاري آزمون 
اس��تخدامي كرده كه با شكايت دانشجويان اين دانشگاه 
ب��ه دي��وان عدال��ت اداري، اين نهاد دس��تور لغو موقت 
آزمون اس��تخدامي وزارت را صادر كرده اس��ت. هر چند 
روز گذشته روابط عمومي وزارت نفت اعالم كردكه هيچ 

دستوري مبني بر لغو آزمون استخدامي نيمه دي  ماه را 
دريافت نكرده است اما اين نماينده دانشجويان متحصن 
ب��ا قاطعيت اعالم كرد كه حكم ديوان صادر ش��ده و به 
رويت وي و س��اير دانشجويان رسيده است. او همچنين 
از ارائه ش��كايت جديدي به دي��وان عدالت اداري در روز 
سه شنبه با امضاي حداكثري دانشجويان متحصن عليه 

وزارت نفت خبر داد. 

گروه انرژي  نادي صبوري 
اگر سال گذشته در چنين روزهايي تنها توافق 
كش�ورهاي عضو اوپك و 9كش�ور ديگر ازجمله 
روس�يه، فاكتور حمايتگر قيمت هاي باال در نفت 
خام به ش�مار مي رف�ت، اين روزها ماجرا ش�كل 
ديگري به خود گرفته است. پس از تمديد توافق 
نفتي تا پايان س�ال 2018 كه روز پنج شنبه اتفاق 
افتاد تقريبا بيش�تر عوامل حمايتگر به حس�اب 
مي آيند. از يك سو بيشتر نهادهاي نظارتي بازار 
در چند ماه اخير پيش بيني خود از رشد تقاضا در 
سال 2018 را به شكل چشمگيري افزايش داده اند 
و از س�وي ديگر باال بودن پايبندي اعضاي توافق 
كه كم سابقه بوده است، وزنه تمديد را سنگين تر 
كرده اس�ت. وود مكنزي نيز در تازه ترين گزارش 
خود نويد قيمت هاي باالي نفت خام در نيمه دوم 

سال 2018 را داده است.
 گ�زارش »تعادل« در اين م�ورد را در ادامه 

مي خوانيد.
   

10دسامبر سال گذش��ته ميالدي توليدكنندگان 
بزرگ نفتي اوپك و غيراوپك توانستند پس از 15سال 
ب��ه توافقي براي كنترل بازار نفت دس��ت پيدا كنند، 
توافقي كه ابتدا قرار بود تا 6 ماهه نخست سال 2017 
ادامه يابد اما در ادامه يك بار در ماه مه  2017 تا پايان 
ماه سوم سال 2018 و يك بار ديگر در سالگرد توافق 
اوپكي ها يعني 30نوامبر تا پايان سال 2018 ميالدي 
تمديد ش��د. بازارهاي روز تنها جمعه را براي واكنش 
به تصميم روز پنج ش��نبه اوپك فرصت داشتند و در 
واقع امروز مشخص خواهد شد كه معامالت چقدر از 
تصميم روز پنج ش��نبه بزرگان نفتي متاثر شده است. 
در م��ورد اثر اين تصميم بر مس��ائل پايه ي��ي بازار اما 
نخستين واكنش به شركت مشاوره انرژي وود مكنزي 
برمي گردد. وود مكنزي كه پيش از آغاز نشست 173 
اوپك گزارشي در مورد وضعيت بازار منتشر كرده بود با 
اعالم اين تصميم بخشي از گزارش خود را به روز كرده 
و نوشت كه به اين ترتيب قيمت ها در نيمه دوم سال 
2018 به س��مت باال هل داده خواهند شد. همچنين 
سارا وخشوري، رييس شركت مشاوره انرژي SVB در 
مورد تاثير تصميم روز پنج شنبه توليدكنندگان نفتي 
بر بازار به »تع��ادل« مي گويد:»تمديد توافق نفتي تا 
پايان سال 2018 در كنار پيش بيني از رشد تقاضا از 
يك س��و و كاهش عرضه از سوي ديگر به تعادل بازار 

نفت در 2018 كمك خواهد كرد«.
كشورهايي كه روز پنج شنبه در وين گردهم آمدند، 
توليد كنن��ده 60  درصد از نفت خ��ام موجود در بازار 
هس��تند. همين موضوع اهميت هر اقدامي از سمت 
اين گروه در بازار حس��اس نفت خام را نشان مي دهد. 
اما اگر بخواهيم اين اهميت را به زبان عدد و رقم بيان 
كنيم، گزارش موسساتي چون وود مكنزي به كمك ما 
خواهند آمد. وود مكنزي در به روزرساني گزارش خود 
پس از تصميم توليدكنندگان نفتي براي تمديد توافق 
تا پايان س��ال 2018 نوش��ت كه اگر تصميم بر پايان 
بخشيدن توافق در مارس 2018 گرفته مي شد، مازاد 
عرضه يي حجيم به اندازه 2ميليون و 400هزار بشكه 
در روز در انتظار بازار نفت خام در سال 2018 مي بود. 
اكنون اما وضعيت از ديدگاه اين ش��ركت متفاوت 
ش��ده است. وود مكنزي پس از اعالم عمومي تصميم 
اوپك و غيراوپك در روز 30نوامبر در وب س��ايت خود 
نوش��ت: »بهاي نفت خام برنت پس از تصميم اوپك 
و غيراوپك ب��راي تمديد توافق كاهش توليد تا پايان 

س��ال 2018 از مرز 63 دالر عبور كرد. تصميم اوپك 
و روسيه براي تمديد توافق نفتي تا پايان سال 2018 
مطابق با فرضيه پيش بين��ي قيمت ما در ماه جوالي 

2017 بوده است«.
در ادام��ه اين گ��زارش آمده اس��ت:»حمايت ها از 
تصميم اوپك باال بوده اس��ت. در كنار موفقيت اوپك 
در كاس��تن از حجم تولي��د و دنبال ك��ردن افزايش 
قيمت ها، پيش بيني ما نش��ان مي دهد چنانچه اوپك 
تصمي��م مي گرفت كه تواف��ق را در ماه مارس 2018 
پايان بخش��د، يك افزايش حجيم روزانه 2ميليون و 
400هزار بش��كه يي در كل عرض��ه جهاني نفت خام 
در سال 2018 انتظار مي رفت. اين موضوع در نهايت 
منجر به مازاد عرضه بيش از حد در هر 4 فصل سال 

2018 مي شد«.
 آن لوئي��س هيتل، ريي��س بخش تحقيقات نفت 
شركت مشاوره يي وود مكنزي مي نويسد كه با تمديد 
توافق ما پيش بيني مي كنيم كه عرضه و تقاضا در نيمه 
دوم سال 2018ميالدي به تعادل رسيده و قيمت ها را 

در اين نيمه به سمت باال هل بدهند. 
وود مكن��زي در بخ��ش ديگري از گ��زارش خود 
مي نويسد كه بررسي بازار نفت به دليل عوامل مختلفي 
كه فاندامنتال بازار در 2018 را تعيين مي كنند فقط 
تا نيمه اين س��ال قابل ضمانت خواهد بود. ريكاوري 
توليد نفت خام نيجريه و ليبي و رشد توليد نفت خام 
از سوي اياالت متحده اين عوامل را تشكيل مي دهند. 
در ادامه اين گزارش عنوان شده كه فاكتور ديگر 
رشد، تقاضاي نفت خام است. اگر اين رشد بيشتر از 
حد انتظار ما باشد در نتيجه مازاد عرضه پيش بيني 
ش��ده براي نيمه نخس��ت س��ال 2018 كوچك تر 

خواهد شد. 
پيش بيني هاي فعلي وود مكنزي براس��اس رشد 
روزانه 1.2ميليون بشكه يي تقاضا در 2017 و رشد 
روزانه 1.4ميليون  بش��كه يي آن در 2018 است. اما 
يك زمس��تان س��ردتر از حد انتظار مي تواند فصل 
نخس��ت 2018 را با تقاضايي باالت��ر همراه كرده و 

بازار را تنگ تر كند. 

سارا وخشوري، تحليلگر مسائل انرژي البته نسبت 
به وود مكنزي ديدگاهي خوش بينانه تر دارد چراكه از 
ديدگاه او رشد تقاضاي چش��مگيري در سال 2018 
براي نفت خام رقم خواهد خورد. وخشوري كه تمديد 
توافق را به اين دليل كه اوپك توانس��ت روس��يه را به 
آن »متقاعد« كند موفقيتي بزرگ براي اين س��ازمان 
مي داند، معتقد اس��ت كه با تمديد توافق از يك سو و 
افت عرضه خارج از توافق از س��وي ديگر و در نهايت 
پيش بيني رشد تقاضا، بازار را به تعادل خواهد رساند. 
نهاده��اي مختلف همچ��ون اداره اطالعات انرژي 
امري��كا، آژانس بين المللي ان��رژي و اوپك در ماه هاي 
اخير برآورد خود از رشد تقاضا در سال آينده ميالدي 
را افزايش دادند. اواس��ط آبان ماه اداره اطالعات انرژي 
امريكا با افزودن روزانه 80 هزار بش��كه به پيش بيني 
قبل��ي خود رش��د تقاض��ا در س��ال 2018 را روزانه 
يك ميليون و 660 هزار بش��كه برآورد كرد. اوپك نيز 
در آخرين گزارش خود برآورد از رشد تقاضا در 2018 
را روزانه 130هزار بشكه افزايش داده و يك ميليون و 
510 هزار بش��كه در روز اعالم كرده است. رشدي كه 
در نهاي��ت مصرف جهاني را به 98ميليون و 450هزار 

بشكه در روز خواهد رساند. 
اوپك براي 4بار متوالي تا ماه نوامبر بر پيش بيني 
قبلي خود از رش��د تقاضا افزوده ب��ود و در نهايت در 
گزارش��ي كه ابتداي ماه نوامبر منتشر شد، اعالم كرد 
ك��ه جهان در س��ال 2018 مصرف كننده 33ميليون 
و 420ه��زار بش��كه از نفت اين س��ازمان خواهد بود. 
برآوردي كه 360 هزار بش��كه باالتر از سطح سابق به 

شمار مي رفت. 
موضوع افزايش چش��مگير تقاض��اي نفت خام در 
2018 كه اش��تهاي سيري ناپذير چين يكي از عوامل 
شكل دهنده آن به حساب مي آيد به حدي جدي است 
كه فاتيح بيرول، رييس آژانس بين المللي انرژي 2روز 
پيش از تمديد توافق نفتي اعالم كرد كه حتي ممكن 
اس��ت، بازار با كمبود عرضه در نيمه دوم سال 2018 
مواجه ش��ود. البته وود مكنزي با توجه به پيش بيني 
رشد يك ميليون و 800 هزار بشكه يي عرضه در سال 
آينده ميالدي چندان نگران رخدادي همچون كمبود 

عرضه نيست. 
وود مكنزي در بخشي از گزارش خود نوشته است 
كه بدون تمديد توافق، مازاد عرضه شديد نفت خام در 
سال 2018 منجر به س��اخت مخازن ذخيره سازي و 

فشار بيشتر رو به پايين به نفت خام مي شد. 

تسنيم  مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران با اعالم 
خبر رس��يدن گاز به ش��هر زابل در پاييز س��ال آينده، 
عمليات اجرايي گازرس��اني به نيروگاه چابهار از طريق 
CNG و از ش��هر ايرانش��هر را با حضور مسووالن اين 

پروژه آغاز كرد. 
حميدرض��ا عراق��ي در مراس��م آغ��از عملي��ات 
اجرايي گازرس��اني به نيروگاه چابه��ار و در گزارش 
خود به حس��ن روحاني رييس جمهور ضمن تش��كر 
از حمايت هاي دولت براي تس��ريع در گازرس��اني به 
اس��تان سيستان و بلوچس��تان و شهر زاهدان گفت: 
از اس��فندماه سال 95 تاكنون با اجراي 300كيلومتر 

شبكه، ظرفيت پذيرش ابتدايي 10هزار مشترك در 
ش��هر زاهدان ايجاد و 4500 انشعاب نيز نصب شد و 
4 هزار مش��ترك نيز در حال استفاده از گاز طبيعي 
هس��تند، اين در حالي اس��ت كه 32 روستاي شهر 
زاهدان نيز در برنامه اجراي شبكه گذاري قرار دارند.  
مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران اف��زود: هم اكنون 
خط انتقال ايرانش��هر به چابه��ار و منطقه مكران با 
جذب س��رمايه يي بيش از 2ه��زار ميليارد تومان در 
حال اجراست و طراحي خط انتقال زابل و خاش نيز 
در حال پايان بوده و اواخر امسال يا اوايل سال آينده 
عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد، ضمن اينكه در 

مجموع بيش از 1500ميليارد تومان نيز بودجه براي 
اين امر در نظر گرفته شده است. 

 وي ب��ا اش��اره به كاه��ش و صرفه جوي��ي بيش از
20 ميليون ليتر فرآورده در شهرهاي ايرانشهر و زاهدان 
پ��س از گازرس��اني تصريح ك��رد: 40 واحد نيروگاهي 
زاهدان و نيروگاه بخار ايرانشهر از گاز استفاده مي كنند. 
عراق��ي با تاكيد بر اين موضوع كه براي س��رعت 
بخش��يدن به گازرساني ش��هر زاهدان، در پروژه هاي 
ش��ركت مل��ي گاز، پيمانكاران متعددي به اش��تغال 
درآم��ده و حض��ور خواهن��د داش��ت، عن��وان كرد: 
پيمان��كاران متعددي براي اج��راي خطوط تغذيه و 
انش��عاب به بيش از 800 كيلومتر ش��بكه در ش��هر 
زاهدان به زودي آغاز به كار خواهند كرد و اين ش��هر 

به يك كارگاه اجرايي تبديل خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران به آغاز عمليات 
اجرايي پروژه گازرس��اني به نيروگاه چابهار از طريق 
CNG از شهر ايرانشهر اشاره و اعالم كرد: اين پروژه 
كه بزرگ ترين پروژه CNG در كش��ور خواهد بود، 
با جذب س��رمايه  داخلي و خارجي ب��ه ميزان 200 
ميلي��ون دالر آغاز ش��ده و قادر اس��ت روزانه معادل 
2ميليون ليتر سوخت فصلي نيروگاه چابهار را تامين 

كند. 
وي ادامه داد: براي انتقال اين حجم CNG، روزانه 
100تريل��ي مورد ني��از خواهد بود و ح��دود 500نفر 
اش��تغال به  صورت مس��تقيم و هزار نفر نيز اشتغال به 

صورت غيرمستقيم ايجاد خواهد شد. 
عراقي همچنين از آموزش بيش از 500 نفر از هزار 
نف��ري كه قبال طي قراردادي با جهاد دانش��گاهي و با 
حمايت شركت ملي گاز ايران آغاز شده بود، خبر داد. 

مديرعامل شركت ملي گاز ايران مژده داد 
يك سال  تا گازدار شدن زابل

شرايط برخي دانشجويان رد شده در مصاحبه وزارت نفت

مقاالت ISIرتبه كنكورمعدلرشتهآخرين مدرك تحصيلي

17.49149نفت اكتشافكارشناسي ارشد

17.41111نفت اكتشافكارشناسي ارشد

17.10231نفت اكتشافكارشناسي ارشد

18.14162نفت اكتشافكارشناسي ارشد

-17.0215نفت اكتشافكارشناسي ارشد

-17.2334نفت حفاريكارشناسي ارشد

17.10103نفت حفاريكارشناسي ارشد

17.78369نفت حفاريكارشناسي ارشد

17.585723فرآوري و انتقال گازكارشناسي ارشد

3استعداد درخشان17.96فرآوري و انتقال گازكارشناسي ارشد

--18.39مهندسي شيميكارشناسي

--17.15مهندسي شيميكارشناسي

اين ليست توسط دانشجويان دانشگاه نفت ارسال شده است و »تعادل« مسووليتي در قبال صحت آن ندارد
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عكسروز
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

دهقانفداكاردرگذشت
ريزعلي خواجوي يا همان دهقان فداكار شنبه شب يازدهم آذرماه در بیمارستان امام رضا)ع( تبريز درگذشت. 

فارس نوش��ت: ريزعلي خواجوي دهقان فداكار عصر روز يك ش��نبه پنجم آذرماه از شهر میانه به اين بیمارستان انتقال 
يافت كه در بدو ورود، در بخش  آي.سي.يو اين مركز تحت مراقبت قرار گرفت. 

او ك��ه با عالئ��م بیماري ذات الريه و كاهش هوش��یاري در بخش  آي.س��ي.يو اين مركز تحت مراقبت ق��رار گرفته بود 
درگذش��ت. داس��تان فداكاري ريزعلي خواجوي را همه دهه شصتي ها با كتاب فارسي دبس��تان به ياد دارند. داستاني كه 
براس��اس آن، خواجوي با ديدن ريزش كوه روي ريل آهن، با آتش زدن پیراهنش، قطار را از ريزش كوه مطلع كرد و جان 

مسافران را نجات داد.
 براي همین بود كه پس از اعالم مرگ دهقان فداكار، خیلي ها ياد نوستالوژي خاطره انگیز كتاب فارسي دبستان افتادند 
و در ش��بكه هاي اجتماعي از او ياد كردند و عكس روزهاي آخر زندگي خواجوي را كنار عكس كتاب فارس��ي گذاشتند كه 

دهقان فداكار، پیراهنش را آتش زده و روي ريل به سمت قطار مي دود.

چهرهروز

بررسيكاهشمهاجرتخالصبهبريتانياپسازبرگزيت

جايخاليمهاجراندربريتانيا
گروهگوناگون|

يك��ي از چالش ه��اي مه��م پ��س 
از برگزي��ت رس��یدگي ب��ه ام��ور اتباع 
كشورهاي اتحاديه اروپا در بريتانیاست. 
با آغاز رسمي مذاكرات برگزيت براي خروج بريتانیا 
از اتحادي��ه اروپا در 23ژوئن در بروكس��ل، مس��اله 
جابه جاي��ي آزاد و اقام��ت ش��هروندان كش��ورهاي 
عض��و اتحاديه اروپ��ا در بريتانی��ا و بالعكس به يكي 
از دغدغه ها و موضوع��ات مهم اين مذاكرات تبديل 
شد؛ مساله يي كه موجب نگراني بسیاري از مهاجران 
ش��ده اس��ت. از طرفي افزايش ش��مار مهاجران به 
بريتانیا به معضل مهمي براي ش��هروندان اين كشور 
تبديل شده است؛ چرا كه بسیاري از بريتانیايي ها بر 
اين باورند كه افزايش مهاجران در اين كش��ور باعث 
مي ش��ود كه بسیاري از فرصت هاي شغلي به تصرف 
آنه��ا درآمده و ش��هروندان بريتانیا با بحران بیكاري 

روبه رو خواهند شد. 
با وج��ود آنكه پیش از اين مرك��ز ملي آمار اين 
كش��ور اعالم كرده بود كه تعداد اروپايیان شاغل در 
بريتانیا به باالترين میزان خود رسیده، اما تازه ترين 
گزارش ها از رش��د منفي مهاج��رت در بريتانیا خبر 

مي دهند. 
بر اس��اس تازه ترين آمارهاي دفتر ملي مهاجرت 
بريتانی��ا، پ��س از برگ��زاري همه پرس��ي برگزيت، 
مهاجرت خالص كاهش قابل توجهي داش��ته است. 
طب��ق اين آم��ار، مهاجرت به بريتانی��ا از ماه مارس 
2015 تا ژوئن 2016 رش��د چش��مگیري داش��ت. 
طب��ق اطالعات منتش��ر ش��ده در اين ب��ازه زماني 
به طور متوس��ط ماهانه حدود 300هزار نفر از ساير 
كش��ورها به بريتانیا مهاجرت كرده اند. طبق س��اير 
گزارش هاي منتش��ر شده، بین س��ال هاي 1995 تا 
2015، مهاجراني كه از كشورهاي غیر اتحاديه اروپا 
وارد بريتانی��ا ش��دند، 3 برابر ش��د و از 0.9 میلیون 
نفر به 3.3 میلیون نفر افزايش يافت. در سا 2015، 
مهاجرت به بريتانیا از كشورهاي عضو اتحديه حدود 
172هزار نفر بود. آن طور كه نتايج تحقیقات نش��ان 
مي دهد، مهاجراني كه از اتحاديه اروپا به بريتانیا وارد 
مي ش��وند، بیشتر از بومیان اس��كاتلند، ولز و ايرلند 
ش��مالي بودند. از طرفي اين افراد جوان و نیروهاي 

تحصیلكرده ي��ي بودن��د كه مزاي��اي رفاهي كمتري 
از دول��ت بريتانیا طلب مي كردند. بنابراين ش��رايط 
سیاس��ي و داخلي بريتانیا تاثیر چنداني بر امور آنها 
نداش��ت. همان طور كه در ابتداي گزارش گفته شد، 
پیش از مذاكرات برگزيت شمار مهاجرت به بريتانیا 
با كاهش قابل توجهي روبه رو ش��د. طبق گزارش ها، 
بريتانیا از ابتداي مذاكرات، محدوديت هاي شديدي 
براي مهاجرت به بريتانیا اعمال كرد. به نظر مي رسد 
اين موضوع از عواملي است كه منجر به كاهش شمار 
پناهجويان به اين كش��ور باش��د. از طرفي نگراني از 
ايجاد بحران مالي در بريتانیا پس از برگزيت عالوه بر 
آنكه بس��یاري از سرمايه گذاران را از ورود به بريتانیا 
منصرف كرد، بس��یاري از مهاج��ران را نیز وادار به 

ترك اين كشور كرد. 
تازه ترين گزارش هاي منتشر شده از سوي مركز 
ملي آمار بريتانیا پس از برگزيت، ش��مار مهاجراني 
كه به بريتانیا وارد ش��دند، از 336 هزار نفر در ژوئن 
2016، به 273 هزار نفر در س��پتامبر 2016 رسید. 
در دس��امبر 2016 نیز شمار مهاجراني كه به خاك 
بريتانیا وارد ش��دند، حدود 249 هزار نفر اعالم شد 
ك��ه اي��ن رقم در م��ارس 2017 ب��ه 243 هزار نفر 
كاه��ش ياف��ت. در ژوئن 2017 نیز همچنان س��یر 

نزولي مهاجران به بريتانیا ادامه يافته و به 230 هزار 
نفر رس��ید. اين آمار در حالي اعالم شده كه پیش از 
برگزيت نیز بسیاري از كارشناسان پیش بیني كرده 
بودند كه نرخ مهاجرت در سال هاي پس از برگزيت 
كاه��ش خواهد يافت. همچنین گفته ش��ده بود كه 
در س��ال 2017، حدود 15درصد از میزان مهاجرت 
خالص كاسته شده و معامالت تجاري میان بريتانیا 
و ساير كشورها، آثار اين كاهش مهاجرت را تا حدي 

خنثي خواهد كرد. 
اي��ن گزارش ه��اي كاه��ش مهاج��رت در حالي 
اس��ت كه برنامه اس��تفاده از كارگ��ران متخصص و 
غیرمتخصص كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا متوقف 
نش��ده و اين اف��راد همچنان اج��ازه كار در بريتانیا 
را دارن��د. در ابت��داي گزارش گفته ش��د كه عالوه 
ب��ر نگراني از ايج��اد بحران هاي اقتصادي ناش��ي از 
برگزيت، اعتراض ه��اي بريتانیايي ها در مورد حضور 
پناهجوي��ان، منجر به وضع قوانین س��ختگیرانه يي 
درباره مهاجرت در اين كش��ور ش��ده است. بسیاري 
از كارشناس��ان اع��الم كرده ان��د كه ممكن اس��ت 
وضع قوانین س��ختگیرانه ب��راي مهاجرت به كاهش 
ورود پناهجوي��ان و مهاج��ران بینجامد، اما از لحاظ 

اقتصادي به صرفه نخواهد بود.

آمارنامه

بازارهنر

حاشيه

»وطندار«بهجشنوارهفيلمزنانآريزوناميرود

افشايپشتپردهحجابمربيمردتايلنديدركبديآسيا

فیل��م »وط��ن دار« س��اخته مهتاب 
سلیماني براي نمايش در جشنواره فیلم 

زنان سراسر جهان پذيرفته شد. 
»وط��ن دار« ب��ه كارگردان��ي مهتاب 
سلیماني با حضور در جشنواره فیلم زنان 
سراس��ر جهان سومین حضور بین المللي 
خود را تجربه مي كند. اين فیلم مس��تند 
كوتاه كه نخستین تجربه سلیماني است، 
پیش تر در جش��نواره فیل��م كوتاه تهران 
هم پذيرفته شد و با نمايش در جشنواره 

بین المللي آنالين سويیس موفق به كسب جايزه شد. 
امسال نخستین سال برگزاري جشنواره فیلم زنان 
سراس��ر جهان است. اين جشنواره كه براي حمايت از 
آثار زنان فیلمساز فعالیت مي كند در آريزوناي امريكا 
برگزار مي شود. جشنواره فیلم زنان سراسر جهان 9 و 

10 فوريه 201۸ برگزار مي شود. 
فیل��م مس��تند كوتاه »وط��ن دار« به 
اصفهان،  سلیماني  مهتاب  كارگردان��ي 
پیش تر موفق به كس��ب جاي��زه بهترين 
فیلم مس��تند كوتاه از جش��نواره آنالين 
»SIFF« سويیس ش��ده بود. »وطن دار« 
داستان يك پناهج��وي افغاني  است كه 
37سال پیش با شروع جنگ شوروي در 
كشورش همراه تنها فرزند خود مجبور به 
ترك آنجا و مهاجرت به ايران شد. عوامل 
فیلم عبارتند از محقق و كارگردان: مهتاب سلیماني، 
فیلمبردار: مهتاب سلیماني، صدابردار: مهتاب سلیماني، 
صداگذار: انسیه ملكي، تدوينگر: ايمان سعیدحسیني، 
ساير عوامل: رضا تیموري، بونا الخاص، رضا تاريوردي، 

تهیه كننده: مهتاب سلیماني. 

ماج��راي روس��ري ك��ردن بر س��ر مربي 
مرد تیم كب��دي زنان تايلن��د در ايران، چند 
روزي است كه با حواش��ي زيادي همراه بوده 
و در ش��بكه هاي اجتماع��ي ه��م بازخوردي 
منفي داش��ته است. دو روز بع��د از اين اتفاق 
فدراسیون كبدي ايران اعالم كرد كه مسوول 
برگزاري مسابقات كبدي بانوان قهرماني آسیا 
را بركنار كرده است.  اما بعد مش��خص ش��د 
فرد بركنارش��ده مس��وول برگزاري مسابقات 
نبوده، بلكه سرپرست فني فدراسیون كبدي 

بوده است. او بعد از بركناري گفته سرپرست فني مسابقات 
بوده و مسوولیتش هیچ ربطي به موضوع نداشته است. زهرا 
رحیم نژاد مدعي شده كه دختر ريیس فدراسیون روسري بر 
س��ر مربي مرد تايلندي كرد و او را به داخل زمین برد. او به 
ايس��نا گفته است: نمي فهمم كه چرا م��ن را بر كنار كردند. 

حض��ور مربي مرد تايلندي با حجاب در سالن 
چه ربطي به من دارد. من به عنوان سرپرست 
فني در مسابقات حضور داشتم. سالن رقابت ها، 
گارد حفاظت، حراست و ارگان هاي مختلفي 
داشت كه وظیفه آنها اين مسائل بود. من تنها 
كار فني انجام مي دادم. دختر ريیس فدراسیون 
اين مربي را جلو چش��م ما حجاب سرش كرد 
و به داخ��ل زمین برد. به او گفتم نكن، پاسخ 
داد »ول كن خان��م رحیم نژاد!« رحیم نژاد در 
پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود آن مربي 
مرد تايلندي تنها چند ثانیه در زمین بوده است؟ گفت : خیر، 
اصال اين طور نیست. هر چهار بازي تايلند را اين مربي مرد 
تايلندي با چه��ار روسري مختل��ف در داخل سالن حضور 
داشت. او روسري سفید، مشكي، شال كرم مانند و چفیه بر 

سر داشت و چهار بازي را كامل در زمین بود. 

جايزهايكهآرزويافشينيداللهيبود
روزب��ه بماني با بیان اينك��ه از اهدف 
جايزه ترانه »افشین يداللهي« ايجاد معیار 
براي سنجش ادبیات شفاهي است، گفت: 
درب��اره هنري صحبت مي كنیم كه هنوز 
يك مانیفست دقیق براي آن وجود ندارد 
و از ش��عر موالنا تا شعر ادبي و بي ادبي به 

اسم ترانه نوشته و خوانده مي شود. 
بماني به عنوان دبیر نخس��تین دوره 
جاي��زه ترانه »افش��ین يدالله��ي« گفت: 
در ط��ول سالیان گذش��ته و پیش و پس 

از انقالب همیش��ه جاي خالي يك جش��ن، مسابقه و 
جايزه مختص ترانه احساس مي ش��د. البته در جوايز 
ديگ��ر گاهي ترانه ب��ه عنوان يك بخش مج��زا از آن 
جايزه ديده شده است، اما تا به حال جايزه يي مختص 
ترانه نداشته ايم. رفتن افشین يداللهي شوكي بزرگ و 
حسرتي همیشگي براي جامعه ادبي و جامعه پزشكي 

م��ا به وج��ود آورد. البته نام او همیش��ه 
باق��ي خواهد ماند، اما ما سعي كرده ايم با 
اختصاص نام جايزه ترانه به او، اسمش را 
زنده نگه داريم. افش��ین يداللهي يكي از 
تاثیرگذارترين ترانه سراهاي ما در پیش و 

پس از انقالب است. 
اين ترانه س��را افزود: يكي از مهم ترين 
اهداف ما در برگزاري اين جايزه اين است 
كه معیاري براي سنجش ادبیات شفاهي 
ما باشد. حسن علیشیري قائم مقام جايزه 
»افش��ین يداللهي« نیز برگ��زاري جايزه تخصصي در 
حوزه ترانه را از آرزوهاي افش��ین يداللهي دانس��ت و 
گفت: اين جايزه با همكاري انتش��ارات نگاه به عنوان 
ناش��ر آثار افشین يداللهي و خانه ترانه برگزار مي شود. 
در اين جايزه هر فرد در هر شاخه مي تواند سه ترانه به 

نشاني سايت خانه ترانه ارسال كند. 

جايزهجشنوارهفرانسويبراي»رويايدمصبح«
مس��تند »روياه��اي دم صب��ح« ب��ه 
كارگردان��ي مه��رداد اسكوي��ي موفق به 
كس��ب جايزه بهترين فیلم از جش��نواره 
مستند »TRACES DE VIES« شد. 
اين مستند كه فیلم افتتاحیه بیست 
 TRACES« جش��نواره  وهفتمی��ن 
DE VIES« ي��ا »اثر زندگ��ي« يكي از 
قديمي ترين رويدادهاي سینماي مستند 
در فرانسه نیز بود در نهايت به عنوان برنده 
جايزه بزرگ 3 هزار يورويي بهترين فیلم 

اين رويداد سینمايي انتخاب ش��د. مسووالن برگزاري 
اين رويداد سینمايي كه در شهر كلرمون فران فرانسه 
برگزار مي ش��ود، از میان ۸30 اث��ر ارسالي در نهايت 
45 مس��تند برت��ر را ب��راي حضور در بخ��ش رقابتي 
جشنواره انتخاب كرده  بودند. »روياهاي دم صبح« كه 
پخش بین المللي آن را نس��رين میرشب برعهده دارد، 

روايت كننده سرگذشت دختران نوجواني 
اس��ت كه در روزهاي پايان��ي سال، براي 
گرفتن حكم آزادي خود از كانون اصالح و 
تربیت انتظار مي كشند. كسب جايزه عفو 
بین المللي از جش��نواره بین المللي فیلم 
برلین، اعطاي جايزه بزرگ جشنواره »ترو 
فالس« امريكا به  مهرداد اسكويي به عنوان 
بهترين مستندساز سال 2016، دريافت 
جاي��زه  بزرگ و نیز جاي��زه بهترين فیلم 
»الهام بخش« از جش��نواره »فول فريم« 
امريكا از جمله جوايز بین المللي مستند »روياهاي دم 
صبح« است. بیس��ت و هفتمین جشنواره بین المللي 
 )TRACES DE VIES( »فیلم مستند »اثر زندگي
از تاريخ 27 نوامبر شش��م آذر در فرانس��ه آغاز شد و 
ديش��ب سوم دسامبر دوازدهم آذر با برگزاري مراسم 

اعطاي جوايز به كار خود پايان داد. 

آواراصالحمالياتيترامپ
برسرفقرا

رپابليك:
صفحه اول اين روزنامه 
در گزارش��ي، ب��ه اعتراض 
امريكايي ه��ا علی��ه ط��رح 
ترام��پ  مالیات��ي  اص��الح 
پرداخته اس��ت. به گزارش 
اي��ن روزنام��ه، معترض��ان 
اصالح  به ط��رح  امريكايي 
ساختار نظام مالیاتي امريكا 
كه از س��وي دونالد ترامپ، 

پیشنهاد ش��ده و مورد حمايت اعضاي جمهوري خواه 
سن��ا قرار گرفته، اعتراض كردند. اين طرح كه در چند 
ماه گذش��ته همواره محل بحث بین اعضاي دموكرات 
مجلس سنا ازجمله سناتور برني سندرز بود، روز جمعه 
به تصويب رسید و وارد ساير مراحل مذاكره در كنگره 
امريكا شد. ادامه مذاكرات میان نمايندگان كنگره درباره 
اليحه اصالح مالیاتي احتماال منجر به تغییرات ديگري 
در اين طرح خواهد شد؛ اما بعید است به ساختار كلي 
اليح��ه مالیاتي جديد كه به افزاي��ش سود ثروتمندان 
باتوجه به كاهش مالیات بر درآمد آنها منجر مي شود، 
آسیبي وارد كند. در اين میان، هیالري كلینتون نیز از 
تصويب طرح مالیاتي دونالد ترامپ در سناي اين كشور 
به شدت انتقاد كرد و آن را به نفع ثروتمندان دانست.  

نيويوركتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه اول خود گزارش��ي 
لیبیاي��ي  پناهجوي��ان  از 
بازگش��ته از اروپا منتش��ر 
كرده است. نشس��ت هفته 
گذش��ته اتحادي��ه آفريقا و 
اتحاديه اروپا به اين نتیجه 
منتهي شد كه اردوگاه هاي 
پناهجوي��ان در لیب��ي كه 

وضعیت بس��یار ب��دي دارند، تخلیه ش��وند. يك نهاد 
وابسته به سازمان ملل گفت كه چنین اقدامي خبري 
مهم خواهد بود. او بیش��تر از همه از اين خوشحال بود 
كه جامعه جهاني سرانجام به وضعیت آوارگان در لیبي 
واكنش نشان داده بود. به تازگي يك نهاد جهاني اعالم 
كرد كه برنامه موردنظر اتحاديه اروپا در پي نشس��ت با 
مقامات آفريقايي براي كمك به پناهجويان لیبیايي در 
عمل امكان اجرايي ش��دن ندارد. ب��ا اين حال، تخلیه 
افراد در ابعاد كوچك آغاز ش��ده است و سازمان ملل و 
آژانس جهاني مهاجرت در اين زمینه فعالیت مي كنند. 
همچنین با وجودي كه دولت ق��ول همكاري داده اما 
به اين دلیل ك��ه دولت در اين سازمان ها نفوذي ندارد 
و شورش��یان در اين زمینه نقش دارن��د، براي همین 
عمال نمي توان چندان به وعده هاي دولت تكیه كرد. به 
گزارش اين روزنامه، پناهجويان بازگشته از كشورهاي 
اروپايي، در لیبي به عنوان برده خريد و فروش مي شوند. 

واشنگتنپست:
اي��ن روزنام��ه نی��ز در 
صفحه اول خود، گزارش��ي 
از ماجراي اعتراف مش��اور 
دونالد ترامپ ب��ه ارتباط با 
روسیه منتش��ر كرده است. 
به گزارش واشنگتن پست، 
اتهاماتي كه از سوي رابرت 
مولر، به ماي��كل فلین وارد 
ش��ده، اكنون به ماجراهاي 

جدي��دي رسی��ده است. ماي��كل فلین مش��اور سابق 
ريیس جمهور امريك��ا، در بیان اظه��ارات نادرست به 
پلی��س فدرال امريكا درباره جلس��ه با سفیر روسیه در 
چندين هفته پیش از انتخ��اب دونالد ترامپ به عنوان 
ريیس جمهور امريك��ا به جرم خود اق��رار كرده است. 
دونالد ترامپ ريیس جمهوري امريكا نیز، در نخستین 
واكنش به گناهكار شناخته شدن مايكل فلین مشاور 
سابق امنیت ملي كاخ سفید، هرگونه تباني بین كارزار 
انتخاباتي اش و روسیه را رد كرده است. اظهارات ترامپ 
در شرايطي است كه مايكل فلین مشاور سابق امنیت 
ملي كاخ سفید درخص��وص دروغ گفتن به اف بي آي، 

گناهكار شناخته شده است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

»شبهايسياهتالين«برندگانشراشناخت
برندگ��ان بیس��ت ويكمین جش��نواره 
بین المللي »ش��ب هاي سی��اه تالین« در 
كشور استوني اعالم شد و فیلم »تصادف 
شب« جايزه بزرگ بهترين فیلم را به خود 
اختصاص داد. به گزارش هالیوود ريپورتر، 
اي��ن رويداد سینمايي ك��ه پس از 17روز 

برگ��زاري به كار خود پاي��ان داد و در نهايت جايزه ب��زرگ بهترين فیلم را به 
»تصادف شب« ساخته »تمیربك بیرنازاروف« رسید. 

اي��ن فیلم درباره مردي است كه در مس��یر براي انتقام از مردي كه موجب 
كشته شدن خانواده اش شده است با زني تصادف مي كند و اين اتفاق زندگي او 
را تغیی��ر مي دهد. در ساير بخش ها جايزه بهترين كارگرداني به »جو هیونگ« 
از كره جنوبي براي فیلم »كاوش��گر« رسی��د و جايزه بهترين بازيگر مرد و زن 
جش��نواره نیز به ترتیب ب��ه »ريس ايفانس« براي فیل��م امريكايي »سلطه« و 

»باربارا اوئر« براي فیلم »خالء« رسید. 
»انواع مختلف باران« به كارگرداني »ايزابل پرال« از آلمان نیز بهترين فیلم 

اول اين رويداد سینمايي شناخته شد. 
امس��ال فیلم »خفه گي« ساخته فري��دون جیراني به نمايندگي از سینماي 
ايران يكي از 10 فیلم بخش رقابتي جش��نواره »ش��ب هاي سی��اه تالین« بود 
و »مل��ي و راه هاي نرفته اش« ب��ه كارگرداني تهمینه میالني در بخش پانوراما، 
»نگار« ساخته رامبد جوان و »خانه« از اصغر يوسفي نژاد در بخش فروم، »هنوز 
نه« ساخته آرين وزير دفتري در بخش مس��ابقه فیلم هاي دانشجويي و »يال و 
كوپال« به كارگرداني شیوا صادق اسدي در بخش روياهاي انیمیشني از ديگر 
فیلم هاي ايراني حاضر در جش��نواره تالین بودند. سال گذش��ته جايزه بهترين 
كارگرداني جش��نواره »شب هاي سیاه تالین« در كشور استوني به نرگس آبیار 
ب��راي فیلم »نفس« رسید و نويد دانش نیز كه با فیلم »دوئت« در اين رويداد 
سینماي��ي حاضر بود، دو جايزه بهترين فیلم اول جش��نواره و همچنین جايزه 

نتپك )شبكه ارتقاي سینماي آسیا و اقیانوسیه( را كسب كرد. 

قلعهفلكاالفالك ازسرنوشت»نمناك« نگرانيها
»يادگ��ار ساسانی��ان ف��رو مي ري��زد، 
دژ ش��اپورخواست يا قلع��ه فلك االفالك 
خرم آباد در حال فروريختن است. ترك ها 
هر ماه بیشتر مي شوند و نم و رطوبت اين 

بنا را احاطه كرده است.«
ح��رف  نخس��تین  جم��الت  اي��ن  

دوستداران میراث فرهنگي استان لرستان براي جلوگیري از تخريب احتمالي 
»قلعه فلك االفالك« است. تخريبي كه بعد از ايزوگام سقف قلعه و جلوگیري 
از بی��رون زدن نم هاي اين بناي دوره ساساني مي تواند، اتفاق بیفتد. اما جمله 
اي��ن دوست��داران میراثي با يك درخواست كامل مي ش��ود: »لطفا با انتش��ار 
اين عكس صداي خرد ش��دن اي��ن بناي بي نظیر باستان��ي را به گوش مردم 
و مس��ووالن برسانید.« البته فرهاد عزيزي، مديركل ام��ور پايگاه هاي جهاني 
وضعی��ت اي��ن بناي تاريخي را پاي��دار و مناسب ارزيابي ك��رده است. عزيزي 
اعالم كرده كه با توجه به بررسي هاي تخصصي و كارش��ناسانه، مشكل تازه يي 
براي اين قلعه تاريخي رخ نداده و اين بناي ارزش��مند در وضعیت پايداري به 

سر مي برد. 
از سوي ديگر اين دوستداران میراثي استان لرستان از هفته گذشته اقدام 
به ايجاد يك پوي��ش با نام »پويش ملي حامیان فلك االفالك« كردند و حتي 
برخ��ي هنرمندان مانن��د تهمینه میالني، باران كوث��ري، هانا كامكار و پرستو 
گلس��تاني به اين پويش پیوستند. اين پويش درخواست فعاالن و دوستداران 
میراث فرهنگي از ريیس جمهور را در قالب يك پوستر اين طور بیان مي كند: 
»ما دوست��داران میراث فرهنگي ايران از ريیس جمه��ور تقاضا داريم عالوه  بر 
اعتب��ارات براي تعیی��ن حريم قلعه باستاني فلك االف��الك، بودجه كافي براي 
مرمت و نگهداري اين دژ منحصربه فرد را نیز در نظر بگیرد. اين میل گردهاي 
بیرون زده و مرمت هاي نصفه و نیمه، بالي جان اين بنا شده اند.« آنها رونوشت 
درخواست شان را در قالب همان پوستر براي علي اصغر مونسان ريیس سازمان 

میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نیز فرستاده اند.

تاريخنگاري

روزي كه سازنده زندان قصر در زندان خودش زنداني شد
سرتی��پ   130۸ آذر  سیزده��م 
»محمد درگاه��ي« ريیس نظمیه به 
دلیل برخي اختالف��ات از كار بركنار 
و زنداني ش��د. گفته ش��ده ك��ه او به 
دلیل افشاي تصمیم شاه براي حذف 
»تیمورت��اش« وزير درب��ار، بركنار و 

زنداني شده است. 
اي��ن اتفاق دو روز پ��س از افتتاح 
و  داد  رخ  ته��ران  در  قص��ر  زن��دان 
درگاهي نخستین زنداني، زنداني بود 

كه خودش آن را ساخته بود. 
او به همراه چند نفر از همكارانش 
چن��د ماهي در زندان بود. سپس آزاد 
ش��د و مدت��ي در خان��ه اش و بعد در 
دژباني شهرباني تحت نظر بود اما بعد 
از مدتي از سوي ش��اه بخشیده شد و 
به رياست اداره نظ��ام وظیفه رسید. 
چند سالي در آنجا بود سپس ريیس 
اداره كل آمار و ثبت احوال شد سپس 
از ارتش اخراج ش��د و در سال 1331 
درگذش��ت. درگاهي نظامي جاه طلب 
و تندخو، زندگي پیچیده يي داش��ت. 

چ��ه زماني ك��ه در مدرس��ه به دلیل 
چاقوكشي به او ممدچاقو مي گفتند، 
چه زماني كه مقابل تیمورتاش ايستاد 

و مدتي به زندان افتاد. 
او نقش مهمي در سلطنت رضاخان 
داشت. هم مخالفان او را كنار زد و هم 
در راضي كردن نمايندگان در انتخاب 

او نقش ايفا كرد. 
پس از انقراض قاجاريه نیز درگاهي 
به بهانه تنفر ملت از نام قاجار دستور 
داد نام قجر از سردر عمارات دولتي يا 

موسسات حذف شود. 
درگاه��ي در زم��ان رياست��ش بر 
نظمی��ه اقدام��ات مثبتي ه��م كرد. 
تمركز امور ش��هرباني هاي كش��ور در 
ته��ران، متحدالش��كل ش��دن لباس 
كاركنان و افسران ش��هرباني، انتشار 
ماهنامه پلیس، اعزام محصل به اروپا 
براي ارتقاي سطح علمي شهرباني و... 
ازجمله اقدامات او ب��وده است. او در 
انتخابات دوره هفتم مجلس ش��وراي 

ملي نیز نامزد شد اما راي نیاورد. 
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