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   تغييرات كليدي در سطوح عالي دولت امريكا

تيلرسون بركنار، پمپئو وزير خارجه شد
گروه جهان|

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، ركس تيلرسون وزير خارجه را بركنار و مايك 
پمپئو رييس س��يا را جايگزين او كرد. دونالد ترامپ سه ش��نبه در توييترش نوشت: 
»مايك پمپئو رييس سيا، وزير خارجه جديد ما خواهد بود. او كار فوق العاده يي انجام 
خواهد داد. از ركس تيلرسون به خاطر خدماتش ممنونم. جينا هاسپل رييس جديد 
س��يا خواهد بود؛ او نخستين زني اس��ت كه به اين سمت منصوب مي شود. به همه 

تبريك مي گويم!«
گفته شده، تيلرسون بخش مهمي از يك سال اول خود به عنوان وزير خارجه 
را به دليل اختالفاتش با ترامپ تحت فشار بوده است. رييس جمهوري امريكا پس 
از انتش��ار خبر بركناري تيلرس��ون در توييتي تاييد كرده با تيلرسون اختالفاتي 

داشته است از جمله بر سر توافق هسته يي با ايران )برجام(. 
ش��بكه سي ان ان به نقل از يك مقام ارشد كاخ س��فيد نوشته ترامپ جمعه از 

تيلرسون خواسته بود از سمتش كناره گيري كند. 
ترامپ در شرايطي ركس تيلرسون را كه براي نخستين بار به قاره آفريقا سفر 
كرده بود، بركنار كرده كه هفته گذش��ته بي بي س��ي با افش��اگري درباره مداخله 
احتمالي امارات در انتخابات رياست جمهوري امريكا به نفع دونالد ترامپ، نوشته 
بود كه ابوظبي براي بركناري ركس تيلرس��ون بر دولت ترامپ فشار زيادي وارد 
كرده اس��ت. در اين گ��زارش آمده بود: »مجموعه ي��ي از ايميل هاي درز كرده از 
البي گ��ري ام��ارات براي قانع ك��ردن دولت ترامپ به اخراج تيلرس��ون به خاطر 
عدم حمايت از امارات در مقابل قطر حكايت دارد. براس��اس اين ايميل ها، اليوت 
برويدي بازرگان مرتبط با امارات كه براي مبارزات انتخاباتي دونالد ترامپ كمك 
جمع آوري مي كرد، اكتبر ۲۰۱۷ از او خواس��ته تيلرس��ون را كنار بگذارد. او وزير 
خارجه امريكا را آدمي سست و ضعيف توصيف كرده كه بايد كنار گذاشته شود.« 
تيلرسون از محاصره اقتصادي قطر انتقاد كرده و خواستار كاهش شدت آن شده 
ب��ود. اي��ن موضع گيري مغاير با رويكرد دولت ترامپ بود كه از اقدام كش��ورهاي 

عربي عليه قطر حمايت مي كرد. 
مايك پمپئو نيز سه ش��نبه در پي انتصاب به عنوان وزير خارجه امريكا اعالم 
كرد: »رهبري ترامپ امريكا را به كشوري امن تر تبديل كرده و من به نمايندگي 
از او و م��ردم امريكا در جهان به دنبال آباداني هر چه بيش��تر امريكا خواهم بود. 
درصورت تاييد انتصابم، به دنبال هدايت بهترين دس��تگاه ديپلماس��ي جهان در 
راس��تاي تحقق و اجراي سياس��ت خارج��ي رييس جمهور خواهم بود.« س��ناي 
امريكا بايد پمپئو و هاس��پل را در مقام جديدشان تاييد كند. پمپئو عضو جنبش 
تي پارتي در حزب جمهوري خواهان اس��ت كه در س��مت راس��ت طيف سياسي 
جمهوري خواهان قرار مي گيرد. او عضو انجمن ملي اس��لحه، گروه البي گسترش 
اس��تفاده از س��الح گرم در امريكا بوده و با بستن بازداش��تگاه گوانتانامو مخالف 
اس��ت. پمپئو آش��كارا اعالم كرده كه به  دنبال عقبگرد از توافق هس��ته يي ايران 
)برجام( اس��ت. از ديگر تغيي��رات دولت امريكا انتصاب جينا هاس��پل به عنوان 
رييس س��ازمان س��يا است. هاس��پل مسوول پيشين عمليات س��ري سيا بوده و 
شخصي است كه در ماجراي شكنجه زندانيان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
دخيل بوده است. او كه ۱985 به استخدام آژانس اطالعات مركزي امريكا درآمد، 
ماموريت هاي��ي را در نق��اط مختلف جهان، به ويژه لندن به اجرا در آورده اس��ت. 
به گفته برخي رس��انه هاي امريكا، هاسپل رياست يكي از زندان هاي مخفي امريكا 
را در تايلند به عهده داش��ته كه در آن ش��يوه هاي مختلفي از ش��كنجه، از جمله 

غرق كردن مصنوعي و ديگر بدرفتاري ها با زندانيان به كار گرفته مي شد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

صفحه4صفحه2

ف��ارغ از نتيج��ه اس��تيضاح 3 وزير 
كابين��ه آنچ��ه اكنون به خوبي آش��كار 
اس��ت، فش��ارهاي رو به افزايش دروني 
و بيرون��ي اس��ت ك��ه ب��ه دول��ت وارد 
مي ش��ود. از يك س��و فش��ار داخلي از 
ط��رف مخالفان سرس��خت و س��نتي و 
گاليه ها و انتقادات بخش��ي از موتلفان 
ك��ه دولت را ب��ه ناكارآم��دي يا ضعف 
عملك��ردي و برنامه يي متهم مي كنند و 
از س��وي ديگر فشار كشورهاي اروپايي 
امضاكنندگان برجام ك��ه قوه مجريه و 
ش��خص رييس جمهوري را مسوول رفع 
نگراني هاي اين كش��ورها در حوزه هاي 

مختلف دفاعي و امنيتي مي دانند. 
اين حجم از فشار و انتقاد و مخالفت 
ب��ا دولت مس��تقر در ش��رايطي صورت 
مي گيرد ك��ه پايگاه اجتماعي دولت كه 
عمدتا متعل��ق به جري��ان اصالح طلب 
موتلف دولت بوده هم تا حدي آس��يب 

خورده است. 
اب��زار دول��ت ب��راي مقابله ب��ا اين 
مخالفت ها و انتقادات، اختياراتي اس��ت 
كه در قان��ون اساس��ي و قوانين عادي 
ب��ه دولت داده ش��ده اس��ت ت��ا بتواند 
امور كش��ور را سامان دهد. صرف نظر از 
هم وزن نبودن آن اختيارت با اين حجم 

از انتظ��ارات و مطالب��ات در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي 
و اينكه بعضا نهاده��اي بيرون از دولت 
امكانات بيش��تري نسبت به دولت براي 
ب��ازي در اي��ن عرصه ها دارن��د و كمتر 
مس��ووليتي هم مي پذيرن��د، اما به نظر 
دول��ت در ح��د اختي��ارات و امكان��ات 
موجود هم از توان خود كمتر اس��تفاده 

كرده است. 
در واق��ع دولت در جايگاه رياس��ت 
قوه مجري��ه كمتر توانس��ته همان حد 
از ق��درت و اختي��ار خ��ود را در قالب 
برنامه يي مش��خص به گونه يي س��امان 
دهد و انسجام بخش��د كه كه الاقل در 
درون خود دچار شكاف و مشكل نشود. 
بر اث��ر همين ش��كاف هاي دروني و 
كاهش كارآمدي دولت اس��ت كه شاهد 
هم صداي��ي بخش هايي از جريان حامي 
دولت با اس��تيضاح كنندگانيم. در مورد 
همي��ن وزارتخانه هايي ك��ه وزرايش در 
معرض استيضاح اند، مي توان به مواردي 
از اختالف در درون دولت اش��اره كرد. 
وزارتخانه هاي  بي��ن  ش��ديد  اخت��الف 
بهداش��ت و كار بر س��ر بيمه س��المت 
و نح��وه تامين مال��ي آن )از جمله بند 
»ز« تبصره ۷ اليحه بودجه س��ال9۷(، 
اختالف بر نظام مهندس��ي س��اختمان 
بين وزارت راه و مش��اور رييس جمهور 

ريي��س  و  فرس��وده  بافت ه��اي  در 
نظام مهندس��ي ي��ا اختالفات بر س��ر 
سياست هاي كشاورزي و محيط زيستي 
و... غير از اختالفات مرتبط با استيضاح، 
در س��اير بخش ه��ا و وزارتخانه ه��ا نيز 
اختالفاتي را مشاهده مي كنيم. همچون 
اختالفات ش��ديد بر سر تفكيك بخش 
صنعت و تجارت بين مس��ووالن وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت با س��ازمان 
برنام��ه يا از همه مهم تر اختالفات بعضا 
عمي��ق در سياس��ت ها و جهت گي��ري 
اقتصادي مورد قب��ول جناح تكنوكرات 
و طرف��داران اقتص��اد آزاد ك��ه معاون 
اول رييس جمهوري و دس��تيار ارش��د 
را  آن  رييس جمه��وري  اقتص��ادي 
نمايندگي مي كنند و جرياني كه با اين 
سياست ها همراه نيس��ت و بعضا حتي 
مخال��ف برخ��ي از اين راهبرهاس��ت و 
همچنان از قيمت گذاري و سياست هاي 
تثبيت��ي و... حمايت مي كند و در قالب 
مثلث س��ازمان برنام��ه، وزارت اقتصاد 
و مع��اون اقتص��ادي رييس جمه��وري 

مشخص است. 
طبيعي اس��ت، اين نبود يكدستي و 
انس��جام دروني دولت به س��رعت خود 
را در س��طوح مياني و پاييني دس��تگاه 
بروكراتي��ك ب��ا حدود ۲ميلي��ون مدير 
و كارش��ناس و كارمن��د ع��ادي بازتاب 
مي ده��د و به ضعف ش��ديد و ناكارآيي 
و روزمرگي دستگاه اجرايي كشور منجر 
مي شود و امكان بهره برداري مخالفان را 

فراهم مي آورد. 
در چارچ��وب اي��ن واقعيت ها و در 
حالي كه تنها حدود نيمي از يك سال از 
عمر دولت دوازدهم گذشته است، انجام 
اس��تيضاح ش��ايد فرصتي را در اختيار 
دس��تگاه اجرايي كش��ور براي بازنگري 
در سياس��ت ها و مجريان آنها قرار دهد 
و تش��كيل دولتي قدرتمند ت��ر و داراي 
انسجام و يكدستي با برنامه يي مشخص 
و در پيوند بيشتر با جامعه را به ارمغان 
افزاي��ش هماهنگي  اي��ن  آورد. طبع��ا 
دروني و چس��بندگي بيش��تر با جريان 
عمده موتلف دول��ت- اصالح طلبان- و 
پايگاه اجتماعي گسترده تر، توان مقابله 
ب��ا مخالف��ان داخلي و امكان پيش��برد 
سياس��ت خارجي مورد نظ��ر دولت را 

بسيار افزايش مي دهد. 
 باي��د بپذيريم كه دول��ت اكنون با 
چنان حج��م گس��ترده يي از وظايف و 
مسووليت ها روبه روست كه پاسخگويي 
به آنها نيازمند هماهنگي بسيار و بسيج 
تمام نيروه��اي فرهنگ��ي، اجتماعي و 
سياسي جامعه و تبيين چارچوب هايي 
ب��راي كارك��رد هر يك از آنه��ا و نوع و 
ش��يوه همكاري ش��ان با يكديگراس��ت. 
بدون اين اقدام حياتي بعيد است دولت 
نه فقط در مقابل مخالفان و منتقدانش 
ت��اب مقاوم��ت، بلك��ه ش��ايد حتي در 
ماه هاي آتي براي حاميان اصلي اش هم 
كارنام��ه قابل قبولي براي ارائه داش��ته 

باشد. 

ايران|
آخرين جلس��ه س��خنگوي دولت در 
س��ال 96 در ش��رايطي در س��اختمان 
رياس��ت جمهوري پاستور برگزار شد كه 
چند خيابان آن سوتر در بهارستان جلسه 
استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
جريان داشت؛ جلس��ه استيضاحي كه با 
صحنه گردان��ي برخي چهره هاي نزديك 
به جبهه پايداري در مجلس كليد خورده 
بود تا تنها با گذشت 6 ماه از عمر كابينه 
دوازدهم دولت را در برابر چالش استيضاح 
قرار دهند. در كنار اين موضع پشت پرده 
برخ��ي التهاب آفريني ها در ب��ازار ارز هم 
ازجمله موضوعاتي بود كه نوبخت ابعاد و 

زواياي گوناگون آن را تشريح كرد. 
س��خنگوي دول��ت ام��ا ترجي��ح داد 
ك��ه يك ب��ار ديگ��ر ب��ا پافش��اري روي 
دستاوردهاي اقتصادي دولت از منتقدان 
بخواهد كه برخورد معقول و منصفانه يي 
ب��ا دس��تاوردهاي دول��ت در بخش هاي 
گوناگون داشته باش��ند. نوبخت با اشاره 

به همين دس��تاوردها گفت: دولت سال 
۱396، 33 هزار و 454 ميليارد تومان به 
طرح هاي عمران��ي اختصاص داد كه اين 
رقم نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
ك��ه ۱8 هزار و 643 ميلي��ارد تومان بود 

۷9درصد رشد يافت. 
س��خنگوي دولت دي��روز در آخرين 
نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران 
با ارائه گزارش��ي از پرداخت ها افزود: ۱۷ 
هزار و 4۷4 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي تا تاريخ ۱9 اس��فند ماه امسال به 
۲6ه��زار و 6۷8 ب��ه واحده��اي توليدي 

بخش خصوصي پرداخت شد. 
وي ادامه داد: ميزان پرداختي جاري از 
ابتداي سال 96 تاكنون ۲۰9 هزار ميليارد 
تومان است كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته كه ۱84 هزار ميليارد تومان بود 
۱4درصد رشد نشان مي دهد. سخنگوي 
دولت يادآور ش��د: رش��د اقتصادي در 9 
ماهه امس��ال با احتساب نفت 4.4درصد 
و بدون نفت 4.۷درصد اس��ت كه توزيع 

رش��د از س��ه بخش اقتصادي تش��كيل 
مي شود كه در بخش كشاورزي يك درصد 
و در بخ��ش صنعت 3.۱درصد و خدمات 
۷درصد رشد داش��ته ايم. نوبخت با بيان 
اينكه كس��ري بودجه نداري��م ولي عدم 
تحقق وجود دارد، گفت: پيش بيني بودجه 
موضوعي نيست كه انتظار داشته باشيم و 
ممكن اس��ت سوال شود چه كار مي كنيد 
كه پيش بيني درست درنمي آيد؟ واقعيت 
اين اس��ت كه هر س��ال تالش مي كنيم 
براس��اس منابع واقعي بودجه را ببنديم و 
مصارف را تنظيم كنيم. وي افزود: ولي بنا 
به هر دليلي مجلس تشخيص مي دهد كه 
سقف بودجه را افزايش دهد البته اين حق 
مجلس اس��ت و در بودجه سال گذشته 
كه اليحه دولت 3۱9 هزار ميليارد تومان 
ب��ود مجلس آن را ب��ه 346 هزار ميليارد 
تومان افزايش داد. وي ادامه داد: واژگاني 
كه استفاده مي كنيم ممكن است موجب 
تش��ويش ش��ود بنابراين ع��دم تحقق با 

كسري بودجه تفاوت دارد. 

داليل خروج ارز از كشور
موضوع دست داش��تن برخي افراد 
و جريان��ات صاحب نف��وذ در ماجراي 
موسس��ات غيرمجاز پرونده يي بود كه 
خبرن��گار تعادل در اين جلس��ه هم به 
آنها اش��اره ك��رد؛ افرادي ك��ه ردپاي 
آنها ت��ا دفتر برخي اف��راد داراي نفوذ 
مي رس��د. س��خنگوي دولت در پاسخ 
به پرس��ش »تعادل« اينكه مش��كالت 
در ب��ازار ارز و طال يك��ي از داليل آن 
خ��روج پ��ول از موسس��ات غيرمجاز 
اس��ت، با بررسي پشت پرده موسسات 
م��واردي به مش��هد ختم ش��د امروز 
بخش قابل توجهي از انتقادات از دولت 
در همين زمينه است و مردم خواستار 
شفاف سازي هس��تند، گفت: همه اين 
م��وارد پرونده ها در قوه قضاييه مفتوح 
است و سران قوا براي جمع كردن اين 
موضوع مس��تمرا با قبول مس��ووليت 

رايزني مي كنند. 
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سخن نخست

بزنگاه استيضاح
 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

جهان اخبار

  انتصاب رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
رييس جمهوري در حكمي علي مويدي خرم آبادي را به عنوان رييس ستاد مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز منصوب كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، متن حكم حجت االسالم والمسلمين 

حسن روحاني به شرح زير است: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب آقاي علي مويدي خرم آبادي
نظر به مراتب تعهد و تجربيات ارزش��مند جناب عال��ي به موجب اين حكم به عنوان 

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز منصوب مي شويد. 
اميد اس��ت با عنايت  اللهي و هماهنگي با وزير محترم كشور و همكاري دستگاه هاي 
ذي ربط نسبت به انجام وظايف محوله با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور 

اخالقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد. 
حسن روحاني
رييس جمهوري اسالمي ايران

    شوراي نگهبان اليحه 
بودجه سال 97 را تاييد كرد

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسالمي از تاييد اليحه بودجه سال 
9۷ به جزو تبصره هاي ارجاعي به مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط شوراي محترم 
نگهبان خبر داد. علي اصغر يوس��ف نژاد در گفت وگو با خانه ملت، گفت: در نشست علني 
مجلس شوراي اسالمي ايرادات شوراي محترم نگهبان به برخي مصوبات بودجه سال 9۷ 
مورد بررس��ي قرار گرفت. سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه سال 9۷ مجلس شوراي 
اسالمي، ادامه داد: ايرادات شوراي نگهبان به اليحه بودجه بعد از بررسي در صحن علني 
مجلس اصالح و تصويب ش��د و به شوراي نگهبان ارس��ال شد كه شوراي نگهبان، تمام 
مصوبات مجلس را جز بخش مربوط بند الحاقي به تبصره ۱۱ اليحه بودجه را تاييد كرد. 
يوس��ف نژاد تصريح كرد: بند الحاقي به تبصره ۱۱ اليحه بودجه درخصوص اس��ترداد آن 
دسته از اراضي واقع در محدوده شهرها و اراضي منابع طبيعي خارج از شهرها است كه 
به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي واگذار شده است كه تصميم گيري نهايي درباره 
اين مصوبه توس��ط مجمع تش��خيص مصلحت نظام در جلسه آتي مجمع انجام مي شود 
و نظر مجمع تش��خيص مصلحت نظام فصل الخطاب است. سخنگوي كميسيون تلفيق 
بودجه سال 9۷ مجلس شوراي اسالمي افزود: باتوجه به تاييد اليحه بودجه توسط شوراي 
محترم نگهبان، بودجه سال 9۷ ازسوي رييس مجلس به دولت براي اجرا، ابالغ مي شود.

  جانشين قرارگاه ثاراهلل)ع( سپاه: مردم 
اعتنايي به تحريك كنندگان به آشوب ندارند

جانش��ين قرارگاه ثاراهلل)ع( س��پاه پاسداران با اشاره به تش��ويق مردم از سوي برخي 
گروه هاي معاند براي ايجاد اغتش��اش و ناامني در ش��ب چهارشنبه آخر سال گفت: اين 
گروه ها ديگر نمي توانند انگيزه يي در ميان جوانان براي ايجاد آشوب و ناامني ايجاد كنند. 
سردار اسماعيل كوثري در گفت وگو با ايسنا، افزود: ديگر عده يي خل و چل مانند حسيني 
مجري س��ابق تلويزيون كه در آن سوي دنيا نشس��ته اند نمي توانند بگويند كه در ايران 
نيروهايي دارند و اين نيروها را تش��ويق به ايج��اد ناامني كنند؛ چراكه مردم و جوانان ما 
در شلوغي هاي دي ماه مشاهده كردند كه اين افراد در گوشه يي نشسته اند و تنها دستور 
ص��ادر مي كنند. وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: به همين دليل اين افراد نمي توانند هيچ 
انگيزه يي در ميان جوانان براي اينجا ناامني و آشوب ايجاد كنند. جانشين قرارگاه ثاراهلل)ع( 
سپاه پاسداران با اشاره به فضاي شهر در برگزاري مراسم شب چهارشنبه آخر سال گفت: 
شاهديم كه مردم ما در اين مراسم، رعايت مي كنند تا هم خودشان آسيب نبينند و هم 
موجبات نارضايتي سايرين را فراهم نكنند. كوثري اظهار كرد: تشويق مردم از سوي اين 
گروه ها فقط در حد حرف اس��ت و اين افراد چنانچه اندكي جرات داشتند و دلشان براي 
مردم مي سوخت به جاي اينكه جوانان را تحريك كنند، خودشان مي آمدند و در صحنه 
حضور پيدا مي كردند؛ لذا اين افراد آنقدر جيغ بزنند تا گلوي ش��ان پاره ش��ود. وي گفت: 
برقراري نظم و امنيت و انضباط در سطح شهر بر عهده نيروي انتظامي است و اين نيرو 

نيز در حال انجام مسووليت و كار خود است.
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سخنگوي دولت در پاسخ به »تعادل« تشريح كرد
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سخنگوي دولت در پاسخ به »تعادل« تشريح كرد

پشت پرده التهاب آفريني در بازار ارز

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

ت
 مل

انه
 خ

س:
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ف��ارغ از نتيجه اس��تيضاح 3 وزي��ر كابينه آنچه 
اكنون به خوبي آشكار است، فشارهاي رو به افزايش 
دروني و بيروني اس��ت كه به دولت وارد مي شود. از 
يك سو فش��ار داخلي از طرف مخالفان سرسخت و 
س��نتي و گاليه ها و انتقادات بخش��ي از موتلفان كه 
دولت را به ناكارآمدي يا ضعف عملكردي و برنامه يي 
متهم مي كنند و از س��وي ديگر فش��ار كش��ورهاي 
اروپاي��ي امضاكنن��دگان برج��ام كه ق��وه مجريه و 
ش��خص رييس جمهوري را مسوول رفع نگراني هاي 
اين كش��ورها در حوزه هاي مختلف دفاعي و امنيتي 
مي دانن��د. اين حجم از فش��ار و انتق��اد و مخالفت 
با دولت مس��تقر در ش��رايطي صورت مي گيرد كه 
پايگاه اجتماعي دولت ك��ه عمدتا متعلق به جريان 

اصالح طلب موتلف دولت بوده...

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 
مصوبه جنجالي موس��وم به برج باغ ها بعد از 
اينكه چند جلس��ه در برنامه شوراي شهر براي 
رس��يدگي قرار داش��ت و به آن پرداخته نش��د، 
باالخره روز گذش��ته در آخرين جلس��ه شوراي 
ش��هر تهران در س��ال 96 ب��ا راي اكثريت آرا و 

بدون مخالف لغو شد.
 ب��ا ابالغ مصوبه برج باغ ها در س��ال 83 و در 
زمان مديريت احمدي نژاد بر شهر تهران، بخش 
بزرگ��ي از باغ هاي ش��هر تهران ازبي��ن رفت و 
تالش هاي رحمت اهلل حافظي رييس كميسيون 
س��المت و محيط زيس��ت و س��االري ريي��س 
كميس��يون شهرس��ازي و معماري در ش��وراي 
چهارم براي لغو ي��ا اصالح اين مصوبه به جايي 

نرسيد ....

بزنگاه استيضاح

مصوبه برج باغ ها لغو شد

سخن نخست

گزارش

همينصفحه

صفحه13

صنعت، معدن و تجارت

14

 مقصر رانت 
خودرويي كيست؟

»ممنوعيت ثبت س��فارش« بار ديگر خبرس��از 
ش��د؛ به طوري كه اين ب��ار صحبت از س��ود ۱9۰۰ 
ميلي��ارد تومان��ي متخلف��ان در زم��ان توقف ثبت 
س��فارش واردات به مي��ان آمده اس��ت. موضوعي 
كه طي روزهاي گذش��ته، ريي��س كميته اقتصادي 
كميس��يون اصل9۰ مجلس ش��وراي اس��المي در 
تش��كيل جلسه با مسووالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گمرك ايران و نيز سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كننده، مورد اشاره قرار گرفت. خروجي اين 
نشست مشترك حاكي از اين بود كه ۱9 هزار مورد 
ثبت س��فارش واردات خودرو در زماني كه س��امانه 
»ثبتارش« بس��ته بود، صورت گرفته است. ماجرا از 
اين قرار است كه عده يي واسطه گر، با اخذ مبالغي 
بي��ن 5 تا ۱۰ ميليون تومان، در زمان بس��ته بودن 
س��امانه »ثبتارش«، اقدام به ثبت س��فارش واردات 
خ��ودرو مي كردن��د. انجمن واردكنن��دگان خودرو، 
روز گذش��ته ب��ا تاييد همين آمار و ني��ز اعالم رقم 
فساد ۱9۰۰ ميليارد توماني ناشي از آن، مسووليت 

اين كار را از دوش خود ساقط كردند...

 حسين حقگو   

بازگشتبهاتاقكار

راي مخالف 126
راي موافق 124
راي ممتنع 2

راي مخالف 152
راي موافق 92
راي ممتنع 2



رييس مجلس خبرگان رهبري:

با كساني كه مي رقصند و روسري  بر مي دارند محكم برخورد شود

پشت پرده التهاب آفريني در بازار ارز
ادامه از صفحه اول:

نوبخت اف��زود: اميدواري��م قوه قضايي��ه در اين 
رابطه هم اظهارنظر داش��ته باش��د ولي گاهي اوقات 
فكر مي كنم بانك مركزي شايس��ته برخي انتقادات 
نيس��ت ضمن اينكه انتظارات بيشتري داريم ولي در 
اين مس��اله واقعيت اين اس��ت كه بانك مركزي در 
ابتداي دولت اعالم كرد كه تعدادي موسسات چنين 
وضعيت��ي دارند و اينها با وعده دادن س��ود بيش��تر 
ترغيب مي كنند افراد را به سپرده گذاري و مي خواهم 

ساماندهي كنم. 
وي ادامه داد: ش��هادت مي دهم آقاي سيف اعالم 
كرد اين مشكل است و همه اعالم كردند كه حركت 
كند و ما كمك مي كنيم و معلوم بود كه منافع عده يي 
مخدوش خواهد شد حتي مردمي كه دارايي خود را 
س��پرده اند آس��يب مي بينند و آمد براي سالم سازي 
و شفاف س��ازي و اي��ن ديدبان ها بودند ي��ا نبودند و 
اين اتفاق افتاد. س��خنگوي دولت تصريح كرد: براي 
شفاف سازي بايد هزينه داد و20 هزار ميليارد تومان 
هزينه كم اس��ت؟ دولت براي سالم سازي هزينه ها را 
مي دهد و هزينه هاي سياس��ي را ه��م خواهد داد و 
ان ش��اءاهلل منافع آن براي مردم به قدري باش��د كه 

جبران خسارت ها را بكند.

 استيضاح 3 وزير پيام خوبي نخواهد داشت
س��خنگوي دولت، علي ربيعي، محمود حجتي و 
عباس آخوندي را وزيران خبره و مطلع توصيف كرد 
و گفت: استيضاح سه وزير پيام خوبي نخواهد داشت 
و اميدواريم وجدان عموم��ي مجلس، اخالق، تقوا و 
مصالح را مدنظر قرار دهد و سه وزير با راي بيشتر به 

وزارتخانه هاي شان بازگردند. 
به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه و 
در ادامه نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران در 
پاسخ به اينكه باتوجه به استيضاح سه نفر از وزيران 
دولت چه اتفاق��ي افتاده نمايندگاني كه 6 ماه پيش 
راي اعتم��اد دادند، امروز تجديدنظ��ر كردند، اظهار 
داشت: اس��تيضاح حق قانوني نمايندگان است ولي 
اينك��ه آيا تاييد مي كنيم اين اق��دام قانوني و به نفع 

كشور است، اختالف نظر داريم. 

نوبخت افزود: حتما نمايندگان خواهان منافع ملي 
هستند و در چارچوب مصالح ملي عمل مي كنند اما 

مصداق مي تواند مورد قضاوت باشد. 
وي تصريح كرد: دولت معتقد نيست اقدام مجلس 
كه قانوني اس��ت و از نظر آنها به نفع كشور است، به 
نفع كش��ور باشد و اين بسيار بي سابقه و غيرمتعارف 
اس��ت كه 6 ماه پيش راي دادند و امروز دنبال حرف 
باش��ند. س��خنگوي دولت گفت: در اي��ن 6 ماه چه 
ارزيابي عملكردي صورت گرفته كه اين اتفاق افتاده 
اس��ت، ابتدا در رسانه ها مي گفتند كه دولت خواهان 
استيضاح اس��ت كه حرف نادرستي است چراكه اگر 

دولت بخواهد وزيري را حذف كند، تعارف ندارد. 
نوبخت با بيان اينكه ما خواهان اين هس��تيم كه 
مجلس به حرف وزير راي دهد، گفت: در ش��رايطي 
س��ه وزارتخان��ه با اين عرض و ط��ول و ماموريت در 
صورت اس��تيضاح وزير نخواهند داشت كه شب عيد 
را داري��م و از طرفي ش��رايط كش��ور در عرصه هاي 
منطقه يي و بين الملل��ي كه با كوچك ترين اتفاق در 
كش��ور عده يي به طمع مي افتند كه كار تمام اس��ت 
و ش��روع كني��م. وي ادام��ه داد: در موضوع دي ماه 
چه تحليل هاي نادرس��تي صورت گرفت و عده يي را 
امي��دوار كرد و از طرف��ي چقدر بايد تالش كنيم كه 

اميد آنها نااميد شود. 

 راهبرد دولت در خصوص ارز 
سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه برخي معتقدند 
كه سياس��ت هاي دولت در زمينه ارز مربوط به دهه 
70 است و زياد موفق نخواهد بود، گفت: ما در رابطه 
ب��ا عرضه و تقاضاي ارز مش��كلي نداري��م و اين طور 
نيس��ت كه عرضه به قدري پايين و تقاضا باال باش��د 

كه منجر به افزايش قيمت شود. 
وي يادآور ش��د: در ش��رايط عادي عرضه اندكي 
بيش از تقاضاست، چراكه صادرات نفتي و غيرنفتي 
ما نيز بيش از واردات اس��ت ولي بنا به هر دليلي در 
آستانه س��ال جديد ميالدي تقاضا بيشتر مي شود و 
امس��ال هم بازار عالوه بر روال عادي عرضه و تقاضا، 

تقاضاي بيشتري بنا به هر دليلي به بازار وارد شد. 
وي ادامه داد: اين افزايش قيمت عده يي را ترغيب 

كرد تا س��رمايه ريالي خود را ب��ه ارز تبديل كنند و 
آن را كن��ار بگذارن��د. بانك مركزي هم ب��ه افرادي 
كه خواس��تار خريد ارز بودند و نمي خواس��تند براي 
واردات استفاده كنند، اعالم كرد كه براي جلوگيري 
از تضعيف پول ملي حاضر است به سپرده هاي افراد 

20 درصد براساس گواهي سپرده توزيع كند. 
س��خنگوي دولت اظهار داشت: برخي نيزممكن 
اس��ت، اع��الم كنن��د ك��ه ط��ال افزاي��ش قيم��ت 
خواهد داش��ت بنابراي��ن بانك مرك��زي تالش كرد 
فش��ارغيرمتعارف از بابت تبديل ري��ال به يك ارز با 
ق��وت و ارزش تبديل كند. نوبخت گفت: ولي برخي 
مس��افر هستند كه قرار شد به كس��اني كه ارز براي 
مسافرت نياز دارند پرداخت شود و توصيه شد برخي 
بانك ه��ا كارت هايي را صادر كنند تا افراد بتوانند در 

كشورها از آنها استفاده كنند. 
وي ب��ه تحري��كات امريكا و انگليس اش��اره كرد 
و ي��ادآور ش��د: در چنين ش��رايطي بايد ب��ه ذخاير 
خود توجه داش��ته باش��يم و همان ط��ور كه قدرت 
نظام��ي مولفه يي براي اقتدار كش��ور اس��ت و تحت 
هيچ ش��رايطي آن را از دس��ت نخواهيم داد و با هر 
زياده خواهي وارد مواجه ش��ديم، اقتصاد هم يكي از 
مولفه هاي اقتدار ماست. سخنگوي دولت يادآور شد: 
س��خن من با كساني اس��ت كه معتقدند بايد از نظر 
نظامي تقويت شويم به همان اندازه اقتصاد هم اقتدار 
ماست و مباحث ملي را از مباحث جناحي، سليقه يي 

و حزبي جدا كنيم. 
نوبخت افزود: كشورهاي همسايه اخباري را منتشر 
كرده اند كه برخي كشورها براي موضوعات نظامي خود 
بودج��ه زيادي تخصيص داده اند ولي براي ما كم بوده 
است، آيا الزم است بگوييم چه ميزان به اين موضوعات 
تخصيص داده شده است، همواره تاكيد مي كنيم كه 

در كنار هم به منافع ملي توجه داشته باشيم. 
وي ادامه داد: فكر نكنيم كه اگر به اقتصاد معطوف 
ش��ديم و تحقير كرديم و ناكارآمد نشان داديم، دولت 
ناكارآمد تلقي مي ش��ود، بيرون از كشور افراد معاندي 

هستند كه همه قوا و نظام برايشان يكي است. 
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: اگر گفته مي شود 
كه بايد در ايام عيد مراقبت شود كه قيمت ارز افزايش 

پي��دا نكند، به اين منظور نيس��ت كه غير از ايام عيد 
نظارت و كنترلي صورت نگيرد؛ سياس��ت دولت اين 
نيست كه تورم آزاد ش��ود بلكه سياستش مهار تورم 
است. نوبخت ادامه داد: دولت مي گويد به جاي اينكه 
 تورم به بيش از 40درص��د افزايش يابد، امروز به زير

10 درصد كاهش يافته است، البته مي دانيم با وجود 
مهار تورم هنوز گراني در حال اتفاق است ولي مبناي 
مه��ار تورم به معناي ارزان ش��دن كاال ها نيس��ت كه 

عده يي مي گويند. 

 قوه قضاييه با عدالت و دقت همه مسائل را 
رسيدگي كند 

نوبخت در پاسخ به اينكه يكي از نمايندگان سابق 
مجلس در توييتي اعالم كرده بود كه اگر اين سامانه تا 
پايان سال راه اندازي نشود، مردم را دعوت به حضور در 
خيابان مي كند، گفت: اجازه دهيد، سكوت كنم و فقط 
كم مانده بود از جاهاي مختلف چنين اظهارنظر هايي 
شود. سخنگوي دولت افزود: البته آقاي توكلي فردي 
فهيم اس��ت و اطالع دارم كه اي��ن اليحه خود دولت 
ب��ود و مي توانند، ببينند اقدامات ت��ا چه اندازه پيش 
رفته اس��ت. نوبخت در پاسخ به اينكه رييس سازمان 
ميراث فرهنگ��ي دولت دهم در مصاحبه يي گفت كه 
600 هزار شيء تاريخي در زمان مديريت حميد بقايي 

خارج شده و دوربين ها از كار افتاده است، موضع دولت 
چيست؟ در خصوص دولت قبل از يازدهم سياست ما 
اين ش��د كه اگر مدركي داريم به قوه قضاييه بدهيم 
به جاي اينكه منتشر و اعالم كنيم تا از طريق قانوني 

مرجع قضايي رسيدگي كند. 
وي افزود: البته امروز عده يي به ما انتقاد دارند كه 
اگر آن زمان همه واقعيت ها را مي گفتيد ش��ما الاقل 
درخصوص اينكه در چه وضعيتي كشور قرار دارد براي 

جامعه روشن بود كه چه چيزي را تحويل گرفتيد. 
س��خنگوي دولت اضافه كرد: بن��ا به هر دليلي در 
مجموع تصميم داش��تيم براي اينكه وقت ما را براي 
خدمت به جامعه نگيرد، واسپاري كنيم به قوه قضاييه 
عالوه بر دولت دستگاه نظارتي وجود دارد و ديدبان ها 
حضور داشتند و انتظار داشتيم ملت را فراخوان كنند 

600 هزار شيء خارج شده است. 
نوبخت افزود: در حال حاضر پرونده در قوه قضاييه 
اس��ت و وقتي دس��تگاه قضايي مي گويد دست من از 
اسناد و مستندات پُر است حتما اين اطالعات با توجه 
به اينكه س��خنگوي قوه قضاييه از پُر بودن پرونده ها 
نس��بت به مسووالن دولت قبل صحبت مي كند، آنجا 
هم وج��ود دارد و فك��ر مي كنم دول��ت كار معقولي 
انجام داد البته اگر منتشر مي كرديم، نفع سياسي هم 

مي برديم ولي ما به دنبال نفع سياسي نبوديم. 

گروه ايران 
چهارمين اجالس��يه رس��مي مجل��س خبرگان 
رهب��ري دوره پنجم صبح ديروز راس س��اعت 8:35 
با قرائت آياتي از قرآن مجيد، در ش��رايطي در محل 
س��اختمان اين مجلس آغاز به كار كرد كه مجموعه 
متنوعي از موضوعات مختلف در دستور كار اظهارات 
نمايندگان خبرگان قرار داشت؛ اجالسي كه باتوجه 
به فوت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني و تعداد ديگري 
از نمايندگان با مجموعه ي��ي از يادمان هاي مختلف 
كار خ��ود را آغاز كرد. جالب اينجاس��ت كه صندلي 
شماره هشت كه در گذش��ته جايگاه خاص آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني بود توس��ط يكي از نمايندگان 
اهل س��نت پر ش��د تا ايده هاي آيت اهلل براي وحدت 
و همدلي يك بار ديگر مرور ش��ود. همچنين صندلي 
ش��ماره دوازده به ياد آيت اهلل نصراهلل ش��اه آبادي كه 
روز دوشنبه دارفاني را وداع گفت، با عباي مشكي و 

دسته گلي پوشانده شده بود. 
رييس جمهور و وزير اطالعات هم به عنوان اعضاي 
مجلس خبرگان در اين اجالس حاضر ش��ده بود كه 
بعد از دقايقي تاخير در جلسه حاضر شدند. از نكات 
جالب توجه اجالسيه ديروز احوالپرسي رييس جمهور 
از ابراهيم رييس��ي توليت آستان قدس بود كه مورد 
توجه رسانه ها و عكاس��ان قرار گرفت. روحاني چند 
دقيقه بعد از ورود به س��الن س��راغ رييس��ي رفت و 
ضمن دس��ت دادن دقايقي ب��ا او گفت وگو كرد. در 
چهارمين اجالس��يه رسمي مجلس خبرگان رهبري 
در دوره پنج��م قرار اس��ت انتخابات هيات رييس��ه 
مجلس خب��رگان رهب��ري برگزار ش��ود. همچنين 
بررس��ي طرح ايج��اد هي��ات انديش��ه ورز خبرگان 
هم در دس��تور كار اين اجالس��يه قرار دارد. پس از 
قرائت قرآن، آيت اهلل احمد جنتي سخنراني خود در 
چهارمين اجالس��يه رسمي مجلس خبرگان رهبري 

در دوره پنجم را آغاز كرد. 

 بكوشيم وضع مردم فقير اندك، برطرف شود
رييس مجلس خبرگان رهبري، بر برخورد محكم 
با كساني كه اقدام به رقصيدن و برداشتن روسري از 

سر مي كنند، تاكيد كرد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، آي��ت اهلل احم��د جنتي طي 
س��خناني در افتتاحيه چهارمين اجالس��يه مجلس 
خب��رگان رهب��ري دوره پنج��م با گراميداش��ت ياد 

و خاط��ره آيت اهلل نصراهلل ش��اه آبادي گف��ت: راجع 
ب��ه چهلمين س��الگرد پي��روزي انقالب اس��المي و 
دستاوردهاي انقالب اس��المي كه غيرقابل شمارش 
اس��ت بايد خودمان توجه داش��ته باش��يم و آن را از 
طريق صدا و س��يما به مردم هم اعالم كنيم؛ چراكه 
اين دستاوردها بسيار عالي است و از خداوند ممنونيم 
كه با وجود جنگ و اتفاقاتي كه در كش��ور از طريق 
دشمنان افتاد، همچنان اين انقالب حفظ شد و نشان 
داد كه انقالب اسالمي قدرت مديريت جنگ و مقابله 

با دشمن را هم دارد. 
او ادام��ه داد: دس��تاوردهاي اين انقالب بس��يار 
زياد اس��ت و مهم ترين آنها ايماني و فرهنگي است 
و بايد حواس مان باش��د به اين دستاوردها از قبيل 
زنده ش��دن فرهنگ ايثار و ش��هادت و فداكاري كه 
پيش از آن به فراموش��ي س��پرده ش��ده بود دوباره 
تجديد حيات يافت و اين از مهم ترين دستاوردهاي 

فرهنگي ماست. رييس مجلس خبرگان افزود: پس 
از انق��الب دختران��ي كه ميني ژوب پ��وش بودند و 
تا باالي زانوي ش��ان برهنه ب��ود و در خيابان ها رژه 
مي رفتن��د و جوان��ان را گمراه مي كردن��د، از ميان 
رفتند و مظاهر فساد از ميان رفت، در همين تهران 
مشروب فروشي ها بيش��تر از كتابفروشي ها بود، اما 
ام��روز وضعيت تغيير كرده اس��ت و م��ا بايد اين را 
ببيني��م، ما باي��د انقالبي باش��يم و انقالبي بودن را 
حفظ كنيم و آنجا كه قرار است وحدت به هم بخورد 
حواس مان باشد آنهايي كه مي خواهند توطئه كنند 
و ش��يعه امريكايي و انگليس��ي راه بيندازند، وظيفه 
ماست كه حواس مان به اين دسيسه ها باشد، فرقي 
ميان ش��يعه و س��ني وجود ندارد و امام هم هرگاه 
كسي به دنبال ايجاد اختالف بين شيعه و سني بود 

با او برخورد مي كرد. 
او با اش��اره به اقدامات دولت هاي پس از انقالب 

در توس��عه خدمات به روستاها، گفت: با تمام وجود 
بايد بكوشيم وضع مردم فقير اندك ما برطرف شود. 
بعضي ها دنبال بهانه هستند كه به هر بهانه يي نظام 
را زير س��وال ببرند. دبير شوراي نگهبان در ادامه با 
تاكيد بر اينكه حجاب از مسائل مسلم اسالم است، 
افزود: حجاب ش��رف، عفت و ش��رافت زن است كه 
بايد آن را حفظ كنيم اما عده يي دنبال آن هس��تند 
كه آن را خدش��ه دار كنند بايد جلوي كس��اني كه 
مي خواهند تظاهر به فس��ق كنن��د و با رقصيدن و 
برداش��تن روسري شان كه در واقع برداشتن عفت و 
شرافت شان است محكم برخورد شود و جلوي شان 

گرفته شود. 

 مشكل كمبود بودجه
جنتي اظهار كرد: درص��د بااليي از دانش آموزان 
نماز نمي خوانند اين آمار كه دروغ نيس��ت. خب چه 

كس��ي بايد اي��ن كار را بكند كه اي��ن دانش آموزان 
نمازخوان باش��ند. ما بايد از مس��ووالن بخواهيم كه 
درباره اين موارد جوابگو باشند و از آنان مطالبه گري 
كنيم و مسووالن آموزش و پرورش بايد جواب دهند 
ك��ه چرا وضعيت اين گونه اس��ت اگر وض��ع از اينجا 

خراب شود تا آخر خراب مي شود. 
او در بخ��ش ديگري از س��خنانش با بيان اينكه 
تحريم ها كار خ��ود را كرد، اما خدا ما را حفظ كرد 
و ما هنوز ايس��تاده ايم، اف��زود: مي دانيم كه كمبود 
بودجه وج��ود دارد، ولي حقوق نجومي نبايد وجود 
داش��ته باش��د بايد هرچه مي تواني��م كمك كنيم 
و ب��ا مردم هم��دردي ك��رده و به معيش��ت مردم 
رس��يدگي كنيم، برخي ها جش��ن هايي مي گيرند و 
پول ه��اي زيادي خرج مي كنند ك��ه نبايد اين گونه 
باش��د. هزينه هايي ميلياردي مي ش��ود و در حالي 
اين اتفاق مي افتد ك��ه در جاي ديگري ما نيازهاي 
فراوان داريم، نبايد اين گونه باش��د پس من گفته ام 
كه به عنوان دبير شوراي نگهبان توصيه مي كنم هر 
جا كه بودجه اضافي داده ش��ده است به ما بگويند 
تا آن را تعديل كنيم و به جايي كه نياز بيشتري به 

آن بودجه هست، اضافه  سازيم. 
جنت��ي ادامه داد: آق��اي رييس جمهور كه اينجا 
هستيد در دس��تگاه هاي شما كس��اني هستند كه 
انقالبي نيستند يا الاقل با انقالب فاصله دارند با اين 
افراد كه مردم نمي توانند اميد داش��ته باشند كسي 
به دردش��ان برسد. من نامه يي به دستم رسيده كه 
در يكي از وزارتخانه هاي بزرگ كس��اني مسووليت 
دارند كه اعتقادي ب��ه انقالب ندارند، آقاي روحاني 

نگذاريد كه انقالب به دست نااهالن بيفتد. 
رييس مجلس خبرگان با اشاره به حادثه خيابان 
گلستان هفتم، گفت: عده يي به خود اجازه داده اند 
كه با چاقو و قمه و چوب به خيابان بيايند و امنيت 
مردم را خدش��ه دار كنند. الحم��دهلل محاكمه آنان 
ش��روع شده و از قوه قضاييه مي خواهم كه زودتر به 

اين موارد رسيدگي كند. 
او در ادامه سخنانش گفت: امروز برخي موضوع 
حج��اب اجباري را مطرح مي كنن��د و اين به نوعي 
ترويج فس��ق و فجور اس��ت، قانون اساس��ي بر پايه 
دين اس��الم است و اينكه موضوعي همچون حجاب 
اجب��اري را مطرح مي كنيم برخالف دين اس��الم و 

شرع است. 
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شركتبهرهبرداري
راهآهنشهريتهرانوحومه

ش��ركت بهره برداري راه آهن ش��هري تهران و حومه درنظر دارد انجام خدمات نظافت و شستشوي ناوگان خط 3 را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
واگذار نمايد.

لذا از اش��خاص حقوقي واجد ش��رايط دعوت مي گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كس��ب اطالعات بيشتر با واريز مبلغ 2،000،000 ريال بابت 
اس��ناد و پاكات مخصوص مناقصه به حس��اب جاري 70080274٩328 بانك ش��هر )ش��عبه امام خميني)ره( كد 264 ( در وجه شركت بهره برداري 
راه آهن ش��هري تهران و حومه تا پايان وقت اداري مورخ 13٩7/01/18 )بجز ايام تعطيل( به نش��اني تهران- خيابان انقالب اس��المي- تقاطع حافظ 

-شماره ٩56 - طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 13٩7/01/26 مي باشد.
- سپرده شركت در مناقصه 320،000،000 ريال مي باشد.

- تاكيد مي گردد اس��نادمناقصه فقط بصورت حضوري و با ارايه معرفي نامه رس��مي، اساس��نامه و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت 
است.

- اين آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار به چاپ رسيده و هزينه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

آگهي تجديد مناقصه 96-86
شركتبهرهبرداري

راهآهنشهريتهرانوحومه

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد انجام نگهداري و تعميرات خطوط و سوزن ها و همچنين نظافت حريم ريلي و حركتي 
مسير خط 3 متروي تهران را از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد.

لذا از اش��خاص حقوقي واجد ش��رايط دعوت مي گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كس��ب اطالعات بيشتر با واريز مبلغ 2،000،000 ريال بابت 
اسناد و پاكات مخصوص مناقصه به حساب جاري 70080274٩328 بانك شهر )شعبه امام خميني)ره( كد 264( در وجه شركت بهره برداري راه آهن 
ش��هري تهران و حومه تا پايان وقت اداري مورخ 13٩7/01/18 )بجز ايام تعطيل( به نش��اني تهران- خيابان انقالب اس��المي- تقاطع حافظ -شماره 

٩56 - طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 13٩7/01/26 مي باشد.
- سپرده شركت درمناقصه 270،000،000 ريال مي باشد.

- تاكيد مي گردد اس��ناد مناقصه فقط بصورت حضوري و با ارايه معرفي نامه رس��مي، اساس��نامه وآگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت 
است.

- اين آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار به چاپ رسيده و هزينه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

آگهي تجديد مناقصه 96-85

با صدور پيامي
 رهبر معظم انقالب

درگذشت آيت اهلل شاه آبادي را 
تسليت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمي، درگذشِت عالم بزرگوار 
مرحوم آيت اهلل آقاي حاج آقا نصراهلل شاه آبادي را تسليت 
گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، متن پيام تس��ليت رهبر معظم انقالب اسالمي 

به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آيت اهلل آقاي حاج آقا  
نصراهلل شاه آبادي رحمت اهلل  عليه را به بازماندگان مكّرم 
ايش��ان و بيت رفيع شاه آبادي و همه  ارادتمندان ايشان 
تس��ليت عرض مي كنم و علّو درجات ايش��ان را كه از 
شاگردان و نزديكان امام راحل عظيم الشأن و از وفاداران 
به انقالب و خدمتگزاران نظام جمهوري اسالمي بودند، 

از خداوند متعال مسألت مي نمايم. 

 باق�ي ماندن اي�ران در برجام ب�ا وجود خروج 
امريكا؛ايسنا| رويترز در گزارشي پيشنهاد داد كه در 
صورت خروج امريكا از برجام و در راس��تاي حفظ آن، 
اروپا و امريكا توافقي را امضا كنند تا از صدور تحريم هاي 
ثانويه واشنگتن عليه شركت هاي اروپايي كه خواستار 
تجارت با ايران هستند، جلوگيري كند. در اين صورت 
امريكا نيز در آينده ق��ادر خواهد بود تا با تغيير دولت 
وارد برجام شود. به نوشته اين خبرگزاري اين برنامه در 
صورتي اجرايي خواهد بود كه ايران تمايل داشته باشد 
پس از خروج امريكا از برجام در آن باقي بماند كه البته 

اين نتيجه اندكي بعيد به نظر مي رسد. 
 درگي�ري وكيلي و ذالن�وري در جايگاه هيات 
رييسه؛ايلنا| در حالي كه روز گذشته وزير راه، مسكن 
و شهرس��ازي در حال دفاع از خود در جلسه استيضاح 
بود، رييس فراكس��يون روحاني��ت در اعتراض به عدم 
اعالم وصول س��وال از رييس جمهور با يكي از اعضاي 
هيات رييسه درگيري لفظي پيدا كرد. براين اساس در 
حالي كه مجتبي ذوالنوري نماينده و رييس فراكسيون 
روحانيون مجلس با حضور در جايگاه هيات رييس��ه و 
مذاكره با علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي، 
خواستار اعالم وصول فوري سوال از رييس جمهور شده 
بود توضيحات محمدعلي وكيلي عضو هيات رييس��ه 
موجب درگيري لفظي مي��ان اين دو نماينده معمم و 
مكالي مجلس ش��د. در ادامه جمعي حدود 50 تا 70 
نفر از نمايندگان در جايگاه هيات رييسه تجمع كردند 
و اي��ن در حالي ب��ود كه در لحظاتي مش��اجره لفظي 
وكيلي و ذوالنور ش��دت گرفته و اين دو نماينده بر سر 

يكديگر فرياد مي كشيدند. 
در  برج�ام  برگ�زاري كميس�يون مش�ترك   
وين؛برنا| نشست كميس��يون مشترك برجام جمعه 
در وي��ن برگزار مي ش��ود. دبي��ر س��رويس اقدام هاي 
خارجي اتحاديه اروپا به نمايندگي از مسوول سياست 
خارجي اين اتحاديه، رياست اين جلسه را كه با حضور 
نمايندگان ايران، چين، فرانسه، آلمان، بريتانيا و امريكا 
برگزار خواهد ش��د، برعهده دارد. براساس اين گزارش، 
هلگا اش��ميد دبير سرويس اقدام هاي خارجي اتحاديه 
اروپا به نمايندگي از فدريكا موگريني مسوول سياست 

خارجي اين اتحاديه، رييس جلسه خواهد بود. 
 گراي�ش افراط�ي مهاجم اتريش�ي به س�فير 
ايران؛ايرنا| مقام هاي اتريش روز سه شنبه اعالم كردند 
ف��رد عامل حمله به يك مامور پليس در برابر اقامتگاه 
س��فير ايران در وين، گرايش هاي ديني افراطي داشته 
اس��ت. ميكاييال كارديس، رييس اداره امنيت عمومي 
پليس اتريش در يك كنفرانس خبري گفت: ش��واهد 
اوليه حاكي از آن اس��ت كه اين مرد 26 ساله »آشكارا 
گرايش هايي به اسالم سياسي« )گرايش هاي افراطي و 
سلفي( داشته است. وي گفت كه وسايل و اقالم توقيف 
شده در محل اقامت او در روزهاي آينده مورد بررسي 

بيشتر قرار خواهد گرفت. 
در  اي�ران  پارلمان�ي  هي�ات  نشس�ت   
براتيس�الوا؛خانه ملت| رييس كميسيون اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��المي در دومين نشس��ت هيات 
اعزامي از كميسيون اجتماعي به براتيسالوا كه در محل 
وزارت كار، تامين اجتماعي و خانواده اس��لواكي برگزار 
شد، گفت: اشتغال معلوالن، حداقل دستمزد كارگران، 
ب��ازار كار اتباع خارج��ي و آموزش هاي فني و حرفه اي، 
تبادل نيروي كار في مابين دو كشور در حوزه خدمات 
عمومي و تخصص هاي مورد ني��از از ديگر موضوعاتي 
اس��ت كه در اين نشس��ت، ابتدا تبيين و سپس مورد 
بحث و تبادل نظر س��اير اعضا ق��رار گرفت. همچنين 
رس��ول خضري و علي كرد از اعضاي هيات اعزامي از 
كميسيون اجتماعي مجلس ش��وراي اسالمي به ارائه 

نظرات خود در اين نشست پرداختند. 
 نظر ش�وراي نگهبان درخصوص اليحه بودجه 
سال ۱39۷ كل كشور؛ايسنا|ش��وراي نگهبان نظر 
خود را در مورد اليحه بودجه س��ال 13٩7 كل كشور 
اعالم كرد. پس از بررسي اصالحات انجام شده از سوي 
مجلس محترم، نظر نهايي شوراي نگهبان درخصوص 
اليحه بودجه سال 13٩7 كل كشور بدين شرح اعالم 
ش��د: باتوجه به اينك��ه در بند الحاق��ي 2 تبصره 11 
اصالحي به عمل نيامده اس��ت، ايراد س��ابق اين شورا 

كماكان به قوت خود باقي است. 

روي موج خبر
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3 كالن
تورم منفي كاالهاي 

صادراتي
ش��اخص قيم��ت كااله��اي صادرات��ي )ريال��ي، 
100=1390( در س��ال هاي 1394و 1395 به ترتيب 
برابر با 177.6 و 171.7 است كه سال 1394 نسبت 
به س��ال 1393، 3.8درصد افزايش داش��ته اس��ت، 
در حالي كه س��ال 1395 نس��بت به س��ال 1394، 
3.3درصد كاهش داشته است. درصد تغييرات فصلي 
ش��اخص قيمت كاالهاي صادراتي در فصل هاي بهار، 
تابس��تان، پاييز و زمس�تان س���ال 1394 به ترتيب 
براب��ر با 0.2، 0.4، 0.1-و 0.9-درصد اس��ت. درصد 
تغييرات فصلي در فصل هاي بهار، تابس��تان، پاييز و 
زمستان سال 95 به ترتيب برابر با 2.6-، 0.7-، 0.2 

و 1.2درصد است. 
براس��اس اين گزارش ش��اخص قيم��ت كاالهاي 
صادراتي )دالري، 100=1390( در سال هاي 1394و 
1395 به ترتي��ب برابر با 112.9 و 107.2 اس��ت كه 
سال 1394 نسبت به سال 1393، 0.1درصد افزايش 
داشته در حالي كه سال 1395نسبت به سال 1394، 
5درصد كاهش داشته اس��ت. درصد تغييرات فصلي 
ش��اخص قيمت كاالهاي صادراتي در بهار، تابستان، 
پايي��ز و زمس��تان 94 به ترتيب برابر ب��ا 0.1، 0.1-، 
1.4- و 0.9-درصد اس��ت. درصد تغييرات فصلي در 
فصل هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال 1395 
به ترتيب براب��ر ب��ا 3.4-، 0.3-، -0.6- و 0.6درصد 

است. 

 ثبت حقوق مديران 
از فروردين 97 

 رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور در 
واكنش به توييت احمد توكلي از ثبت حقوق مديران 
در فروردين س��ال 97 در سامانه حقوق و مزايا خبر 
داد. ب��ه گ��زارش فارس، جمش��يد انص��اري معاون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان اداري و استخدامي 
كشور در توييتي نوشت: امروز گزارش نهايي تدوين 
سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران موضوع ماده 29 
قانون برنامه ششم از سوي مشاور ارائه شد. »سامانه 
كامل و جامعي طراحي شده است و اميدواريم نحوه 
استقرار و اجراي آن سريعا در دولت تصويب گردد تا 
بتوانيم طبق پيش بيني قانون، پرداخت هاي مديران 

را در فروردين 97 در آن ثبت كنيم.«
احمد توكل��ي در توييتي تهديد كرده بود كه اگر 
دولت تا پايان سال سامانه دستمزد و مزاياي مديران 
را راه ان��دازي نكند تا در مع��رض عموم قرار بگيرد از 

مردم براي اعتراض خياباني دعوت خواهد كرد. 
به نوش��ته توكلي، دولت در ماده 29 قانون برنامه 
شش��م مكلف شده اس��ت تا س��امانه جامع حقوق و 
مزاياي مديران را در سال اول برنامه راه اندازي كند، 
همچنين تم��ام ارگان ها و نهادهاي دولتي و عمومي 

غيردولتي شامل اين طرح هستند. 

اخبار كالن

ارزيابي رتبه كشور در شاخص حقوق مالكيت نشان مي دهد

ايران از رقيب هاي منطقه اي عقب ماند
 گروه اقتصادكالن| 

 يكي از اركان تعيين كننده درجه ش��كوفايي و رونق 
اقتصادي هر كش��ور، احترام و حمايت از حقوق مالكيت 
ش��هروندان آن كشور است. اما متاسفانه آمارهاي رسمي 
نش��ان از وضعيت نامس��اعد ايران در اين شاخص دارند. 
به ط��وري ك��ه اي��ران در جديدترين گزارش ش��اخص 
بين المللي حقوق مالكيت مربوط به سال 2017 ميالدي 
در بين 127كش��ور جهان، رتبه 99 و در بين 17 كشور 
منطقه منا )به عالوه تركيه و پاكستان( رتبه 12 را كسب 
كرده و عقب تر از كش��ورهاي در حال توسعه رقيب مانند 
مالزي، عربستان س��عودي، اندونزي و تركيه قرار گرفته 
اس��ت. رتبه ايران نس��بت به س��ال قبل هم بدون تغيير 
باقي مانده اس��ت. اين گزارش نش��ان مي دهد، كشورها 
براي افزايش رفاه ش��هروندان خود به سمت حمايت هاي 
بيشتر از انواع حقوق مالكيت حركت مي كنند. اما عملكرد 
ايران نس��بت به همسايگان خود مناسب نيست.  در اين 
زمينه جعفر خيرخواهان اقتصاددان در گزارشي كه مركز 
پژوهش هاي مجلس اقدام به انتش��ار آن كرده به ارزيابي 
جايگاه ايران در شاخص بين المللي حقوق مالكيت در سال 
2017 ميالدي پرداخته و توصيه هايي را هم براي بهبود 
وضعيت حقوق مالكيت در كشور ارائه داده است. به گفته 
اين اقتصاددان، تقويت حقوق مالكيت به گفتمان رسمي 
تبديل نش��ده است و اراده سياسي دولت ها براي حمايت 
و صيانت جدي از حقوق مالكيت جلوه گر نمي ش��ود. اين 
اقتصاددان بر اين باور اس��ت كه يكي از روش هاي جلب  
توجه حاكميت به ضرورت تضمين بيشتر حقوق مالكيت، 
تقويت جامعه مدني و سازمان هاي مردم نهاد و شوراهاي 
ش��هر و روستاهاس��ت تا اين مطالبات در سطح محلي و 
س��پس ملي جريان پيدا كند. ارزياب��ي اين اقتصاددان از 

وضعيت حقوق مالكيت در ايران را در ادامه مي خوانيد. 

 رتبه 12 ايران در منطقه منا
امتي��از ايران در ش��اخص بين المللي حقوق مالكيت 
سال 2017 به ميزان 0.28 افزايش يافت و به عدد 4.52 
از 10 رس��يد كه كشورمان را در رتبه 12 منطقه »منا« 
به عالوه تركيه و پاكس��تان )شامل 17 كشور( و 99 در 
جه��ان )در بين 127 كش��ور( قرار داد. ايران در س��ال 
2017 ميالدي نس��بت به سال 2013 ميالدي توانست 
8 پله پيش��رفت كند و از رتبه 107 به رتبه 99 برس��د. 
با وجود اين، رتبه ايران نامناس��ب است و همواره در اين 
شاخص در بين 20درصد پاييني كشورهاي جهان قرار 
داشته است. طي 7سال گذشته ميانگين امتياز ايران در 
مقياس از صفر تا 10، عدد 4.24 شده است. امتياز ايران 
در س��ال 2017 ميالدي عدد 4.52 شد كه بيش از يك 

امتياز از ميانگين جهاني )5.63( كمتر است. 
براس��اس نتايج ش��اخص بين المللي حقوق مالكيت 
سال 2017 ميالدي، نيوزيلند قوي ترين تضمين حقوق 
مالكي��ت را دارد. اين كش��ور با امتي��از 8.633 در باالي 
فهرس��ت قرار مي گيرد. دو كشور فنالند و سوئد هر يك 
امتياز بيش از 8.3 را كس��ب كردند. ساير كشورهايي كه 
امتياز 8 يا باالتر به دس��ت آوردند، عبارتند از: سوييس، 
نروژ، ژاپن، لوكزامبورگ، س��نگاپور، ژاپن، هلند، استراليا، 
كانادا، دانمارك، انگلستان، امريكا و اتريش.  آلمان، ايرلند، 
بلژيك و چندين كشور ديگر مانند امارات متحده عربي، 
قطر، فرانسه، تايوان، استوني و آفريقاي جنوبي امتيازهايي 
بي��ن 7 و 8 دارند. كش��ورهاي ب��ا امتي��ازات در ميانه با 
امتيازاتي بين 5 و 6 عبارتند از: لهس��تان، اسپانيا، ايتاليا، 
غن��ا، چين، يونان، مراكش، هند و چندين كش��ور ديگر.  
كش��ورهايي كه حقوق مالكيت ضعيف دارند و در پايين 
ج��دول قرار گرفتند، عبارتن��د از: يمن با امتياز 2.73 در 
رتبه 127 )يعني بدترين كشور جهان(، پس از آن ونزوئال، 
بنگالدش، مولداوي، اوكراين، بروندي، پاكستان، زيمبابوه، 
آذربايجان و چند كش��ور ديگر كه همگي امتيازهاي بين 

3 تا 4 كسب كردند. 

 روند بهبود حقوق مالكيت در دنيا
در سراس��ر جه��ان ميانگين كلي امتياز كش��ورهاي 
موجود در ش��اخص طي سه سال گذشته مرتب افزايش 
يافته اس��ت و از 5.3 در س��ال 2015 مي��الدي به 5.45 
در س��ال 2016 ميالدي و 5.63 در سال 2017 ميالدي 
رس��يده است. در مورد ايران نيز ميزان امتياز عددي اين 
ش��اخص در سه سال گذشته به طور مرتب افزايش يافته 
اس��ت؛ يعني از 3.96 در س��ال 2015 ميالدي به 4.24 
در س��ال 2016 ميالدي و 4.52 در سال 2017 ميالدي 
افزايش يافته اس��ت.  اگر تغييرات نماگرها را در بازه سه 
ساله 2015 تا 2017 ميالدي نگاه كنيم، درمي يابيم كه 
ميانگين نماگر محيط حقوقي و سياس��ي در كل جهان 
از 4.99 به 5.13 و 5.17 بهبود يافته اس��ت. بيش��ترين 
ميزان افزايش در اين نماگ��ر مربوط به نيجريه )0.39(، 
موريتاني )0.344( و تانزانيا )0.31( بوده است. كشورهاي 
با بيش��ترين كاهش ني��ز مقدوني��ه )0.448-(، بروندي 
)0.403-( و بولي��وي )0. 396( بودند. امتياز ايران 0.33 
افزايش داش��ته اس��ت و از 3.28 در سال 2015 ميالدي 
به 3.58 در س��ال 2016 ميالدي و 3.61 در سال 2017 
ميالدي رس��يده اس��ت.  ميانگين نماگر حقوق مالكيت 
فيزيكي در كل جهان از 5.77 به 5.87 و 6.22 در س��ه 
سال اخير رسيد. بيشترين ميزان افزايش در نماگر حقوق 
مالكيت فيزيكي مربوط به كش��ورهاي اسپانيا )1.19( و 

نپال )1.15( بوده اس��ت؛ در حالي كه قبرس )1.90-( و 
روسيه )1.84-( بيش��ترين كاهش را نشان دادند. امتياز 
ايران با رشد خوب 0.92 از 4.85 در سال 2015 به 5.15 
در س��ال 2016 و 5.77 در سال 2017 ميالدي افزايش 
ياف��ت.  ميانگين نماگر حقوق مالكيت فكري از 5.14 به 
5.33 و 5.5 در س��ه س��ال اخير رسيده است. بيشترين 
پيشرفت مربوط به كشورهاي موريتاني و آذربايجان بود؛ 
در حالي كه بيشترين كاهش در بوليوي و ليبريا رخ داد. 
ايران نيز با افزايش 0.41 در اين نماگر از 3.77 در س��ال 
2015 به 3.99 در س��ال 2016 و 4.18 در سال 2017 

ميالدي رسيده است. 

 عملكرد ضعيف ايران نسبت به همسايگان
كش��ورها براي اينكه رفاه اقتصادي خ��ود را افزايش 
دهند، به سمت حمايت هاي بيشتر از انواع حقوق مالكيت 
حركت مي كنند. اما عملكرد ايران نس��بت به همسايگان 
خود مناسب نيست؛ به ويژه در ارتباط با محيط حقوقي و 
سياسي كه رتبه ايران در بدترين وضعيت ممكن و بسيار 
پايين تر از ميانگين منطقه است. تنها در شاخص حقوق 
مالكيت فيزيكي و به ويژه مولفه ثبت مالكيت، وضع ايران 

بسيار بهتر شده است. البته با گذشت زمان ايران توانسته 
است، اندكي از جايگاه كشورهاي پاييني در منطقه فاصله 

بگيرد و از رتبه 16 به 12 ارتقا يابد. 
امتياز نماگر محيط حقوقي و سياس��ي ايران در سال 
2017 مي��الدي به ميزان 0.03 افزايش يافت و به 3.61 
رس��يد كه امتيازهاي 4.19 براي استقالل قضايي، 3.09 
براي حاكميت قانون، 3.37 براي ثبات سياس��ي و 3.78 
براي كنترل فس��اد دريافت كرد. در سال 2016 ميالدي 
امتياز نماگر محيط حقوقي و سياسي ايران به ميزان 0.3 
افزاي��ش يافت و به 3.58 رس��يد و امتياز دريافتي چهار 
مولفه آن عبارت بودند از: استقالل قضايي 4.3، حاكميت 

قانون 2.9، ثبات سياسي 3.2 و كنترل فساد 3.9. 
امتي��از نماگر حقوق مالكيت فيزيكي ايران در س��ال 
2017 ميالدي با بيش��ترين ميزان جه��ش 0.62 واحد 
افزايش يافت و به 5.77 رسيد كه امتيازهاي 4.76 براي 
حق��وق مالكي��ت، 9.55 در ثبت مالكي��ت و 3.01 براي 
آس��اني دسترس��ي به وام دريافت كرد. در س��ال 2016 
ميالدي امتياز نماگر حقوق مالكيت فيزيكي به ميزان 0.3 
افزايش يافت و به 5.1 رس��يد و امتيازات براي سه مولفه 
حقوق مالكيت 4.9، ثبت مالكيت 9.6 و آساني دسترسي 

به وام 1 بوده اس��ت.  امتياز نماگر حقوق مالكيت فكري 
ايران در س��ال 2017 ميالدي به مي��زان 0.19 افزايش 
يافت و به 4.19 رسيد كه امتيازهاي 3.64 در حمايت از 
مالكيت فكري، 4.73 براي حمايت از حق اختراع دريافت 
كرد و براي حمايت از حق نشر و تكثير، داده يي ندارد. در 
سال 2016 ميالدي، امتياز نماگر حقوق مالكيت فكري 
به ميزان 0.22 افزايش يافت و به 3 رس��يد و س��ه مولفه 
حمايت از مالكيت فكري 3.2، حمايت از حق اختراع 4.7 

و سرقت حق كپي بدون امتياز بوده است. 

 جا افتادن حقوق مالكيت از گفتمان رسمي
دولت ها هميش��ه ب��راي انجام اصالح��ات اقتصادي 
برنامه هايي دارند، اما حياتي تر و اساس��ي تر از اصالحات 
اقتصادي، تقويت حقوق مالكيت است كه از ديد رهبران 
سياسي به دور مانده است. در نتيجه كمتر بحث و مناظره 
جدي در اين زمينه در مي گيرد و كمتر شاخصي براي آن 
ساخته مي شود. تقويت حقوق مالكيت به گفتمان رسمي 
تبديل نشده است و اراده سياسي دولت ها براي حمايت و 

صيانت جدي از حقوق مالكيت جلوه گر نمي شود. 
مشكالت اساسي و حتي ابتدايي بسيار زيادي درباره 
رژي��م كنوني حقوق مالكيت ايران وجود دارد. براي مثال 
هنوز كاداس��تر براي كشور تهيه نش��ده است. ميليون ها 
ايران��ي روي زمين هاي��ي كار و زندگي مي كنند كه فاقد 
اسناد روشن قانوني هستند. در اين زمينه برخي راهكارها 
مي تواند به بهبود وضعيت حقوق مالكيت در ايران كمك 
كند؛ به عنوان مثال تعيين حقوقي براي دستفروش��ان تا 
بتوانند از حداقل حقوق براي تامين نيازهاي يك زندگي 
شرافتمندانه برخوردار شوند و به تدريج به بازار كار رسمي 
و تحت حمايت قانون وارد شوند. تعيين حقوق پيمانكاران 
كه دولت نتواند حقوق و طلب هايشان را به تاخير اندازد و 
متضررشان كند، از ديگر راه حل هاست. همچنين تعيين 
حقوق متقاضيان ش��ركت در مناقصات دولتي راهكاري 
اس��ت كه كمك مي كند تا حقوق آنها به شكل برابر و در 
فضاي رقابتي رعايت شود.  روشن و مطمئن نبودن حقوق 
مالكيت، به مصرف كنندگان، توليد كنندگان و در نهايت 
به كل اقتصاد آس��يب مي زند. متاس��فانه مسائل مطرح 
شده، به طور جدي از س��وي قوه قضاييه، دولت و به طور 
كلي سياس��ت گذاران مورد توجه قرار نگرفته است. يكي 
از روش ه��اي جلب  توجه حاكمي��ت به ضرورت تضمين 
بيشتر حقوق مالكيت، تقويت جامعه مدني و سازمان هاي 
مردم نهاد و شوراهاي شهر و روستاهاست كه اين مطالبات 
را در س��طح محل��ي و س��پس ملي به جري��ان اندازند و 
مطالبه يي ملي براي توجه بيش��تر هر سه قوه به حل اين 

مسائل شكل گيرد. 
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فروش گواهي سپرده 
۱۶درصدي در بانك ملت

فروش مرحله جديد گواهي س��پرده ويژه سرمايه گذاري 
)عام( در بانك ملت از روز سه شنبه ۲۲ اسفندماه سال جاري 

شروع مي شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، اين بانك با مجوز بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران، ۱۰هزار ميليارد ريال اوراق 
گواهي سپرده با نرخ سود علي الحساب ساالنه ۱۶درصد را به 
مشتريان عرضه مي كند. براساس اين گزارش، فروش اين گواهي 
 س��پرده ها از روز سه شنبه ۲۲ اسفندماه تا پايان روز دوشنبه 

۲۸ اسفندماه ۹۶ ادامه خواهد داشت. 
ب��ر اين اس��اس، گواهي س��پرده ف��وق، م��دت دار، ويژه 
س��رمايه گذاري )عام( يك س��اله، با نام و الكترونيك خواهد 
بود. نرخ سود علي الحس��اب ساالنه اين اوراق ۱۶درصد قابل 
پرداخت در مقاطع ماهانه و نرخ بازخريد آن، قبل از سررسيد، 

۱۴درصد ساالنه درنظر گرفته شده است.
 

كوثر، بانك قوامين و حكمت 
ايرانيان يك بانك مي شوند

مع��اون نظارتي بانك مركزي گفت: امس��ال اين نتيجه 
حاصل شد كه بانك انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به 
محوريت بانك انصار ادغام شوند و در سال آتي هم سه بانك 
و موسسه اعتباري باقي مانده يعني حكمت، قوامين و كوثر 

هم به بانكي واحد بدل خواهند شد. 
به گزارش »تعادل«، فرشاد حيدري شب گذشته در برنامه 
»تيتر امشب« شبكه خبر درخصوص ساماندهي و سرانجام 
ديگر موسس��ات مالي و اعتباري اظهار داشت: همان طور كه 
انتظار مي رفت روند ادغام دو موسس��ه اعتب��اري »ثامن« و 
»مه��ر اقتصاد« با بانك انصار با هدف ايجاد بانكي بزرگ تر و 
كارآمدتر، به پايان رس��يد و اين بانك از س��ال آتي شروع به 
كار خواهد كرد. وي افزود: در بس��ياري از كشورها، ارتش ها 
داراي بانك هس��تند تا به پرس��نل آنها و خانواده هاي ش��ان 
خدمات ارائه كنند به نحوي كه در بعضي موارد، كشورهايي 
كه نيروهاي مس��لح، فعاليت برون م��رزي دارند با بانك هاي 
ديگر كش��ورها تفاهم هايي امضا مي كنند ت��ا ارائه خدمات 
به پرس��نل به بهترين نحو انجام گيرد. معاون نظارتي بانك 
مرك��زي تصريح كرد: در كش��ور ما هم نيروهاي مس��لح به 
تناس��ب گس��تردگي، داراي بانك ها و موسس��ات اعتباري 
هس��تند و در حيطه وظايف تعيين ش��ده ب��ه فعاليت ادامه 
مي دهند، هر چند اين بانك ها و موسسات اعتباري به لحاظ 
 س��رمايه و انواع خدمات ارائه شده كوچك ارزيابي مي شوند. 
به همين دليل ضروري به نظر مي رسيد از تركيب آنها بانكي 
واحد، باثبات و سالمت مالي باالتر شكل گيرد تا خدماتي بهتر 

به خانواده نيروهاي مسلح ارائه شود. 

 كاهش ريسك نظام مند
در نظام مالي

مهشيد شاهچرا| صاحب نظر پولي و بانكي|
بانك هاي با اهميت سيستمي موسساتي هستند كه در 
صورت بروز بحران )به واس��طه ويژگي هايي همچون اندازه، 
س��هم بازار و غيره( تاثيرات مهمي بر شرايط اقتصاد كالن 
دارند. ريسك سيستميك، ريسك بحران در سيستم بانكي 
است كه از عدم تعادل ها يا شكست هاي بخشي از سيستم 
مالي به وجود مي آيد و در اصل آثار خارجي منفي بالقوه يي 
اس��ت ك��ه مي تواند بر اقتص��اد واقعي اثر بگذارد. ريس��ك 
سيس��تميك آث��ار خارجي منف��ي را در كل اقتصاد فراهم 
مي آورد كه بر س��اير بخش هاي اقتصادي نيز اثر مي گذارد. 
بنابراي��ن، جلوگيري از شكس��ت هاي كوچك در بانك ها يا 
موسس��ات مالي و اعتباري مي تواند از وقوع بحران بزرگ تر 

در كل سيستم مالي جلوگيري به عمل آورد. 
به عبارت ديگر، ريس��ك سيس��تميك هرگونه تهديد 
عليه ثبات يا اعتماد عمومي نظام مالي است. البته ريسك 
سيس��تميك را ريس��ك بي  ثباتي نيز مي نامند كه در اين 
صورت اين مس��اله بر ارتباط ميان بازارهاي مالي و اقتصاد 

كشورها تاكيد دارد. 
در بررسي ريسك سيستميك بايد به رفتار فعاالن بازار 
و ارتباط آنها با يكديگر توجه داشت. در ضمن، سيكل هاي 
تجاري بر رفتار آنها تاثير داشته و در تعيين قوانين و مقررات 
ريسك سيستميك بايد مدنظر قرار گيرد. در مساله ريسك 
سيستميك توجه به ميزان هم جهت بودن نظام هاي مالي 
بين الملل��ي و كل اقتصاد اهميت داش��ته و اثرات نامطلوب 
خارجي و داخلي را بر موسسات مالي و بانك ها و كل اقتصاد 
فراهم مي آورد. اين حقيقت بر اهميت قانون گذاري در اين 

زمينه و جلوگيري از ريسك سيستميك مي افزايد. 
دي��دگاه مقررات احتياطي كالن براي كاهش ريس��ك 
سيس��تميك از اين جهت داراي اهميت است كه مي تواند 
كنترل مناسب بر ارتباط هاي مستقيم و غيرمستقيم بانكي 
داشته باشد. اين چارچوب قانوني مي تواند مسائلي همچون 
بيش از حد بزرگ ش��دن، بيش از حد متصل بودن و بيش 
از حد زياد بودن براي شكس��ت و ايجاد بحران بانكي را در 
كنت��رل و نظارت خود گي��رد و از اين طريق ثبات در نظام 

مالي را تثبيت نمايد. 
بزرگ شدن بانك ها با وجود ضعف در حاكميت شركتي 
مي توان��د در مرحله اول مديريت بانك ها را تحت تاثير قرار 
داده و لزوم پاسخگويي به سهامداران را تضعيف نمايد. لذا از 
اين طريق سودآوري در اين بانك هاي بزرگ كاهش مي يابد. 
همچنين پاسخگو نبودن مديريت براي تجديد ساختار 
يا بهبود وضعيت نيز ريسك هاي بيشتري را به بانك تحميل 
مي نمايد. احتم��ال بروز مخاطره اخالقي ب��راي بانك هاي 
بزرگ كه از حمايت دولت برخوردار مي شوند، وجود داشته 
و مديران اين تصور را دارند كه اگر موسس��ه به اندازه كافي 
بزرگ شود، در صورت بروز هر نوع مشكل و بحران از طرف 
دولت مورد حمايت واقع مي شود. كاهش نوسانات سيكلي 
در بانكداري يكي از مهم ترين مس��ائلي است كه در كاهش 
ريسك سيستميك اهميت دارد. شوك هاي مالي مي توانند 
به عن��وان يك محرك براي بحران هاي سيس��تميك عمل 
نمايند. كاهش نوسانات سيكلي در متغيرهاي مالي و بانكي 

مي تواند به كاهش ريسك سيستميك منجر شود. 
ان��دازه بانك ني��ز از ديگر عوامل تاثيرگذار بر ريس��ك 
سيس��تميك اس��ت. كميته بال در رهنموده��اي خود با 
تعيين بانك هاي بااهميت سيس��تمي سعي دارد بر اهميت 
اين موض��وع تاكيد نمايد. بانك هاي با اهميت سيس��تمي 
بانك هايي هس��تند ك��ه در صورت بروز بحران به واس��طه 
ويژگي هايي همچون اندازه، س��هم بازار، ارتباطات با س��اير 
نهادها، پيچيدگي و... تاثيرات مهمي بر شرايط كالن اقتصاد 
داخلي يا بين المللي دارند. كميته بال نيز براس��اس درجه 
اهميت اين موسسات، براي آنها مقررات سخت گيرانه تري را 

نسبت به بانك هاي كم اهميت درنظر گرفته است. 

اخبار
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دالر نزديك به مرز 4800، سكه در كانال ۱.۶ ميليون تومان 

سرنوشتصرافيهايبدونمعاملهبهكدامسوميرود

بررسي درآمد در معرض خطر بانك ها و قالب جديد گزارشگري صورت هاي مالي بين المللي IFRS نشان مي دهد 

IFRS بهبود وضعيت درآمد در معرض خطر بانك ها بعد از اجراي
گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|

اگرچه بعد از اجراي بخشنامه بانك مركزي از بهمن ۹۴ 
و تاكيد بر استانداردهاي IFRS، وضعيت برخي بانك ها 
و ارائه صورت هاي مالي و حسابرس��ي آنها با مشكالت و 
تاخيرهايي همراه ش��ده و به همين خاطر به دنبال عدم 
پذيرش درآمدهاي تعهدي، سود اين بانك ها كاهش يافت 
و تعدادي از بانك ها با اعالم زيان مواجه شدند و نتوانستند 
درآمدها و س��ود تعهدي آينده خود را به عنوان درآمد و 
س��ود اعالم كنند و در نتيجه برگزاري مجامع آنها نيز با 
تاخي��ر مواجه و حتي نماد تع��دادي از بانك ها در بورس 
بسته شد به طوري كه شايعه ورشكستگي برخي بانك ها 
انتش��ار يافت، اما بررسي كارشناسان در اين زمينه نشان 
مي دهد كه با اين اصالحات س��اختار، وضعيت س��اختار 
مالي بانك ها بهبود خواهد يافت و ش��فافيت گزارش هاي 
مالي مطابق استانداردهاي بين المللي بيشتر مي شود و در 
نتيجه قدرت مذاكره بانك ها و رتبه اعتباري و جايگاه آنها 

در عرصه بين المللي تقويت خواهد شد. 
البت��ه برخي صاحب نظران در اين زمينه معتقدند كه 
وضعيت بانك ها متاثر از رشد بدهي هاي دولت و مطالبات 
معوق و تكاليفي اس��ت كه دولت به عهده آنها گذاشته و 
به همين خاطر بخش عمده يي از درآمد بانك ها در آينده 
محقق مي ش��ود و لذا نمي ت��وان بانك ها را زيانده معرفي 
كرد، زي��را بخش عمده يي از دارايي ه��ا و منابع و درآمد 
آنها قفل ش��ده يا در آينده محقق مي ش��ود و به تدريج 
با اصالحات س��اختاري مورد نظر وضعيت س��ود آنها نيز 
بهبود خواهد يافت و روش هاي مديريتي بانك ها نيز بهتر 
خواهد ش��د. در اين زمينه پژوهش��كده پولي و بانكي در 
گزارش��ي با عنوان درآمد در مع��رض خطر بانك و قالب 
جديد گزارش��گري صورت هاي مالي بين المللي با فرمت 
جديد بانك مركزي IFRS به قلم هادي حيدري و ايمان 
نوربخش به بررسي وضعيت يك بانك نمونه در اين زمينه 
پرداخته و نتيجه گرفته كه درآمد در معرض خطر بانك ها 
بعد از اجراي IFRS كاهش يافته و شرايط آن نسبت به 

قبل از اجراي بخشنامه بهبود داشته است. 
 اين گزارش نتيجه گرفته كه قالب جديد گزارشگري 
ابالغ شده با نسخه هاي استاندارد گزارشگري بين المللي 
هنوز فاصله زيادي دارد اما در اين قالب حداقل نسبت به 
اس��تانداردهاي حسابداري منتشر و ابالغ شده به بانك ها 
افش��اي اطالعات بيش��تري از بانك ها درخواس��ت شده 
اس��ت، بنابراين اين قالب نس��بت به استانداردهاي قبلي 
بيشتر باعث افش��اي تمام درآمدهاي بهره يي در بانك ها 
و جلوگيري از شناسايي سودهاي تعهدي موهومي شده 
است. بانك ها در يك دوره كوتاه مدت 3 تا 5 ساله نيازمند 
گذار از روش گزارش��گري سنتي و شناسايي درآمدهاي 
تعه��دي موهومي به درآمدهاي تعه��دي واقعي و نقدي 
هس��تند، اما در همي��ن دوره گذار نيز به نظر مي رس��د 
افش��اي اطالعات صورت ه��اي مالي بانك ه��ا با تكيه بر 
اطالعات واقعي موجب ش��فافيت بيشتر و متقارن بودن 

اطالعات بنيادين بانك در بازار سهام تهران خواهد شد. 
 تخمين درآمد در معرض خطر با توجه به تغيير برخي 
پارامترهاي ريس��ك بازار در بانك ني��از به ذخيره گيري 
سرمايه دارد و جهت پوشش تغييرات درآمدهاي بهره يي 

براي بانك بايد به تخمين ميزان س��رمايه مورد نياز براي 
پوشش ارزش در معرض خطر درآمد بانك پرداخت. 

 حداكثر س��رمايه مورد نياز بانك با توجه به تخمين 
س��االنه در س��ال ۹5 براي بانك به ارزش اس��مي تقريبا 
مع��ادل ۶۰۰ ميليارد ري��ال بوده كه با توج��ه به مقدار 
سرمايه پايه نوع اول بانك كه بيش از ۸5۰۰ ميليارد ريال 

است،كمتر از ۱۰ درصد آن است. 
ب��ا اس��تفاده از در نظر گرفت��ن جريان��ات ورودي و 
خروج��ي درآمدي و هزينه ي��ي در معرض خطر بانك به 
تخمي��ن ميزان درآمدي در مع��رض خطر بانك براي دو 
سال متوالي سال ۹۴ و ۹5 پرداخته شد و نتايج به دست 
آم��ده از تخمين مدل ارزش در معرض خطردرآمد بانك 
نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن تغيير پايه گزارشگري 
صورت هاي مالي بانك از روش سنتي به روش صورت هاي 
مالي جديد با فرمت بانك مركزي، اين تغيير باعث تغيير 
نگاه مديران بانك به نحوه درآمدزايي و در نهايت كاهش 
ميزان درآمد در معرض خطر بانك در سال ۹5 به ميزان 

بيش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۴ شده است. 
ب��ه گونه ي��ي ك��ه به عن��وان نمون��ه اگرچ��ه ميزان 
س��خت گيري هاي حسابرس��ان مس��تقل در اين دوره با 
توجه به قالب جديد گزارش��گري بيش��تر شده اما ميزان 
ذخيره گيري خاص بانك در اين دوره بيش از ۲۴ درصد 

نسبت به دوره قبل كاهش داشته است. 

ابالغ قالب گزارشگري مالي جديد به بانك ها 
در بهمن ماه سال ۹۴ بانك مركزي طي بخشنامه يي 
بس��يار مهم س��رانجام پس از س��ي س��ال تغيير مبناي 
گزارش��گري مالي بانك هاي كش��ور را اب��الغ كرد. طي 
اين بخشنامه بانك هاي كش��ور ملزم به تغيير چارچوب 
صورت هاي مالي خود بر اساس استانداردهاي بين المللي 
گزارشگري مالي IFRS ش��دند. اگرچه نسخه اوليه اين 
اس��تانداردها با تغييراتي جزئي در س��ال ۹5 نيز همراه 
بود اما نس��خه اصلي آن با افزايش شفافيت مالي موجب 
ش��د كه صورت هاي مالي بانك ها پس از تغييراتي همراه 
ب��ا يادداش��ت هايي با جزئيات بيش��تر در اختيار عموم و 

سهامداران خرد قرار بگيرد. 
 ب��ه عن��وان نمونه در يكي از ج��داول مهم اين قالب 
گزارش��گري نحوه شناسايي درآمد از مطالبات غيرجاري 
توس��ط بانك ها و وجه التزام اين نوع مطالبات به ش��كل 
كامل و با جزئيات افش��اگري مناسب آمده است. اگرچه 
اين نوع شناسايي درآمد در قياس با استانداردهاي قبلي 
حسابداري اعالم ش��ده به بانك ها در كوتاه مدت موجب 
كاهش سودآوري بانك ها مي ش��ود اما در بلندمدت اين 
كار باعث افزايش استحكام و مقاومت بانك با جلوگيري از 

شناسايي سودهاي تعهدي و موهومي خواهد شد. 
همچنين در يكي ديگر از يادداشت هاي مالي تعيين 
شده براي شكل جديد گزارشگري بانك ها وضعيت وثايق 
تمليك��ي و واگذاري ش��ده در دوره مورد نظر به ش��كل 
ش��فافي تعيين شده است. به گونه يي كه بانك با تشريح 
نحوه شناس��ايي درآمدها و س��ود يا زيان وثايق تمليكي 

مجبور به افزايش شفافيت مالي پيش بيني شده است. 
همچني��ن در يادداش��ت ديگ��ري ك��ه در اين قالب 

 گزارش��گري آورده ش��ده اس��ت، مقدار مانده تسهيالت 
بر اساس نسبت مانده تسهيالت به كسر ذخاير به ارزش 
نقد روزآوري شده وثايق نيز بايد توسط بانك ها مشخص 
ش��ود. طبق اي��ن جدول براي هر س��ه گروه مش��تريان 
يك بانك ش��امل تس��هيالت اعطايي در بازار بين بانكي، 
مش��تريان حقوقي و حقيقي بانك ها موظف هستند كه 
پوشش وثايق خود را با توجه به نوع وثايق و ضرايب ارزش 
هر يك بايد در يادداش��ت ها آورده شده مشخص و افشا 
كنند. اطالعات اش��اره شده در يادداشت هاي صورت هاي 
مالي بانك ه��ا از اين جهت در اين مقال��ه داراي اهميت 
است كه در مدل نظري براي شناسايي درآمد در معرض 
خطر بانك عالوه بر ريس��ك بازاري م��ورد نظر به مقدار 
هزينه ه��اي مطالبات غيرجاري ي��ا هزينه هاي مطالبات 

مشكوك الوصول نيز لحاظ شده است. 

 روش شناسي درآمد در معرض خطر
يكي از مولفه هاي مورد بررسي كه توسط كميته بال 
و بانك تسويه بين الملل براي بانك ها توصيه شده است، 
ميزان تاثيرپذيري سودآوري بانك ناشي از تغييرات نرخ 
بهره است. درآمد در معرض خطر عبارت است از حداكثر 
كاهش درآمدهاي مورد انتظار با س��طح اطمينان معين 
۹۹درصد كه در صورت تغيير نرخ سود اتفاق مي افتد. اين 
سنجه هيات مديره و مديريت ارشد را از ميزان درآمد در 

معرض ريسك آگاه مي كند. 
براي محاسبه اين س��نجه مالي، كليه ارقام باال و زير 
ترازنامه كه تحت تاثير نوس��ات نرخ س��ود قرار مي گيرد، 
در محاسبات لحاظ مي شود. عمدتا براي محاسبه ارزش 
درآمدهاي در معرض خطر بانك ها از س��ه روش استفاده 
مي ش��ود: روش قيمت گذاري مجدد: اين روش به عنوان 
ش��كاف وجوه نيز شناخته مي ش��ود، در اين روش بانك 
مقدار ش��كاف بين دارايي ها و بدهي هاي خود را در يك 
سررس��يد معين و با توجه به مق��دار نرخ هاي هر يك از 
دارايي ها و بدهي هاي خود گزارش مي دهد. نكته مهمي 
كه در اين روش بايد براي محاس��به شكاف قيمت گذاري 
مدنظر قرار داده شود، اين است كه اين تفاضل بايد براي 
دارايي ها و بدهي هايي محاس��به شود كه حساس به نرخ 
بهره باش��ند، به عبارت ديگ��ر دارايي ها و بدهي هايي كه 
در قيمت بازاري ش��ان در يك بازه زماني قطعي و معين 
قيمت گذاري ش��ده اند. قيمت گ��ذاري مجدد مي تواند به 
دلي��ل غلتان ب��ودن نوع وام يا بدهي باش��د بدين معني 
كه وام مي تواند قبل از سررس��يد معين خود بازپرداخت 
ش��ده باش��د و وجوه موجود براي ي��ك وام جديد به كار 
گرفته ش��وند. مدل اس��تفاده از سررس��يد: در اين مدل 
ب��راي دارايي ها و بدهي ها عالوه بر مبالغ اس��مي موزون 
به سررس��يدهاي هر يك نيز مي شوند. مدل ديرش: اين 
مدل كه در صورت امكان جزو كامل ترين روش هاي قابل 
استفاده براي محاسبه درآمد در معرض خطر بانك است، 
با اس��تفاده از ارزش حال جريانات وجوه و قيمت بازاري 
داراي��ي و بدهي ها به محاس��به ارزش روز آنها مي پردازد. 
در ترازنامه بانك هاي ايراني، در س��مت دارايي هاي اوراق 
مشاركت، تسهيالت به اشخاص و ساير بانك ها و در سمت 
بدهي هاي سپرده اشخاص و ساير بانك ها به تغييرات نرخ 

سود حساس است. از آنجا كه وجوه نقد و اوراق به عنوان 
ابزاري براي مديريت ش��كاف نقدينگي تلقي مي ش��ود و 
همچنين سپرده و تسهيالت بين بانكي تابع شرايط خاص 
بازار بين بانك هاست و كشش آنها نسبت به تغييرات نرخ 
س��ود كم اس��ت، لذا از س��مت دارايي و بدهي به ترتيب 

تسهيالت و سپرده اشخاص را بررسي مي كنيم. 

 محاسبه ارزش در معرض خطر در بانك نمونه
اگرچه قالب جديد گزارشگري ابالغ شده با نسخه هاي 
استاندارد گزارشگري بين المللي هنوز فاصله زيادي دارد 
اما در اين قالب حداقل نسبت به استانداردهاي حسابداري 
منتشر و ابالغ شده به بانك ها افشاي اطالعات بيشتري از 

بانك ها درخواست شده است. 
بنابراين اين قالب جديد نسبت به استانداردهاي قبلي 
بيشتر باعث افش��اي تمام درآمدهاي بهره يي در بانك ها 
و جلوگيري از شناس��ايي س��ودهاي تعه��دي موهومي 
ش��ده اس��ت. بنابراين با در نظر گرفتن درآمدهاي نقدي 
و تعهدي امكان پذير در ادامه به محاسبه مقدار درآمد در 
معرض خطر بانك با توجه به سبد دارايي ها و بدهي هاي 
آن و جريانات نقدي متشكل از اصل و سودها و هزينه ها 
خواهيم پرداخت. نتايج به دست آمده از محاسبات درآمد 
در مع��رض خطر با توجه به محاس��به جريانات درآمدي 
ورودي و خروجي بانك در سال هاي ۹۴ و۹5 كه تغييرات 
قالب گزارش��گري مالي ابالغ ش��ده است، نشان مي دهد 
كاهش ميزان سودآوري بانك در دو سال متوالي موجب 
كاهش ميزان درآمد در معرض خطر بانك و واقعي شدن 
درآمدهاي موهومي شناس��ايي ش��ده در دوره هاي قبلي 
اس��ت. اگرچه درآمد در معرض خط��ر ear در دوره هاي 
فصلي ذكر شده به صورت تجمعي نشان داده شده است، 
اما تغيير چارچوب گزارشگري نشان مي دهد كه با تغيير 
سياس��ت بانك در اعطاي تس��هيالت به مشتريان واجد 
ش��رايط و جلوگيري از كاهش درآمد يا افزايش هزينه ها 
مق��دار درآمد در معرض خطر اين بانك در دوره مش��ابه 
سال ۹5 نسبت به سال ۹۴ كاهش يافته است، به گونه يي 
ك��ه مقدار كاهش درآمد در مع��رض خطر بانك در دوره 

مورد نظر بيش از ۲۰ درصد اس��ت. نتايج به دست آمده 
ب��راي ارزش در معرض خطر درآمد و مقايس��ه آن در دو 
سال متوالي در بانك نمونه و وضعيت ميزان سودخالص 
در معرض خطر بانك براي دو س��ال متوالي قبل و بعد از 
ابالغ بخشنامه نشان مي دهد كه تابع توزيع چگالي ميزان 
درآمد در معرض خطر با توجه به س��ناريو كاهش موازي 
در سود تسهيالت و سپرده در سال ۹5 نسبت به سال ۹۴ 
به سمت چپ جابه جا شده است. به عبارت ديگر، وضعيت 
بهتري براي درآمد در مع��رض خطر بانك بعد از اجراي 

بخشنامه مشاهده مي شود. 

 اثر گزارشگري مالي جديد بانك ها 
تغيير، س��ردرگمي، هرج و مرج؟ يا مقايس��ه پذيري و 
شفافيت؟ كدام يك از آثار پذيرفتن قالب صورت هاي مالي 
جديد با فرمت بانك مركزي است؟ چالش تغيير و مديريت 
تغيير وراي پذيرش قالب گزارشگري به روش جديد است. 
مايك رك رييس هيات مديره شركت بين المللي كي پي ام 
جي مي گويد كه بزرگ ترين چالش تفسير استانداردها و 
قضاوت در مورد به كاربردن قالب اس��تاندارد گزارش��گري 
مال��ي بين المللي براي معامالت واقعي و حقيقي اس��ت. 
مطالعه تغيير اس��تانداردهاي حس��ابداري به عنوان يك 
رخداد در بخش مالي قابل تحليل و بررسي است. از طرفي 
يكي از اقالم بسيار مهم صورت هاي مالي كه توسط كميته 
بال براي بانك ها پايش آن توسط مديران ارشد بانكي مورد 
تاكيد قرار گرفته اس��ت، بررسي اثر رخدادهاي درون زا يا 
برون زا در ميزان تاثيرپذيري سودآوري و درآمدهاي خالص 
بانك است. با توجه به اينكه ابالغ شكل نسبتا جديد قالب 
گزارش��گري مالي موجب شفافيت بيشتر در افشاي اقالم 
و س��رفصل هاي متفاوت صورت مالي شده است، بنابراين 
بانك ه��ا موظف به افش��اي درآمده��ا و هزينه هاي خود 
ش��امل هزينه هاي مالي و غيرمالي مانند ذخيره مطالبات 
غيرجاري و تفكيك درآمدهاي مشاع و غيرمشاع شده اند. 
بنابراين اين ش��فافيت در ابراز درآمدهاي تعهدي و تاكيد 
بيشتر بر تغيير جهت آنها به سمت درآمدهاي نقدي باعث 
شده است كه ميزان درآمد و سود خالص آنها كاهش يابد. 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 روز سه ش��نبه ۲۲ اس��فند ۹۶ بانك مركزي نرخ 
رس��مي 35 ارز را افزاي��ش و 3 ارز را كاه��ش داد و 
ي��ك ارز را نيز بدون تغيير درج كرد. بر اين اس��اس، 
نرخ رس��مي دالر با 7۶ ري��ال افزايش 37۶۱ تومان، 
پوند با ۲۴۲ريال رشد 5۲۲5.7 تومان و يورو با رشد 

۱3۲ريالي ۴۶37.۴ تومان ارزش گذاري شد. 
به گزارش »تعادل«، اما در بازار آزاد، صرافي هاي 
مرتبط با ش��بكه بانكي كه با تشكيل صف خريداران 
مقاب��ل در ورودي آنه��ا مواجه هس��تند، نرخ دالر را 
۴7۸۹ و ن��رخ ي��ورو را 57۹۹ تومان اع��الم كرده اند 
و ب��ر اين اس��اس ن��رخ دالر در م��رز ۴۸۰۰ تومان 
و ن��رخ ي��ورو در م��رز 5۸۰۰ تومان ق��رار دارد. قبل 
از ظه��ر، صرافي ه��اي پايتخت ه��ر دالر امريكا را با 
 ۸۹توم��ان افزايش نس��بت به روز دوش��نبه ۴هزار و 
7۸5 تومان فروختند. هر يورو با 5۶ تومان افت در مدت 
 مشابه 5 هزار و 7۴3 تومان و هر پوند با ۲۶ تومان رشد

۶ هزار و ۹۱3 تومان معامله مي ش��د. اما در س��اعات 
بعدازظهر، نرخ انواع ارز در صرافي ها افزايش بيشتري 

نشان داد. 

 سكه در كانال ۱.۶ ميليون تومان 
در ب��ازار طال ني��ز اونس جهاني ب��ه ۱3۱۹ دالر 
كاهش يافت ام��ا به دنبال افزايش نرخ دالر، هر گرم 
ط��الي ۱۸عيار با يك ه��زار و ۱۰۰ توم��ان افزايش 
نس��بت ب��ه روز دوش��نبه ۱5۲ ه��زار و ۶۰۰ تومان 

ارزش گذاري شده بود. 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد با 
۱۲هزار تومان افزايش نس��بت به روز دوش��نبه يك 
ميلي��ون و ۶۰۶هزار و 5۰۰ تومان فروخته مي ش��د. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز با ۱5هزار تومان رشد در مدت مشابه يك ميليون 
و 577هزار تومان داد و س��تد مي شد. نيم سكه بهار 
آزادي نيز افزايش��ي ۱7 هزار توماني را نسبت به روز 
دوش��نبه تجربه كرد و 7۸۱ هزار تومان معامله شد. 
ه��ر قطعه رب��ع بهار آزادي با ۴ ه��زار تومان افزايش 
۴۹۲هزار تومان و هر قطعه س��كه گرمي با ۱5 هزار 

تومان كاهش، 33۱ هزار تومان فروخته مي شد. 

 سرنوشت صرافي ها
در چنين ش��رايطي كه صرافي هاي بانكي س��عي 
دارند ن��رخ ارز را مهار كنن��د و در عين حال باز هم 
نرخ دالر نس��بت به رقم ۴۴۹۱ توماني افزايش يافته 
و به مرز ۴۸۰۰ تومان نزديك مي ش��ود، اين پرسش 
اساس��ي مطرح است كه تكليف صرافي هايي كه فاقد 
موجودي ارز با نرخ مورد انتظار بانك مركزي هستند، 
چه خواهد شد و با اين همه سرمايه گذاري براي ملك 
و اجاره واحد تجاري در مناطق مركز ش��هر و مناطق 

اداري و تجاري، س��پرده وثيق��ه چند ميليارد توماني 
به بانك مركزي و... چگون��ه بايد درآمد هزينه كرده 
و كسب و كار خود را مديريت كنند كه دچار زيان و 
خسارت نش��وند. در يك ماهه اخير با وجود اقدامات 
متعدد بانك مركزي شامل فروش اوراق سپرده ريالي 
و ارزي، پيش فروش سكه، راه اندازي سامانه نيما، الزام 
صرافي ه��اي بانكي به رعايت و اعالم نرخ موردانتظار، 
برخورد انتظامي با دالالن و ضبط حساب هاي بانكي 
آنه��ا و... همچنان بازار ارز با التهاب و نوس��ان مواجه 
اس��ت. با وجود اين اقدامات، متقاضيان ارز باتوجه به 
نياز بازار شب عيد، مسافرت هاي خارجي و تامين ارز 
براي مس��افرت و واردات كاال و... جلوي صرافي هاي 
بانكي صف كش��يدند و از ساعات اوليه صبح به مدت 
چند ساعت صف طويل صرافي ها قابل مشاهده بود. 

اگرچ��ه ابت��دا به هر نف��ر با كارت مل��ي يا بدون 
كارت معادل 3 تا 5 هزار دالر ارز به نرخ اعالم ش��ده 
صرافي ه��اي بانكي پرداخت مي ش��د، اما در روزهاي 
اخير، پرداخت ۱۰۰۰ دالر با ارائه بليت، پاس��پورت، 
وي��زا، عوارض خروج و... و در صورت عدم نياز به ويزا 
تا 5۰۰ دالر پرداخت مي ش��ود و همين موضوع عمال 
تامين نياز بخش عمده يي از متقاضيان و به خصوص 
مس��افراني كه به رقمي بيش از اين ني��از دارند را با 
مش��كل مواجه كرده است و ش��ايد همين امر باعث 
ش��ده كه عمال صف صرافي هاي بانكي نسبت به قبل 

خلوت تر شده اس��ت. برخي كارشناسان معتقدند كه 
بانك مركزي با اين تحليل كه بس��ياري از خريداران 
به خاطر س��وداگري و س��فته بازي و كسب سود 3 تا 
5 ه��زار دالر خريداري مي كرده ان��د و اكنون با رقم 
۱۰۰۰ دالر در ازاي وي��زا و بلي��ت و عوارض خروج، 
صف صرافي ها خلوت تر ش��ده اس��ت و ل��ذا تقاضاي 
سفته بازي كاهش يافته است. اما از سوي ديگر، بايد 
توجه داش��ت كه اگر مس��افران به رق��م بيش از اين 
احتياج داشته باش��ند يا وارد كننده كاال به دالر آزاد 
نياز داشته باشد در آن صورت از كجا بايد نياز خود را 
تامي��ن كند؟ و لذا نياز متقاضيان در حد مورد انتظار 
آنها با مش��كالت مواجه است و به راحتي قابل تامين 
نيست. در س��مت عرضه ارز كه صرافي ها قرار دارند 
نيز بعد از برخورد انتظامي با دالل ها، عمال بس��ياري 
از آنه��ا خريد و فروش ارز ندارند و در تابلو و شيش��ه 
صرافي نوشته اند كه خريد و فروش نداريم. عده يي از 
صرافي ها نيز به خاطر رش��د تقاضاي ارز معتقدند كه 
با كمبود دالر و يورو مواجه هس��تند و نمي توانند به 

نياز متقاضيان پاسخ بگويند. 
ب��ر اين اس��اس، صرافي ها در چند وق��ت اخير و 
بعد از برخورد انتظام��ي با دالالن ارزي، با عدم النفع 
س��رمايه گذاري و كسب و كار خود مواجه هستند. از 
يك س��و ميليارد ها تومان به عن��وان وثيقه و ضمانت 
كار خود به بانك مركزي س��پرده اند و از سوي ديگر، 

باوج��ود ارزش چند ميلياردي ملك و صرافي آنها در 
مركز ش��هر و نقاط تجاري كش��ور، امكان اعالم نرخ 
به متقاضي و فروش��نده و خريدار را ندارند و عمال از 
معامله حذف شده و به حاشيه رفته اند و لذا سرنوشت 
آنه��ا همچنان در ابهام قرار دارد و معلوم نيس��ت كه 
اي��ن وضعيت تا كي ادامه دارد و چ��ه زمان ثبات به 
ب��ازار برمي گردد تا اين صرافي ها نيز بتوانند به روش 
سنتي و با مكانيسم عرضه و تقاضا به معامله بپردازند. 
هر چند ك��ه معامالت پنهان��ي و خريد و فروش 
ارز روي دس��ت فروشندگان در حاش��يه بازار وجود 
دارد، اما اين موض��وع نمي تواند رضايت صرافي هايي 
ك��ه ميلياردها توم��ان به بانك مركزي س��پرده اند و 
ميليارد ها تومان ارزش ملك و س��رمايه آنهاس��ت يا 
ميليون ه��ا تومان در ماه اج��اره پرداخت مي كنند را 
تامي��ن كند و آنها انتظار دارند كه بتوانند به كس��ب 
و كار خود طب��ق قواعد صرافي ها در بازارهاي جهان 

مشغول باشند. 
اي��ن موض��وع در س��ال هاي قب��ل و بحران هاي 
ارزي ديگر بعد از انقالب نيز تجربه ش��ده و به عنوان 
مثال از پاييز ۱373 كه رييس جمهور وقت هاش��مي 
رفس��نجاني بعد از ت��ورم باالي 35درصدي و رش��د 
شديد نقدينگي، برخورد با اخاللگران بازار ارز، كنترل 
بازرگان��ي خارجي و كنترل قيمت ه��ا را اعالم كرد و 
بعد از ارديبهش��ت 7۴ كه محس��ن نوربخش رييس 

كل بانك مركزي وقت اعالم كرد كه اقتصاد ايران به 
س��مت تثبيت نرخ ارز 3۰۰ توماني و پيمان سپاري 
ارزي حركت خواهد كرد، شاهد مشكالتي براي بازار 

ارز و صرافي ها بوده ايم. 
در آن دوره، برخورد با دالالن، جمع كردن بساط 
خريد و فروش ارز، تثبيت قيمت ها و كنترل ش��ديد 
بازار، باعث ش��د ك��ه بس��ياري از صرافي ها كار خود 
را ره��ا ك��رده و با ركود مواجه ش��دند. عده يي نيز با 
مش��كالتي در سالمت خود مواجه ش��دند و چندماه 
ش��اهد چنين رون��دي در بازار ارز بودي��م. اما نتيجه 
 اين كنترل هاي ش��ديد ب��ازار ارز، تج��ارت خارجي، 
پيمان س��پاري و كنترل قيمت كااله��ا، نه تنها نرخ 
دالر را در 3۰۰ تومان تثبيت نكرد و به زودي نرخ هاي 
باالي ۴۰۰ تومان را شاهد بوديم بلكه حتي نرخ تورم 
نيز به رقم بي سابقه 5۰ درصد در تاريخ سال هاي بعد 

از انقالب در سال 7۴ رسيد. 
اكنون در س��ال ۱3۹۶ و در ش��رايطي كه واردات 
خدم��ات ب��ه رق��م ۱۶ ميلي��ارد دالر در ه��ر يك از 
س��ال هاي ۹۲، ۹3، ۹۴ و ۹5 رس��يده و در نيمه اول 
س��ال ۹۶ نيز معادل ۱3 ميلي��ارد دالر بوده حداقل 
۶۰درص��د اين رقم يعني ۹ ميليارد دالر در س��ال را 
مس��افرت خارجي تش��كيل مي دهد. لذا اين پرسش 
اساس��ي مطرح است كه مس��افران خارج از كشور از 
كجا بايد چنين رقم بزرگي را تهيه كنند و به خصوص 
در عي��د نوروز كه تعطي��الت ۱5 روزه دارند و بخش 
عمده يي از مس��افرت ها در اس��فند و فروردين انجام 
مي ش��ود، متقاضيان بايد چگونه عمل كنند. زيرا رقم 
5۰۰ ي��ا ۱۰۰۰ دالري صرافي هاي مج��از بانكي در 
حدي نيس��ت كه مسافران بتوانند نياز خود را تامين 
كنن��د. صرافي هاي ديگر نيز امكان خريد و فروش به 

نرخ باالتر را ندارند يا ارز كافي براي عرضه ندارند. 
از اين رو به نظر مي رس��د كه مهم ترين مكانيسم 
ايج��اد تعادل در چنين ش��رايطي، قبول مكانيس��م 
قيمت ها و عرضه و تقاضاست تا صرافي ها طبق روال 
قبل و س��نت ب��ازار ارز، بتوانند تع��ادل الزم را ايجاد 
كنن��د. در ش��رايط كنوني مهم ترين مش��كل كمبود 
عرضه ارز و از كار افتادن مشاركت صرافي ها در ايجاد 
تعادل و تامين ارز است و تا زماني كه مكانيسم عرضه 
و تقاضا پذيرفته نشود، عرضه ارز با قيمت مورد انتظار 
عرضه كننده رخ نمي دهد و لذا تا آن زمان كمبود ارز 
كامال مشهود است و تنها بانك مركزي بايد اين همه 
ني��از بازار را با نرخ مورد انتظ��ار خود تامين كند. اما 
اگر مكانيس��م قيمت ها آزاد شود و تثبيت قيمت ها را 
به آزادس��ازي قيمت ها تبديل كنند، عرضه كنندگان 
مختلف وارد بازار مي شوند و با رشد قيمت، متقاضيان 
نيز كاهش خواهند يافت و تعداد سفته بازاني كه دالر 
ارزان مي خرن��د و گران ت��ر مي فروش��ند نيز كاهش 

خواهد يافت. 



 Wed. March  14. 2018  1064   چهار شنبه 23 اسفند 1396     25جمادي الثاني 1439  شماره  
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس كاال
طرحموفقيتآميز

قيمتتضمينيذرت
مع��اون ش��ركت پش��تيباني ام��ور دام ط��رح قيمت 
تضمين��ي ذرت در ب��ورس كاال را موفقيت آميز دانس��ت. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: اجراي سياس��ت قيمت تضميني 
در ب��ورس كاال به جاي خريد تضمين��ي، مانع از تحميل 
 هزينه ه��اي اضاف��ي مانند انب��ارداري به دولت مي ش��ود. 
بر اين اساس، در راستاي اجراي مصوبه هيات دولت مبني 
ب��ر معامله كل ذرت توليد داخ��ل در بورس كاالي ايران و 
در قالب سياس��ت قيمت تضميني، عرض��ه ذرت دانه يي 
استان هاي كرمانشاه، كردستان، قزوين، فارس و خوزستان 
از مهر ماه س��ال جاري در قالب گواهي س��پرده كااليي در 

بورس كاال آغاز شد. 

پرداختبيشاز۹۰درصدپولكشاورزان
عباس والوزي معاون پشتيباني امور دام، با موفقيت آميز 
خواندن اجراي اين طرح در بورس كاال گفت: طرح قيمت 
تضمين��ي ذرت در بورس كاال در ۳۰ بهمن امس��ال پايان 
يافت و آمارها حاكي از آن اس��ت كه نس��بت به سال قبل 
از نظ��ر وزني حدود ۲۰درصد رش��د در مي��زان محصول 
تحويلي به انبارها به ثبت رسيده است. به گزارش ايرنا، وي 
با بيان اينكه در اين طرح رضايت كامل كش��اورزان حاصل 
ش��د، اضافه كرد: حدود ۷۰درصد و در برخي موارد حدود 
۹۰درصد از پول كشاورزان در مدت يك هفته پرداخت شد.  
وي ادامه داد: بر اين اساس ۶۳۲ هزار تن ذرت با قيمت هر 
كيلو ي��ك هزار و ۶۰ تومان در قال��ب اجراي طرح قيمت 
تضميني با رقم كل ۶۷۰ ميليارد تومان جمع آوري شد كه 
ح��دود ۶۰۰ ميليارد تومان آن با انجام معامله در بورس به 
فاصله يك هفته بعد از عرضه، پول كش��اورز پرداخت شد 
و بيش از ۹۰درص��د از ۷۰ ميليارد تومان مابقي، به عنوان 
مابه التفاوت قيمت تضمين��ي و رقم فروش رفته در بورس 
تاكنون توسط دولت پرداخت شده و رقم اندك باقي مانده 
هم با رفع مغايرت پرداخت مي ش��ود. وي گفت: باتوجه به 
اينكه در س��ال جاري، انگيزه بيشتري براي خريد ذرت از 
طريق بورس وجود داش��ت، سرعت فروش محصول باالتر 
بود و همين امر موجب شد روند برگشت پول به كشاورزان 

نيز سريع تر انجام شود. 

رضايتكاملكشاورزان
وي با تاكيد بر اينكه اجراي سياس��ت قيمت تضميني 
براي محصول ذرت، طرح موفقي بوده است، افزود: اين طرح 
موف��ق با همكاري بورس كاال و وزارت جهاد كش��اورزي و 
ش��ركت پشتيباني امور دام انجام شده و به نظر مي رسد با 
رضايت كاملي كه از اين طرح در سال جاري وجود داشت، 
در سال هاي آتي نيز اجراي اين طرح تداوم يابد. وي با بيان 
اينكه اين موفقيت مي تواند در ساير محصوالت نيز تاثيرگذار 
باشد، اظهار داشت: آمارها و ارزيابي هاي انجام شده حاكي 
از آن اس��ت كه درخصوص محصول گندم نيز اين تمايل 

ازسوي كشاورزان و دولت وجود دارد. 
معاون پشتيباني امور دام به امكان توسعه اقتصاد بخش 
كشاورزي به كمك اجراي طرح قيمت تضميني در بورس 
كاال اشاره كرد و گفت: باتوجه به تجربه موفق عرضه ذرت و 
جو در بورس كاال در قالب اين سياست، مي توان از اين طرح 
براي توسعه اقتصاد و توليد در بخش كشاورزي بهره برد و 
در برنامه ريزي ها از آن استفاده كرد. وي اعالم كرد: به دليل 
اينكه موارد كيفي در عرضه محصوالت كشاورزي در بورس 
كاال با اجراي طرح قيمت تضميني بسيار موردتوجه است 
و استانداردهاي مشخصي به طور دقيق در اين طرح تعيين 
شده و ثبت مي شود، مي توان اطمينان داشت كه استفاده 
از اين ظرفيت ها در برنامه ريزي براي توليد بس��يار اثرگذار 
اس��ت. والوزي افزود: شركت پش��تيباني امور دام به عنوان 
يكي از مباش��ران اجراي ط��رح قيمت تضميني در بورس 
كاال، گزارش كيفي محصول تحويل داده شده به انبارهاي 
پذيرش شده در بورس كاال را به معاونت زراعت وزارت جهاد 
كشاورزي ارسال مي كند كه اين موضوع در برنامه ريزي هاي 
آتي نقش دارد. وي به تشريح مزاياي اجراي اين برنامه براي 
دول��ت نيز پرداخت و گفت: سياس��ت قيمت تضميني در 
بخش اول كه خريداري در بورس انجام مي ش��ود، كاهش 
تعه��دات دولت را به همراه دارد، زيرا ما مش��اركت بخش 
خصوصي را براي اجراي يك طرح حاكميتي كه سياس��ت 
قيمت تضميني اس��ت، جلب مي كنيم. وي اضافه كرد: در 
نتيجه، به جاي پرداخت ۱۰۰درصد پول كشاورزان توسط 
دولت، حدود ۷۰ تا ۹۰درصد آن توس��ط خريداران بخش 
خصوصي در بورس كاال تامين مي شود و تنها دولت موظف 
به پرداخت مابه التفاوت قيمت كش��ف ش��ده در بورس با 

قيمت پايه تعيين شده است. 

كاهشهزينههايدولت
والوزي پيرامون كاهش هزينه هاي دولت به كمك طرح 
قيمت تضميني گفت: در كنار صرفه جويي هايي كه از محل 
هزينه هاي ناشي از نگهداري كاال، فروش و عرضه هاي بعدي 
براي دولت ايجاد مي شود، هزينه هاي مربوط به حمل و افت 
و كسري محصول نيز با كمك عرضه محصوالت كشاورزي 
در ب��ورس كاال كاهش مي يابد. وي خاطرنش��ان كرد: اگر 
بخواهيم سياست خريد تضميني را اجرايي كنيم، كاال بايد 
به طور كامل به انبارهاي دولت منتقل شده و در مرحله بعد، 
عرضه ش��ود؛ اما اجراي سياست قيمت تضميني در بورس 

كاال، مانع از تحميل اين هزينه ها به دولت مي شود. 

خداحافظيسررسيداسفند۹۶
ازبازارآتيسكه

معامله گ��ران بازار آتي س��كه روز دوش��نبه ۱۹هزار و 
۸۱۴ قرارداد براي تحوي��ل ماه هاي آينده به ارزش ۳ هزار 
و ۳۷۷ميلي��ارد ريال منعقد كردند؛ نكته مهم معامالت در 
اين روز خداحافظي سررسيد اسفند امسال از بازار آتي بود. 
به گزارش كاال خبر، نگاهي به روند معامالت آتي سكه در 
بورس كاالي ايران نشان مي دهد كه در اين روز و در آخرين 
روز معامالتي قرارداد آتي سكه طال تحويل اسفندماه امسال، 
۳۰۶ قرارداد منعقد ش��د كه قيمت تسويه سكه روي رقم 
يك ميليون و ۵۹۸هزار تومان قرار گرفت. در سررسيدهاي 
ارديبهش��ت و تيرماه سال آينده نيز به ترتيب ۶۸۰ و ۴۱۶ 
قرارداد به ثبت رسيد كه بهاي سكه براي تحويل ارديبهشت 
ماه يك ميليون و ۶۰۲ هزار تومان و براي تحويل تيرماه سال 
آينده يك ميليون و ۶۲۴ هزار تومان بود. همچنين در اين 
روز در سكه سررسيد شهريورماه سال آينده ۵۹۲ قرارداد و 
در سررسيد آبان ۹۷ بالغ بر ۵ هزار و ۶۶۰ قرارداد بر تابلوي 
معامالت درج ش��د. بهاي سكه در قرارداد تحويل شهريور 
س��ال آينده يك ميليون و ۶۴۹هزار تومان معامله شد و در 
قرارداد آبان ماه سال ۹۷ نيز معامله گران شاهد ثبت سكه 
به قيمت يك ميليون و ۶۸۲هزار توماني بر تابلوي معامالت 
بودند و اما در دورترين سررسيد سكه آتي كه سررسيد دي 
ماه سال آينده است، سرمايه گذاران ۱۲ هزار و ۴۶۶ قرارداد 

به قيمت يك ميليون و ۷۲۵هزار تومان منعقد كردند. 

تاالرنقرهاي

درآخريننشستشورايگفتوگويسال۹۶مطرحشد

تاكيدبخشدولتيوخصوصيبرتقويتبورسكاال
هفتاد و پنجمين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي كه آخرين نشس��ت امسال 
بود، به رياس��ت وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار 
ش��د. يك��ي از مباح��ث اصلي مطرح ش��ده در اين 
جلس��ه به مكانيسم عرضه و تعيين قيمت ورق هاي 
فوالدي ش��ركت ف��والد مباركه در ب��ورس كاالي 
ايران اختصاص داش��ت كه حاضران هر يك نظرات 
خ��ود را اعالم كردند اما جمع بن��دي آن به يكي از 
نشس��ت هاي بعدي اين شورا موكول شد. در همين 
رابطه مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي 
پس از مطرح شدن مواردي از سوي حاضران عنوان 
كرد كه با توجه به اينكه توليدكننده، مصرف كننده 
و س��امانه بهين ياب در اين موضوع دخيل هستند، 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بايد تصميم گيري 
نهايي را در اين زمينه انجام دهد. كرباسيان در مورد 
مباحث مطرح شده در خصوص عملكرد بورس كاال 
با اعالم اين موضوع كه بورس كاال يك ابزار است و 
تصميم گير نيست، گفت: بنده به دولتي نگاه كردن 
بورس كاال اعتقادي ندارم اما به اينكه كشف قيمت 
محص��والت بايد در بورس كاال انجام ش��ود، اعتقاد 
دارم. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به انتقاد 
يكي از حضار در م��ورد تركيب هيات مديره بورس 
كاال عنوان كرد: اگر به دنبال حل مش��كالت صنايع 
پايين دس��ت هستيد، مطرح كردن اين مسائل هيچ 
مانع��ي را در اين حوزه رفع نمي كن��د؛ بنده درباره 
تغييرات هيات مدي��ره بورس كاال وارد نمي ش��وم، 
چراكه به س��هامداران اين شركت احترام مي گذارم 
و اين س��هامداران هس��تند كه اعضاي هيات مديره 
شركت ها را تعيين مي كنند. به گزارش تسنيم، وزير 
امور اقتصادي و دارايي با اش��اره ب��ه لزوم برگزاري 
نشستي ديگر با ارائه نظرات و پيشنهادات ذي نفعان 
اعالم كرد: در نشس��ت بعدي بايد در نخستين قدم 
به س��مت محوريت قرار دادن ب��ورس كاال حركت 
كنيم و دومين قدم نيز به س��مت گستردگي عرضه 
انواع كاالها در نقاط مختلف كشور در بورس برويم 

تا به طور متمركز در بازار كاال عمل كنيم. 

تغييراتمواضعسنديكاقابلقبولنيست
در سوي ديگر معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ني��ز در خصوص 
بحث عرضه و تعيين قيم��ت ورق فوالد در بورس 

كاال گفت: طي ۵سال گذشته شاهد اختالف ميان 
سنديكاي لوله و پروفيل و فوالدمباركه هستيم كه 
در اين زمينه تغييرات موضوع س��نديكا در مقاطع 
مختلف منطقي به نظر نمي رس��د. جعفر سرقيني 
ب��ا بيان اينك��ه وزارت صنعت ب��ا ورود فوالد اهواز 
و گي��الن به بورس كاال كامال موافق اس��ت، افزود: 
در خصوص حل مش��كالت عرضه و قيمت گذاري 
ورق فوالد، ش��وراي رقابت يك مصوبه را ابالغ كرد. 
همزمان ب��ا اين مصوبه ما نيز تعرف��ه واردات ورق 
را از ۲۰ ب��ه ۱۰درصد كاهش داديم تا س��نديكاي 
لوله و پروفيل به راحتي بتوانند مواد اوليه را تامين 
كنند اما به يك ب��اره با تغييرات قيمت هاي جهاني 
شاهد هستيم كه سنديكا اعالم مي كند، مصوبه يي 
را كه طي يك س��ال بررسي از سوي شوراي رقابت 
ابالغ ش��ده را قبول ندارد. به گ��زارش مهر، معاون 
امور مع��ادن و صنايع معدني وزارت صنعت عنوان 
كرد: همچنين س��نديكاي لوله و پروفيل كه امروز 

از عرض��ه حداكثري فوالد مبارك��ه در بورس كاال 
سخن مي گويد، در گذش��ته طي نامه يي خواستار 
عرضه ۱۰درصدي ورق در تاالر بورس و عرضه ۹۰ 
درص��دي در مچينگ بوده كه اين تغييرات مواضع 
سنديكا به هيج عنوان منطقي و قابل قبول نيست. 
وي گفت: س��نديكا يك بار به طور مشخص در مورد 
مي��زان عرض��ه ورق در تاالر و سيس��تم مچينگ 

تصميم بگيرد تا موضوع را بررسي كنيم. 
به گفته سرقيني، نكته مهم لزوم تقويت بورس 
كاال براي تامين ني��از مصرف كنندگان دايمي ورق 
اس��ت. به طوري كه هر مقدار سيستم مچينگ در 
بورس كاال محدود ش��ود، خالف قواعد بين المللي 
رفتار كرده ايم، چراكه در دنيا قراردادهاي بلندمدت 
براي تامين نياز مستمر وجود دارد. در حال حاضر 
ني��ز فوالد مباركه تا ۴۰ درصد ورق گرم را در تاالر 
بورس عرضه مي كند و مصرف كنندگان دايمي نيز 
مواد مورد نيازش��ان را از سيس��تم مچينگ تامين 

مي كنن��د. وي گفت: بهترين پيش��نهاد براي حل 
مش��كالت صنايع پايين دس��تي، پاي��ش بهين ياب 
اس��ت به طوري كه با تقوي��ت بهين ياب بايد زمينه 
ثبت س��فارش خري��د در بورس براس��اس ظرفيت 
مصرف كنندگان فراهم ش��ود تا ب��ا اين كار به طور 
اتوماتي��ك ش��اهد كاه��ش تقاض��ا و قيمت ه��اي 

متعادل تر در بازار ورق باشيم. 

تقويتبورسكاالتاكيدشورايگفتوگو
افزون بر اين غالمحس��ين ش��افعي رييس اتاق 
بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و كش��اورزي ايران نيز 
در اين نشس��ت گفت: نشس��ت هايي از اين دست 
ب��ا حض��ور صنايع باالدس��ت و پايين دس��ت براي 
اصالح ضعف هاي احتمال��ي رويكرد كامال منطقي 
و قابل قبول اس��ت به طوري كه در خصوص بحث 
عرض��ه ورق ه��اي فوالد مي��ان عرضه كنن��دگان و 
مصرف كنندگان و همچني��ن بورس كاال به عنوان 

بس��تر اين معامالت نشستي برگزار شد. به گزارش 
ميزان، رييس ات��اق بازرگاني ايران ب��ا بيان اينكه 
مس��ووالن بورس در اين نشست عنوان كردند كه 
اگر ضعفي در فرآيند معامله يي وجود دارد، آمادگي 
دارن��د تا پس از بررس��ي آن را اصالح كنند، گفت: 
ب��ورس كاال داراي جايگاه��ي اثرگ��ذار در اقتصاد 
ماس��ت و اين گونه نشست ها نيز در راستاي تقويت 
اين ب��ورس و حماي��ت از توليدكنن��دگان برگزار 
مي شود. به گفته ش��افعي، بورس هاي كاال در كل 
دنيا نيز بخش مهمي در اقتصادها هس��تند و ما نيز 
بايد در راس��تاي ارتقاي اين بازار كه به ش��فافيت 

و سالمت اقتصادي كمك مي كند، حركت كنيم. 

شفافترينساختاراقتصادي
همچنين رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
نيز در نشس��ت ش��وراي گفت وگو گف��ت: موضوع 
مطرح ش��ده ب��ه تازگ��ي در جلس��ه يي در وزارت 
اقتص��اد بررس��ي و در آنجا نيز به س��نديكاي لوله 
و پروفيل اع��الم كرديم كه س��ازمان بورس آماده 
ارائه پيش��نهادات و نظرات س��نديكا در راس��تاي 
اصالح و بهبود اس��ت. ش��اپور محمدي با تاكيد بر 
اينكه ساختار بازار س��رمايه و از جمله بورس كاال، 
شفاف ترين ساختار موجود در اقتصاد است، گفت: 
مطرح ك��ردن مباحث كلي در جلس��ات نمي تواند 
ب��راي صناي��ع راهگش��ا باش��د، اما باز ه��م تاكيد 
مي كنيم كه ما پيش��نهادات ب��راي اصالح روندها 
را روي چش��مانمان مي گذاري��م؛ پس انتظار داريم 
ك��ه اگر ضعفي در روند معامله يك محصول وجود 
دارد، به طور مش��خص عنوان شود تا در اسرع وقت 
مورد بررس��ي قرار گيرد. رييس س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در خص��وص تركي��ب هيات مدي��ره 
بورس كاال ني��ز عنوان كرد: در اين مورد نيز قانون 
تجارت تعيين تكليف كرده است. اينكه بگوييم يك 
توليدكنن��ده نباي��د عضو هيات مدي��ره بورس كاال 
باش��د، طبيعتا مصرف كننده نيز نبايد عضو باش��د؛ 
پس هيات مديره را چه افرادي بايد تشكيل بدهند؟ 
در ضم��ن مگر مي توان ح��ق راي را از س��هامدار 
گرفت، چراكه اين س��هامداران هستند كه اعضاي 
هيات مديره را تعيين مي كنند و به اين ترتيب طرح 
مواردي ك��ه هيچ مصداقي ندارد، نمي تواند به حل 

موضوع كمك كند. 

بورس كاال تابع تصميمات قانوني و اجراي مواردي است 
كه از سوي سياست گذاران ابالغ مي شود. حامد سلطاني نژاد 
مديرعامل بورس كاالي ايران، با اشاره به مطالب فوق اظهار 
داش��ت: در بازار ورق فوالد، دو گونه مصرف كننده داريم كه 
يك گروه نيازش��ان فصلي است و گروه ديگر، نياز مستمر و 

دايمي به ورق دارند. 
وي بي��ان داش��ت: در اين ميان از زمان تاس��يس بورس 
كاال، براي آنكه نياز مصرف كنندگان مس��تمر برطرف شده 

و آنه��ا ب��ا كمبود مواد مواجه نش��وند، تصميم گرفته ش��د 
بخش��ي از عرض��ه ورق فوالد در تاالر ب��ورس كاال عرضه و 
كشف قيمت شده و بخش ديگر در سيستم مچينگ و براي 

مصرف كنندگان مستمر درنظر گرفته شود. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه درص��د عرض��ه ورق در تاالر و 
همچنين سيس��تم مچينگ در س��ال ۸۵ بنا به درخواست 
س��نديكاي لوله و پروفيل، ۱۰درصد در تاالر و ۹۰درصد در 
مچينگ بود، تصريح كرد: طي دو سال اخير با ورود شوراي 

رقابت اين نس��بت به ۲۵ و ۷۵درص��د تغيير كرد؛ حتي در 
اين شرايط فوالد مباركه تا ۴۰درصد محصوالتش را در تاالر 
عرضه كرد و ۶۰درصد راهي سيستم مچينگ شد. به گزارش 
اقتصاد آنالين، مديرعامل بورس كاالي ايران گفت: به تازگي 
نيز از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم كرديم كه آيا 
درصد عرضه ورق در سيستم مچينگ و تاالر را تغيير بدهيم 
يا خير كه شخص وزير محترم صنعت در نامه يي به ما اعالم 
 كردن��د باتوجه به نياز مصرف كنندگان دايمي، اين نس��بت 

تغييري نكند. سلطاني نژاد به تصويب دستورالعمل معامالت 
كش��ف پريميوم در ش��وراي عالي بورس اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: ب��ورس كاال براي ح��ل دغدغ��ه مصرف كنندگان 
مس��تمر، معامالت كش��ف پريميوم در قال��ب قراردادهاي 
بلندمدت را به س��نديكاي مذكور و فوالد مباركه پيش��نهاد 
داده تا از اين طريق مس��ائل كش��ف قيمت و اختالف نظرها 
نيز رفع ش��ود. وي در پايان به تاكيد وزير صنعت، معدن و 
تج��ارت مبني ب��ر لزوم عرضه كل زنجي��ره فوالد در بورس 
كاال اش��اره و خاطرنش��ان كرد: همان ط��ور كه وزير صنعت 
به تازگ��ي اعالم كرده اند، با عرضه كل زنجيره فوالد و حضور 
همزمان صنايع باالدست و پايين دست در بورس كاال، كشف 
قيمت كل زنجيره به صورت ش��فاف و منطقي كشف شده و 

دغدغه هاي فعلي نيز برطرف مي شود. 

مديرعاملبورسكااليايرانمطرحكرد

معامالتكشفپريميوم؛راهكاريبرايتاميننيازمستمرمصرفكنندگان

يك عضو انجمن س��نگ آهن از خروج اين ماده اوليه معدني از 
قيمت گذاري دولتي خبر داد. وي گفت: س��رمايه گذاران به معادن 
سالم دوباره مي دهند. كيوان جعفري طهراني به نحوه قيمت گذاري 
س��نگ آهن در س��اليان گذش��ته و مش��كالت اين صنعت در پي 
قيمت گذاري دولتي اش��اره كرد و اذعان داشت: روند قيمت گذاري 
س��نگ آهن توسط دولت طي ساليان گذش��ته همواره مورد بحث 
بوده است؛ به طوري كه روند قيمت ها عموما در راستاي حمايت از 
صنعت فوالد تعيين ش��ده است. وي افزود: به همين دليل همواره 
قيمت سنگ آهن از جمله كنستانتره و گندله با شمش رابطه داشته 

است در صورتي كه در دنيا شاهديم رابطه قيمت سنگ آهن و فوالد 
رابطه عرضه و تقاضاس��ت؛ براي مثال در بازار بزرگي همچون چين 
همواره اين طور نيست كه با افزايش قيمت فوالد، قيمت سنگ آهن 
نيز افزايش يابد. به گزارش مهر، جعفري طهراني ادامه داد: بنابراين 
قيمت گذاري دس��توري س��نگ آهن روندي ب��ود كه دولت جهت 
جبران هزينه هاي باالي فوالدسازان در پيش مي گرفت، زيرا هدف 
اصلي رسيدن به افق ۱۴۰۴ است. در اين ميان براي رسيدن به اين 
افق نمي توانيم تنها ۵۵ ميليون تن ظرفيت توليد فوالد و به عنوان 
مثال ۴۵ ميليون تن توليد قطعي فوالد داش��ته باشيم، چراكه نياز 

به رشد توليد سنگ آهن و پيش بيني الزم براي اكتشاف و استخراج 
سنگ آهن نيز وجود دارد. وي اضافه كرد: قيمت گذاري سنگ آهن 
به صورت دس��توري همواره باعث ش��ده اس��ت كه سرمايه گذاري 
در حوزه اكتش��اف اين محصول مخصوصا توس��ط بخش خصوصي 
ص��ورت نگيرد و بخ��ش خصوصي به جاي س��رمايه گذاري در اين 
بخ��ش در حوزه هاي ديگري س��رمايه گذاري كن��د. وي به عرضه 
س��نگ آهن، گندله و كنستانتره در بورس كاالي ايران اشاره كرد و 
توضيح داد: براي حل مش��كالت مطرح شده، قرار است سنگ آهن، 
گندله و كنستانتره در بورس كاال عرضه شود تا كشف قيمت واقعي 
و مناس��ب براي اين محصول عملياتي شود. جعفري طهراني اضافه 
كرد: توليد كنندگان سنگ آهن عموما به جاي اينكه ريسك صادرات 
و نوس��ان ن��رخ ارز را تقبل كنند، راحت تر هس��تند كه محصوالت 

خود را به خريداران داخلي و فوالد س��ازان بفروش��ند به شرطي كه 
نگراني اي بابت پرداخت طوالني مدت صورت حس��اب خود نداشته 
باش��ند. اين موضوع با عرضه س��نگ آهن در ب��ورس كاال تا حدود 
زيادي برطرف مي ش��ود. وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا بورس 
كاال در راستاي اجراي ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، 
امكان صادرات هدفمند محصوالت صنعتي و معدني و تاثيرگذاري 
بر قيمت هاي منطقه يي را به مرور زمان دار اس��ت؟ تصريح كرد: در 
حال حاضر مش��كل اساس��ي، تحريم هاس��ت؛ زيرا بعد از تهديدات 
رييس جمهور امريكا، فعاليت هاي بانكي با مش��كل مواجه ش��ده و 
محدوديت هاي بانكي همچنان وجود دارد؛ اما اگر اين موانع برطرف 
شود بورس كاال مي تواند با متصل شدن به بورس هاي جهاني امكان 

صادرات هدفمند و تاثيرگذار را فراهم كند. 

خروجسنگآهنازقيمتگذاريدولتي

معامالت گواهي س��پرده پس��ته رقم اكبري دامغان در بورس كاال آغاز ش��د. محمود 
خان بيگي مديرعامل اتحاديه تعاوني روس��تايي شهرستان دامغان، با اعالم اين خبر گفت: 
بورس كاال عامل تسهيل معامالت و دسترسي باغداران پسته به بازار اين محصول، آگاهي 
از قيمت هاي روز بازار و كش��ف قيمت موثرتر آن اس��ت. وي افزود: بر همين اساس، انبار 
جديدي در شهرس��تان دامغان به عنوان دومين قطب توليد پس��ته كش��ور معرفي و پس 

از تاييد راه اندازي ش��ده اس��ت. به گزارش صداوس��يما، خان بيگي، با اشاره به اينكه نماد 
معامالتي پسته دامغان در بورس كاال ايجاد شده است، تصريح كرد: با اين اقدام باغداران 
و س��اير فعاالن بازار كه محصوالت پس��ته آنها متناسب با كيفيت مندرج در سايت بورس 
كاالس��ت، مي توانند با مراجعه به انبار تعاوني روس��تايي دامغان، محصول خود را به انبار 
تحويل دهند. به گفته وي، با ارزيابي كمي و كيفي و انطباق با استاندارد اعالمي محصول 

در انبار تعاوني روس��تايي دامغان، قبض انبار و گواهي سپرده كااليي به نام مالك محصول 
صادر ش��ده و به اين ترتيب گواهي سپرده پس��ته قابليت معامله در بورس كاال را خواهد 
داش��ت. خان بيگي گفت: فروش��ندگان و خريداران مي توانند ب��ا دريافت كد معامالتي در 
ب��ورس كاال معامله كنند. اين گزارش مي افزايد، شهرس��تان دامغان داراي ۱۵هزار هكتار 

باغ پسته است. 

تسهيلمعامالتودسترسيباغدارانپستهبهبازارواقعي

طي روزهاي گذشته رس��انه هاي مجازي و غيرمجازي مطلبي را از 
سوي سنديكاي لوله و پروفيل منتشر كرده اند تحت عنوان »ممنوعيت 
افزايش قيمت در بورس كاال« كه در آن مقدمه يي كوتاه درج شده كه 
از عبارت هايي چون مديريت آرامش بازار، پايش وضعيت تامين، توزيع 
در بازار فلزات در چارچوب س��اختار بورس كاال س��خن رفته است. به 
گزارش چيالن، محمدعلي مرامي كارش��ناس ح��وزه فوالد در اين باره 
گفت: بورس كاال يك بازار رس��مي محس��وب مي شود كه فعاليت هاي 
آن در بازار غيررس��مي تاثيرات ويژه خود را دارد و عدم توجه به نقاط 
ضعف فعاليت بورس كاال در اين س��ال ها، اين نهاد را به تدريج از مركز 
توجه به حاشيه هاي بحث برانگيز كشانده است. وي گفت: قصد نداريم 
در اين فرصت بورس كاال را مورد نقد قرار دهيم و نيز مقصودم از بيان 
اين موضوعات به چالش كشيدن عبارات ذكر شده در فوق نيست بلكه 
مي خواهم ضمن احترام به جايگاه مديران، از نگاه خود به اين ممنوعيت 
افزايش نگاهي انداخته و ضمن بررسي آيتم هاي ذكر شده آن به صورت 
تفكيك ش��ده نتيجه بگيرم ك��ه اين اقدام همانند برخ��ي افعال ديگر 
مديران اقتصادي ناكار آمد بوده و پس از گذشت دوره هيجاني خودش 
عمال بي تاثير خواهد بود. مرامي بيان كرد: در راس��تاي مديريت آرامش 
بازار و حس��ب دستور رياس��ت جمهوري مبني بر عدم هرگونه افزايش 
قيم��ت تا پايان خرداد ماه و نيز باتوجه به مباحث مطروحه در جلس��ه 
پايش وضعيت تامين، تصميمات مهمي براي توزيع و بازار فلزات گرفته 
ش��ده است. در بررسي موضوع مصوبه آنچه دستگيرمان مي شود توجه 
بيشتر به توليد است تا توزيع و مصرف، بر اين اساس به نظر مي رسد كه 
منظور از مديريت آرامش بازار بخش توليد و دستيابي توليد كنندگان به 

نهاده ها و مواد ارزان قيمت و به دور از رقابت است و عبارتي به نام توزيع 
و ب��ازار فلزات ول��ي در ارتباط با توليد. وي افزود: اما نكته مبهم جريان 
فوق در مقدمه اين صورتجلس��ه همين جاست كه داليل و ضرورت اين 
مصوبه بر چه اساسي بوده است؟ وقتي كه آيتم اول را مي خوانيم متوجه 
مي ش��ويم كه شناخت بازار توس��ط امضا كنندگان اين جلسه به صورت 
كامل انجام نگرفته اس��ت چراكه در آيت��م اول آمده، باتوجه به اهميت 
محصوالت فلزي و ضرورت مديريت آرامش بازار عرضه، تقاضا و قيمت 
مقرر گرديد، حاضرين در جلس��ه )معاونت، ش��ركت انجمن، سنديكا(، 
نظرات خود را باتوجه به مالحظات تخصصي حوزه ذي ربط و با عناوين 
تصوي��ري از وضعيت فعلي در حوزه مربوط��ه به روايت آمار، تهديدات، 
فرصت ها، راهكارها و راهبرد هاي پيش��نهادي كوتاه مدت و بلندمدت را 
تهيه و ظرف مدت يك هفته در قالبي منسجم، به اين معاونت منعكس 
نمايند. مرامي اذعان داش��ت: اين آيتم نش��ان مي دهد كه جمع حاضر 
هنوز درخصوص وضعيت فعلي به اجماع نرسيده اند و هنوز به دنبال آمار 
متقن و ش��ناخت جامع تهديدات و فرصت ها هستند و به نظر مي رسد 
تصمي��م عجوالنه حضرات فقط اجراي يك دس��تور دولتي و آن هم از 
سوي رييس جمهور است كه البته در يك ماهه اخير نيز به عينه ديده 
شده كه اين تصميم نيز كارشناسي شده، نبوده است و نمي توان در يك 
نظام اقتصادي مختلط، اتفاقات اقتصادي را با دستور و بگير و ببند منظم 
كرد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در آيتم دوم آمده واحدهاي توليدي 
انواع محصوالت فلزي )فوالد، آلومينيوم و مس( مكلفند نسبت به عرضه 
هفتگي و مس��تمر محصوالت ياد شده با حداكثر عرضه در بورس كاال 
اقدام نمايند. بر اين اساس، هيچ گونه افزايش قيمتي ناشي از عدم عرضه 

مكف��ي در بورس كاال و س��اير موارد از جمله افزايش ن��رخ جهاني و... 
باتوجه به مصوبه كارگروه تنظيم بازار مبني بر عدم هرگونه افزايش نرخ 
كاالها تا پايان خرداد س��ال ۹۷ مورد پذيرش نبوده و سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف اس��ت در چارچوب ضوابط و 
مقررات جاري رس��يدگي قانوني را معمول و بورس كاال نيز نس��بت به 

رعايت آن اقدام نمايد. 
مرام��ي گفت: اي��ن آيتم نيز از نگاه جزيره يي و عدم ش��ناخت بازار 
س��خن مي گويد. بحث اينجاس��ت كه آيا اين افراد تصميم گيرنده تمام 
فع��ل و انفعاالت افزاي��ش قيمت در ب��ازار فوالد اي��ران را مصنوعي و 
دس��تكاري ش��ده مي دانند؟ و افزايش قيمت ارز و مشكل تامين مواد 
اوليه به ويژه در بخش فرو آلياژها و الكترود و... را حبابي مي انگارند؟ آيا 
اي��ن عده مي توانند و اين ت��وان را دارند كه نهاده هاي اوليه را با قيمت 
ارزان دراختيار توليد كننده محصوالت مياني قرار دهند؟ ازس��وي ديگر 
برنده��اي فوالدي تاثيرگذار داخلي كه در بازار س��هام و اوراق بهادار از 
حجم مطلوب س��هامداران و س��ازمان هاي دولتي مانند شس��تا و غيره 
برخوردارند آيا مي توانند بين فعاالن اقتصادي تبعيض قايل شوند؟ يك 
سهامدار خبره براساس تحليل هاي مختلف در بازه هاي زماني متفاوت 
و براس��اس س��يگنال هاي تاثيرگذار از جمله روند بازار جهاني اقدام به 
فعاليت در س��ازمان بورس مي كند وقتي شما با يك تصميم عجوالنه و 
كارشناسي نشده اقدام به ابالغ يك مصوبه مي كنيد نه تنها بازار فوالد را 
متاثر مي كنيد بلكه روند بازار سهام را نيز از وضعيت معمول به وضعيت 

نامطلوب مي كشانيد. 
وي تصريح كرد: در آيتم هاي بعدي نيز نگاه كارشناس��ي نشده 
ادامه دارد چراكه مشكل فعلي بازار آهن فارغ از ضعف تقاضاي موثر 
)كه ب��ر گرفته از عدم تحرك پروژه هاي عمراني اس��ت( نقدينگي 
جاري اس��ت كه به دليل وضعي��ت نامتقارن سياس��ي و اقتصادي 
موجب گسيل آن به سمت بازارهاي جذاب مانند ارز و سپرده بانكي 

شده است. شاهد اين مدعا آن است كه وقتي واحد فوالد خوزستان 
عرضه خود را به شكل اعتباري در بورس كاال ارائه مي دهد متقاضي 
بيشتري نسبت به عرضه نقدي دارد )البته جز نقدينگي مي توان از 
مشكالت تامين مواد اوليه ارزان در سطح جهاني را نيز اضافه كرد(. 
بررس��ي تفكيك ش��ده آيتم هاي ۳ تا ۵ نيز تقويت كننده اين نگاه 
است كه اين مصوبه محتمال تحت فشار و البي هاي مشخصي انجام 
گرفته و فاقد كارايي الزم اس��ت، بازخ��ورد آن فقط مي تواند ايجاد 
ي��ك هيجان منفي در بازار اين روزها باش��د والغير. در جمع بندي 
اين مباحث بايد گفت: اوال بيش��ترين تمركز اين موضوع در بخش 
توليد اس��ت تا توزيع و مص��رف و به دليل تنوع در بخش توليد كه 
شاهد حضور برندهاي دولتي، خصوصي و خصولتي هستيم، ممكن 
اس��ت تابع پذيري آنها از اين مصوبه به يك ش��كل نباش��د باز هم 
گواه اين مدعا فروش آهن اس��فنجي در بورس كاال به صورت عدم 
توج��ه به مصوبه قبلي يا ش��كواييه اخير وزي��ر صنعت به وزير كار 
درخصوص عدم اجراي مصوبه تعيين نرخ زغال س��نگ اس��ت. دوم 
اينكه انتش��ار چنين مصوبات كارشناسي نشده و عدم توجه دقيق 
فعاالن به بندهاي ذكر ش��ده، مي تواند س��بب ش��ود كه يك فعال 
اقتصادي به دليل قرار گرفتن در يك موج احساسي-رواني، سرمايه 
محف��وظ خود را به حراج گذارد كه پيام��د آن مي تواند تنش هاي 
درون بازاري را موجب شود. بهتر است عزيزان تصميم گيرنده قبل 
از بيان هر س��خن يا مطلبي به اين موضوع واقف باش��ند كه بازار 
ايران داراي چه نوع فرهنگ و رفتاري اس��ت. گرچه اين مصوبه جا 
و سخن براي بحث هاي كارشناسي زياد دارد ولي به دليل طوالني 
ش��دن مطلب كه ممكن است از حوصله مخاطب خارج باشد ادامه 
ارزيابي را به س��اير كارشناسان و فعاالن بازار فوالد مي سپارم اميد 
اس��ت كه در روزگاري به جاي منفعت ف��ردي و نگاه جزيره يي به 

منفعت عمومي در يك زنجيره بينديشيم.

نقديبريكمصوبهوخبرفوالدي
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سرمايهايكهبهسرعت
بههدرميرود

ب��ه  تهديده��ا  تبدي��ل 
فرصت ها اصلي اس��ت كه به 
ص��ورت علم��ي در دهه هاي 
اخير توس��ط تمام بنگاه هاي 
كالن دنيا و مديران برجسته 
اقتص��ادي و سياس��ي به آن 
پرداخت��ه ش��ده اس��ت و به 
عنوان راهكاري جهت خروج 
ب��دان نگريس��ته  از بح��ران 

مي شود. 
بح��ران زمان��ي آغاز مي ش��ود كه ب��ه علت عدم 
برنامه ري��زي يك س��ازمان ي��ا يك س��اختار يا بروز 
عواملي كه از يد مديران يك مجموعه خارج اس��ت، 
آس��يب هايي رخ بنماي��د ك��ه كنت��رل آن با صرف 
هزينه هاي باال گاهي ممكن يا محتمل است و برخي 

مواقع كنترل آن به هيچ وجه ممكن نخواهد شد. 
عب��ور از بحران ها و تهديدها نياز به برنامه ريزي و 
س��اماندهي اموري دارد كه به عنوان ابزار يا داده در 

اختيار مديران جامعه قرار مي گيرد. 
مديريت منابع در دنيا نيز از همين قاعده پيروي 
كرده و مي كند. يعني اگر هر يك از منابع موجود اعم 
از منابع طبيعي، منابع مالي، منابع انس��اني و... طي 
يك قاعده و اس��لوب مشخصي مديريت و ساماندهي 
ش��ود، مي توان��د از بروز ي��ك بحران و ي��ك تهديد 
جلوگيري نمايد و درغير اين صورت يعني عدم توجه 
ب��ه مديريت منابع مي توان��د باعث بروز تهديد جدي 

در سازمان شود. 
يكي از بزرگ ترين منابعي كه در كنار منابع مالي 
و منابع طبيعي ش��اهد و ناظ��ر تخريب و تضييع آن 
هس��تيم منابع انس��اني و نيروي انساني جواني است 
ك��ه خوب يا بد ميليارد ها دالر هزينه صرف تربيت و 

تخصص آنها شده است. 
منابع انس��اني چاب��ك و كارآمد يك��ي از عوامل 
رش��د و توس��عه هر كشور يا س��ازماني است ولي در 
س��ال هاي اخير كمتر ب��ه آن پرداخته ايم. در جوامع 
مترق��ي دنيا، جوانان، از 18 س��الگي ب��ه عنوان يك 
ني��روي جديد وارد كارزار اقتصادي، ورزش��ي، مالي، 
توليدي، صنعتي، خدماتي يا ساير منابع درآمدزا يك 
كشور مي شوند و به كمك اين عامل محرك، اقتصاد 
كش��ورها داراي تح��رك جديد و پويايي مي ش��ود. 
اين در حالي اس��ت ك��ه در ايران ب��ا توجه به ترس 
از خدمت س��ربازي يا عدم وج��ود كار و عدم اعتقاد 
به ني��روي كار زنان، بخش عمده ي��ي از توان نيروي 
جوان داخلي در دانشگاه ها صرف اطاله تحصيل بدون 
بازده مي گردد. از طرفي با باال رفتن سن و باال رفتن 
م��درك تحصيلي، جوانان كمتر ب��ه كارهاي يدي و 
بدني تمايل پيدا خواهند كرد و همين معضل بخش 
عمده يي از نيرو و پتانسيل منابع انساني ما را از بين 
ب��رده و خواه��د برد. با باال رفتن س��ن و متعاقب آن 
ب��اال رفتن هزينه هاي اجتماع��ي، درماني و... كارايي 
افراد نيز كاهش خواهد يافت و همين مهم اس��تفاده 
از نيروه��اي ج��وان را در بدنه اجراي��ي، عملياتي و 

مديريتي با مشكل روبه رو خواهد كرد. 
كشور ما با خيل عظيمي از نيروي جوان تحصيل 
كرده و خالق روبه روس��ت كه پيش بيني رشد ميزان 
ورودي آن در س��نوات آتي مانند هر منبع اقتصادي 
ديگري رو به افول است. از اين رو مديريت اين منبع 
عظي��م اقتصادي و بررس��ي درآمد حاص��ل از آن و 
پيامدهاي آينده آنها از مس��ائلي است كه بايد به طور 

جدي به آن پرداخته شود. 
الگوي كش��ورهاي در حال توسعه و توسعه يافته 
مي تواند در اين خصوص بس��يار حايز اهميت باشد. 
نگراني از آينده مبه��م اين برنامه ريزي، بايد مديران 
امروز را به س��مت بازنگري در برنامه هاي خود براي 
جوان��ان هدايت كن��د. تاكيد به كارگي��ري مديران 
ج��وان پس از طي مراحل آموزش مديريتي هر چند 
قدمي بس��يار كوچك اس��ت ولي به توانمند سازي و 

چابك سازي بدنه كشور كمك شاياني مي كند. 
وج��ود حلقه مفق��وده انتقال تجرب��ه مديريت بين 
مدي��ران كارآم��د و مدي��ران جوان خطري اس��ت كه 
مي تواند تجربه  ناخوشايندي را ايجاد كند. ناكارآمدي 
آموزش عالي در س��ال هاي اخير و پايين آمدن س��طح 
علمي و عملي در دانشگاه ها به علت توسعه قارچ گونه 
مراكز دانش��گاهي حجم عظيم��ي از فارغ التحصيالن 
دانشگاهي ايجاد نموده است كه قابليت هاي توسعه يي 

كشور را به شدت تهديد مي كند. 
كاهش س��طح توان علمي اس��اتيد، دانشجويان و 
فارغ التحصيالن همگي آثار نامطلوب را در سال هاي 
آتي به رخ مس��ووالن فعلي كشور خواهد كشاند. نياز 
به نيروي كارگري مجرب، نيروي فني و تكنيس��ين، 
مديران اجرايي متبحر نيازمند برنامه هايي اس��ت كه 
امروزه اثري از آن در س��اختار مديريت كش��ور ديده 
نمي ش��ود. تربيت وزير، وكيل، مدير، استاد دانشگاه، 
صنعتگر، تاجر، كارگر نيازمند نقش��ه راهي است كه 
اين نقش��ه راه بايد از ابتداي ش��كل گيري شخصيت 
افراد، مورد نظر قرار گيرد همان طور كه يك س��رباز 
پي��اده براي قابليت تبديل به ي��ك وزير يا يك مهره 
ارزشمند صفحه شطرنج، از خط ابتداي حركت، مورد 

حمايت تمام مهره ها قرار مي گيرد. 
 از طرفي پس از تش��كيل شوراي ملي سالمندان 
در كش��ور در دهه هش��تاد و همزمان با پايان اجراي 
برنامه س��وم انتظ��ار مي رف��ت مس��اله برنامه ريزي 
درخص��وص ورود اف��راد جديد به حلقه س��المندان 
آتي با دقت بيش��تري صورت گيرد ولي متاس��فانه با 
نگاهي به چارت سازماني اين شورا به راحتي متوجه 
مي ش��ويم كه برنامه ه��اي مديريتي موج��ود در آن 
تنها به س��اماندهي وضعيت حال اف��راد مي پردازد و 
هيچ گونه اس��تراتژي مش��خصي براي آينده در قالب 

مطالعات آينده پژوهشي در آن مشاهده نمي شود. 
بايد در اين ميان به سه نكته تاكيد جدي داشت: 
1. ده��ه آين��ده دهه آغ��از دوران بازنشس��تگي 
متولدين سال هاي 60 است و بايد براي آنها برنامه يي 

جدي داشت. 
2. در س��ه دهه آينده روي پتانسيل جواني كشور 

هيچ حسابي نمي توان باز كرد. 
3. منابع انس��اني اس��اس و پايه تامين اقتصادي 

كشورها به شمار مي روند. 
ذكر اين نكته كرارا مورد تاكيد اس��ت كه سرمايه 
عظيمي به صورت س��كون و در حالت ركود رها شده 
اس��ت كه در ص��ورت عدم توجه مس��ووالن با حجم 
عظيم��ي از هزينه هاي س��ربار و نيازمن��د به توجه و 
نگه��داري در عين حال ص��رف هزينه هاي غير قابل 

كنترل روبه رو خواهيم شد. 

يادداشت

حذفدالرازتجارت،اماواگرها

پيش نيازي به نام پيمان پولي

درگفتوگوباعضوكميسيونبازارپولوسرمايهاتاقايرانمطرحشد

چالشبخشخصوصيبرايتامينوثيقهفاينانس
در آخرين جلسه كميسيون بازار پول و سرمايه 
ات��اق اي��ران، مع��اون اداره تامين اعتب��ارات ارزي 
بانك مركزي، ۴ ش��رط اين بانك براي اس��تفاده از 
فاينانس را مصوبه شوراي اقتصاد، پذيرش عامليت 
بانك ايراني، اخذ وثيقه و س��ند گواهي مس��دودي 
ارزي عنوان كرد. احمد كيميايي اسدي در اين باره 
گفت: توان و ظرفيت هاي بخش خصوصي را در حد 
و اندازه يي مي بينم كه دولت براي اعطاي فاينانس 

به آن ريسك كند. 
 عض��و هيات نماين��دگان ات��اق بازرگاني ايران 
اظهار داش��ت: بخش خصوصي ب��راي اينكه بتواند 
تحرك بيش��تري داش��ته باش��د ني��از دارد كه از 
اي��ن فاينانس ها اس��تفاده كند. زيرا در مقايس��ه با 
مناب��ع داخلي كه س��ودهاي بانكي باالي��ي به آنها 
تعلق مي گيرد، اي��ن فاينانس ها منابع ارزان قيمتي 

محسوب مي شوند. 
 وي افزود: در حال حاضر مش��كل عمده بخش 
خصوصي براي اس��تفاده از اين منابع، تامين وثائق 
مورد نيازاس��ت. بانك ه��اي تامين كننده اين منابع 
مالي در مقابل اختصاص اين اعتبارات تنها تضمين 
بان��ك مركزي ايران را مي پذيرن��د و بانك مركزي 
ب��راي ارائه اين تضمين از بخ��ش خصوصي وثيقه 
مطالب��ه مي كن��د و زماني كه مبلغ اي��ن اعتبارات 
زياد باشد، تامين وثيقه براي بخش خصوصي واقعا 

دشوار است. 

عض��و كميس��يون بازار پ��ول و س��رمايه اذعان 
داش��ت: در حال حاضرر ش��وراي اقتص��اد فقط به 
بخش هاي دولتي و شبه دولتي اين مصوبه را براي 
اس��تفاده از اعتبارات خارج��ي اختصاص مي دهد. 
بنا بر اي��ن حضور بخش خصوص��ي در پروژه هاي 
بزرگي مانند پااليش��گاه، پتروشيمي و فوالد عمال 

غيرممكن شده است. 
 احمد كيميايي اس��دي، پيشنهاد اتاق بازرگاني 
در اي��ن زمينه را مطرح كرد و گف��ت: اتاق معتقد 
اس��ت، خود پروژه به عنوان بخش��ي از وثيقه مورد 
نياز پذيرفته شود ولي شوراي اقتصاد تاكنون با اين 

پيشنهاد موافقت نكرده است. 
 وي در مورد ش��رط پرداخت سهم 15 درصدي 
در پروژه ها از سوي وام گيرنده گفت: اين يك مورد 
قانوني اس��ت. شكل قانون را نمي توان تغيير داد اما 
مي شود با چانه زني شرايطي فراهم كرد كه تركيب 
پرداخ��ت اين 15 درصد، فش��ار چنداني به بخش 
خصوصي وارد نكند. پيش��نهاد ش��ده اس��ت 5 تا 
10 درص��د آن را در ابتداي پ��روژه پرداخت كنند 
و مابق��ي را به ص��ورت اقس��اطي و در طول انجام 
پروژه پرداخت نمايند. گمان مي كنم بانك مركزي 
هم با اين پيشنهاد موافقت كند و اين موضوع حل 

شدني باشد. 
 ب��ه گفته كيميايي اس��دي به نظر مي رس��د با 
توجه به ش��رايط موجود، اين فاينانس ها در نهايت 

جذب بخش پتروش��يمي شود و پروژه هاي صادرات 
محور نصيب چنداني از اين اعتبارات نداشته باشد.؛ 
ح��دس ما هم همين اس��ت ك��ه تنه��ا پروژه هاي 
س��نگين كه توان بازپرداخت اين وام ها را داش��ته 
باش��ند و بتوانند طرح توجي��ه اقتصادي قابل قبول 
را ب��ه بانك مركزي ارائه نماين��د و از اين اعتبارات 
بهره مند ش��وند. با توجه به توانمندي هاي كشور ما 
در زمين��ه نف��ت، گاز و انرِژي به نظر مي رس��د اين 

اعتبارات بيشتر جذب اين بخش شود. 
 وي گفت: ظاهرا هدف دولت اين بود كه با اين 
اعتبارات در بخش توليد و صادرات رونق ايجاد كند 
ولي به نظر مي رسد حاضر نيست ريسك هاي مرتبط 
را بپذي��رد. دول��ت كنوني به ش��دت محافظه كارانه 
عمل مي كند و ش��ايد تجربيات پيشين هم در اين 
محافظ��ه كاري بي تاثير نبوده باش��د؛ زي��را اگر اين 
وثائق اخذ نشود، دولت مجبور است خودش آنها را 
تامين كند. بنابر اين دولت سراغ طرح هايي مي رود 
كه حداقل 90 از توان بازپرداخت اعتبارات توس��ط 

آنها اطمينان داشته باشد
 كيميايي اسدي عنوان يك فعال بخش خصوصي 
معتقد است در صورت تنظيم طرح توجيهي خوب، 
ت��وان الزم در بخش توليد و صادرات ما براي فراهم 
كردن ش��روط بهره مندي از فاينانس ها وجود دارد؛ 
در واق��ع اگر طرح ها در ي��ك فضاي با ثبات زود به 
بازدهي برسند و اتفاقات غير مترقبه يي پيش نيايد 

بخش خصوصي توان خود را براي اين منظور نشان 
خواهد داد. 

گفتن��ي اس��ت كه حمي��د قنبري در نشس��ت 
مش��ترك كميس��يون بازار پول و س��رمايه گذاري 
اتاق اي��ران، با محوريت بررس��ي الزام��ات مفاهيم 
و ظرفيت ه��اي اس��تفاده از فاينان��س با اش��اره به 
چارچ��وب قراردادهاي فاينانس اظهار داش��ت: در 
قرارداده��اي فاينانس چند بازيگر مه��م داريم كه 
بان��ك ايراني به عن��وان وام گيرن��ده و عمدتا بانك 
خارجي به عنوان وام دهنده دو بازيگر اصلي هستند. 
وي افزود: بيمه بازيگر ديگر قراردادهاي فاينانس 
اس��ت كه تقريب��ا هم��ه وام ها توس��ط آژانس هاي 
اعتباري خارجي بيمه ش��ده اند. قنب��ري ادامه داد: 
در قراردادهاي فاينانس تضمين نيز اخذ مي ش��ود 
كه سازمان س��رمايه گذاري خارجي در وزارت امور 

اقتصادي و دارايي اين تضمين را انجام مي دهد. 
مع��اون اداره تامين اعتبارات ارزي بانك مركزي 
ادام��ه داد: وقتي وام دهنده موسس��ه باش��د بانك 
خارجي وجود خواهد داشت و همچنين در مواردي 
كه س��نديكا باشد يك بانك كار هماهنگي را انجام 
مي ده��د و كارمزد اخذ مي كند. وي با اش��اره به ۴ 
ش��رط بانك مركزي براي اعطاي فاينانس ها گفت: 
م��ورد اول مصوبه ش��وراي اقتصاد اس��ت كه براي 

طرح هاي دولتي بايد اخذ شود. 
قنب��ري پذيرش عامليت بانك ايراني را يكي ديگر 

از ش��روط اعطاي فاينانس عنوان ك��رد و گفت: اخذ 
وثيقه و سند گواهي مسدودي ارزي نيز دو شرط ديگر 
براي اعطاي فاينانس است. وي با اشاره به هزينه هاي 
فاينان��س گفت: هزينه مديريت بان��ك وام دهنده كه 
يك بار در اول قرارداد پرداخت مي ش��ود، هزينه تعهد 
كه به مانده استفاده نشده از تسهيالت تعلق مي گيرد، 
سود كه مي تواند ثابت يا شناور باشد، هزينه بيمه كه 
معموال نخستين پرداختي اس��ت كه انجام مي شود، 
هزين��ه عامليت بانك وقتي وام دهنده بانك نباش��د و 
هزينه عامليت بيمه كه در برخي موارد اخذ مي ش��ود 
از جمله هزينه هاي فاينانس است كه در هر قراردادي 

اخذ مي شود. 
قنبري ادامه داد: همچنين هزينه هاي احتمالي 
وج��ود دارد ك��ه از جمل��ه آن مي توان ب��ه هزينه 
اضاف��ي در نتيج��ه تغيير مق��ررات، هزينه حقوقي 
ب��راي رفع اختالف بين دو ط��رف، هزينه پرداخت 
زودتر از موعد و هزينه ديركرد اشاره كرد كه توسط 

وام گيرنده بايد پرداخت شود. 
مع��اون اداره تامين اعتبارات ارزي بانك مركزي 
تاكي��د ك��رد: در ه��ر پ��روژه 15 درص��د منابع را 
وام گيرن��ده بايد پرداخت كند و بقي��ه را وام بگيرد 
اما در م��ورد دوره پرداخت اين 15 درصد مي توان 
مذاكره كرد. وي تاكيد كرد: در قراردادهاي فاينانس 
كه تاكنون بسته شده هيچ نقشي براي شخص ثالث 

ديده نشده و بانك ها همه امور را انجام مي دهند. 

س��ال 96 تصميمات زيادي براي بازار ارز گرفته 
ش��د كه بر تجارت اثر مي گذاشت. يكي از مهم ترين 
اين تصميمات ممنوعيت ثبت سفارش واردات كاال 
ب��ه دالر بود. هرچند مس��ووالن ب��ا داليل مختلفي 
مي گوين��د اين تصميم تاثيري بر واردات ندارد و به 
بعضي كارشناس��ان با توج��ه به تحريم U turn از 
اين تصميم حمايت مي كنند اما مس��اله اين اس��ت 
كه راه حل ه��اي جايگزين براي اي��ن روش در نظر 
گرفته شده است؟ آيا بهتر نبود قبل از اين تصميم 
ب��ا پيمان هاي پول��ي تجارت به س��مت غيردالري 
حركت مي كرد س��پس جلوي ثبت سفارش دالري 

گرفته مي شد؟

U-turnداستان
تا قبل از سال 2008 بانك هاي ايراني با واسطه 
بانك هاي خارج��ي )مانند بانك هاي سويس��ي( از 
چرخه دالر اس��تفاده مي كردن��د. اين نوع همكاري 
در نظ��ام بانكي ب��ا عنوان »U-Turn« ش��ناخته 
مي ش��ود. به عب��ارت ديگر بانك ه��اي ايراني بدون 
داشتن ارتباط مس��تقيم با سيستم بانكي آمريكا و 
با استفاده از بانك هاي ديگر از خدمات دالري بهره 
مي بردند. چرا كه هرگونه اس��تفاده از دالر در نظام 
بانكي در هركجاي جهان نيازمند اخذ مجوز الزم از 

نظام بانكي آمريكاست. 
بر همين اساس ايران مي توانست مهم ترين تجارت 
خارجي خود يعني فروش نفت خام خود را با استفاده 

از دالر انجام دهد.
از  واردات  در  و  ديگ��ر  ط��رف  در  همچني��ن 
ارز دالر اس��تفاده كن��د. اي��ن اج��ازه اس��تفاده از 
ارز دالر ب��ر اس��اس مقررات��ي ب��ود ك��ه در آمري��كا 
 وج��ود داش��ت. مق��ررات تراكنش هاي مال��ي ايراني
 )the Iranian Transactions Regulations(
به ايران اجازه اس��تفاده از U-Turn )چرخه دالر( 

را مي داد. 
ام��ا از نوامب��ر 2008 اين مق��ررات تغيير كرد 
و ب��ر اس��اس مصوب��ه وزارت خزان��ه داري آمري��كا 
اس��تفاده بانك ه��اي ايراني از اي��ن خدمت ممنوع 
ش��د. اداره كنت��رل دارايي ه��اي خارج��ي وزارت 
 خزان��ه داري آمري��كا ط��ي ي��ك فدرال رجيس��تر
)Federal Register( ك��ه در تاري��خ 10 نوامبر 
2008 منتش��ر ش��د، اعالم كرد كه مق��ررات قبلي 
مربوط به تراكنش هاي مالي ايراني اصالح ش��ده و 
در نتيجه اختيارات قبلي مبني بر اجازه استفاده از 

U-Turn لغو )revoking( مي شود. 
در برج��ام در هيچ كدام از بنده��اي مربوط به 

تحريم هاي آمريكا و تعهدات آن كشور در برداشتن 
تحريم ها، اش��اره به تحريم U-Turn دالر نش��ده 
است. در نتيجه اين تحريم پابرجا خواهد بود. حال 
با مش��كالتي ك��ه در بازار ارز به وجود آمده اس��ت 
و محدوديت ه��اي فعل��ي دولت تصمي��م به حذف 

تدريجي دالر از چرخه اقتصاد ايران دارد. 

آياافقحذفدالرازتجارت،روشنخواهدبود؟
برخي از كارشناسان همچون ابوالحسن خليلي، 
عضو اتاق بازرگاني، معتقدند؛ ابتدا به ساكن بايد به 
اين امر خطير توجه ش��ود، كشور هايي كه همچون 
اي��ران درصدد حذف دالر از تج��ارت خارجي خود 
هستند تا چه ميزان و حجمي با كشور ما مناسبات 

و مراودات تجاري دارند. 
ب��ه واق��ع، ضري��ب و حجم تج��ارت اي��ران با 
كش��ور هاي مذكور يا بالعكس موضوع حائز اهميتي 
اس��ت كه نبايد و نمي توان به س��ادگي از آن عبور 
كرد. نكته بعدي معطوف به اين موضوع مي شود كه 
بانك هايي كه در سطح بين المللي فعاليت مي كنند، 
اساس��ا امكان و اجازه دارند ك��ه در چارچوب هاي 

پروتكل ه��اي بين المللي به اي��ن امر مبادرت ورزند 
يا خير؟ خليلي، عضو اتاق بازرگاني معتقد است؛ با 
مثبت بودن پاس��خ در قابل هر دو سئوال، مي توان 
به آينده و افق روابط تجاري با حذف دالر خوشبين 
بود. اگرچه اكنون، دالر نخستين ارز جهان به شمار 
مي رود، اما اين دليل نمي ش��ود كه ايران همچنان 
پي��رو بس��ياري از كش��ورهاي جهان مناس��بات و 
م��راودات تجاري و اقتص��ادي بين المللي خود را با 

تكيه و تمركز بر اين ارز پيگيري كند. 
در طول ساليان اخير، برخي از كشورها همچون 
چي��ن و ونزوئال تالش نمودند، فاصله خود را با اين 
ارز بيشتر نمايند و براي پيگيري و اجرايي ساختن 
مراودات تج��اري بين الملل��ي، از ارزهاي جايگزين 

استفاده نمايند. 
عمده ارز كش��ور از محل تجارت نفت به دست 
مي آيد و ب��ه اعتقاد برخي كارشناس��ان در صورت 
جايگزين س��ازي ارز نفت��ي با ديگ��ر واحدهاي پول 
جه��ان، امكان حركت بي حاش��يه و كم خطرتر در 
حوزه اقتصادي تس��هيل خواهد شد. ونزوئال و چين 
هر دو از كشورهايي محسوب مي شوند كه با آمريكا 

زاويه دارند و روابط ميان آنها دوستانه و گرم به نظر 
نمي رسد. براي نخس��تين بار، ونزوئال پس از اعمال 
تحريم هاي ادامه دار واشنگتن، براي جايگزين سازي 
ارز تج��اري خود با ديگر ارزها، تدابيري را تعريف و 

طراحي نمود. 

راهحلمنطقي
ب��ا وج��ود اين ح��ذف دالر نياز ب��ه راه حل هاي 
اجراي��ي دارد. يك��ي از اي��ن راه حل ها اس��تفاده از 
پيمان ه��اي دو جانب��ه پولي و همچني��ن توافقاتي 
است كه از پيش ايران در آن حضور دارد و ظرفيت 

چنين طرحي را دارند. 
باي��د واقع بين بود هم اكن��ون زمينه حذف دالر 
در هم��ه معامالت تجاري براي اي��ران وجود ندارد. 
هرچن��د اين موض��وع تصميم برخي از مس��ووالن 
اس��ت، اما حرف زدن با عمل كردن بسيار متفاوت 
است. حذف دالر موضوع مهمي است كه كشورهاي 
قدرتمند بس��ياري در دنيا از جمله روسيه مدت ها 
است، تصميم بر اجراي آن دارند ولي در عمل هنوز 

موفق نبوده اند. 

براي حذف دالر از معامالت؛ در ابتدا، آن كشور بايد 
دارنده پول قدرتمند، اقتصاد قوي و شركاي اقتصادي 
بسيار خوبي باشد تا بتواند در زمينه مبادالت اقتصادي 
بدون دالر به نتيجه مهمي دس��ت يابد. صرف اينكه 
تنها با يك كش��ور مثال تركيه به توافق رس��يده و در 
مبادالت خود لير_ريال را جابه جا كنيم كافي نيست. 
بايد گروهي مانند سازمان اكو، اما فعال تشكيل دهيم. 
 از تاس��يس اِكو كه در ابتدا س��نتو نام داش��ت 
50 س��ال مي گذرد. اگرچه اين سازمان با محوريت 
ايران، پاكستان و تركيه به راه افتاد و اكنون نزديك 
به 10 الي 15 كش��ور دنيا از جمله همس��ايگان ما 
عضو آن هس��تند اما تاكنون هي��چ فعاليت و اقدام 
مثمري نداش��ته، به طوريكه حتي بانك اين سازمان 
با وج��ود راه ان��دازي و انتص��اب مديرعاملش هيچ 

فعاليت پولي و بانكي انجام نداده است. 
ايران نيز هنوز به عنوان يكي از كشورهاي عضو 
اين سازمان با ديگر اعضاي اين گروه موفق به انجام 

هيچ گونه مبادله بدون دالر نشده است. 
بنابراي��ن ايران ب��راي ح��ذف دالر از معامالت 
تجاري، بايد با گردهم آوردن گروهي هم چون اِكو، 
پول واحدي بين اعض��ا در نظر بگيرد. يعني همان 
كاري كه اتحاديه اروپا انجام داده و الزمه تحقق اين 
امر نيز مقبوليت اين واحد پولي بين يكايك اعضا و 

تمايل آنها براي معامله بدون دالر است. 
ب��راي تحقق اي��ن تصميم ايران باي��د با تمامي 
كش��ورهايي كه در حال معامله تجاري با آنهاس��ت 
به توافق برس��د تا آنها همگام با ايران به حذف دالر 
اهتم��ام ورزند. اما به نظر مي رس��د اين موضوع در 
بس��ياري از موارد م��ورد مقبول كش��ورهاي طرف 

معامله با ايران نباشد. 

هزينههايانتقالپول،يكمشوققوي
با وجود اينكه حركت در مس��ير عدم وابس��تگي 
ب��ه دالر در ش��رايط فعل��ي كامال منطقي اس��ت ما 
اي��ن بحث مه��م را نبايد فراموش ك��رد كه به جاي 
اجبار تجار امكان انتقال از طريق مش��وق ها بيش��تر 
وجود داش��ت. يكي از مهم ترين هزينه هاي تجارت 
بحث هزينه هاي نقل و انتقال پول اس��ت كه تجارت 
بسياري از كاالها را از صرفه اقتصادي خارج مي كند. 
ايران نيز مي توانس��ت قبل از تصميم دس��توري، با 
تقويت پيمان ه��اي پولي هزينه تج��ارت را كاهش 
ده��د. در اين حالت تج��ار بدون هي��چ اجباري به 
خاطر س��ود بيشتر به س��مت حذف دالر از تجارت 
خارجي اقدام مي كردند و اين اتفاق به مرور و بدون 

وارد كردن شوك به اقتصاد ممكن مي شد. 

به نظر شما مهم ترين تغييري كه در سال آينده بايد در حوزه 
اقتصاد اتفاق بيفتد، چيست؟ فرهاد آگاهي نايب رييس كميسيون 
كش��اورزي و صنايع غذايي اتاق ايران در پاس��خ به اين پرسش به 
پايگاه خبري اتاق ايران مي گويد: »براي رونق بخش��ي به توليد و 
تجارت در س��ال آينده نبايد از آسيب شناس��ي برنامه هاي فعلي و 

پايش سياست ها و استراتژي ها هراس داشته باشيم.« 
به گفته آگاهي رش��د اقتصادي، جز از طريق بازبيني و ارزيابي 
نتايج و تبعات تصميمات اتخاذ شده، محقق نخواهد شد و در اين 
مسير بايد بخش خصوصي نقش محوري داشته باشد.  نايب رييس 
كميس��يون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران افزود: »متاسفانه 
بزرگ ترين خطا و انح��راف در اقتصاد ايران، زماني اتفاق افتاد كه 
تصور كردي��م پايش و ارزيابي تصميمات و سياس��ت هاي ابالغي 

دولت بايد توسط دولت صورت گيرد.« 
او تصري��ح كرد: »وقتي دولت، همه كاره ي��ي زنجيره اقتصاد را 
مي خواهد انجام دهد و با وجود همه شعارها حاضر به عقب نشيني 
از هيچ جزو اقتصاد نيس��ت، يعني خودش آيين نامه و بخش��نامه 
صادر مي كند، خودش آمار توليد را تنظيم كرده و سقف واردات را 
ابالغ مي كند، خودش نظارت مي كند، ثبت سفارش و مجوز واردات 
در اختيار دولت اس��ت، خودش تصدي گري مي كند و مستقيم و 
غيرمس��تقيم به توليد و تجارت ورود مي كند، نرخ ارز را مديريت 
مي كن��د و فعاالن اقتصادي را از يك ارز به نوع ارز ديگري س��وق 
مي ده��د و ده ها اختيار ديگر را در دس��ت دارد، حال خودش هم 

بيايد و پايش و نتيجه س��نجي سياس��ت ها و استراتژي هاي خود 
را كند، قطعاً از اين گردونه، نتيجه مناس��ب و رشدآفريني حاصل 
نخواهد شد.« به گفته آگاهي، اگر آسيب شناسي و پايش برنامه ها 
و اس��تراتژي ها را دولت بدون حضور بخش خصوصي انجام دهد، 
درنهايت، هرگونه نقد، نقص يا خللي را ازآنجايي كه با منافع مديران 
دولتي در تعارض قرار مي گيرد، پوشش داده و پنهان خواهد كرد. 
او در ادام��ه تاكي��د ك��رد: اين يك قانون كلي اس��ت كه در 
سيس��تمي كه دولتم��ردان همه ام��ور توليد و تج��ارت را نزد 
خود به گروگان گرفته اس��ت و شهامت خروج از هيچ ركني را 
ندارد، اين امكان به س��هولت فراهم خواهد شد كه همه خطاها 
و اشتباهات، و همه ضعف ها و ناتواني هاي مديريتي با پول نفت 

و با بودجه بيت المال پنهان شود.
نايب رييس كميس��يون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران 
تصريح كرد: بايد اقتصاد كشور به اين سمت هدايت شود كه به 
توانايي، كارآمدي و بلوغ تش��كل ها اعتماد شود. بايد بخشي از 
فرآيند مقررات زدايي و نيز پايش ها و ارزيابي ها در تش��كل هاي 
تخصص��ي و صنفي صورت گيرد.  آگاهي معتقد اس��ت: كانون 
پاي��ش و ارزيابي ه��ا باي��د ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و 
كش��اورزي ايران باش��د و از طريق اتاق، موضوع به تشكل هاي 
مربوطه واگذار ش��ود. در كميته هايي ك��ه تصميمات نهايي در 
اين خصوص گرفته مي ش��ود، باي��د وزن بخش خصوصي بيش 

از بخش دولتي باشد. 

نايبرييسكميسيونكشاورزيوصنايعغذايياتاقايرانعنوانكرد

پايش تصميمات اقتصادي دولت در اختيار بخش خصوصي باشد
درهمايشمديراناموربينالمللاتاقهايسراسركشورمطرحشد

اتاق ها بايد در مسير توسعه صادرات همكاري كنند
دومين نشس��ت مديران بين الملل اتاق هاي سراس��ر كشور 
دي��روز با حضور 29 مدي��ر امور بين الملل از اتاق هاي سراس��ر 
كش��ور و با ميزبان��ي معاونت بين الملل اتاق ايران برگزار ش��د. 
دبيركل اتاق ايران، س��ال 96 را از حيث ضرورت بسترسازي ها 
و ايجاد ضوابط و مقررات، سال پركار و پراهميتي ارزيابي كرد.

عليرضا اشرف در اين جلسه بر ضرورت همكاري و هم افزايي 
اتاق هاي سراس��ر كشور براي حضور موثر در بازارهاي صادراتي 
و جذب س��رمايه گذاري خارجي تاكيد و تصريح كرد: نياز امروز 
فعاالن اقتصادي، توس��عه صادرات اس��ت ازاي��ن رو بايد تبادل 
هيات هاي تجاري با رويكرد توس��عه صادرات را مورد توجه قرار 

داد. 
در ادام��ه، معاون امور بين الملل اتاق ايران ضمن اش��اره به 
اهميت همكاري گس��ترده مديران بين الملل اتاق هاي سراس��ر 
كشور، نشست هاي حضوري اين مديران را زمينه ساز هم افزايي 
و هماهنگي هرچه بيش��تر ب��راي انجام فعاليت ه��اي اتاق ها و 
پيش بردن برنامه ها و اهداف فعاالن بخش خصوصي در صحنه 

بين المللي عنوان كرد. 
محمدرض��ا كرباس��ي در اي��ن هماي��ش ضم��ن تش��كر از 
همكاري هاي گس��ترده و تنگاتنگ مس��ووالن ام��ور بين الملل 
اتاق هاي سراس��ر كشور در س��ال جاري، اظهار اميدواري كرد: 
در س��ال 97 نيز همكاري و هماهنگ��ي در عرصه فعاليت هاي 
بين المللي ادامه يابد.  كرباس��ي، همچنين با اشاره به فعاليت ها 

و برنامه هاي اجرا ش��ده در س��ال 96، بر نقش اتاق هاي سراسر 
كش��ور در پيش��برد اهداف عاليه اتاق ايران تاكيد و اظهار كرد: 
با توجه به بسترس��ازي هاي صورت گرفته در س��ال 96، امكان 
گره گشايي ها و فعاليت هاي گسترده تري در عرصه بين الملل از 

طرف اتاق هاي سراسر كشور فراهم شود. 
در ادام��ه همايش هر ي��ك از مديران بين المل��ل اتاق هاي 
سراسر كشور ضمن تشريح عملكرد بخش بين الملل اتاق متبوع 
خود در يك سال گذشته به موانع و مشكالت مربوط به موضوع 
اع��زام، پذيرش، اقدام��ات اتاق هاي معي��ن و ديگر فعاليت هاي 

بين المللي اتاق ها در سال جاري پرداختند. 
لزوم هماهنگي اتاق هاي سراسر كشور با اتاق هاي مشترك و 
معي��ن براي پرهيز از موازي كاري در اعزام و پذيرش هيات هاي 
تجاري، و همچنين ارائه خدمات مشاوره يي به يكديگر از جمله 
م��واردي بود ك��ه در اين همايش مورد بح��ث و گفت وگو قرار 

گرفت. 
در ادامه موضوعات رقابت اتاق ها در عرصه هاي بين المللي از 
جمله در رابطه با رقابت اتاق ها در قالب س��ازمان CACCI و 
WCF مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و مقرر شد، اتاق هاي 
سراسر كش��ور در برنامه هاي رقابت س��ازمان هاي بين المللي و 
برنامه هاي رقابت شبيه سازي شده اتاق ايران مشاركت بيشتري 
داش��ته باش��ند ت��ا زمينه حض��ور موثرتر بخ��ش خصوصي در 

عرصه هاي بين المللي فراهم شود. 

شهرامشريعتي
عضوهياترييسه
خانهاقتصادايران
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7  جهان
 خسارت 470ميليارد دالري 

تعرفه هاي امريكا به جهان
گ�روه جه�ان  برآورده��اي چي��ن نش��ان مي دهد 
خس��ارت تعرفه هاي امري��كا به اقتصاد جه��ان تا 2020 
نزدي��ك به 470ميليارد دالر خواه��د بود. امريكا در حال 
افزايش تعرفه 25درصدي روي فوالد و 10درصدي روي 
توليدات آلومينيومي اس��ت. به گزارش تارنماي اي س��ي 
چين، »جانگ يه س��ويي« مقام كنگره ملي خلق چين، 
خط��اب به امريكا گفته پكن خواس��تار جنگ تجاري دو 
طرف نيس��ت اما هشدار داده واش��نگتن بايد روش خود 
را تغيير دهد. اين در حالي اس��ت كه دونالد ترامپ اعالم 
كرده از جنگ تجاري استقبال مي كند. ترامپ در يكي از 
توئيت هاي خود بدون اشاره به نام چين گفته: »كشوري 
در برابر امريكا 100ميليارد دالر مازاد تجاري دارد؛ اگر آنها 
نخواهند تجارت كنند اين براي امريكا بد نيست. در يك 
جنگ تجاري پيروزي براي امريكا آسان است.« سخنگوي 
اجالس س��االنه كنگره چي��ن در واكنش به اين اظهارات 
ترامپ گفته: »منافع مشترك ما با امريكا به مراتب بيش 
از اختالفات دو كشور است و در اين شرايط بهتر است دو 
كشور براي پيشبرد روابط در مسيري سالم، راه همكاري 
را دنبال كنند.« چين در ميان بسياري از كشورهاي جهان 
بيشترين اختالفات با امريكا را دارد؛ از مساله تايوان گرفته 
تا ارزش يوان پول واحد اين كش��ور، مس��اله كره شمالي، 
موضوع حضور نظامي امريكا در درياهاي جنوبي و شرقي 
و مسائل تجاري. جانگ يه سويي كه سفير سابق چين در 
امريكا بوده با اش��اره به افزايش تعرفه امريكا روي فوالد و 
آلوميني��وم گفته: »نمي خواهيم وارد يك جنگ تجاري با 
امريكا ش��ويم اما اگر اين كشور به منافع پكن لطمه بزند 
چين سكوت نخواهد كرد. « ترامپ در شرايطي بر تامين 
منافع امري��كا از طريق اعمال تعرفه تاكيد دارد كه نتايج 
يك نظرسنجي نشان داده تعرفه هاي جديد واردات فوالد 
و آلومينيوم تاثير چنداني در رش��د اقتصاد امريكا ندارد. 
بلومبرگ نوشته، تعرفه ها تاثير مستقيم چنداني بر اقتصاد 
امريكا ندارد مگر اينكه اوضاع پيچيده تر ش��ود. با استناد 
بر نتايج يك نظرس��نجي با 35 نفر از اقتصاددانان، تقريبا 
دوسوم از آنها انتظاردارند كه تعرفه هاي ترامپ به كاهش 
اندك در اش��تغال و رش��د اقتصادي امريكا منجر شود.« 
اس��كات براون اقتصاددان ارش��د ريموند جيمز مي گويد: 
»اعمال تعرف��ه بر فوالد و آلومينيوم به خودي خود تاثير 
متوس��طي بر رش��د اقتصادي و تورم دارد. نگراني بيشتر 
اقدامات تالفي جويانه، جنگ تجاري گس��ترده تر، افزايش 
هزينه ها و بي ثباتي بيشتر در سرمايه گذاري جهاني است.« 
ترامپ هشتم مارس تعرفه 25درصدي براي وادرات فوالد 
و تعرفه 10درصدي براي واردات آلومينيوم تعيين كرد اما 
بالفاصله كانادا و مكزيك را تا زمان تكميل بررسي توافق 

جديد تجارت آزاد امريكاي شمالي معاف كرد. 

  احتمال انتقال
پايگاه نظامي امريكا از قطر

الش��رق االوسط به نقل از منابع مطلع نوشته كنگره 
امريكا در حال بررسي انتقال پايگاه نظامي العديد امريكا 
از دوحه به نقطه يي در خارج از قطر است؛ اقدامي كه از 
سوي تحليلگران به عنوان خدمت واشنگتن به آل سعود 
و خيانت به قطر توصيف شده است. در اين گزارش آمده 
بر اساس تصميم كميسيون خارجه مجلس نمايندگان 
امريكا، توافقنامه ميزباني قطر از پايگاه العديد در س��ال 

2023 پايان خواهد يافت. 

  سفر غيرمنتظره
وزير دفاع امريكا به كابل

جيمز متيس وزير دفاع امريكا بدون اطالع قبلي و در 
سفري غيرمنتظره سه شنبه وارد كابل پايتخت افغانستان 
ش��د. به گزارش ايرنا، متيس در اين سفر با محمد اشرف 
غني رييس جمهوري افغانس��تان ديدار كرده است. منابع 
خبري افغان موضوع افزايش درگيري هاي اخير طالبان با 
نيروهاي افغانستان و نيز تسلط اين نيروها بر بخش هايي از 
اين كشور را از محورهاي اصلي اين ديدار عنوان كرده اند. 

 امارات پول هاي قذافي را 
هزينه مي كند

امارات اموال و پول هاي بلوكه شده قذافي در بانك هاي 
اين كش��ور را در حمايت از نيروهاي ژنرال خليفه حفتر 
در ليب��ي هزينه مي كند. به  گزارش الجزيره، معاون دوم 
ش��وراي عالي امور خارجه ليبي چند روز پس از افشاي 
مفقود شدن ده ها ميليارد يورو از اموال بلوكه شده نظام 
ساقط شده معمر قذافي ديكتاتور سابق ليبي در بلژيك 
فاش كرده امارات اموال بلوكه ش��ده قذافي در بانك هاي 
اين كش��ور را به نفع نيروهاي خليفه حفتر كه مسوول 
اجراي طرح هاي ابوظبي در ليبي است، هزينه مي كند. 

 تغيير غيرمنتظره سفير 
عربستان سعودي در بيروت

وليد اليعقوب سفير عربستان سعودي در بيروت كمتر از 
چهار ماه از آغاز ماموريتش از اين سمت كنار گذاشته شد؛ 
رويدادي كه نمي تواند بي ارتباط با تحوالت هفته هاي اخير 
در روابط دو كشور و نيز انتخابات پارلماني پيش رو در لبنان 
باش��د. به گزارش خبرگزاري ملي لبن��ان، وليد البخاري به 
عنوان كاردار سفارت عربستان تا زمان تعيين سفير جديد، 
سرپرستي اين سفارتخانه را برعهده خواهد داشت. البخاري 
تا كمتر از 3 ماه پيش كاردار سفارت سعودي بود و پس از 
پايان ماموريتش به رياض بازگشت. گفته شده، عربستان با 
اين اقدامات تالش مي كند روابط خود با لبنان را ترميم كند. 

 توافق تركيه و عراق براي 
عمليات عليه پ ك ك

تركيه اعالم كرده آنكارا و بغداد عليه پ ك ك عمليات 
مشترك خواهند داشت. به گزارش روسيااليوم، سخنگوي 
دولت تركيه گفته: »زماني كه عمليات شروع شود، همگان 
خبر آن را خواهند ش��نيد. بهتر است كسي از من انتظار 
نداشته باش��د كه جدول زماني درباره اين عمليات اعالم 
كنم.« وزير خارجه تركيه پيش تر گفته بود، عراق و تركيه 
اقدامات مشتركي عليه حزب پ ك ك اتخاذ خواهند كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

عرضه بين المللي سهام آرامكو هر لحظه دشوارتر مي شود

رياض چشم انتظار رونق شاخص بازارهاي نوظهور

روسيه: در صورت حمله موشكي امريكا به سوريه، پاسخ نظامي مي دهيم

مسكو تهديد واشنگتن را با تهديد پاسخ داد 
گروه جهان 

رييس س��تاد مش��ترك نيروهاي روس��يه تهديد 
كرده در صورتي كه امريكا به س��وريه حمله موشكي 
كند، با پاسخ نظامي مسكو مواجه خواهد شد. والري 
گراس��يموف گفته نيروهاي روس��يه، در صورت بروز 
چنين حمله يي، موشك هاي شليك شده را در آسمان 

رهگيري و سكوهاي پرتاب را نابود خواهد كرد. 
به گزارش رويترز، اين مقام ارش��د روس��يه تاكيد 
كرده چنانچه جان نظاميان روس در س��وريه به خطر 
بيفتد، مسكو انتقام خواهد گرفت. سرگئي وزير خارجه 
روس��يه، نيز هش��دار داده پيامدهاي حمله احتمالي 
امريكا عليه نيروهاي دولتي س��وريه مي تواند بس��يار 
جدي باشد. اين سخنان ساعاتي پس از تهديد نيكي 
هيلي نماينده اياالت متحده امريكا در س��ازمان ملل 
متحد، درباره احتمال اقدام يك جانبه واشنگتن براي 

اجراي آتش بس در غوطه شرقي عنوان شد. 
نيكي هيلي دوشنبه در نشست شوراي امنيت كه 
براي بررسي نحوه اجراي قطعنامه 2401 تشكيل شده 
بود، گفت: »درست مانند سال گذشته كه در واكنش 
به حمله ش��يميايي مرگبار ارتش س��وريه، با شليك 
موش��ك به يك پايگاه هوايي دولتي اين كشور حمله 
كرديم، امريكا همچنان آماده   اقدام اس��ت. اين گزينه 
برتر ما نيست، اما نش��ان داده ايم كه مي توانيم از اين 
گزينه استفاده كنيم و آماده چنين كاري هم هستيم.«
نيكي هيلي ضمن انتقاد از س��وريه و روس��يه كه 
به گفته وي »هرگز اراده ي��ي براي برقراري آتش بس 
نداش��ته اند«، اعالم كرده امريكا پيش نويس قطعنامه 
تازه يي را براي آتش بس فوري در س��وريه به ش��وراي 

امنيت س��ازمان ملل متحد ارائه كرده است. به گفته 
او متن اين پيش نويس س��اده و ال��زام آور بوده و قابل 

دور زدن نيست. 
نماينده امريكا در س��ازمان مل��ل همچنين ايران، 
روسيه و س��وريه را به نقض فاحش آتش بس توافقي 
در غوطه شرقي متهم كرده و گفته بود ارتش سوريه 
محموله هاي دارويي كاروان هاي س��ازمان ملل را نيز 
مصادره كرده اس��ت. پيش از نشست دوشنبه شوراي 
امنيت، امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، نيز 
تهديد كرده بود كه در صورت كاربرد سالح شيميايي 
كشنده به دست ارتش بشار اسد ارتش كشورش آماده 

حمله به سوريه است. 
با اين حال واسيلي نبنزيا سفير روسيه در سازمان 
ملل متحد، در نشس��ت شوراي امنيت اين سازمان با 
اعالم اينكه حومه دمشق بدل به كانون تروريسم شده 
از عملكرد دولت بش��ار اسد و روسيه حمايت كرده و 
گفته اس��ت: »دولت سوريه از هرگونه حقي براي رفع 

تهديد عليه شهروندان خود برخوردار است.«
در همين حال مش��اور رييس جمهوري روسيه به 
ش��بكه تلويزيوني »روس��يه 24« گفته جنگ داخلي 
س��وريه و عملي��ات نظامي كش��ورش در اين جنگ، 
به مس��كو فرص��ت داده تا هم��ه جنگ افزارهاي تازه 
طراحي ش��ده و ادوات نظام��ي از جمله س��وخو35، 
سامانه پدافند هوايي كوتاه برد و سيستم هاي ضدتانك 
را به ط��ور عملي آزمايش كند. والديمير كوژين گفته: 
»اين كه به شما بگويند به مدل و كتابچه جنگ افزارها 
نگاهي بيندازيد يك چيز اس��ت، اما اينكه س��الح  در 
جري��ان عمليات نظام��ي آزموده و ديده ش��وند، يك 

چيز ديگر است.« به گفته مشاور همكاري هاي نظامي 
والديمير پوتين، مس��كو قصد نداشته به وسيله جنگ 
سوريه تس��ليحات خود را به رخ بكشد اما ناچار بوده 
وارد اين جنگ شود، پس از مدرن ترين تسليحات خود 

استفاده  كرده است. 

 چرايي تشديد فشار امريكا
امريكا در ش��رايطي از احتمال حمله به دمش��ق 
صحبت كرده ك��ه ناظران بر اين باورن��د تهديد تازه 
واشنگتن مبني بر ورود به صحنه درگيري هاي سوريه 
و تكرار اتهام اس��تفاده دمشق از تسليحات شيميايي 
در غوطه ش��رقي، تالش��ي براي جلوگيري از تكميل 
پيروزي هاي دولت اس��د بر گروه هاي مسلح تكفيري 

است. 
ايرنا با اش��اره به اظهارات نيكي هيلي در ش��وراي 
امنيت سازمان ملل نوش��ته: ترسيم وضعيت ميداني 
سوريه تا حد زيادي گوياي چرايي تكاپوي امريكا براي 
جلوگيري از عمليات ارتش در غوطه شرقي است. بنا 
بر اعالن منابع س��وري، پيشروي هاي ارتش بشار اسد 
سريع بوده و نزديك به نيمي از غوطه شرقي آزاد شده 
اس��ت. در نخس��تين روزهاي هفته جاري رسانه ها از 
آزادي مصرابه خبر دادند؛ شهري كه جاده پيوند دهنده 
بخش ش��مالي و جنوبي غوطه شرقي را به هم وصل 
مي كند. با تصرف مصراب��ه، »دوما« يعني بزرگ ترين 
شهر حومه دمش��ق در محاصره نيروهاي دولتي قرار 
گرفت��ه و روز ب��ه روز عرصه فعاليت گروه هاي مس��لح 

تكفيري تنگتر مي شود. 
در وضعيت كنوني مهم ترين داليل مداخله جويي 

بازيگران غرب��ي و برخي دولت هاي عربي در تحوالت 
س��وريه، اوضاع نابسامان انس��اني در مناطق درگيري 
است. اين در حالي است كه دمشق اعالم كرده راه هاي 
خروج از مهلكه از س��وي دولت باز اس��ت و گروه هاي 
تروريس��تي با گلوله ب��اران راه هاي خ��روج مانع فرار 
غيرنظاميان مي شوند؛ ادعايي كه بعضا از سوي برخي 

رسانه هاي غربي چون رويترز نيز تاييد شده است. 
در تحليل سياسي رخدادهاي غوطه شرقي، برخي 
مقاومت گروه هايي نظير »جيش االس��الم« و »فليق 
الرحمن« را آخرين تالش ها براي حفظ اهرم هاي بازي 
عربس��تان در تحوالت س��وريه و حفظ پايگاهي براي 

تهديد پايتخت سوريه مي دانند. 
غوطه شرقي از س��ال 2013 تاكنون در محاصره 
ارت��ش س��وريه و نيروه��اي مقاوم��ت ب��وده ولي با 
پشتيباني هاي گسترده خارجي از گروه هاي مزبور و با 
وجود پيروزي نيروهاي دولتي در عرصه هايي چون نبرد 

حلب، حمص، تدمر و... دمشق و ساكنان آن از سوي 
غوطه شرقي هدف تهديدهاي مكرر قرار داشته اند. به 
همين خاطر تصرف غوطه شرقي و پاكسازي آن براي 
دولت سوريه و متحدان دمشق در حكم گامي مهم در 
جهت رهايي از تهديد تروريست هاست و اين موضوع 
نگراني هاي زيادي را براي بازيگران غربي بحران سوريه 

به وجود آورده است. 
در همين راستا و براي جلوگيري از پيروزي بزرگي 
كه اواخر پاييز پارسال براي نيروهاي دولتي در حلب 
به دست آمد و صحنه ميداني سوريه را متحول كرد، 
امريكايي ها به شكل جدي تري به ميدان آمده و عالوه 
بر ابزاره��اي ديپلماتيك در نهادهايي چون ش��وراي 
امنيت، از امكان تكرار حمالت نامشروع نظامي سخن 
مي گويند؛ رخدادي كه مي تواند به پيچيده تر ش��دن 
اوضاع سوريه بينجامد و با وجود ادعاهاي غربي فجايع 

انساني را در سوريه تشديد كند. 

گروه جهان  طال تسليمي  
منابع نزديك به دولت عربستان س��عودي اعالم 
كرده اند قرارگيري س��هام ش��ركت مل��ي نفت اين 
كشور )آرامكو( در فهرست شاخص هاي بين المللي 
به طور فزاينده دش��وارتر مي شود و با نامعلوم بودن 
نتيجه برنامه ها در اين زمينه، رياض درصدد عرضه 
اولي��ه عمومي س��هام آرامكو در ب��ازار داخلي اين 
كشور برآمده است. عربستان سعودي پيش تر قصد 
داشته بخش اندكي از سهام آرامكو را در بازارهاي 
مب��ادالت بين الملل��ي همچون لن��دن و نيويورك 

عرضه كند. 
به گ��زارش رويترز، منابع آگاه س��عودي اعالم 
كردن��د ري��اض همچن��ان روي كس��ب موقعيتي 
در بازاره��اي نوظه��ور حس��اب مي كن��د و بر اين 
باور اس��ت كه پيوستن به ش��اخص ام اس سي آي 
كش��ورهاي نوظهور در ماه ژوئن، مي تواند عالوه بر 
جذب س��رمايه گذاران از چين، ژاپن و كره جنوبي، 
به جذب س��رمايه هاي غربي ني��ز كمك كند. يك 
مقام رده  باالي آش��نا به روند فعاليت ها در زمينه 
عرضه عمومي س��هام آرامكو گفت: »فكر مي كنم 
درنهايت ش��رايط اين گونه ايج��اب كند كه عرضه 
عموم��ي س��هام آرامك��و در بازاره��اي بين المللي 
ص��ورت نگيرد.« عربستان س��عودي قص��د دارد تا 
سقف 5درصد از س��هام آرامكو را عرضه و احتماال 
ارزش كل��ي آرامكو را نزديك ب��ه 2 تريليون دالر 
ارزش گ��ذاري كن��د و بدين ترتي��ب، اين ش��ركت 
بزرگ ترين شركت نفتي از نظر جمع آوري سرمايه 

در بازار خواهد شد. 
خالد الفالح وزير انرژي س��عودي هفته گذش��ته 
گفت كه آرامكو مهم تر از آن اس��ت كه رياض خطر 
عرضه س��هام آن در فهرس��ت امري��كا را باتوجه به 
نگراني ه��ا درب��اره دعاوي قضايي بپذي��رد. در حال 
حاضر پرونده هايي عليه شركت هاي نفتي رقيب در 
پي نقش آنها در تغييرات آب و هوايي تش��كيل شده 
كه اين مساله عربستان را از پيش آمدن مخاطرات 

مشابه براي آرامكو نگران كرده است. 
فايننش��ال تايمز نوش��ت: مقامات س��عودي به 

همتاي��ان بريتانياي��ي خ��ود گفته اند ك��ه احتمال 
عرضه س��هام آرامكو در لندن وج��ود دارد، اما اين 
اتفاق در اوايل س��ال 2019 ممكن مي شود. اين در 
حالي اس��ت كه منابع س��عودي به رويترز گفته اند 
رياض اكنون بر عرضه س��هام شركت ملي نفت در 
فهرس��ت مبادالت داخلي يا همان تداول، متمركز 
شده اس��ت. الفالح هفته گذشته به سي ان ان گفت: 
»تنها چيزي كه امروز مي دانيم اين است كه تداول 
به عنوان ش��اخص اصلي مب��ادالت داخلي ما، محل 
كليدي عرضه س��هام آرامك��و خواهد بود. منتظريم 
تا اصالحات موردنياز براي پيوس��تن ما به شاخص 
ام اس س��ي آي ص��ورت بگي��رد و بدين ترتي��ب، در 
حالي كه ما براي جذب س��رمايه هاي بين المللي به 

عربستان س��عودي تالش مي كنيم، عرضه آرامكو در 
فهرست ش��اخص تداول به مثابه كاتاليزوري براي 

بازار سرمايه عمل خواهد كرد.«
عرضه عمومي سهام آرامكو بخش اصلي برنامه 
محمد بن س��لمان وليعهد س��عودي در راس��تاي 
ايجاد تنوع در اقتصاد نفت محور عربستان سعودي 
محسوب مي ش��ود و مي تواند بودجه دولت رياض 
را به مي��زان قابل توجهي افزاي��ش دهد و اين در 
حالي اس��ت كه كاهش جهاني بهاي نفت در چند 
سال گذش��ته به اقتصاد عربستان آسيب شديدي 
وارد ك��رده اس��ت. برنام��ه اوليه عرض��ه عمومي 
س��هام آرامكو تا پيش از پايان س��ال 2018 بود، 
اما آماده س��ازي مقدمات آن در پي شك و ترديدها 

درباره اينكه اصال آرامكو در بازارهاي بزرگ غربي 
عرضه شود يا خير، به تعويق افتاد. 

ش��اخص ام اس س��ي آي بازارهاي نوظه��ور اين 
پيشنهاد را مطرح كرده كه در پي يكسري اصالحات 
از سوي عربستان سعودي در بازار همانند باال بردن 
سقف مالكيت خارجي شركت ها، شاخص سهام اين 
كش��ور را به ط��ور كلي و نه فقط س��هام آرامكو، در 
فهرس��ت خود قرار دهد. ام اس سي آي تصميم خود 
را در اين زمينه در ماه ژوئن اعالم خواهد كرد و در 
صورت مثبت بودن نتيج��ه، طبقه بندي مجدد اين 
ش��اخص بازارهاي نوظهور در دو مرحله در ماه هاي 
مه و آگوس��ت 2019 ص��ورت خواهد گرفت. طبق 
نمونه به روز رس��اني ش��ده پيش��نهاد ام اس سي آي 

كه در ماه فوريه منتش��ر ش��د، عربستان س��عودي 
در ش��اخص بازارهاي نوظهور ام اس س��ي آي جمع 
مبلغ س��رمايه يي برابر ب��ا 124ميليارد دالر خواهد 
داش��ت كه بدين ترتيب وزن شاخص آن 2.3درصد 
و برابر با تايلن��د خواهد بود. برمبناي اين تصور كه 
در صورت عرضه عمومي س��هام آرامكو در شاخص 
تداول حدود 100 ميليارد دالر ديگر به جمع مبلغ 
سرمايه عربستان افزوده خواهد شد، وزن عربستان 
در شاخص ام اس سي آي به حدود 4درصد مي رسد 

كه بيشتر از وزن 3.4درصدي روسيه خواهد بود. 
اگر ام اس س��ي آي به عربستان سعودي موقعيتي 
در بازارهاي نوظهور اعطا كند، اين مساله به دليلي 
براي خ��ودداري رياض از عرضه س��هام آرامكو در 
بازارهاي بين المللي تبديل خواهد ش��د. در صورت 
قرارگيري شاخص تداول در فهرست ام اس سي آي، 
بودجه ه��اي  س��رمايه   از  4درص��د  اس��ت  الزم 
بازاره��اي  ش��اخص    در  منفع��ل  س��رمايه گذاري 
نوظهور به سهام عربس��تان سعودي اختصاص يابد 
تا س��رمايه گذاري ها با وزن مبلغ س��رمايه سعودي 
همخواني داش��ته باشد كه اين به معناي اختصاص 
حدود 13.6 ميليارد دالر به سهام سعودي از سوي 

سرمايه گذاران منفعل خواهد بود. 
در حالي كه چش��م انداز عرضه س��هام آرامكو در 
فهرست هاي لندن و نيويورك به تدريج محو مي شود، 
منابع آگاه س��عودي از ورود ش��اخص هنگ كنگ به 
صحنه به عنوان رقيبي براي شاخص هاي غربي خبر 
داده ان��د. در حال��ي كه بازار مبادالت لن��دن به بازار 
نيوي��ورك ارجحيت دارد، اما در قياس با هنگ كنك 
الزام براي افش��اي اطالعات حساس درباره آرامكو از 
سوي دو بازار غربي از سوي برخي مقامات و مشاوران 

سعودي يك مانع محسوب مي شود. 
عربستا ن سعودي دوشنبه اعالم كرد همچنان در 
حال بررس��ي گزينه هاي موجود براي عرضه سهام 
آرامكو اس��ت. تصميم نهايي در اين زمينه توس��ط 
محمد بن س��لمان گرفته خواهد شد كه مسووليت 
نظارت بر سياس��ت هاي نفتي و اقتصادي كش��ور را 

برعهده دارد. 

 نشست روساي بانك مركزي
شوراي همكاري خليج فارس 

 رنتزي از رياست
حزب دموكراتيك ايتاليا استعفا كرد

 پوتين با ۶۹ درصد آرا
پيروز انتخابات روسيه مي شود

گروه جهان 
نخست وزير سابق ايتاليا در پي شكست سنگين در انتخابات پارلماني، رسما كناره گيري 
خ��ود را از رهبري حزب چپ ميانه دموكراتيك اعالم كرد. رهبر موقت اين حزب تاكيد 
دارد از طرح ماتئو رنتزي تبعيت كرده و بدون پيوستن به دولت آتي در جايگاه اپوزيسيون 
قرار خواهد گرفت. به گزارش آسوشيتدپرس، هيچ حزب يا ائتالفي نتوانست در انتخابات 
پارلماني چهارم مارس در ايتاليا اكثريت قاطع آرا را به دست آورد تا اينكه بتواند به تنهايي 
دولت تشكيل دهد. اكنون مذاكرات مشخص خواهد كرد كه جنبش ضد تشكيالتي پنج 
ستاره كه بيشترين آرا را دارد موفق به تشكيل يك دولت باثبات مي شود يا ائتالف جناح 
راست گرا به رهبري ليگ ضد مهاجرت كه كنترل بيشترين كرسي هاي پارلماني را دارد 
دولت تش��كيل مي دهد. جنبش 5 ستاره 32 درصد كرسي ها را به خود اختصاص داده، 
اما عملكردش هنوز مشخص نيس��ت. مائوريزيو مارتينا، رهبر موقت حزب دموكراتيك 
مي گويد حزب ليگ و جنبش پنج س��تاره اكنون ديگر بهانه يي ندارند و بايد مسووليت 
تش��كيل دولت را بپذيرند. ماتئو س��الويني، رهبر حزب لگا نورد )ليگ شمالي( دوشنبه 
احتمال تشكيل دولت با حزب دموكراتيك يا پائولو جنتيلوني نخست وزير كنوني را رد 
كرد. اين اتفاق پس از آن افتاد كه اصلي ترين رقيب او س��يلويو برلوس��كني نخست وزير 
س��ابق ايتاليا خواستار حمايت حزب دموكراتيك ش��د تا انتخابات جديد برگزار نشود. 
سالويني پس از نشس��ت با حزبش به خبرنگاران گفت: »ايتاليايي ها به ما راي نداده اند 
كه دوباره رنتزي را به دولت بازگردانيم. آيا فكر مي كنيد حاميان حزب ليگ مي خواهند 
جنتيلوني در قدرت باشد؟« پارلمان جديد 23 مارس نخستين جلسه را تشكيل مي دهد. 
اصلي ترين وظيفه آن انتخاب روساي دو مجلس خواهد بود كه چشم انداز پويايي حزبي 
در داخل پارلمان را مش��خص مي كند. رس��انه هاي ايتاليايي گ��زارش مي دهند تنها راه 
برون رفت از بن بس��ت پارلماني شايد تش��كيل يك دولت وحدت ملي با مشاركت تمام 
احزاب اصلي باشد. سالويني اخيرا گفته كه ليگ بايد كنترل يكي از مجلس ها و جنبش 
پنج ستاره كنترل يكي ديگر از مجلس ها را برعهده بگيرد. با وجود اين ، فورزا ايتاليا كه به 
دنبال برقراري رابطه با چپ ميانه )دموكراتيك( است، پيشنهاد داد تا محافظه كاران از يك 

نامزد حزب دموكراتيك براي يكي از مجلس هاي پارلمان حمايت كنند. 

گروه جهان 
كويت سه ش��نبه ميزبان نخس��تين نشست روس��اي بانك مركزي و نهادهاي پولي 
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بود. به گزارش ايرنا، 9ماه پس از بروز تنش 
ميان اعضاي ش��ورا همكاري خليج فارس در 9ماه گذشته، نشست كويت در چارچوب 
ش��صت ونهمين كميته روس��اي بانك مركزي و نهادهاي پولي برگزار  ش��د. گفته شده، 
ش��ركت كنندگان در اين نشست با ش��يخ صباح االحمد الجابر الصباح امير كويت، ديدار 
كردند. در اين ديدار عبداللطيف بن راشد الزياني دبيركل شوراي همكاري خليج فارس 
هم حضور داش��ته است. منابع مطلع گفته اند امير كويت اميدوار است با گردهم آوردن 
اعضاي شوراي همكاري خليج فارس مانع از افزايش تنش ميان اعضاي اين شورا شود. 
قرار بود در نشست كويت پيرامون ثبات پولي و راه هاي توسعه زيرساخت هاي آن ميان 
اعضاي شوراي همكاري خليج فارس تبادل نظر شود. در اين نشست همچنين درباره نظام 
پيش��نهادي بانكي كويت بحث شده اس��ت. بانك مركزي كويت در حال كار روي ايجاد 
يك نظام جديد موسوم به »نظام پرداخت مدرن كويت« براي خدمت به بخش خدمات 
مالي و تسهيل روند ارتباط با كشورهاي خليج فارس و حمايت از نظام بانكي ديجيتال در 
آينده است. برگزاري اين نشست در حالي صورت مي گيرد كه عربستان، بحرين و امارات 
پنجم ژوئن 2017 با متهم كردن قطر به حمايت از تروريس��م روابط خود با اين كش��ور 
را قطع كردند و راه هاي زميني، دريايي و هوايي خود با قطر را هم بستند. بانك مركزي 
قطر، بهمن ماه گذش��ته عربستان و امارات عربي متحده را به تالش براي كاهش ارزش 
پول ملي اين كشور از طريق دستكاري غيرقانوني در بازار متهم كرد. بانك مركزي قطر 
در نامه يي به سازمان هاي ناظر جهاني، اعالم كرد كه تحت تاثير قرار دادن اوراق بهادار، 
كاهش سپرده گذاري در بانك ها با هدف ايجاد كمبود نقدينگي و ضرر رساندن به قطر در 
بازارهاي مالي به خصوص در امريكا از جمله اهداف اين اقدام غيرقانوني عربستان و امارات 
اس��ت. قطر همچنين يك شكايت حقوقي گسترده عليه كشورهاي عربستان، بحرين و 
امارات در زمينه تحريم تجاري دوحه نزد سازمان تجارت جهاني مطرح كرده است. علي  
الوليد الثاني مدير دفتر سازمان تجارت جهاني قطر، گفته: »ما همواره خواهان گفت وگو 

هستيم و اين بخشي از استراتژي ما براي مذاكره است.«

گروه جهان 
براس��اس نظرس��نجي هاي نهاي��ي پوتين 65 س��اله مي توان��د با 69 درص��د آرا در 
انتخابات رياس��ت جمهوري يك شنبه 18 مارس روس��يه بدون كمك پيروز شود و دور 
چهارم رياس��ت جمهوري خود را آغاز كند. به نوشته روزنامه ديلي ميل، والديمير پوتين 
رييس جمهوري روسيه از همان آغاز كمپين انتخابات با كمترين تالشي فعاليت خود را 
آغاز و از مناظره با اپوزيسيون امتناع كرده است. الكسي ناوالني رهبر اصلي اپوزيسيون 
روس��يه به اتهام تقلب از رقابت در اين انتخابات منع ش��ده و اين در حالي اس��ت كه به 
عقيده بسياري از ناظران اين انتخابات با تقلب همراه خواهد بود. پيروزي حتمي پوتين، 
نبودن رقيب چش��مگير و كمپيني بدون جنجال فراوان باعث ش��ده تا اين باور عمومي 
ب��ه وجود بيايد كه اين انتخابات به نف��ع پوتين با تقلب همراه خواهد بود. اين در حالي 
اس��ت كه يك مقام ارشد روسي اعالم كرده نمايندگان دست كم 52 سفارت كشورهاي 
خارجي در مسكو بر روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري آتي روسيه نظارت خواهند 
كرد. الكس��اندر كليوكين عضو كميس��يون مركزي انتخابات روسيه گفت سفارت هاي 
خارجي در مس��كو خواس��تند كه در ليس��ت ناظران انتخابات حضور داشته باشند كه 
اين خواس��ته پذيرفته شده اس��ت. پوتين حتي هنوز رويكرد سياسي خود را براي دوره 
جديد رياست جمهوري نيز منتشر نكرده است، اما طبق نتايج نظرسنجي صورت گرفته 
توس��ط »VTsIOM«، 90درصد از افرادي كه از سياست هاي پوتين مطلع هستند با 
وي موافق هستند. انتظار مي رود كه پاول گرودينين كانديداي ميليونر حزب كمونيست 
با 7يا8درصد آرا در مقام دوم قرار بگيرد. ملي گرايان افراطي 5درصد و كسنيا سوبچاك 
يك يا 2درصد آرا را از آن خود مي كنند و ديگر رقباي پوتين آرايي را به دست نمي آورند. 
ميزان آراي پوتين از زمان آغاز كمپين از 77درصد كاهش يافته، اما محبوبيت او هنوز 
هم باالس��ت و پيش بيني مي شود با 69 درصد محبوبيت پيروز انتخابات شود. تالش ها 
براي كشاندن راي دهندگان به صندوق هاي راي شامل انتشار تصويري نامتعارف از همسر 
يكي از سياستمداران و يك موزيك ويدئو از سوي يك گروه موسيقي دختران مي شود. 
تالش ديگر از س��وي 300 راننده است كه چراغ هاي خودروهايشان را براي شكل دادن 
تصويري از پوتين در شب هنگام در شهر خاباروفسك در شرق دور روسيه به كار بردند. 
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پرونده8
 پرداخت ۱۳۸۹ميليارد تومان 

خسارت كشاورزي 
قائم مقام صن��دوق بيمه محصوالت كش��اورزي گفت: 
در س��ال 96 تا به ام��روز 1389 ميليارد تومان خس��ارت 
در بخش هاي مختلف كش��اورزي پرداخت شده و تنها 40 
ميليارد تومان از مطالبات مرغداري هاي خس��ارت ديده از 
آنفلوآنزاي پرندگان باقي مانده اس��ت. ابراهيم حس��ن نژاد، 
در پاس��خ به اينكه در س��ال 96 چه ميزان از خسارت هاي 
باغداران، زارعان و بخش دامي پرداخت ش��ده است،  گفت: 
از ابتداي فروردين سال 96 تا به امروز يعني 22 اسفندماه 
يك هزار و 389 ميليارد تومان خسارت پرداخت شده كه 
بيشترين خس��ارت مربوط به بخش باغات بوده است. وي 
در پاس��خ به اينكه آيا بدهي از مطالب��ات مركبات كاران و 
چاي كاران از س��ال گذش��ته باقي مانده با رد اين موضوع 
گفت: هيچ باقي مانده بدهكاري از س��ال گذشته به كسي 
نداري��م. قائم مقام صندوق بيمه محصوالت كش��اورزي در 
مورد آخرين وضعيت پرداخت خس��ارت به مرغداري هايي 
ك��ه ناش��ي از آنفلوآنزاي ح��اد پرندگان ط��ي 6 ماه اخير 
خسارت ديده اند، گفت: از ابتداي فروردين امسال تا به امروز 
187 ميليارد تومان خس��ارت براي آنفلوآنزا به مرغداري ها 
پرداخت كرده ايم و تنها 40 ميليارد تومان ديگر باقي مانده 
است كه مربوط به خس��ارت هاي اخير است كه به تازگي 
ثبت و ضبط ش��ده اس��ت. حس��ن نژاد همچنين در پاسخ 
به س��وال ديگر خبرنگار فارس كه شنيده مي شود بودجه 
صندوق محصوالت كشاورزي در سال 97 كاهش يافته، با 
تاييد اين موضوع گفت: دولت در بودجه پيش��نهادي خود 
به مجلس همان ميزان بودجه پيشنهادي سال 96 را ارائه 
كرده بود اما مجل��س 400 ميليارد تومان بودجه صندوق 
بيم��ه محصوالت كش��اورزي را در س��ال 97 كاهش داده 
است. صندوق بيمه كشاورزي از جمله صندوق هاي بيمه يي 
است كه از محل بودجه دولتي براي پرداخت خسارت هاي 
باغداران، دامداران و زارعان با ريسك باال فعاليت مي كند و 
س��االنه دولت رقم زيادي را از بودجه دولتي براي پرداخت 

خسارت به اين صندوق اختصاص مي دهد. 

  صرفه جويي آب
با سامانه هاي نوين آبياري

مجري طرح س��امانه هاي نوين آبي��اري وزارت جهاد 
كش��اورزي از صرفه جويي 1. 27 ميليارد متر مكعب آب 
با اجراي 288 هزار و 341 هكتار سامانه هاي نوين آبياري 
در سال جاري خبر داد. به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، 
عب��اس زارع با اعالم اين خبر گفت: اجراي اين س��طح از 
سيس��تم آبياري نوين حداقل 30 درصد افزايش عملكرد 
محصوالت كشاورزي و 2۵ درصد كاهش مصرف سم، بذر 
و كود ش��يميايي را به دنبال خواهد داشت. وي افزود: از 
ابتداي سال 96 تا پايان بهمن ماه 146 هزار و 949 هكتار 
از اراضي كش��اورزي به سيستم هاي نوين آبياري تجهيز 
شده اند. مجري طرح سامانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد 
كشاورزي خاطرنشان كرد: عالوه براين، در سال مالي 96 
ميزان 141 هزار و 392 هكتار از پروژه هاي سيستم آبياري 
نوين در اراضي كش��اورزي كشور در حال اجرا است. زارع 
مجموع پروژه هاي مربوط به سيستم هاي نوين آبياري را 
در سال جاري 17 هزار و 360 مورد عنوان كرد. وي يادآور 
شد: براي انجام پروژه هاي اجرا شده تا ماه گذشته 1۵۵9 
پيمانكار ذي صالح، 306 مشاور و 428 توليد كننده لوله 
و لوازم و تجهيزات آبياري مجاز به كارفرمايي بهره برداران 
استفاده شده است. مشاور وزير جهاد كشاورزي، مجموع 
اراضي تجهيز شده به سيستم هاي نوين آبياري از ابتداي 
اجراي طرح تا پايان بهمن ماه س��ال 96 را يك ميليون و 
748 هزار و 29 هكتار عنوان كرد. به گفته وي استان هاي 
فارس با 21 هزار و 7۵7 هكتار، اصفهان 12 هزار و 423 
هكتار و همدان با 7714 هكتار بيش��ترين سطح اجراي 

سيستم آبياري نوين را به خود اختصاص داده اند. 

  اختصاص ۲۰۰ ميليون دالر
به طرح هاي آبخيزداري

رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: 
نقشه كاداستر 30 ميليون هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي 
كشور تهيه و 20 ميليون هكتار از اين اراضي براي حمايت 
و حفاظت به بهره برداران واگذار شده است. به گزارش ايلنا، 
خليل آقايي رييس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كش��ور در مراس��م تقدير از نمونه هاي منتخب ملي منابع 
طبيعي، اظهار داش��ت: نقشه كاداستر 30 ميليون هكتار از 
عرصه هاي منابع طبيعي كش��ور تهيه و 20 ميليون هكتار 
از اين اراضي براي حمايت و حفاظت به بهره برداران واگذار 
ش��ده است. وي تصريح كرد: طرح كاداستر مناطق جنگلي 
سال آينده اجرا مي شود. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: 
براساس گزارش فائو، مساحت جنگل هاي ايران در سال هاي 
اخير 1۵0 هزار هكتار افزايش يافته است. آقايي تاكيد كرد: 
طرح توقف بهره برداري از جنگل هاي ش��مال سال 97 اجرا 
مي شود. رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
با اش��اره به اختصاص 200 ميليون دالر از صندوق توسعه 
ملي ب��راي اجراي طرح ه��اي آبخي��زداري در بودجه 97، 
خاطرنش��ان كرد: پروژه هاي آبخيزداري سال آينده در همه 
شهرستان ها اجرا مي شود. در اين مراسم با حضور وزير جهاد 
كشاورزي از نمونه هاي منتخب ملي منابع طبيعي با اهداي 

لوح و تنديس تقدير شد

  انتقال كشت گياهان آب بر
به گلخانه

معاون آب و خاك وزير جهاد كشاورزي گفت: با اجراي 
290 هزار متر هكتار آبياري تحت فشار در سال 96 رقمي 
حدود يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب در بخش 
كش��اورزي صرفه جويي ش��ده اس��ت. علي مراد اكبري در 
گفت وگو با خبرنگار فارس، در مورد آخرين وضعيت اجراي 
طرح هاي آبياري نوين در سال 96 خاطرنشان كرد: امسال 
حدود 290 هزار هكتار آبياري تحت فش��ار در حال اجرا 
داريم كه اميدواريم تا پايان سال مالي يعني تير ماه 97 اين 
طرح ها به اتمام برس��د. وي اضافه كرد: به ازاي اجراي هر 
هكتار آبياري تحت فشار 4 هزار مترمكعب آب صرفه جويي 
مي شود كه طبق يك محاسبه سرانگشتي مي توان گفت، 
يك ميليارد و 200 ميلي��ون مترمكعب آب در اين حوزه 
صرفه جويي ش��ده اس��ت. معاون حجتي در پاسخ به اين 
سوال كه چه فكري براي كشت نشدن محصوالت آب بري 
همچون هندوانه در اس��تان هاي كم آب مانند سيستان و 
بلوچستان يا خراسان رضوي كرده ايد، گفت: ما نمي توانيم 
به كشاورز بگوييم كه هيچ محصولي را كشت نكند، بلكه 
سياست ما اين است كه كشت گياهان آب بر را به فضاهاي 
كنترل ش��ده )گلخانه( ببريم و اكنون توسعه گلخانه هاي 

كشور به شدت در حال اجراست. 

اخبار كشاورزي

نقدي بر اقتباس از نظريات غربي 

تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي با الگوي بومي
سيد محمد جواد قربي  

كارشناسي ارش�د انديشه سياسي پژوهشكده 
امام خميني و انقالب اسالمي   

برخي محققان در برخي نوش��تارهاي تخصصي 
از نظريه هاي غيربومي براي تبيين اقتصاد مقاومتي 
بهره گرفتند، اما كاربست اين نظريه ها براي توصيف، 
ارائ��ه مدل نظري و تبيين مفهومي اقتصاد مقاومتي 
تا حدودي نارس��ا و غيربومي است. به همين منظور 
در اين نوشتار سعي داريم به نقد و ارزيابي ايده هاي 
غرب��ي اقتصاد در توصيف مفهوم��ي و نظري اقتصاد 

مقاومتي بپردازيم. 
برخي محققان با بهره گيري از نظريات اقتصادي 
مطرح ش��ده در غرب تالش داش��تند تا مدلي نظري 
ب��راي اي��ده اقتص��اد مقاومت��ي بيابن��د و در برخي 
نوش��تارهاي تخصصي از نظريه ه��اي غيربومي بهره 
گرفتند، اما كاربس��ت اين نظريه ها ب��راي توصيف، 
ارائ��ه مدل نظري و تبيين مفهومي اقتصاد مقاومتي 
تا حدودي نارس��ا و غيربومي است. به همين منظور 
در اين نوش��تار كوتاه سعي خواهيم كرد تا به نقد و 
ارزيابي ايده هاي غربي اقتصاد در توصيف مفهومي و 

نظري اقتصاد مقاومتي بپردازيم. 
برخ��ي از نقده��اي مرب��وط به اقتب��اس اقتصاد 

مقاومتي از نظريات غيربومي به شرح زير است: 
 ال�ف. ع�دم همخوان�ي اصطالح�ات غرب�ي

با محتواي جامعه اسالمي
در خصوص اين رويكرد در ابتدا بايد اذعان داشت 
كه معن��اي اصطالح��ات و ادبيات اقتص��ادي كه از 
غرب گرفته مي ش��ود، براي آنها طراحي ش��ده است 
و ب��ه ظاهر، معن��اي زيبايي براي جامع��ه ما خواهد 
داش��ت اما اين مساله مطرح اس��ت كه محتواي آن 
با ش��رايط جامعه ايراني و فرهنگ اس��المي تناسب 
دارد ي��ا خير؟ امام خميني)ره( در اين خصوص بيان 
مي دارن��د: »الف��اظ در زمان ما معاني خ��ودش را از 
دس��ت داده است اصاًل. الفاظ خيلي الفاظ خوشگلي 
اس��ت، خيلي بزك كرده اس��ت، لكن محتوا ندارد!... 
اصاًل الفاظ معناي خودش را از دست داده. لفظ يك 
لفظي است، معنا معلوم نيست اين باشد.« ايشان در 
جمله يي مشابه مي فرمايند: »همه اش همان الفاظي 
است كه خيلي لفْظ غلنبه است و جالب است، نقاشي 
شده است الفاظ اما اين الفاظ را روي چه گذاشتند؟ 
وقتي زي��ر اين لفظ را مي بينيم چ��ه دارد؟ كي چه 
چي��ز را معرفي مي كند؟ وقتي زير پرده را مي بينيم، 

مي بينيم محتوا ندارد!«
در اي��ن راس��تا، ام��ام خميني)ره( ب��ه اين نكته 
تاريخي در حيات سياس��ي ايران اشاره مي كنند كه 
قدرت هاي بزرگ با استعانت از عناصر وابسته خويش 
س��عي مي نمايند كه با بهره گيري از الفاظ فريبنده و 
به ظاهر مطابق با نيازهاي فعلي اش��خاص و جامعه، 
مملك��ت را رو به تباهي ببرن��د و بر ناكارآمدي نظام 
سياسي بيفزايند. ايشان در خصوص تاثير استفاده از 
اصطالحات مدرن و منطبق با ادبيات غربي در رژيم 

پهلوي بيان مي دارند: 
»با اسم هاي فريبنده، با الفاظ  بزك كرده مملكت 
م��ا را رو به خرابي بردند. باالتر از همه جوانهاي ما را 

فاسد كردند. نيروي انساني ما را به عقب نشاندند.«
 ب. تمايز مبادي فرانظري در واژگان اسالمي 

و غربي
ج��داي از تاثي��ر ب��ه كارگي��ري ادبي��ات غربي 
در جامع��ه ايران��ي، مبان��ي و مب��ادي فرانظري اين 
اصطالحات ب��ا ارزش هاي دين��ي و فرهنگي جامعه 
ايراني همخواني ندارد زي��را اكثر اين اصطالحات از 
دامنه ليبرال دموكراس��ي و نظام هاي رفاهي بيرون 
آمده ان��د و رويكردي مادي گرا به اقتصاد، فرهنگ و 
سياس��ت دارند و رويكرد رحمان��ي و معنوي در آنها 
دي��ده نمي ش��ود. در برخي ظواه��ر، مولفه ها و ابعاد 
ممكن اس��ت ش��باهت هايي ميان نظريات و ادبيات 
اقتصادي غيربوم��ي با نظريات و اصطالحات ميهني 
وجود داش��ته باش��د ولي اصول و مباني موجود در 
نظريات و واژه هاي ادبيات اقتصادي اس��المي-ايراني 
متف��اوت از رويكرد غربي و مادي آن اس��ت. در اين 
خص��وص مي ت��وان به نتيج��ه يك بررس��ي علمي 
اش��اره كرد، مبني بر اين ك��ه؛ در چند دهه اخير، با 
توجه به ناكامي نظريات كالس��يك و مدرن توس��عه 
در برآوردن نيازهاي راس��تين بشري، ايده و مفهوم 
خطي توس��عه در نظريات و مكاتب مسلط توسعه به 
چالش كش��يده ش��ده و معاني و تفاسير جديدي از 
توس��عه با محوريت فرهنگ و انسان و اهميت تقدم 
كارگزاري ملت بر دولت، عرضه شد كه در اصطالح به 

نظريات پساتوسعه مشهور گرديده است. در ايران نيز 
با درك اين واقعيت و س��نجه هاي صحيح از شرايط 
موجود جهاني در اين عرصه، مفهوم اقتصاد مقاومتي 
از س��وي مقام معظم رهبري ب��راي برونرفت اقتصاد 
ايران از معضالت كنوني مطرح گرديده است. اگرچه 
اين دو رويكرد در برخي جهت گيري ها، مانند طرد و 
نفي بسياري از مولفه هاي الگوي مدرنيستي توسعه، 
مانند تك خطي ب��ودن، ن��گاه تقليل گرايانه، تبعات 
ويران كننده زيست محيطي و اخالقي آنها و نيز تاكيد 
بر توسعه بومي، محلي، مقوله فرهنگ، اخالق توسعه 
و غيره س��نخيت هايي دارند، اما از منظر شالوده هاي 
روش شناس��ي،  معرفت شناس��ي،  هستي شناس��ي، 
ارزش شناسي و غايت شناسي، تفاوت هاي بنياديني با 
يكديگر دارند. با اين اوصاف، نمي توان اقتصاد مقاومتي 
را با تكيه بر انديشه ها، نظريات و دكترين هاي اقتصاد 
سرمايه داري بنا نهاد. بايد نوآوري و بومي سازي كرد؛ 
به گونه يي كه نظريات اقتصادي مبتني بر موازين و 

ارزش هاي حاكم بر اقتصاد اسالمي باشند. 
نگ��رش به انس��ان، هس��تي، طبيع��ت و ارتباط 
فيمابين آنها در اقتصاد اس��المي با نظريات توسعه و 
اقتصادي غربي كه عموما ليبرال و مادي گرا هستند، 
تمايز فراواني دارد و همين امر منجر به تفاوت ها در 
غايت، ابزار، روش ها و... در نظريه اقتصاد مقاومتي با 
الگوي فنريت اقتصادي و تاب آوري اقتصادي است. 
 پ. لزوم بومي سازي علوم و شجاعت علمي

رهب��ران انقالب اس��المي بر بومي س��ازي علوم 
تاكي��د دارن��د و معتقدند كه ش��جاعت و ش��هامت 
علم��ي الزم��ه پيش��رفت متعالي در نظام اس��المي 
اس��ت. شعار بومي س��ازي علوم، بيان گر بهترين نوع 
مواجهه ايران اسالمي با علوم نوين غربي است. طي 
دو قرن واردات گس��ترده و بي رويه اين علوم اكنون 
در ش��رايطي قرار گرفته ايم كه ماحصل آموزش اين 
دانش ها در دانشگاه، ايجاد تعارضات بنيادين با سير 
طبيعي جامعة ايراني اس��ت. بومي سازي علوم، رفع 
همين تع��ارض را وجهه همت خويش ق��رار داده و 
درصدد اس��ت با طراحي الگويي به انطباق اين علوم 
با نيازهاي اصلي داخلي بپردازد. رهبر معظم انقالب 
اسالمي درخصوص ش��جاعت علمي بيان مي دارند: 
»آنچه كه اساتيد ما براي پيشرفت علم، وجهه همت 
خودشان بايد قرار بدهند، اواًل »شجاعت علمي« در 
همه بخش هاس��ت؛ هم در بخش هاي علوم انساني، 
ه��م در بخش هاي علوم تجرب��ي، هم در بخش هاي 
نزدي��ك به عمل و فناوري، و هم در بخش هاي علوم 
پاي��ه. نظريه را دنبال كنند، توليد كنند، خلق كنند، 
ابداع كنند، نقد كنند؛ چشم  بسته و تقليدي نبايد كار 

را دنبال كرد.«
در ادامه بيان مي كنند كه »مشكل ما در گذشته 
هميش��ه اين بوده كه در زمينه هاي مختلف در همه 
زمينه هاي علمي چشم  بس��ته و تقليدي نگاه كرديم 
كه ببينيم غربي  ها چه مي گويند. درس��ت است كه 
غربي  ه��ا حد اقل دو ق��رن، دو قرن و ني��م از ما در 
حركت علمي جلوتر بودند و به مناطق خيلي عجيب 

و باورنكردني  اي هم رسيدند؛ در اين ترديدي نيست. 
م��ا هم عقب مانديم؛ با همه افتخارات گذش��ته  مان، 
به خاطر تنبلي  ها و سوءسياس��ت ها؛ در اين ترديدي 
نيست. ما از شاگردي كردِن پيش كسي كه بلد است، 
ننگمان نمي  آيد؛ ولي مي  گوييم نبايد فكر كنيم كه ما 
هميشه بايد شاگرد بمانيم. معناي اين نگاه تقليدي، 

اين است: ما هميشه بايد شاگرد بمانيم.«
بر همين اس��اس اس��ت كه رهبر انقالب اسالمي 
تاكيد دارند كه »نوآوري الزم اس��ت. اعتماد به نفِس 
ش��خصي و اعتم��اد به نفِس ملي در اس��اتيد ما، يك 
ضرورت است. اوال، اس��تاد ما شخصا اعتماد به نفس 
داش��ته باش��د و كار علمي بكند. به آن كار علمي  اش 
تكيه بكند و افتخار كن��د. ثانيا، اعتماد به نفِس ملي 
داشته باشد. به قابليت و توانايي هاي اين ملت اعتماد 
داش��ته باشد. اگر اين معنا در يك استاد وجود داشته 
باش��د، اين س��رريز خواهد ش��د در محيط درس، در 
كالس درس، در انتق��ال به دانش��جو و تاثير تربيتي 
خ��ودش را خواهد گذاش��ت. و ثالثاً پ��ركاري؛ ما يك 
مقداري از ناحيه كم  كاري هايمان و تنبلي  هايمان در 
بخش ها و سطوح مختلف ضربه خورديم. بايد كار كرد 
و از كار نبايد خس��ته ش��د. بنابراين نوآوري و ابتكار، 
شجاعت علمي، اعتماد به نفس شخصي و ملي و كاِر 

متراكم و انبوه، عالج كارِ پيشرفت علمي ماست.«
از اي��ن رو صاحب نظ��ران و محقق��ان ايراني بايد 
تالش كنند براي تبيين انديشه هاي رهبران انقالب 
اس��المي به جاي بهره گيري از انديش��ه ها و نظريات 
غربي كه داراي مباني و اصول متناسب با ارزش هاي 
جوام��ع ليبرالي و غربي هس��تند، از نظريات بومي و 
مس��تخرج از منابع اصيل اس��المي اس��تفاده كنند. 
با ش��هامت و ش��جاعت علمي مي توان انديشه هاي 
اقتصادي رهبر معظم انقالب اس��المي را براس��اس 
داش��ته هاي قرآني، حديثي، روايي و س��يره اسالمي 
مفصل بندي و تئوريزه نمود و احتياجي به گش��ت و 
گذار در ادبيات اقتصاد ليبرالي براي شاخص س��ازي 

انديشه هاي بزرگان اسالمي نيست. 
 ت. واژه گزيني بومي

به جاي استفاده از ادبياتي نظير فنريت اقتصادي، 
اقتصاد ترميمي و... غيره مي توان از منابع اس��المي 
استفاده نمود. آيت اهلل خامنه اي قبل از مطرح نمودن 
اقتصاد مقاومت��ي، چنين هش��داري را در خصوص 
موضوع توسعه داده اند و اعتقاد داشتد كه اين موضوع 
در اقتصاد متعارف داراي مباني، ارزش و اصول خاص 
خودش است و ما براي جلوگيري از سوءتفاهم ها، از 

ادبيات اصيل اسالمي و ايراني استفاده مي نماييم و از 
اين رو، واژه پيشرفت جايگزين و بديل مناسبي براي 
توسعه در ادبيات اقتصادي و دانشگاهي كشور شد كه 
با ارزش هاي جامعه ايراني، فرهنگ انقالب اسالمي و 
دفاع مقدس و مباني اقتصاد اسالمي همخواني دارد. 
ايش��ان در خصوص اهميت واژه گزيني اصطالحات 
در اقتص��اد و لزوم انتخاب صحيح كلمات براس��اس 
ارزش ه��اي ديني و فرهنگي بي��ان مي دارند: »كلمه 
پيشرفت را ما با دقت انتخاب كرديم؛ تعمداً نخواستيم 
كلمه توسعه را به كار ببريم. علت اين است كه كلمه 
توس��عه، يك بار ارزش��ي و معنايي دارد؛ التزاماتي با 
خودش همراه دارد كه احياناً ما با آن التزامات همراه 
نيستيم، موافق نيستيم. ما نمي خواهيم يك اصطالح 
جاافت��اده متعارف جهاني را ك��ه معناي خاصي را از 
آن مي فهمن��د، بياوريم داخل مجموعه كار خودمان 
بكني��م. ما مفهومي را كه مورد نظر خودمان اس��ت، 
مط��رح و عرضه مي كنيم؛ اين مفهوم عبارت اس��ت 
از »پيش��رفت«. معادل معناي فارس��ي پيشرفت را 
مي دانيم؛ مي دانيم مراد از پيشرفت چيست. تعريف 
هم خواهيم كرد كه منظور ما از اين پيش��رفتي كه 
در فارس��ي معنايش روشن است، چيست؛ پيشرفت 
در چه س��احت هايي است، به چه س��متي است. ما 
اين وام نگرفتن مفاهي��م را در موارد ديگري هم در 
انقالب داش��ته ايم. ما از كلمه »امپرياليسم« استفاده 
نكرديم؛ كلمه »استكبار« را آورديم. ممكن است يك 
زوايايي در معناي امپرياليس��م وجود داش��ته باشد 
كه مورد نظر ما نيس��ت. حساسيت ما روي آن زوايا 
نيس��ت؛ حساس��يت ما روي آن معنايي است كه از 
كلمه »اس��تكبار« به دست مي آيد. لذا اين را مطرح 
كردي��م، در انقالب جا افتاد؛ دنيا هم امروز منظور ما 

را مي فهمد. و همچنين مفاهيم ديگري.«
از اي��ن رو، هر انقالبي براي ت��داوم خود نيازمند 
توليد و بازپروري انديشه است. اگر انقالب ها نتوانند 
در پاسخ به نيازهاي جديد توليد انديشه  كنند، ارتباط 
خود با زمان و زمانه را از دست داده و با خطر تحجر 
و واپس گرايي مواجه مي ش��وند. از سوي ديگر تجربه 
تاريخي ايران نش��ان داده است كه تحميل واژه هاي 
دش��من بر نهضت ها و حركت ه��اي انقالبي در طول 
تاريخ س��بب انحراف آنها شده است. به همين دليل 
يكي از هش��دارهاي مستمر رهبر انقالب اسالمي بر 
مراقبت از كلمات و واژه سازي در مسير حفظ انقالب 
بوده اس��ت. پس هر انقالب نيازمند ادبيات سياسي، 
اقتص��ادي و فرهنگي مخصوص به خود نيز هس��ت. 

رهبر معظم انقالب اس��المي در اين خصوص چنين 
مي فرماين��د: »يكي از چيزهايي ك��ه در هر حركت 
عموم��ي و در هر نهضت الزم اس��ت، اين اس��ت كه 
بر اس��اس تفكرات و مباني پايه يي اين نهضت و اين 
جريان، هم بايستي »واژه سازي« بشود، هم بايستي 
»نهادس��ازي« بش��ود. وقتي يك فكر جديد... مطرح 
مي شود، مفاهيم جديدي را در جامعه القاء مي كند؛ 
لذا اين حركت و اين نهضت بايد واژه هاي متناس��ب 
خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه هاي بيگانه وام گرفت، 
فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند.«

با اين اوصاف، اين سوال در مقابل صاحب نظران 
ايراني مطرح مي شود؛ زماني كه رهبر معظم انقالب 
اسالمي در خصوص مباحث اقتصادي، نظريه و حرف 
تازه يي را مطرح مي س��ازند چه احتياجي وجود دارد 
كه براي تبيين انديشه ايش��ان از اصطالحات غربي 
و غيربومي اس��تفاده نماييم؟ اقتص��اد مقاومتي يك 
اصطالح برآمده از آموزه هاي اسالمي و فرهنگ ايراني 
است پس چرا بايد آن را در قالب هاي ادبيات اقتصادي 
غرب مطرح كرد؟ توجه به اين نكته ضروري اس��ت 
كه رهبر معظم انقالب اس��المي واژه هاي سياس��ي، 
فرهنگ��ي و اقتصادي را براس��اس نياز بومي طراحي 
و اس��تفاده مي كنند و انتظارشان از متفكران داخلي 
نيز همين اس��ت كه از واژه ها و اصطالحات غيربومي 
اس��تفاده نكنن��د و با دق��ت از كلم��ات و واژه هاي 
مس��تخرج از منابع اس��المي و ايراني بهره گيرند تا 
در دام القاء ه��اي ادبيات متعارف جهاني نيفتاده و از 
آشفتگي فضاي عمومي جامعه جلوگيري كنند البته 
عالوه ب��ر واژه هاي توليد ش��ده در ادبيات اقتصادي 
غرب، خود تئوري هاي اقتصادي و س��اير رشته هاي 
آنه��ا عموما ناقص اس��ت: »تئورى  پردازى  هاى غربى 
در زمينه   سياس��ت، در زمينه  ى اقتصاد، تئورى  هاى 
ناقص و عقيم و بى  خاصيتى است؛ ما را بيشتر تشويق 
مي كن��د كه برويم به درون خودمان مراجعه كنيم و 

فكر اسالمى و انديشه  ى اسالمى را پيدا كنيم.«
 ث. تماي�ز در رويكردهاي استحكام بخش�ي

به اقتصاد
باي��د اي��ن مس��اله را مط��رح كرد ك��ه اكثريت 
رويكردهاي مقاوم سازي اقتصاد ملي، بيشتر ناظر بر 
دگرگوني ه��ا و تحوالت بين الملل در حوزه اقتصادي 
است و موضوعات چالش برانگيز در حوزه هاي فردي 
و اجتماعي اقتص��ادي نظير نحوه مص��رف افراد در 
خانواده ه��ا و غيره را مورد بررس��ي قرار نمي دهد به 
عنوان نمونه بيش��ترين توجه اي��ده فنريت اقصادي 
ناظ��ر ب��ر تكانه هاي اقتص��ادي بين المللي اس��ت و 
در ح��وزه فرهنگ اقتصادي و اص��الح فرهنگ هاي 
اقتصادي هيچگونه دس��تورالعملي ندارد و بيشتر در 
تبيين پژوهش��گراني قرارد دارد ك��ه از تحريم هاي 
اقتصادي، بحران هاي مالي و... به عنوان تهديد اصلي 
اقتصاد ملي ياد مي كنن��د. از اين رو، رهبران انقالب 
اس��المي همواره ب��ر چالش هاي فرهنگ��ي و دروني 
اقتص��اد توجه دارند و اينگون��ه توضيح مي دهند كه 
رفع آسيب هاي داخلي اقتصاد ملي، كشور را در برابر 
تهديدات اقتصادي بيرون��ي نظير تحريم، تكانه هاي 
اقتصادي جهاني و... مس��تحكم مي سازد. از اين رو، 
رويكرد اقتصاد مقاومتي، اس��تحكام س��اخت دروني 
اقتص��اد ملي در مرحله اول اس��ت و بع��د از تقويت 
پايه ه��اي دروني اقتصادي، به س��مت و س��وي رفع 
تهدي��دات بيرون��ي اقتص��اد گام بر م��ي دارد. اما در 
نظريه اقتصاد تاب آور و فنريت اقتصادي، بيش��تر بر 
تهديدات بيروني اش��اره مي شود و كمتر بر استحكام 
دروني اقتصاد اش��اره مي ش��ود. در گفتمان انقالب 
اس��المي، اس��تحكام داخلي اقتصاد براساس اهميت 
دادن به خودكفايي، اس��تقالل اقتصادي، رونق توليد 
ملي، برپايي عدالت اقتصادي و... حائز اهميت است. 
در انتها بايد اذعان ش��ود كه ب��راي تبيين مفهومي 
و نظ��ري اقتصاد مقاومتي بايد به تجربيات جهاني و 
رويكردهاي كشورهاي مختلف توجه شود و از نقاط 
مثبت آنها اس��تفاده ش��ود اما مفهوم سازي ايده هاي 
بومي در كشور ايران احتياجي به واژه هاي غيربومي و 
داراي مبادي فرانظري مادي گرايانه ندارد؛ زيرا منابع 
اسالمي نظير قرآن كريم، سيره پيامبر و معصومين، 
احاديث و... سرشار از داده هاي مفهومي هستند كه با 
مداق��ه صحيح و علمي مي توانند واژگاني اصيل را به 
جامعه علمي كشور ارائه دهند. از اين رو پيوند حوزه 
و دانش��گاه در ترس��يم مدل اقتصاد مقاومتي الزم و 

ضروري است. 
منبع: شمس 

شعار بومي سازي علوم، بيان گر بهترين نوع مواجهه ايران اسالمي با علوم نوين غربي 
است. طي دو قرن واردات گسترده و بي رويه اين علوم اكنون در شرايطي قرار 

گرفته ايم كه ماحصل آموزش اين دانش ها در دانشگاه، ايجاد تعارضات بنيادين با 
سير طبيعي جامعة ايراني است. بومي سازي علوم، رفع همين تعارض را وجهه همت 

خويش قرار داده و درصدد است با طراحي الگويي به انطباق اين علوم با نيازهاي 
اصلي داخلي بپردازد

                                                                                                      

اجرايي ش��دن طرح كددار كردن گوش��ي هاي 
تلف��ن هم��راه ي��ا هم��ان رجيس��تري ع��الوه بر 
مزيت هايي كه در س��اماندهي واردات آن داش��ته، 
عالق��ه توليدكنندگان را نيز براي حضور قانوني در 

بازارهاي كشور بيشتر كرده است. 
به گزارش ايرنا، واردات رس��مي تلفن همراه به 
كش��ور براس��اس آمارهاي گمرك و با اجراي طرح 
رجيستري افزايش قابل توجهي داشت به گونه يي 
ك��ه درآمد گمرك��ي از اين مح��ل را در 11 ماهه 
امسال نس��بت به مدت مشابه پارسال 1۵0 درصد 

رشد داده است. 
اي��ن افزايش واردات رس��مي بيانگر آن اس��ت 
كه به گفته برخي فروش��ندگان گوش��ي هاي تلفن 
همراه، كشورهاي توليدكننده گوشي اكنون تمايل 
بيشتري براي حضور شفاف در بازارهاي كشورمان 
دارند. بر اس��اس آخرين آمار گمرك، حجم واردات 
تلفن همراه از مبادي رسمي به كشور در 11 ماهه 
امس��ال نسبت به مدت مش��ابه پارسال 93 درصد 

رشد كرده است. 
ط��رح رجيس��تري به عن��وان مهم تري��ن طرح 
مبارزه با گوش��ي هاي قاچاق از مهر ماه امس��ال در 
حال اجراست بررسي ها نش��ان مي دهد درآمد هاي 
گمرك از محل واردات قانوني گوش��ي تلفن همراه 

در 9 ماهه امس��ال 1۵0 درصد رش��د داشته است. 
هرچن��د در ابتداي اجراي اين طرح، س��ودجويان و 
مخالفان، تالش كردند تا افزايش قيمت گوشي هاي 
تلف��ن همراه را دليل اجراي اين طرح عنوان كنند و 
مانع از اجراي موفقيت آميز اين پروژه ش��وند، اما با 
گام ه��اي محكم و موثر وزارت ارتباطات و همچنين 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ساير دستگاه هاي 

مرتبط، اين طرح به خوبي در حال اجراست. 
تاكنون گوشي هاي شركت اپل، گوگل، بلك بري، 
موتوروال، ال جي، نوكيا، س��وني، تكنو، هوآووي و دو 
مدل جديد گوش��ي سامسونگ مش��مول اين طرح 
شده اند و بقيه مدل هاي شركت سامسونگ اين مدل 
گوش��ي به گفته وزير ارتباطات از 1۵ فروردين اجرا 
مي شود. مدير ارشد فروش گوشي هاي تلفن همراه 
ك��ه در ايران نمايندگي دارد، با اس��تقبال از اجراي 
طرح رجيس��تري آن را عاملي دانس��ت كه س��بب 
مي شود اين شركت بتواند بهتر و شفاف تر محصوالت 
خود را به مصرف كنندگان ايراني ارائه دهد و با شكل 
دادن زنجيره يي مطمئن از فروش و خدمات پس از 

فروش آن، رضايت مشتريان را تامين كند. 
عليرضا توس��لي گفت: اجراي طرح رجيس��تري 
براي دو مدل جديد اين شركت كه به تازگي به بازار 
عرضه شده اند، به دس��تور وزير ارتباطات و فناوري 

اطالعات قبل آغاز س��ال جديد عملياتي شد كمك 
خواهد كرد در اين محصوالت ثبات قيمت داش��ته 
باشيم. توس��لي اظهار داشت: تعداد تامين كنندگان 
گوش��ي هاي مورد نياز ايران را از س��ه تامين كننده 
فعلي ب��ه 30 تامين كننده افزاي��ش خواهيم داد تا 
بازار با كمبود مواجه نش��ود. وي ادام��ه داد: اكنون 
سامس��ونگ تمايل بيش��تري براي حضور در ايران 
دارد زيرا ش��فافيت ايجاد ش��ده باعث از بين رفتن 
افرادي مي ش��ود كه در بازار آشفته به فكر سودهاي 
غيرعادي بودند و اكنون با واردات رسمي دست آنان 
كوتاه خواهد ش��د. گزارش گمرك نشان مي دهد از 
ابتداي امس��ال تا پايان بهمن 2 ميليون و 648 هزار 
دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش 419 ميليون و 
6۵1 هزار دالر به كشور وارد شده است در حالي كه 
در 11 ماهه س��ال گذشته يك ميليون و 440 هزار 
دستگاه گوش��ي تلفن همراه به ارزش 217 ميليون 
و 34 ه��زار دالر بطور رس��مي از مبادي گمرك به 
كشور وارد شده بود. بررسي ها از تاثيرات مثبت طرح 
رجيستري بر كاهش قاچاق گوشي هاي تلفن همراه 
و افزايش تمايل شركت هاي توليد كننده براي حضور 

قانوني در بازارحكايت دارد. 
آمارها نشان مي دهد تنها در نشان تجاري آيفون 
ساخت ش��ركت اپل با رشد واردات قانوني به ميزان 

600درصد مواجه شده ايم. قاچاق كاال ساالنه بيش از 
30 هزار ميليارد ريال به منابع كشور آسيب مي رساند 
اما درآمدي كه محل واردات رس��مي نصيب دولت 
مي ش��ود، در طول سال شايد به اندازه بودجه كامل 
يك وزارتخانه باش��د كه دولت ب��ا آن مي تواند براي 
امور مختلف خود برنامه ري��زي كند. رييس انجمن 
واردكنندگان گوشي هاي تلفن همراه درباره مزاياي 
اجراي طرح رجيس��تري گوش��ي هاي تلفن همراه، 
گفت: منفعت اعمال رجيستري در وهله اول نصيب 
مصرف كنندگان مي شود؛ زيرا بعد از اجراي اين طرح 
خدم��ات پس از فروش گوش��ي هاي موبايل تقويت 
خواهد ش��د و همچنين برخ��ي از كاالهايي كه به 
صورت قاچاق وارد مي شوند، به داليل مختلف روي 
س��المت مردم هم اثر منفي مي گذارد، زيرا كاالهاي 
قاچاق در زمينه استاندارد بودن، مورد آزمايش قرار 
نمي گيرند. حبيب اهلل حقيقي، رييس ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز نيز با اشاره به اجراي موفقيت آميز 
اين طرح و با بيان اينكه طرح رجيستري بايد دقيق، 
بدون ايجاد مشكل و هزينه براي مردم اجرايي شود، 
گف��ت: در مورد اين ط��رح گام هاي محكم و موثري 

برداشته شده و مشكل عمده يي در ميان نيست. 
حسين فالح جوش��قاني رييس سازمان تنظيم 
مقررات راديويي هم با اش��اره به اينكه 120 ميليون 

س��يم كارت در كشور وجود دارد كه 80 ميليون آن 
فعال اس��ت، گفت: در حال ايج��اد بانك اطالعاتي 
كاملي از شناس��ه هاي تلفن همراه )IMEI( موجود 
هس��تيم. فالح ب��ا بي��ان نيازمندي ه��ا و انتظارات 
اي��ن طرح، تصريح كرده اس��ت: اين طرح به نحوي 
اجرا خواهد ش��د تا كمترين تاثير بر كاربران شبكه 
و اپراتورهاي تلفن همراه داش��ته باشد و از هرگونه 
پيچيدگي پرهيز شود. با اجراي طرح موفقيت آميز 
رجيستري، بسياري از مصرف كنندگان گوشي ابراز 

رضايتمندي و اطمينان خاطر مي كنند. 
ف��رار از ارائه خدمات پس از فروش گوش��ي هاي 
موبايل از ش��ايع ترين انتقادات خريداران گوشي بود 
و انتظار مي رود با گذشت زمان اثرات موفقيت آميز 

اين طرح بيشتر مشاهده شود. 
تقاضاي س��االنه تلفن همراه در كشور بالغ بر 9 
ميليون دس��تگاه برآورد مي ش��ود كه طبق بررسي 
نهادهاي ذي ربط در سال هاي گذشته تنها 2 ميليون 
و 300 هزار دستگاه آن بطور رسمي يا همراه مسافر 

وارد كشور مي شود. 
انتظار مي رود با ش��فاف ش��دن بازار تلفن همراه 
كشور و نيز عطش جامعه جوان ايران براي بهره گيري 
از آخرين فناوري هاي نوين در اين صنعت، سازندگان 
اي��ن محصول ب��راي حض��ور بلندمدت ت��ر در بازار 
كشورمان، گزينه توليد در ايران و حتي تبديل ايران 
ب��ه مركز منطقه يي توليدات خود را در دس��تور كار 

قرار دهند. 

رجيستري و تمايل توليدكنندگان به حضور بلندمدت در بازار تلفن همراه ايران
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استيضاح ربيعي وآخوندي راي نياورد

بازگشت به اتاق كار
نه ربيعي بركنار شد نه آخوندي. ربيعي با اختالف دو 
راي در وزارت كار ماندگار ش��د و آخوندي هم توانس��ت  
152 راي وزي��ر بمان��د. در حالي كه مخالفان اين دو وزير 
در پارلمان در هفته هاي گذش��ته س��ر و ص��داي زيادي 
ب��ه راه انداخته بودن��د و احتم��ال راي آوري آنها را پايين 
مي دانس��تند. اما نشد آنچه آنان مي گفتند. ربيعي با رايي 
نزديك در جايگاه خود ابقا شد و آخوندي كه براي سومين 
بار استيضاح مي شد، نيز بار ديگر توانست راي نمايندگان 

را به سوي خود بكشاند. 
ابق��اي ربيعي در حال��ي بود كه فراكس��يون اميد با 
اس��تيضاح ربيعي مخالفت كرد و مس��تقلين و والييون 
هم مخالف عم��ل كردند. چينش نماين��دگان موافق و 
مخالف اس��تيضاح هم نش��ان داد كه اميدي ها تصميم 
به س��كوت و بعضا مخالفت گرفته بودند و مس��تقل ها و 
اصولگراي��ان كار خ��ود را كردند. 5 اصولگرا، 2مس��تقل 
و 2 اصالح طل��ب تركي��ب سياس��ي نمايندگاني بود كه 
در موافقت با اس��تيضاح ربيعي نطق كردند. از حس��ين 
مقصودي نماينده مس��تقل س��بزوار تا ش��هاب نادري 
اصولگرا و البته تاجگردون اصالح طلب با انتقاد از عملكرد 
ربيعي خواهان استيضاح او شدند. مقصودي كه به عنوان 
نخس��تين نماينده موافق استيضاح پش��ت تريبون قرار 
گرفته بود، مش��كالت شركت هاي تحت مديريت وزارت 
كار و گس��ترش فقر را به ميان كشيد و گفت: اگر آقاي 
ربيعي پيام تحصن بازنشستگان و صداي كارگران فوالد را 
مي شنيد، اغتشاشات اخير به وجود نمي آمد و اعتراضات 
تبديل به اغتشاش نمي شد. صاحبان اصلي انقالب يعني 
كارگران، روستاييان، عشاير، قاليبافان، زنان بي سرپرست 
و بازنشس��تگان با وزيري به نام ربيعي سروكار دارند كه 
اوضاع و اح��وال صاحبان انقالب خوب نيس��ت، آنها به 
نظام بي اعتماد شدند كه اين بي اعتمادي باعث مي شود 
پايه هاي نظام به لرزه بيفتد. او افزود: آقاي ربيعي ش��ما 
ك��ه داعيه خدمت به نظام را داريد اگر به اوضاع و احوال 
اي��ن وزارتخانه بزرگ و طويل ن��گاه مي كرديد به خوبي 
به اين نتيجه مي رس��يديد كه با شنيدن صداي تحصن 
بازنشس��تگان و صداي كارگران فوالد اغتشاش��ات اخير 
ب��ه وجود نمي آمد. صداي اعتراض مردمي كه به صورت 
برده داري نوين و كارگري كار مي كنند و اعتراضات آنها 

تبديل به اغتشاش شد. 
مقص��ودي خطاب به ربيعي گفت ك��ه اگر قرار بود به 
سمت اصالحات برويد، رييس جمهور پيام مردم را مي شنيد 
و شما را مانند آقاي فاني مجبور به استعفا مي كرد اما شما 
صداي مردم را نشنيديد. اين نماينده مجلس اضافه كرد: 
اكنون كارگران زيادي هستند كه دو سال عيدي نگرفتند 
و با داش��تن حقوق 5۰۰ هزار تومان ماه هاست كه حقوق 
دريافت نكردند. ما از نمايندگان مي خواهيم براي شنيدن 

صداي مردم و كارگران به ربيعي راي منفي بدهند. 
ش��هاب نادري نماين��ده اصولگ��راي پاوه ني��ز ديگر 
نماينده يي بود كه اعتقاد داشت، ربيعي بايد استيضاح شود. 
نادري ابتدا به مش��كالت حوزه انتخابيه خود اشاره كرد و 
با طرح اين پرسش كه وزارت كار براي اشتغال جوانان در 
مناطق م��رزي چه كاري انجام داده اس��ت؟ گفت كه در 
صورت عدم جذب اين جوانان ما دچار مش��كالت امنيتي 
خواهيم شد. نماينده پاوه در مجلس در ادامه سوءمديريت، 
عدم كارآمدي، پايين بودن نرخ بازدهي س��رمايه گذاري و 
عدم توجه به اش��تغال را از مش��كالت وزارت كار عنوان و 
خاطرنش��ان كرد: خط فقر 2.5ميليون تومان اس��ت و به 
بركت مديريت ش��ما در حوزه رفاه در ۶ سال گذشته ۸۰ 
درصد جامعه ايران زير خط فقر هس��تند. ش��ما مسوول 
اشتغال كشور نيستيد ولي ۴۰درصد بنگاه هاي اقتصادي 
دست شماست. بايد اعضاي هيات مديره اين شركت ها را 
اعمال مي كرديد. نادري در پايان اضافه كرد: ماحصل دوره 
 مديريت ش��ما اين بود كه ارزش دارايي سرمايه گذاران به

2 درص��د تن��زل پي��دا ك��رد، اگ��ر س��رمايه را در بانك 
مي گذاشتيم 2۰درصد ارزش افزوده براي كارگران داشت. 

 ربيعي توانايي وزارت ندارد
ابوالفضل حسن بيگي ديگر نماينده يي بود كه به عنوان 
موافق اس��تيضاح ربيعي نطق كرد. ب��ه اعتقاد او ربيعي و 
معاونان��ش توانايي اداره كردن اي��ن وزارتخانه را ندارند و 
بهتر اس��ت وزير فعلي پس از تعيين وزير جديد به عنوان 
رييس س��ازمان تامين اجتماعي انتخاب شود؛ چراكه به 
گفته اين نماينده مجلس، ربيعي به درد رياست سازمان 
تامين اجتماعي مي خورد تا وزارت كار. نماينده دامغان در 
مجلس با اش��اره به مجموعه ه��اي اقتصادي زيرمجموعه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: اگر كل سرمايه و 
دارايي اين وزارتخانه را به دالر تبديل كنيم، س��رمايه اين 
وزارتخانه بالغ بر 15۰ميليارد دالر اس��ت كه اگر در بانك 
سپرده گذاري شود، سالي۳۰ ميليارد دالر به آن سود تعلق 
مي گيرد. مجلس با نيت خيرخواهانه برخي ثروت كش��ور 
را در اختي��ار وزارت تعاون قرار داد تا به نيروهاي مظلوم و 
محروم، بازنشستگان و كارگران اين وزارتخانه خدمت كند. 

اما همان طور كه مي بينيد اين اتفاق نيفتاده است. 
محمد قسيم عثماني عضو كميس��يون شوراها و امور 
داخل��ي مجلس كه گاه��ي در بين اصولگراي��ان تعريف 
مي ش��ود و گاهي اصالح طلبان، ضمن مخالفت با ربيعي 
او را نمونه م��رد بارز مبارزه با اس��تيضاح خواند. عثماني 
طعنه يي هم به وزير كار زد و گفت: »اگر آن قدري كه در 
رفع اس��تيضاح مهارت و ممارست داريد، در انجام وظايف 
خود مهارت داش��تيد هرگز اس��تيضاح مطرح نمي شد.« 
اين نماينده مجلس به بحث هايي كه در رس��انه ها مبني 
بر باج خواه��ي نمايندگان از ربيعي مطرح ش��ده بود هم 
پاس��خ داد و افزود: آقاي ربيعي همدستان شما در تيمي 
كه تش��كيل داده ايد، ادعا مي كنند كه شما به عده يي باج 
نداديد و به همين دليل شما را استيضاح مي كنيم و هدف 
از استيضاح شما سهم خواهي است. اگر واقعا اين گونه است، 
مرد باش��يد و پشت اين تريبون اعالم كنيد كدام نماينده 
ملت از شما باج خواهي داشته و چه كسي به خاطر مسائل 

شخصي شما را استيضاح كرده است. 
محمدحسين فرهنگي از نمايندگان اصولگرا هم نطقي 
مش��ابه هم طيفي خود حس��ن بيگي داشت. فرهنگي با 
بيان اينكه ربيعي تواناي��ي اداره وزارتخانه را ندارد، گفت: 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار در 1۷ اسفند به نقل از 
مسووالن تامين اجتماعي اعالم كرد كه قرار است 11هزار 
ميلي��ارد تومان از اموال تامين اجتماعي واگذار ش��ود در 
توضيحات قيد شد كه ۳۰۰۰ ميليارد تومان اين اموال در 

سال سوددهي داشته است. سوال اين است كه كدام عقل 
سليمي اموال در اختيار خود كه سودده هستند را واگذار 
مي كند تا قرار باش��د از صندوق ديگري حمايت ش��ود. او 
اظهار كرد: يكي از بنگاه ها در س��ال ۹5 كه سوددهي 5۰ 
درصد داشته است نيز واگذار شود. باز سوال اين است كه 
كدام عقل سليمي چنين بنگاهي را واگذار مي كند؟ اين يا 
سوءتدبير يا سوءمديريت است يا اراده يي براي ربودن اموال 

كارگران وجود دارد كه اين يك مصيبت است. 
محمود نگهبان س��المي نماينده سني و اصالح طلب 
خواف ه��م از جمله مخالفان ربيعي بود. س��المي گفت: 
متاس��فانه بيش��تر از كارگ��ران به عن��وان اب��زاري براي 
خواس��ته هاي ش��خصي ابقاي خود اس��تفاده مي كنيد. 
ضمن اينكه در زيرمجموعه هاي تامين اجتماعي پيشينه 
خوبي را ش��اهد نيس��تيم و همين امر زمينه ساز فساد در 
زيرمجموعه اقتصادي اين وزارتخانه ش��ده است. نماينده 
خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسالمي امنيتي كردن 
وزارت رفاه و زيرمجموعه هاي آن را از ديگر ضعف هاي اين 
وزارتخانه عنوان كرد و افزود: ش��ما بايد مسائل را به امور 

اجتماعي و فرهنگي گره بزنيد نه امور امنيتي. 

 اتهام سياسي نماينده اصولگرا به ربيعي
در اين بين حسنوند نماينده اصولگراي مجلس آنچه 
در اس��تيضاح جريان داشت را رها كرد و به انتخابات سال 
۸۸ و حضور ربيعي در ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي 
اشاره كرد. آقاي ربيعي شما در ستاد انتخابات ميرحسين 
موسوي مس��وول اتاق فكر ايشان بوديد و همراه با ايشان 
پشت تريبون آمديد و اعالم پيروزي كرديد.  اي كاش همان 
روز مردانه مي گفتيد از ميرحسين دفاع مي كنم اما وقتي 
مجلس اصولگرا به شما خرده گرفت كه چرا در ستاد ايشان 
فعال بوديد، گفتيد كه نفوذي نظام در س��تاد ميرحسين 
بودم كه بايد به ش��ما در بيان اي��ن واقعيت  آفرين گفت. 
او ربيع��ي را به يك بام و دو هوا بودن متهم كرد و مدعي 
شد: شما به فراكسيون اميد مراجعه كرديد و گفتيد چون 
اصولگراها از من امتياز مي خواهند من نمي خواهم به آنها 
امتياز دهم كمكم كنيد و به اصولگرا ها هم مراجعه كرديد 
و گفتيد چون نمي خواهم از اصالح طلبان كمك بگيرم شما 

همراهي كنيد تا استيضاح راي نياورد. 

 ناطق پرحاشيه
اما پرحاش��يه ترين نطق ديروز در مخالفت با ادامه كار 
ربيعي به غالمرضا تاجگردون اختصاص داشت. تاجگردون 
با اش��اره به حمايت هاي خود از ربيعي در ۴سال گذشته 
گفت: نمي شود رييس سازمان تامين اجتماعي را يك سال 
در هوا معلق كرد. يا رييس س��ازمان بازنشستگي را معلق 
نگه داش��ت و بعد بگويي تاجگردون سفارش كرده است 
من امروز از زبان كارگراني صحبت مي كنم كه به حقشان 
نرس��يده اند. كي صداي دولت درآمد كه مشكل كارگران 
حل ش��ود. م��ا در امور كارگران مس��تقل تر عمل كرديم. 
مگر م��ا از پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي دفاع 
نكردي��م؟ اين حق كارگر بود. بانك رفاه كارگران هم حق 
كارگر اس��ت نه هزاران ميليارد بدهي بانك رفاه به تامين 
اجتماعي بابت حقوق كارگران. حق كارگر آنجاست. بانك 
رفاه كارگران را ذليل كرديد. اين عضو فراكسيون اميد ادامه 
داد: ما گفتي��م آدم هاي حرفه يي بگذار به اين و آن وصل 
نكن و به ما نسپار. من امروز آدم الريجاني نيستم. نرويد به 
اميدي ها و به دوستان هم حزب من بگوييد كه اينها مامور 
الريجاني هستند. نرويد بين پايداري ها بگوييد من مامور 
روحاني هستم كه شما را بيندازم. من و استيضاح كنندگان، 

نماينده مردم هستيم و تنها وامدار مردم هستيم. 
اما با پايان نطق موافقان اس��تيضاح وزير كار، نوبت به 
حاميان ربيعي در مجلس و شخص او رسيد. حامياني كه 
دفاع شان كم رمق بود تا بيشترين سهم دفاع به خود ربيعي 

برسد. 

 باج ندادم و نخواهم داد
ربيع��ي پ��س از نطق حمايتي مصطف��ي كواكبيان و 
جهانبخش محبي نيا در مقام دفاع از عملكرد خود برآمد 
و گفت: اينكه يكي از داليل استيضاح را سقوط هواپيماي 
آسمان عنوان مي كنند در شرايطي است كه سه هفته قبل 
برخي دوس��تان به بنده پيامك مي دادند كه مي خواهند 
من را اس��تيضاح كنند، پس اس��تيضاح ربطي به شركت 
هواپيمايي آس��مان ندارد. ولي به ه��ر حال بنده به دليل 
تمامي اتفاقات از س��انچي تا كارگران، معدنكاران و همه 
اتفاق��ات مربوط به بنگاه ه��ا و معادني كه به من تحميل 
كردند عذرخواهي مي كنم. وزير تعاون،  كار و رفاه اجتماعي 
گفت: به ش��ما قول مي دهم كه اگر از اين وزارتخانه رفتم 
دس��ت تك تك تان را مي بوسم و جايي در نظام به خدمت 
مي پ��ردازم. اگر در اي��ن وزارتخانه ماندم به همين قرآن و 
مشي عادالنه قس��م مي خورم كه همانطور كه تاكنون به 
كس��ي باج ندادم، در آينده نيز باج نخواهم داد كه اگر باج 
مي دادم اين بالها سرم نمي آمد. ربيعي با بيان اينكه اداره 

كردن ش��ركت ها به اندازه وزارت كار وقت او را مي گيرد، 
گفت: ش��ما بايد به ما كمك كني��د، بدانيد برنامه دولت، 
مقابله با فقر مطلق و ايجاد اش��تغال اس��ت. ما را محدود 
به يك گوشه يي نكنيد. او گفت: تعدادي از نمايندگان به 
بنده گاليه مي كنند كه چرا درخواست هايشان به نتيجه 
نمي رسد. اين نقد وارد است. بنده به عنوان عضو كوچكي 
از اين نظام مي خواهم همه كار انجام دهم به همين دليل 
به شما براي درخواست هايتان نه نمي گويم پس اين را به 
حساب بدقولي نگذاريد بلكه به حساب برادري بگذاريد كه 
مي خواهد كاري انجام دهد. ربيعي با بيان اينكه افراد سالم 
و كاري را به هر بهانه يي پس نزنيد، گفت: من تالش كردم 
از نيروهاي جوان و افراد خوش فكر اس��تفاده كنم كه اين 
ميزان اس��تفاده از سرمايه اجتماعي كم سابقه است. وزير 
كار درباره طرح ابهاماتي در خصوص بيمه شدن مسافران 
هواپيمايي آس��مان،  گفت: هواپيمايي آسمان بيمه ملت 
دارد. در پرداخت پولش تاخير شده بود كه من با مديرعامل 

بيمه ملت صحبت كردم. 
او با انتقاد از نطق برخي نمايندگان افزود: امروز جمالت 
نامناسبي همچون البي ش��نيدم و اينكه بنده به افراد در 
روزنامه ها گفته ام عليه نمايندگان مطالبي را منتشر كنند، 
اين درس��ت نيس��ت و اين حرف ها خوب نيس��ت. بنده 
نمي خواهم وارد اين صحبت ها شوم. چه به من راي دهيد 
و چه راي ندهيد، خود را س��رباز نظام مي دانم. ربيعي در 
پايان گفت: بن��ده در فقر بزرگ ش��ده ام و در كارخانه ها 
كارگري كردم. نخستين اعتصاب كارگران در كارخانه ها را 
قبل از انقالب سامان دادم. امروز در حوزه اجتماعي دانش 
دارم، كارگران را همچون كارفرمايان خود مي دانم. از آنچه 
در زندگي در پاي آن ايس��تاده ام عدول نكردم و هرگز اين 
دروغ بزرگ را نگفتم كه در فالن س��تاد انتخاباتي بودم و 
بعد بروم در جاي ديگري بگويم كه عنوان ديگر داش��تم. 
سرانجام ربيعي با 12۶ راي مخالف استيضاح و 12۴ راي 

موافق و 2 راي ممتنع به محل كارش بازگشت. 
 

 از دارايي وزير تا قصور در حادثه سانچي
پ��س از ربيعي نوبت ب��ه آخوندي، ديگ��ر وزير دولت 
روحاني رسيد. حوادث رخ داده طي دوران وزارت آخوندي 
از مهم ترين اس��تدالل نمايندگان موافق استيضاح او بود. 
عليرضا بيگي كه به عنوان نماينده مخالف نطق مي كرد، 
مدعي شد آخوندي سهميه يكي از چهره هاي سياسي در 
دولت بوده و او وزارت را مديون آن شخص است. نماينده 
تبريز با اش��اره به حادثه قطار تبريز-مشهد گفت: هر روز 
شواهد متعددي از راه مي رس��د كه اين عدم كارآمدي را 
اثبات مي كند. اين عدم كارآمدي باعث به مخاطره افتادن 
جان و آبروي مردم ش��ده است و مجلس بايد در اين باره 
به وظيف��ه قانوني خودش عمل كند. يكي از مباحثي كه 
هنوز بر جان و روح مردم در آذربايجان سنگيني مي كند، 
حادثه قطار تبريز – مش��هد است. به واسطه ناكارآمدي و 
ع��دم پيش بيني هاي الزم 5۰ نفر جان خود را از دس��ت 
دادند البته در اين باره به دستگاه قضايي ايراد جدي وارد 
اس��ت كه پس از 1۶ ماه تكليف رس��يدگي ها را مشخص 
نكرده است. بيگي افزود: دليل اينها اين است كه صاحب 
كار باالي س��ر كار خود نيس��ت. به وي��ژه در وزارت راه و 
شهرسازي كه بخش عمده يي از فعاليت آن فعاليت اجرايي 
است و انتظار مي رود وزير پيگيري و موارد را بررسي كند. 
وزير بايد در هفته س��فر داشته باش��د و با سركشي خود 
موارد را بررس��ي و در خصوص آنه��ا تصميم گيري كند. 
وقتي اين اتفاقات رخ نمي دهد، تصميم گيري هاي ذهني 
و فضايي فاقد مبناي اجرايي خواهد شد و آن وقت نتيجه 
آن س��رخوردگي ملي مي ش��ود. احد آزادي خواه نماينده 
اصولگراي عضو كميسيون فرهنگي هم از ديگر مخالفان 
وزير راه، مسكن و شهرس��ازي بود. آزادي خواه با اشاره به 
طرح استيضاح آخوندي براي سومين بار گفت: شنيده ها 
حاكي از بي عالقگي آخون��دي در ادامه همكاري با دولت 
دارد. حتي صحبت از استعفاي ايشان نيز مطرح شده است. 
چ��را وزيري كه انگيزه يي براي كار در اين وزارتخانه ندارد 

بايد به عنوان و زير در اين مجموعه باقي بماند؟
او ح��ذف بدهي ه��اي وزارت راه و شهرس��ازي ب��ه 
پيمانكاران را 12هزار ميليارد تومان و پروژه هاي نيمه كاره 
تحت مديريت اين وزارتخان��ه را 2۴۰هزار ميليارد تومان 
اعالم كرد و با اش��اره ب��ه بودجه اين دس��تگاه اجرايي و 
همخواني نداش��تن آن با بدهي ه��ا و پروژه هاي نيمه كاره 
اين وزارتخانه گفت: بودجه وزارت راه 52۰۰ميليارد تومان 
است، تفاوت اين بودجه با پروژه هاي نيمه كاره و بدهي به 
پيمانكاران چگونه پر مي شود. وزير وظيفه دارد جذب منابع 
و سرمايه كند اگر پول و سرمايه نيست، چرا به مردم قول 

انجام پروژه هاي نيمه كاره را مي دهيد؟
احم��د مرادي نماين��ده بندرعباس ه��م در جريان 
استيضاح وزير راه و شهرسازي گفت: در جاده هاي استان 
هرمزگان س��االنه ۶۰۰۰ نفر جان خ��ود را در تصادفات 
جاده يي از دس��ت مي دهند. مرادي با اس��تناد و قرائت 
اصل ۶۷ قانون اساس��ي افزود: مطابق سوگندي كه ياد 

كرده ام، پاس��دار حريم اس��الم و دس��تاوردهاي انقالب 
اسالمي هستم. دليل امضاي استيضاح نيز همين سوگند 
اس��ت و اين حق قابل معامله و واگذاري هم نيست. او با 
بيان اينكه برخ��ي وزرا وعده هايي كه در راي اعتماد به 
مجلس مي دهند را اجرايي نمي كنند، گفت: »برخي وزرا 
ق��ول و قرار مي گذارند اما پ��س از گرفتن راي اعتماد از 
مجلس به قول هاي خود عمل نمي كنند. آقاي وزير شما 
در وزارت راه و شهرس��ازي چه ميزان از مشكالت مردم 
را حل كرده ايد؟ شما بايد با جانفشاني مشكالت مردم را 
حل كنيد اما با فداي جان آنها مشكالت جديدي براي 

آنها به وجود آورده ايد.«
محمد قس��يم عثماني كه صبح با ربيعي مخالفت 
ك��رده بود، بعدازظهر نيز پش��ت اس��تيضاح آخوندي 
ايس��تاد و خواهان تغيير وزير راه، مسكن و شهرسازي 
شد. عثماني با طرح اين س��وال كه دولت چه اقدامي 
در ح��وزه مس��كن انجام داده اس��ت، گفت: مس��كن 
مهر باعث ش��ده بود، بخش قاب��ل توجهي از مردم كه 
نمي توانستند به مسكن دست پيدا كنند، صاحبخانه 
شوند ولي دولت تدبير و اميد قرار بود، مسكن اجتماعي 
را جانشين كند و بعد از پنج سال غير از سكوت، هيچ 
اقدامي انجام نداده است. اين در حالي است كه وزارت 
راه متصدي مسكن كشور است. اين نماينده مجلس با 
انتقاد از مش��كالت طرح هاي جامع شهري اظهار كرد: 
چرا به جان مهندس��ان افتاده ايد؟ اگ��ر كارفرما، ناظر 
خود را انتخاب كند آيا چيزي از نظارت باقي مي ماند؟ 
NGO ها و سازمان نظام مهندسي براي دولت بار مالي 
ندارند، چرا با بخش��نامه هاي مكرر باعث مي شويد كار 

نظام مهندسي مختل شود؟
عثمان��ي ب��ا انتقاد از نح��وه اجراي طرح ه��اي هادي 
روس��تايي يادآور ش��د: باي��د محدوده طرح ه��اي هادي 
روستايي هر 1۰سال بازنگري شود. متاسفانه بنياد مسكن 
جل��و اين كار را گرفته، آيا اين كار صحيحي اس��ت كه از 
مردم پول بگيريم و بعد با پ��ول مردم طرح هاي هادي را 
اجرا كنيم؟ او در پايان گفت: امروز كش��ور نياز به تحرك 
دارد و موتور محركه دولت بايد به كار بيفتد در حالي كه 
اكنون با خواس��ت مردمي كه به آقاي روحاني راي دادند، 
اين س��طح از كار و تحرك هرگز در س��طح انتظار مردم 

نيست. 
عدل هاشم پور و نادر قاضي پور نيز از ديگر نمايندگاني 

بودند كه در موافقت با استيضاح آخوندي نطق كردند. 

 استيضاح وزير نوآفرين
 اما با پايان نطق موافقان استيضاح، نوبت به حاميان 
آخون��دي و خ��ود او رس��يد. الياس حضرت��ي نماينده 
اصالح طلب تهران كه در جايگاه مخالفت با اس��تيضاح 
آخوندي نطق مي كرد، گفت: ش��ما را يادآور مي شوم به 
زماني كه پيمانكاري 2۰۰ميلي��ارد تومان از وزارتخانه 
طلب داش��ت، اما او مواجه شد با يك چك 2۰ ميليون 
تومان��ي و درجا س��كته ك��رد و مرد. آي��ا بودجه آقاي 
آخوندي را زياد كرديم؟ به كدامين گناه اس��تيضاحش 
مي كني��م؟ به خاط��ر اينكه پرچمدار نوس��ازي ناوگان 
هوايي شده اس��ت؟ در اين جهان خطرناكي كه ترامپ 
شمش��ير را از رو بس��ته اس��ت؟ بايد تنبيهش كنيم يا 

تشويقش كنيم؟
حضرت��ي ادام��ه داد: برادران امروز م��ا بايد تصميم 
بگيري��م راجع به مديريت كش��ور كه نوآفرين اس��ت و 
اش��تغال ايجاد مي كند و اين نياز واقعي كش��ور است. 
امروز پيام راي شما پيام به مديريت نوآفرين و مديريتي 
اس��ت كه مي تواند نيازهاي زمان را درك كند و فراتر از 
بخش خودش دي��د دارد. او افزود: من و آقاي مهندس 
تابش در ش��وراي پول و اعتبار يك س��ال و اندي است 
ك��ه حض��ور داريم. در آنجا كارشناس��ان زب��ده حضور 
دارند. صحبت هاي مختلف و متعددي انجام مي ش��ود. 
آقاي آخوندي ب��ه عنوان وزي��ر راه و ترابري هيچ وقت 
ابراز وجود نمي كند بلكه به عنوان كس��ي كه به مسائل 
كالن و ريز ش��ركت ها مسلط است، اظهارنظر مي كند و 

فوق العاده قوي است. 
حضرتي اضافه كرد: ما قرار اس��ت وزيري كه در قد 
و قامت يك وزير واقعي است و به مسائل كشور اشراف 
دارد را تشويق كنيم يا تنبيه كنيم؟ اگر تشويق كرديم 
راه را براي امثال زنگنه باز كرده ايم. ما امروز در آزمايش 
س��ختي قرار داريم كه به مدي��ران كارآمد نمره بدهيم. 
نماينده اصالح طلب مجلس خاطرنش��ان كرد: اميدوارم 
ام��روز با راي قوي به يك وزير كارآم��د بتوانيم ميدان 
كار را براي ايشان در سال جديد باز كنيم. پس از نطق 
حاميان، عباس آخوندي در جايگاه قرار گرفت و پاس��خ 

انتقادات مخالفان را داد. 
 يك سنت رشوه نداديم

وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به بارش اخير برف 
در پايتخت كه موجب بسته شدن راه ها شد، گفت: ما 
در دماي منهاي س��ه درجه در منطقه كرج ۳۳ سانت 

برف داشيم. س��وال اين است كه آيا مي شد جاده ها و 
فرودگاه ها را در اين شرايط عملياتي نگه داشت؟ در دو 
ماه گذشته آمار كشورهاي مختلف را مالحظه كرديد. 
25 حادثه در اين دو ماه در كش��ور هاي ديگر رخ داده 
است و امريكا، اروپا، ژاپن، چين و كشورهاي پيشرفته 
با برف و س��رماي بسياري كمتر از اين دچار مشكالت 

حمل و نقل شدند. 
آخون��دي ب��ا بي��ان اينكه مي��زان راه هاي كش��ور به 
21۷ه��زار كيلومت��ر رس��يده اس��ت، گفت: ب��راي نگه 
داش��تن راه ه��اي كش��ور طب��ق اس��تانداردهاي جهاني 
ب��ه چيزي ح��دود 1۰ ه��زار ميلي��ارد تومان پ��ول نياز 
 اس��ت ك��ه كل اعتب��ار راه��داري در بهتري��ن حالت به 

2۰۰۰ ميليارد تومان مي رسد. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي درب��اره دليل حادثه س��قوط 
هواپيماي تهران-ياس��وج، گفت: طبق قان��ون بايد دليل 
حادثه را س��تاد رسيدگي به س��انحه اعالم كند بنابراين 
ه��ر چه بگويم خالف قانون اس��ت. بايد منتظر اظهارنظر 
قطعي اين ستاد باش��يم. در عين حال نيز بدانيد كه اين 
س��تاد كوچك ترين اطالعاتي را از مردم پنهان نمي كند و 
همه جزئيات را مي گويد چون براي داش��تن ايمني بايد 
اطالعات در اختيار همه باش��د تا هر كسي بتواند در ادامه 

راه وظايفش را به بهترين شكل انجام دهد. 
آخون��دي با تاكي��د بر اينك��ه بايد مقص��ران حادثه 
پاسخگوي قصورشان باش��ند، گفت: سازمان هواپيمايي 
كش��ور هيچ نفعي ندارد كه بخواهد انحرافي را در گزارش 
منتشر كند. اين سازمان كنترل كننده مقررات و به عبارتي 
پليس صنعت هواپيمايي است پس به اين پليس اعتماد 

كنيد چون هدفش ايمني هوانوردي است. 
او با اشاره به زمان وقوع حادثه سقوط هواپيماي تهران-
ياسوج، گفت: بنده به محض اطالع از حادثه يعني در روز 
دوش��نبه صبح و در همان ش��رايط سخت برفي به محل 
حادث��ه رفتم و از نزديك با خانواده قربانيان صحبت كرده 
و از آنه��ا دلجويي نمودم. اي��ن حداقل ترين كاري بود كه 
مي توانس��تم از لحاظ اخالقي انجام دهم. در ادامه كار هم 
به اين وظيفه ام عمل مي كنم. الزم اس��ت بار ديگر به آنها 

تسليت گفته و پوزش بخواهم. 
وزير راه و شهرس��ازي درباره اينكه چرا اس��تعفا نداده 
است، گفت: اگر قرار باشد بعد از بروز هر حادثه يي وزراي 
مربوطه استعفا دهند دليلي وجود ندارد. بايد بررسي كنيم 
كه يك وزير چه زماني بعد از وقوع حادثه استعفا مي كند. 
پاسخ اين اس��ت كه دليل استعفاي يك وزير در كشوري 
پيشرفته براي همبستگي اجتماعي و برداشتن موانع جهت 
رسيدگي به حوادث است. اگر در مورد اين حادثه من مانع 

رسيدگي بودم قطعا كناره گيري مي كردم. 
او افزود: فرداي روز حادثه قطار تبريز-مش��هد ساعت 
۸:۳۰ صب��ح به آق��اي جهانگيري زن��گ زدم و گفتم كه 
از وزارت كن��ار مي روم تا به ابعاد حادثه رس��يدگي ش��ود 
چون اين اتف��اق در حوزه راه آه��ن رخ داده بود و مربوط 
به وزارتخانه بنده بود. اما اين حادثه در حوزه وزارتخانه ما 
نبوده كه بنده بخواهم اس��تعفا دهم. همان قدر كه استعفا 

درست است، استعفاي نادرست هم غلط است. 
آخوندي توضي��ح داد: وقتي عمليات در حوزه ما نبود 
استعفاي بنده به معناي كتمان حقيقت است و اينكه من 
مس��ووليت خود را نپذيرفتم. قطعا اگر عمليات در حوزه 
من بود همچون دفعه قبل نخستين كسي بود كه استعفا 
مي دادم. پس نبايد عالمت غلط به جامعه دهيم و به دنبال 

آن نتيجه گيري غلطي هم كنيم. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي در ادام��ه دفاعياتش در 
جلسه استيضاح با رد اتهامات مالي و دارايي اش كه 
توس��ط برخي نمايندگان در جلسه استيضاح مطرح 
ش��د، گفت: از بنده يك تصوير ثروتمند س��اختند. 
آقاي قاضي پور بنده اهل س��الوس و رياكاري نيستم 
ام��ا مجب��ورم كرديد موجودي خ��ودم و دخترم در 
ابتداي دوره وزارتم در دولت دوازدهم را اعالم كنم. 
در ش��ايعاتي كه عليه بنده ساخته شده است، اعالم 
كردند هفت هزار ميليارد تومان ثروت دارم در حالي 
كه طبق مش��روح اموالي كه در ابتداي دوره وزارتم 
ب��ه رييس ق��وه قضاييه اعالم ك��ردم، كل موجودي 
حس��ابم ۴.5ميليون توم��ان و كل موجودي دخترم 
۶۳۸ه��زار تومان بود. اين چه حرف هايي اس��ت كه 
عليه بنده زده مي ش��ود؟ طي اي��ن مدت از بس به 
بنده فش��ار آوردند مجبور ش��دم ام��روز حقيقت را 
بگوي��م. در تبيين اين ادعا، گفت: دليل فش��ارها و 
شايعاتي كه عليه من س��اخته اند را مي دانم. به طور 
مثال در گذش��ته به ازاي معامله يك هواپيما، دالل 
هف��ت ميليون دالر حق دالل��ي دريافت مي كرد اما 
در دوره بن��ده قرارداد خريد بي��ش از 2۰۰ هواپيما 
امضا ش��د و حتي يك س��نت ح��ق داللي پرداخت 
نش��د. در قراردادهاي خارج��ي وزارتخانه حتي يك 
سنت رشوه مشاهده نمي شود كه اگر مي شد رييس 
كميس��يون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس گزارش 
آن را اعالم مي كرد. در قراردادهاي داخلي نيز حتي 
يك ريال خارج از عرف جابه جا نشد. سخت گيري ام 
در مجموعه وزارتخانه در حدي اس��ت كه اگر كسي 
به جاي ارتباط مس��تقيم و قانون مند با واسطه وارد 
وزارتخانه شود فرداي آن روز از ورودش به وزارتخانه 

جلوگيري مي كنم. 
آخوندي با تش��ريح منابع ارزي جذب ش��ده در 
حوزه وزارت راه و شهرس��ازي، گفت: منتقداني كه 
مي گويند وزير راه و شهرس��ازي چه اقداماتي براي 
جذب س��رمايه  انجام داده اس��ت، بدانند كه تا اين 
لحظ��ه 1.5 ميليارد يورو از آلمان كه يك ميليارد و 
۳2۰ ميليون دالر آن با ش��ركت زيمنس به قرارداد 
رس��يده اس��ت، از آذربايجان 5۷۰ ميلي��ون يورو و 
از كش��ورهاي اتريش، كره جنوب��ي و برخي ديگر از 
كش��ورها ميليون ه��ا دالر قرارداد بس��ته ايم. چنين 
تامين مالي خارجي در هيچ يك از وزارتخانه ها انجام 
نشده است. عالوه بر ۴۶هزار ميليارد تومان در حوزه 
راه و ده ها ميليون دالر در حوزه ريل جذب سرمايه 
ك��رده ام. در آخر هم نطق آخون��دي و حاميانش به 
ثمر نشس��ت و براي سومين بار اس��تيضاح آخوندي 
در مجل��س بي نتيجه ماند. هر چند با اعالم مخالفت 
فراكسيون اميد و مستقلين با استيضاح آخوندي كه 
چند دقيقه پيش از جلس��ه علني مجلس اعالم شد، 

اين نتيجه قابل پيش بيني بود.

عمليات كابل برگردان مخابراتي 
در ايام نوروز ممنوع شد

مديرعامل شركت مخابرات از ممنوعيت هرگونه عمليات 
برگردان در نوروز خبر داد و گفت: در صورت لزوم در مناطق 
با بار ترافيكي باال، افزايش پهناي باند و راه اندازي سايت هاي 

سيار پيش بيني شده است. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، س��يدمجيد ص��دري درباره تمهي��دات ويژه اين 
شركت در بخش هاي س��تادي و استان ها در ايام تعطيالت 
نوروزي گفت: بهينه سازي و افزايش ظرفيت ترافيكي در نقاط 
پرتردد و آماده باش كليه حوزه هاي فني و غيرفني براي حفظ 
پايداري ش��بكه و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان در تمام 
مناطق مخابراتي، از مهم ترين برنامه هاي ش��ركت مخابرات 
در اين ايام اس��ت. وي با بي��ان اينكه افزايش بار ترافيكي در 
مناطق مسافرپذير در ايام تعطيالت، به كنترل صحيح و دقيق 
وضعيت ارتباطي استان ها و پيش بيني تمهيدات الزم در اين 
ايام نياز دارد، افزود: افزايش كاركرد واحد امور مش��تريان در 
مراكز منتخب و افزايش ظرفيت شبكه تلفن همراه به تناسب 
رش��د ترافيك كه در ايام نوروز به صورت پويا انجام مي شود، 
ازجمل��ه برنامه هاي مجموعه مخابرات در سراس��ر كش��ور 
به منظور تسهيل برقراري ارتباطات در روزهاي سال نو است. 
صدري اظهار كرد: در بخش هاي مربوط به تجاري و امور 
مشتريان، برقراري كشيك هاي نوروزي كاركنان مركز تماس 
2۰2۰، 2۰1۰ و تقويت تيم ه��اي ارتباطي براي هماهنگي 
پش��تيباني و خدم��ات پس از فروش در سراس��ر كش��ور و 
همچنين ارائه خدمات به صورت حضوري در دفاتر منتخب 
در ايام تعطيالت در كل كشور از مهم ترين برنامه هاي در نظر 
گرفته  ش��ده است. مديرعامل شركت مخابرات ايران تصريح 
ك��رد: همكاري واحد ارتباطات مردم��ي 2۰21 در خصوص 
راهنمايي مس��افران و زائ��ران در ش��هرهاي زيارتي، تامين 
نيازهاي ارتباطي س��تاد س��فرهاي نوروزي در تمام مناطق 
مخابراتي و افزايش پايداري و بهينه س��ازي شبكه در مناطق 
پرترافي��ك از ديگر اقدامات مخابرات هاي مناطق در اين ايام 
اس��ت. وي با بيان اينكه انجام هرگونه عملي��ات برگردان و 
Down Time در ايام تعطيالت ممنوع است، توضيح داد: 
برقراري ش��يفت نگهداري در حوزه هاي س��وئيچ، پاور، ديتا، 
ش��بكه، كابل، انتقال و همراه و معرفي نيروهاي on call در 
مناطق مختلف و همچنين تامين تجهي��زات back up با 
شناسايي هاي صورت گرفته، از جمله موارد اجرايي به منظور 
حفظ پايداري، تقويت پشتيباني شبكه و تسهيل در برقراري 

ارتباطات مسافران نوروزي است. 

 ايجاد شبكه آزمايشگاهي
در حوزه فضا ضروري است

معاون وزير و رييس سازمان فضايي ايران گفت: بايد يك 
شبكه آزمايشگاهي در حوزه فضا در كشور ايجاد شود كه همه 
فعاالن اين عرصه با حفظ استقالل در اين شبكه قرار گيرند. 
به گزارش ايرنا از روابط عمومي پژوهشگاه فضايي ايران، 
مرتضي براري معاون وزير و رييس س��ازمان فضايي ايران به 
اتفاق هيات همراه در پژوهش��كده سامانه هاي حمل و نقل 
فضايي حضور يافت و از دستاوردهاي فناوري اين پژوهشكده 
بازديد كرد. در اين ديدار كه با حضور حسن حدادپور رييس 
پژوهش��گاه فضايي ايران و جمعي از مسووالن و مديران اين 
پژوهشگاه برگزار ش��د، براري گفت: پژوهشكده سامانه هاي 
حمل و نق��ل فضايي توان خود را در برخ��ي حوزه هاي هوا 
فضايي به خوبي به اثبات رسانده كه از آن جمله سامانه بلوك 
انتقال مداري، تراستر و بالن مخابراتي و استراتسفري است و 

بايد از اين توانايي ها، حداكثر استفاده در كشور به عمل ايد. 
وي افزود: پژوهش��كده س��امانه هاي حمل و نقل فضايي 
داراي آزمايشگاه ها و زيرساخت هاي مجهزي است و مي تواند 
در توسعه سامانه هاي فضايي، نقش مهمي داشته باشد. بايد 
يك شبكه آزمايشگاهي در حوزه فضا در كشور ايجاد شود كه 
همه فعاالن اين عرصه با حفظ اس��تقالل در اين شبكه قرار 

گيرند و به يكديگر خدمات ارائه دهند. 
براري همچنين گفت: اين پژوهش��كده با س��ابقه كاري 
خود، در زمينه تجاري سازي محصوالت و ايجاد شركت هاي 
دانش بنيان نيز از ظرفيت هاي خوبي برخوردار است و بايد از 

اين توانمندي به خوبي بهره برد. 
معاون وزير و رييس س��ازمان فضايي اي��ران در ادامه 
سخنان خود با اش��اره به فعاليت هاي فناورانه پژوهشگاه 
فضايي ايران گفت: اين پژوهش��گاه با توانايي هاي ارزنده 
خود، بايد سهم بيشتري در برنامه هاي توسعه فعاليت هاي 
فضايي كشور داشته باش��د. وي افزود: پژوهشگاه فضايي 
ايران همچنين مي تواند موتور محرك خيلي از دانشگاه ها 
و شركت هاي دانش بنيان باش��د و با حمايت هاي الزم از 
آنها در عرصه داخلي و بين المللي، موجب توانمندس��ازي 
اين شركت ها شود. براري يادآور شد: يكي از دغدغه هاي 
مهم ما، استفاده حداكثري از تمامي ظرفيت هاي موجود 
در حوزه فضايي كش��ور اس��ت. معاون وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات اظهار كرد: همه تالشگران عرصه فضايي 
يك هدف مشترك دارند و آن توسعه حوزه فضايي كشور 
است و در اين جهت، همه بايد به يكديگر كمك كنند و 
همكاري ها بايد تقويت ش��ود و كارها با سرعت بيشتري 
انجام پذيرد. براري افزود: براي تحقق اهداف چش��م انداز 
1۴۰۴ در حوزه فضا، با توجه به فعاليت هاي كش��ورهاي 
منطق��ه در عرصه علم و فناوري فضايي، بايد با س��رعت 
بيش��تر و با يك حاشيه امن، كارها را پيش ببريم. معاون 
وزير و رييس سازمان فضايي ايران در خصوص فعاليت هاي 
اخير صورت گرفت��ه در حوزه فضا گفت: يكي از اقدامات 
مهم ما، تدوين نقش��ه راه توسعه حوزه فضايي كشوربوده 

كه برنامه هاي آن در هشت سرفصل تدوين شده است. 

 اصالح ديوان ساالري
با دولت الكترونيك 

وزيرارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات در يك��ي از 
شبكه هاي اجتماعي نوشت: وقت آن است دستگاه هاي 
مختل��ف تن به اجراي دول��ت الكترونيكي بدهند تا به 
س��مت اصالح برخي فرآيندهاي ناسالم ديوان ساالري 

برويم . 
محمد جواد آذري جهرمي روز سه شنبه در توييتر 
نوش��ت: تا كي بايد تيتر ثابت رسانه ها افشاگري فساد 
و پيگيري پرونده مفس��دان باش��د؟ وقت آن رس��يده 
است تا دستگاه هاي مختلف اجراي دولت الكترونيكي 
را اولوي��ت قرار دهند تا بتوان به س��مت اصالح برخي 
فرآيندهاي ناس��الم ديوان ساالري رفت زيرا بخشي از 

فاسدان مولود سيستم هاي اداري فسادپرور هستند. 
وي ادامه داد: هر چند استانداردهاي معتبري براي 
حفظ امني��ت اطالعات وجود دارد، برخي دس��تگاه ها 
به بهان��ه حفظ امنيت اطالعات از تب��ادل اطالعات با 
ديگر دستگاه ها خودداري مي كنند، در حالي كه فساد 

بزرگ ترين موضوع ضد امنيتي هر كشوري است.

اخبار



دربررس��ي عملك��رد 
وزارت راه و شهرس��ازي 
درح��وزه حم��ل ونق��ل 
مي ت��وان   96 درس��ال 
به مس��ائل و مش��كالت 
متعددي اش��اره كرد كه 
مهم تري��ن اين مس��ائل 
عبارتن��د از: ع��دم توجه 
اولويت هاي توسعه يي  به 
ش��بكه ريلي با محوريت 
زيرس��اخت هاي  تكميل 
باري و ترانزيتي، درواقع بايد به جاي تمركز بر اتصال 
استان ها با هدف مسافري به شبكه ريلي مثل تهران 

همدان، ميانه اردبيل، مراغ��ه اروميه و... محور هاي 
باري و ترانزيتي مثل چابهار سرخس، خواف هرات، 
شلمچه بصره، كرمانشاه خسروي در اولويت ساخت 

قرارگيرند.
از ديگر مسائلي كه در س��ال هاي گذشته مورد 
توجه نبوده است، اجراي كند پروژه هاي زيرساختي 
اس��ت، در اين بخ��ش بيش از ۳۲ پ��روژه ريلي در 
دست س��اخت داريم كه تعداد قابل توجهي از آنها 
حدود ۱۵ س��ال از زم��ان ساختش��ان مي گذرد و 
همچنان درحال س��اخت هستند، البته اين مشكل 
تنها متوجه وزير راه و شهرس��ازي كنوني نيس��ت، 
ام��ا بايد از تصويب پروژهاي جديد تا تعيين تكليف 
اين پروژه ها جلوگيري ش��ود، ن��ه اينكه محورهاي 

جديدي مثل گرگان ش��اهرود يا بم جاس��ك براي 
س��اخت در نظر گرفته شود. از ديگر مسائلي كه در 
بخش حم��ل و نقل ريلي مورد توج��ه قرار نگرفته 
اس��ت، عدم پيگيري و عمل ب��ه وعده ها در تكميل 
پروژه هاي مهم مانند برقي سازي محور تهران مشهد 
و اتصال ريلي شلمچه به بصره به طول ۳۲ كيلومتر 
و سريع الس��ير تهران قم اصفهان است كه پيشنهاد 
مي ش��ود در سال آينده توجه بيشتري به آنها شود. 
يكي ديگر از انتقاداتي كه به وزارت راه و شهرسازي 
وارد اس��ت امضاي قراردادهاي خارجي براي تامين 
ناوگان ريلي اس��ت، اين درحالي است كه 6 شركت 
توانمند توليد كننده در داخل وجود دارد و بايد بيش 
از اين به توان داخلي توجه ش��ود. سوء مديريت در 

س��وانح حمل و نقل در حوزه ريلي، هوايي و دريايي 
هم از ديگر انتقاداتي اس��ت كه همواره به وزارت راه 
و شهرس��ازي وارد بوده اس��ت و توصيه مي شود كه 
وزارت راه برنامه ريزي بهتري براي كنترل ش��رايط 
بحراني داش��ته باش��د. به عنوان مثال، آذرماه سال 
گذش��ته به خاطر آتش سوزي و نبود وسايل ايمني 
درحادثه تصادف دو قطار در حوالي ايس��تگاه هفت 
خوان استان س��منان، 4۵ نفر از مسافران در آتش 
سوختند و كشته ش��دند. همچنين پس از گذشت 
يك هفته از تصادف كش��تي نفت كش سانچي در 
آب هاي چين در اواسط دي ماه امسال، اين كشتي 
در آت��ش مي س��وخت و در نهايت تمام��ي ۳۲ نفر 
خدمه كشتي به همراه كشتي غرق شدند. از سوي 

ديگر، ۳ روز پس از سقوط هواپيماي ياسوج-تهران 
و كشته ش��دن تمامي 6۵ سرنش��ين آن در اواخر 
بهمن ماه امسال، محل س��قوط توسط بالگرد هاي 
سپاه پاسداران كشف شد و متاسفانه پس از گذشت 
چند هفته از وقوع سانحه همچنان جست وجو براي 
يافتن اجساد جانباختگان ادامه دارد ضمن اينكه اين 
سوء مديريت در بازگشايي راه ها )تهران قم و آزاد راه 
كرج( و فرودگاه ها با وجود اخطار سازمان هوا شناسي 
در بارش برف بهمن ماه امس��ال هم مش��اهده شد 
كه نكته قابل تامل در تمامي حوادث مذكور، س��وء 
مديريت آنها در كنار عدم پاس��خگويي و همچنين 
عدم ارائه گزارش درب��اره علت بروز و مقصران آنها 

پس از گذشت دوره زماني طوالني است. 
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محلونقل10
 ضرورت توجه به 

سرمايه گذاران داخلي 
آنوش رهام  كارشناس ارشد حوزه بندري    

مهم ترين بخشي كه در سال آينده بايد در حوزه بندري 
مورد توجه قرار بگيرد حمايت از س��رمايه گذاران داخلي و 
توس��عه بنادر اس��ت درواقع بايد بنادركشورمان به سمت 
بنادر نسل س��وم و چهارم و بنادر هوشمند حركت كنند. 
در كشورمان مشكل انس��داد و گرفتگي درمبادي ورودي 
و خروج��ي وجود دارد كه بايد مديريت اين امور به بخش 
خصوصي و شركت هاي توانمند دراين حوزه واگذار شود تا 
شاهد بهبود انجام اين امور در بنادر باشيم. از ديگر مواردي 
ك��ه در بخش بن��دري بايد در اولويت ق��رار بگيرد، ايجاد 
زنجيره يي يكپارچه اطالعات و زباني مش��ترك بين بنادر، 
گمركات، بازيگران اصلي بخش لجستيك در بخش ريلي 
و زميني و همچنين ترمينال هاي داخلي ش��هري و توزيع 
كاال ايجاد شود تا كاالها قابل رهگيري و رصد باشد تا بتوان 
جريان كاال را شناسايي كرد زيرا تا زماني كه نتوان جريان 
كاال را شناسايي كرد نمي توان برآيند دقيقي از هزينه هاي 
مترتب داش��ت و هم اكنون مس��ائلي بر جريان جابه جايي 
كاالها اثرگذار هستند كه هزينه جابه جايي و انتقال كاال را 
افزايش مي دهند اما با ايجاد اين زبان مشترك، اين مشكل 
حل مي شود. در اين ميان، با توجه به اينكه مبادي ورودي 
و دروازه طاليي كشور، بنادرهستند و در صورتي كه زبان 
مش��ترك و سيس��تم يكپارچه يي ميان بن��ادر، گمركات 
و... ايجاد ش��ود تا انتهاي زنجي��ره تبادل و جابه جايي كاال 
شاهد بهبود هستيم. از ديگر مسائلي كه بايد به آن اشاره 
كرد، اين است كه سرمايه گذاري در بنادر بايد متناسب با 
رشد صنعتي، صادراتي و تجاري باشد كه تفاهم نامه هاي 
منطقه يي با ايران درزمينه بندري افزايش يافته است، در 
حالي كه برخي تصميم��ات انحصاري در تجارت جهاني، 
موجب شده كه بنادر ايران در تبادالت جهاني چندان فعال 
نباشند در واقع تجارت منطقه يي بنادر، موفق تر از تجارت 
جهاني براي ايران بوده است و بيش از 90 درصد واردات و 
صادرات كاال در كشور منطقه يي بوده است، بنابراين باتوجه 
به اكولوژي منطقه اي، برنامه ريزي شود و بنادرخشك بدون 
واسطه ايجاد نشود و با جانمايي و با ارتباط مناسب با ساير 
بن��ادر ايران و منطقه يي ايجاد ش��ود. ناگفته نماند دولت 
سياست گذار خوبي مي تواند باشد، اما لزوما مجري خوبي 
نيس��ت و دراين مي��ان وزارت راه و شهرس��ازي در زمينه 
لجستيك برنامه هاي مناسبي داشته است و اميد مي رود 
كه درس��ال آينده هم دراين زمينه موفق عمل كند ضمن 
اينكه بايد به پتانسيل بخش خصوصي بندري بيش از اين 
توجه شود و از اين توانمندي ها به خوبي بهره گيري شود.

  تشكيل انجمني مستقل
براي بررسي سوانح هوايي 

محمدرضا ابراهيم پور    كارشناس ارشد حوزه هوايي   
درس��ال 97، مهم تري��ن اولوي��ت براي ش��ركت هاي 
هواپيمايي تامين ناوگان اس��ت و در بخ��ش فرودگاهي، 
اولويت در ارتقاي سيستم هاي ناوبري براي افزايش ظرفيت 
فضاي كشوراست و با توجه به سوانحي كه در حوزه هوايي 
رخ داده است، برنامه ريزي بيشتري براي بخش ايمني بايد 
مورد توجه قرارگيرد. همچنين پيشنهاد مي شود كه انجمن 
يا گروهي مستقل براي بررسي علل سوانح هوايي تشكيل 
شود كه بتواند س��وانح رخ داده درحوزه هوايي را دركمال 
بي طرفي مورد تحليل قراردهد البته س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري هم همچنان مي تواند به بررس��ي علل س��وانح 
بپردازد اما چون ايمني پروازها تاحدودي به اين س��ازمان 
بستگي دارد شايد نتوان انتظار داشت كه در بررسي سوانح 
توسط سازمان بي طرفي كامل رعايت شود. باتوجه به اينكه 
يك��ي از مهم ترين بخش هاي صنعت هوايي كش��ورمان، 
فرودگاه امام اس��ت و متاسفانه طرح جامع با وجود اينكه 
تصويب شده همچنان اجرايي نشده است كه بايد در سال 
آينده اج��راي طرح جامع فرودگاه ام��ام خميني )ره( در 
اولويت قرارگيرد و ظرفيت پيش بيني ش��ده براي پذيرش 
مسافر در اين طرح اجرايي شود تا بتوان شاهد رقابت ايران 

در صنعت هوايي با كشورهاي منطقه يي باشيم. 

  بي تدبيري، توليد ريل ملي
را متوقف كرده است

پژوهش��گر صنعت حمل و نقل ريل��ي گفت: تاكنون 
معادل ۸۱ ميليون دالر ارز از كشور بابت واردات ريل خارج 
شده و اين در حالي است كه توليدكنندگان داخلي، خط 
توليد ريلي با كيفيت دارند. به گزارش مهر، محمدحسين 
رضاييان كارشناس ارشد صنعت حمل و نقل ريلي با اشاره 
به اختالفات موجود ميان توليدكننده داخلي با راه آهن در 
رابط��ه با نحوه تامين مالي پروژه توليد ريل ملي كه مانع 
مهمي براي تحقق اين موضوع محس��وب مي شود گفت: 
مديران ش��ركت توليدكننده داخلي از عدم توانايي دولت 
جهت تامين مالي پروژه توليد ريل ملي س��خن به ميان 
مي آورند. به اذعان توليدكننده داخلي، ش��ركت راه آهن، 
مناب��ع كافي ريالي براي خري��د ريل هزينه نمي كند. وي 
ادامه داد: مدير ارشد شركت توليدكننده داخلي، مشكل 
اصلي توليد و تحويل ريل را عدم بهره مندي اين ش��ركت 
از منابع دولتي عنوان كرده اس��ت. همچنين بر اس��اس 
اطالعيه ي��ي كه توليدكننده داخلي صادر ك��رده بود، در 
صورتي ك��ه مصرف كننده ريل )ش��ركت راه آهن( منابع 
مالي مورد نظر را تامين كند، هيچ گونه مشكلي براي توليد 
ريل وجود نخواهد داش��ت. يكي ديگر از مديران شركت 
توليدكننده داخلي نيز اختالف نظرهاي موجود ميان اين 
ش��ركت با راه آهن را مربوط به نحوه پرداخت ها دانسته و 
آن را به نبود نقدينگي در راه آهن نس��بت داده بود. اينها 
نظراتي است كه مديران شركت توليدكننده داخلي مطرح 
مي كنند. رضاييان خاطرنش��ان ك��رد: اما در طرف مقابل 
مديران راه آهن مي گويند كه مبلغ قرارداد توليد ريل ملي 
را به توليدكننده پرداخت كرده اند. وزير راه و شهرس��ازي 
نيز گفته اس��ت رقم قابل توجهي به عنوان پيش پرداخت 
ب��راي توليد ري��ل به توليدكننده پرداخت ش��ده اس��ت. 
همچنين يكي از مديران پروژه دوخطه سازي و قطارهاي 
حومه يي راه آه��ن اعالم كرده بود با توليدكننده به توافق 
رس��يديم تا منابع مالي  هزينه خري��د ريل از محل طلب 

۱00 ميليارد توماني راه آهن از توليدكننده تامين شود. 

يادداشت

نظر

خبر

»تعادل« تحوالت حوزه هوايي، بندري،  جاده اي و ريلي در سال 96 را بررسي مي كند

صنعتهواييخبرسازترينبخشحملونقل

اما ورود هواپيماهاي برجامي به ايرباس محدود 
نشد و شركت هواپيمايي ايران اير در اواخر فروردين 
ماه امس��ال، قراردادي به مبل��غ 400 ميليون دالر 
براي خريد ۲0 فروند هواپيماي ATR، امضا كرد، 
البته مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
در مراس��م امضاي قرارداد اعالم ك��رد كه اين ۲0 
فرون��د هواپيما ت��ا پايان س��ال ۲0۱۸ تحويل داده 
مي ش��ود درحالي كه س��ه ماه هم از س��ال ۲0۱۸ 
گذشته اما تنها ۸ فروند از اين هواپيما تاكنون وارد 

ناوگان صنعت هوايي شده است. 
 ATR هواپيماه��اي  ورود  مرحل��ه  نخس��تين 
در خ��رداد و آخرين مرحله در 9 دي س��ال جاري 
بود، در مرحله نخس��ت،  4 فروند هواپيما، دردومين 
مرحله ۲ فروند در مهر و درسومين مرحله ۲ فروند 

ديگر وارد ناوگان هوايي كشورمان شدند. 
صنع��ت هوايي كش��ور ت��ا تيرماه ش��اهد وقوع 
روي��دادي نبود ت��ا اينكه در ۲0 تيرم��اه، وزيرراه و 
شهرسازي، فرزانه شرفبافي را به سرپرستي شركت 
هواپيماي��ي ايران اير منص��وب كرد و در متن حكم 
خ��ود عنوان كرد كه منصوب ش��دن فرهاد پرورش 
به س��مت نمايندگي اي��ران در ايكائ��و موجب اين 
تصميم گيري ش��ده اس��ت، البته فرزانه ش��رفبافي 
۳ ماه بركرس��ي سرپرس��تي هما تكي��ه زد تا اينكه 
در۱۲مهر م��اه با نامه عباس آخون��دي، مديرعامل 

رسمي ايران ايرشد. 
صنع��ت هوان��وردي با وج��ود ثب��ت تاخيرهاي 
بسيار در پروازها و ورود دادستاني همچنان روزگار 
مي گذران��د تا اينكه آخرين روي��داد جنجالي حوزه 
هوايي رخ داد و يك فروند هواپيماي ATR شركت 
آس��مان با كوه برخورد كرد و تمامي 66 سرنش��ين 
آن جان باختند،  اين حادثه بس��يار خبرس��از شد و 
تركش هاي آن دامن وزيرراه و شهرسازي و وزيركار 
را گرف��ت و عب��اس آخوندي را براي پاس��خگويي 
راهي بهارس��تان ك��رد، اگرچه نماين��دگان مجلس 
اعالم كردند كه س��انحه س��قوط هواپيما تنها دليل 
اس��تيضاح آخون��دي نيس��ت، اما به نظر مي رس��د 
مهم تري��ن دلي��ل ب��راي فراخوان��دن وزي��ر راه و 
شهرسازي برخورد هواپيماي ATR با كوه دناست. 
در نخس��تين گزارش از علت وقوع س��انحه سه 
هفت��ه پس از اين رويداد آمده اس��ت كه ش��ركت 
آس��مان با توجه به رعايت نك��ردن محدوديت هاي 
پزش��كي خلبان خود و اجرايي نكردن آرايش فني 
الزم به عنوان مقصر اصلي ش��ناخته ش��ده اس��ت، 
ضمن اينكه همچن��ان درعملكرد خلبان ابهام هايي 
وج��ود دارد، اگرچ��ه كارشناس��ان معتقدن��د ك��ه 
همچنان نمي توان درباره علت اصلي وقوع س��انحه 
اظهارنظ��ر قطع��ي كرد، زي��را اين موض��وع نياز به 

بررسي بيشتري دارد. 

 حوزه جاده اي 
م��ي توان گفت، حوزه جاده يي در س��ال جاري 
پ��س از حوزه هواي��ي، جنجالي ترين بخش حمل و 
نقل بوده اس��ت، امض��اي قراردادهاي مختلف براي 
ساخت راه ها كه تازه ترين آن قرارداد هاي مشاركت 
در س��اخت ش��ش پروژه آزادراهي ب��ه طول 4۳9 
كيلومت��ر ب��ه ارزش ۲۵00 ميلي��ارد تومان اس��ت 
كه بين س��رمايه گذاران بخش خصوصي و ش��ركت 
س��اخت و توس��عه زيربناه��اي حمل ونق��ل، امضا 
ش��ده است تا بركناري رييس س��ازمان راهداري و 
بي نتيج��ه ماندن طرح پيش��نهادي او براي كاهش 
سقف حداكثر س��رعت مجاز خودروها در آزادراه و 

بزرگراه ها از جمله اين رويدادهاست. 
درس��ال جاري و در حوزه راه ها تحوالتي هم در 
ساخت آزادراه ها انجام شد كه از جمله آنها مي توان 
به در دس��ت س��اخت بودن آزادراه كنارگذرجنوبي 
تهران به طول ۱۵۸ كيلومتر و همچنين فاز نخست 
آزادراه اصفهان - شيراز به طول ۱0۵ كيلومتر اشاره 
كرد. ضمن اينكه عمليات اجرايي س��اخت آزاد راه 
6۳ كيلومتري تبريز- مرند هم ازابتداي س��ال آغاز 
شده و قرار اس��ت اين آزادراه با سرمايه گذاري ۳۵ 
درصدي دولت و 6۵ درصد بخش خصوصي طي ۳ 

س��ال و 6 ماه احداث ش��ود. از ديگر تحوالت حوزه 
جاده يي مي توان به ثابت شدن روند كاهشي تلفات 
جاده يي در س��ال 96 اش��اره كرد كه شايد بتوان با 
قاطعيت آن را مهم تري��ن رويداد حوزه جاده يي در 
سال جاري خطاب كرد ثبات در روند مثبت كاهش 
تلفات جاده يي كه در ۱0 س��ال اخير ادامه داش��ت 
درس��ال جاري تغيير مس��ير داد و براساس آماري 
كه معاون حمل و نقل وزيرراه و شهرس��ازي مطرح 
كرد، ديگر شاهد روند كاهشي جان باختگان سوانح 
رانندگي نيستيم، اتفاق نگران كننده يي كه نيازمند 
عزم ملي مس��ووالن و مردم براي حل اين مش��كل 

دارد. 
اما رويداد مهم ديگري كه در حوزه راه هاي كشور 
خبرس��از ش��د، ارائه طرح كاهش ۱0 كيلومتري از 
حداكثر س��قف س��رعت مجاز خودروها در آ زادراه ها 
و بزرگراه ها بود كه از سوي داوود كشاورزيان، رييس 
سابق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي مطرح 
ش��د و مورد اس��تقبال كارشناس��ان حوزه جاده يي 
قرارگرف��ت اما ب��ا بركناري او در اس��فند ماه و روي 
كارآمدن عبدالهاشم حسن نيا به عنوان رييس جديد 
اين س��ازمان، اين طرح بي نتيج��ه ماند و با مخالفت 

حسن نيا تصويب و اجراي آن مسكوت ماند. 

 حوزه ريلي 
درحوزه ريلي فارغ از قراردادهاي امضا ش��ده ميان 
ايران با آلمان،  چين و... درسال جاري چندين برخورد 
ميان قطارهاي باري و مسافري و همچنين خارج شدن 
قطارها از خط گزارش ش��د كه اغلب اين قطارها باري 
بودند و چون تلفات جاني نداشتند چندان مورد توجه 
قرار نگرفتند. س��ه نمونه از مهم تري��ن اين برخوردها 
مي توان به خروج چهار واگن قطار باري حامل گندم از 
ريل اشاره كرد كه براثر آن راه آهن تهران-جنوب براي 
چندين ساعت مسدود ش��د يا دچار حادثه شدن يك 
رام قطار باري حامل گوگرد در ايستگاه غني آباد محور 
شرق )بافق - تربت ( بود كه بالك غني آباد-عشق آباد را 
مسدود كرد. اما مهم ترين تحوالت حوزه ريلي مربوط به 
امضاي قراردادهاي مشاركت و سرمايه گذاري مي شود 
كه امض��اي قرارداد مش��اركت و س��رمايه گذاري يك 
شركت چيني در ساخت راه آهن شيراز به بوشهر با رقم 
700 ميليون دالر مهم ترين رويدادي است كه در سال 
جاري براي ساخت خطوط ريلي امضا شده است دراين 
قرارداد چين توافق كرد كه در قراردادي به ارزش 700 
ميليون دالر معادل ۲۳60 ميليارد تومان و ۵0 ميليارد 
يوآن چين نسبت به س��اخت راه آهن شيراز به بوشهر 
اقدام كن��د. از ديگر رويدادهاي مه��م در حوزه ريلي، 

امضاي قرارداد توليد 4۵0 واگن مسافري ريل باس بين 
راه آهن جمهوري اسالمي، شركت واگن سازي ايريكو و 
ش��ركت روتم كره  جنوبي در آذرماه بود، اين قرارداد به 
ارزش 7۲0 ميليون يورو به امضا رس��يده و قرار اس��ت 
4۵0 واگ��ن در طول 6 س��ال و6 ماه توليد و به مرحله 
بهره برداري برسد. امضاي اين قرارداد در شرايطي انجام 
شد كه هم اكنون ۱00 دستگاه واگن ريل باس در شبكه 
فعال است، ۱۵0 واگن ديگر هم در دست ساخت است. 

 حوزه دريايي
حوزه بندري در س��ال 96، چندان خبر ساز نبود 
و مانند هر س��ال در مقايسه با ساير حوزه هاي حمل 
و نقل كم رنگ تر ظاهرشد. شايد بتوان اعالم كرد كه 
مهم ترين رويداد بندري درسال جاري آغاز مرحله دوم 
طرح توسعه فاز سوم بندر شهيد رجايي بندرعباس با 
۸۵0 ميلي��ارد تومان اعتبار با حضور رييس جمهوري 
بود طرحي كه ميزان س��رمايه گذاري دولتي و بخش 
خصوصي براي ساخت اس��كله و پسكرانه هاي آن در 

مجموع ۲ هزار ميليارد تومان خواهد بود. 
اهميت توسعه بندرش��هيدرجايي به اندازه يي بود 
كه كارشناس��ان يكي از داليل س��فر حسن روحاني، 
رييس جمهوري به همراه عب��اس آخوندي، وزيرراه و 
شهرسازي به هند را تسريع در اجراي طرح توسعه آن 
اعالم كردند البته مسائل مختلفي در حوزه بندر و ريل 
در س��فر رييس جمهوري به هند نهايي شد كه جمع 
س��رمايه گذاري مشترك با اين كشور در اين دو حوزه 
با انجام اين پروژه ها به حدود ۲ ميليارد دالر مي رسد. 
ناگفته نماند كه وزيرراه وشهرسازي در سفر به هند 
اعالم كرد كه قرارداد مديريت بخش��ي از بندر چابهار 
با هند امضا ش��ده است و بر اس��اس آن هند بايد در 
چابهار سرمايه گذاري كند. اگرچه بر اساس توافق امضا 
شده ميان ايران و هند در ماه مه سال گذشته، هند با 
سرمايه گذاري ۸۵ ميليون دالري كنترل دو لنگر گاه 
در ف��از اول بندر چابهار را به عهده دارد. يكي ديگر از 
مس��ائل مهم حوزه بندري، ديدار وزيرراه و شهرسازي 
در تابستان سال جاري با وزير حمل و نقل، بزرگراه ها 
و كشتيراني هند درباره توسعه بندرچابهار بود براساس 
توافقي كه در گذشته انجام شده ايران و هند در زمينه 
اعطاي ۱۵0 ميليون دالر فاينانس هند به ايران براي 
توسعه بندر چابهار و سرمايه گذاري ۸۵ ميليون دالري 
اين كش��ور در چابه��ار با هم تواف��ق كرده اند. اگرچه 
آخوندي درحاش��يه اين ديدار اعالم كرد كه توافقات 
مالي اين طرح امضا شده است و مشكل خاصي براي 
تحقق آن وجود ندارد اما كارشناسان معتقد بودند كه 
هندي ها تمايل چنداني براي همكاري با ايراني ها در 
توس��عه اين بندر نش��ان نمي دادند و دليل اصلي اين 
ديدار س��رعت بخشيدن به همكاري هندي ها با ايران 

بوده است. 

مقاله

نگاه

ميثم الجوردي 
 كارشناس ارشد 
حمل و نقل ريلي

ظرفي��ت  افزاي��ش 
صنع��ت  در  هواپيم��ا 
هوان��وردي، بدين معني 
اس��ت كه متصدي حمل 
هوايي، تعداد صندلي هاي 
هواپيم��ا را براي كس��ب 
درآم��د بيش��تر، افزايش 
دهد. پس در اين فرآيند، 
صندلي هاي��ي به هواپيما 
ك��ه  اف��زوده مي ش��وند 
در زم��ان تولي��د موجود 
نيس��تند. به همين دليل، اين پروسه را بازسازي يا 
رتروفيتينگ )retrofitting( -اضافه كردن اجزا يا 
لوازمي به چيزي ك��ه در زمان توليد موجود نبوده- 
مي گويند. رتروفيتينگ، بس��يار اقتصادي تر از خريد 
يك هواپيماي جديد )=افزايش ناوگان حمل( به نظر 
مي رسد. به همين دليل، در كشورهاي مختلف و به 
ويژه در اياالت متحده امريكا، خطوط هواپيمايي در 
م��واردي تعداد صندلي هاي ن��اوگان خود را افزايش 
مي دهند تا به عوايد بيشتري دست يابند. بي گمان 
اين فرآيند هزينه هايي را به مصرف كنندگان تحميل 
مي كند، اما آيا تحميل اين هزينه ها به ميزاني است 
بتوان در مش��روعيت رتروفيتين��گ ترديد نمود و از 

افزايش ظرفيت هواپيما، جلوگيري كرد؟ 
بي شك اضافه كردن تعدادي صندلي به هواپيما، 
مستلزم آن است كه فواصل ميان رديف هاي صندلي 
و همچني��ن پهناي )=عرض( ه��ر صندلي، كاهش 
يابد. بدين خاط��ر، در اياالت متحده امريكا، فواصل 
مي��ان رديف ها ك��ه در دهه 70 مي��الدي، ۳۵ اينچ 
بوده، ب��ه حدود ۳۱ اين��چ و در برخي هواپيماها به 
۲۸ اين��ج، كاهش يافت��ه و ميانگين پهناي صندلي 
ني��ز از ۱۸ اينچ به ح��دود ۱6/۵ اينچ تقليل يافته و 
اين درحالي است كه فيزيك بدني مردم اين كشور 
نيز نس��بت به چند دهه قبل تغييراتي داشته است، 
زيرا تحقيق��ات از افزايش ميزان قد، دور كمر  و وزن 
مردم اين كش��ور خبر مي دهند. بدينس��ان افزايش 
ظرفيت هواپيما در نخستين مرتبه، راحتي مسافران 
به عنوان يكي از اساسي ترين حقوق آنان طي پرواز 
را دس��تخوش تغيي��ر قرار مي ده��د. در مرتبه دوم، 
كس��اني كه ناراحتي مس��افران حين مسافرت را بر 
نمي تابند، تالش كرده اند كه به دستاويز لزوم حفظ 
س��المت مسافران حين پرواز از تراكم بيش از اندازه 
و نامتعارف صندلي ه��اي هواپيما، ممانعت به عمل 
آورند، چه اگر مسافر براي حركت دادن خود از جمله 
پاهاي خويش به ميزان كافي آزادي عمل نداش��ته 
باش��د، اين امر مي تواند او را در پروازهاي طوالني در 

معرض مش��كالتي نظير خش��كي و درد عضالني و 
حتي لختگي خون قرار دهد. 

اما به نظر مي رس��د كه مشكل فراتر از ناراحتي و 
خطرات احتمالي بر سالمت مسافران است. به همين 
دليل آنان كه احساس كرده اند توسل به حربه راحتي 
)حق مصرف( و سالمت، درمان قاطع براي اين درد 
نمي آورد، ب��ه عالي ترين ه��دف و ماموريت صنعت 
هوانوردي، يعني لزوم تامين ايمني هوانوردي، روي 
آورده اند. با آنكه لزوم تامين ايمني هوانوردي در يك 
معناي گسترده، ضرورت تامين سالمت مسافران را 
نيز در بر مي گيرد، اما توسل به شمشير بران ايمني از 
جهت مبنايي با حربه حفظ سالمت مسافران تفاوت 
بس��يار زيادي دارد. نگراني ايمني ناشي از آن است 
كه مبادا ب��ا افزايش ظرفيت هواپيما، خروج ايمن و 
س��ريع از هواپيما در مواقع اضط��رار با خطر مواجه 
ش��ود، زيرا به موجب مقررات هوانوردي، س��اكنان 
هواپيم��اي با ظرفيت بيش از 44 مس��افر، بايد قادر 
به تخليه و ترك هواپيما در مهلت 90 ثانيه باش��ند، 
ب��ه نحوي كه چني��ن امكاني بايد قب��اًل با توجه به 
پارامترهايي مشخص شبيه س��ازي شود و به اثبات 
برس��د. اين ميزان حساسيت نسبت به مقوله ايمني 
هوايي س��بب شده است تا در اياالت متحده امريكا، 
ب��ه ترتيب در فوريه ۲0۱6 و مارس ۲0۱7، دو طرح 

به نام هاي »قانون ترك ايمن حين س��فر هوايي« و 
»قانون ترك صندلي حين س��فر هوايي« با حمايت 
دو تن از نمايندگان حزب دموكرات و جمهوري خواه 
به مجلس قانون گذاري ارائه ش��ود تا اين كش��ور به 
پيش��واز سانحه اي نرود كه ساكنان هواپيما به دليل 
عدم امكان ترك وس��يله در مهلت به هنگام، بر اثر 
استنش��اق دود آتش جان خود را از دس��ت دهند. 
طرح دوم كه از طرح نخس��ت، جامع تر اس��ت، اداره 
هوان��وردي فدرال را ملزم مي كن��د تا براي ايمني و 
سالمت مس��افران، حداقل اس��تانداردهاي فضايي 
هواپيماي مسافربري از جمله پهناي صندلي، فاصله 
هر نقطه از يك صندلي با صندلي بعدي و قبلي آن و 

حتي عرض راهروهاي هواپيما را تنظيم نمايد. 
همچنين به موجب اين قان��ون، اداره هوانوري 
ف��درال بايد با تعيين مقررات��ي، هر متصدي حمل 
هوايي را مكلف كند تا به صورت آشكاري، روي وب 
س��ايت خود، ميزان فضاي موجود براي هر مسافر 
در هواپيم��ا از جمله پهناي صندل��ي، فاصله آن با 
صندلي بعدي و حت��ي عرض راهروهاي هواپيما را 

نمايش دهد. 
اداره هوانوردي فدرال براي تعيين استانداردهاي 
الزم، مي بايس��ت با »اداره ايمني و سالمت شغلي«، 
»مراكز كنترل و جلوگيري از بيماري«، سازمان هاي 

حمايت از مس��افران، اطبا و مهندسان ارگونوميك 
مش��اوره نماي��د. اگرچ��ه طرح ي��اد ش��ده هنوز به 
تصويب مجلس نمايندگان و مجلس س��ناي اياالت 
متح��ده امري��كا نرس��يده و گروه هاي بس��ياري از 
خط��وط هواپيمايي ب��ا تصويب اين ط��رح مخالف 
هس��تند، اما فكر و طرح اين اليحه قانوني به خوبي 
نش��ان مي دهد كه يك رژي��م هوانوردي مطلوب در 
كشمكش ايمني و تجارت هوايي، همواره پاسبان امر 
نخس��ت )=ايمني( اس��ت و آن را بر ديگري ترجيح 
مي دهد. گفتني اس��ت كه اداره هوانوردي فدرال در 
ج��والي ۲0۱7، به موجب تصميم دادگاه در دعواي 
ميان »سازمان غيرانتفاعي مسافران ايرالين بر اداره 
هوانوردي فدرال«، مكلف ش��ده است تا امتناع خود 
نسبت به عدم انتظام دهي افزايش ظرفيت هواپيما را 
از نقطه نظر ايمني هوانوردي، مورد مطالعات جديدتر 
و بهتر قرار دهد. هنوز نتايج مطالعات اداره منتش��ر 
نشده اس��ت. اگر آينده نزديك مشخص كند كه به 
واق��ع ميان ايمني هوايي و افزايش ظرفيت هواپيما، 
ارتب��اط و تالزم وجود دارد، آن وقت تصويب »قانون 
ترك صندلي حين س��فر هواي��ي« را بايد به عنوان 
 يكي از بهترين نمونه هاي جنبِه فعاِل ايمني هوايي
 )Active side of aviation safety( قلم��داد 

كرد. 

افزايشظرفيتهواپيماوچالشهايآن

توجهبهاولويتهايتوسعهشبكهريلي

ميالد صادقي 
  پژوهشگر 

حقوق هوافضا

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
صنعت هوايي درسال 96، خبرسازترين بخش حمل و نقل كشورمان 
ب�ود، مرور مهم ترين رويدادهاي رخ داده دراين بخش، از همان روزهاي 
نخستين سال يعني ورود س�ومين هواپيماي برجامي تا روزهاي پاياني 
آن يعني وقوع س�انحه سقوط هواپيماي ATR، مهر تاييدي برجنجالي 
بودن حوزه هوايي در س�ال جاري دارد. البته ناگفته نماند كه درس�اير 

حوزه هاي حمل و نقل از جمله بخش بندري، ريلي و جاده يي هم ش�اهد 
رخدادهاي مهمي بوديم. آغازمرحله دوم فازس�وم بندرش�هيد رجايي، 
امضاي قرارداد مشاركت ۷۰۰ ميليون دالري چيني ها در ساخت راه آهن 
ش�يراز به بوش�هر، بي نتيجه ماندن طرح كاه�ش 1۰ كيلومتري حداكثر 
س�رعت در بزرگراه ه�ا و آزادراه ها از مهم ترين تح�والت و رويدادهاي 
س�ايربخش هاي حمل و نقل درس�ال 96 هس�تند كه هر كدام از آنها تا 

روزها به تيتر اصلي رس�انه ها تبديل ش�دند. اما روزهاي نخس�ت سال 
جاري )5 فروردين( با ورود س�ومين هواپيماي ايرباس 33۰ س�ري 2۰۰ 
آغاز شد، البته نخستين هواپيماي ايرباس مدل اِيA321( 321( بيست 
و س�وم دي ماه 1395 به تهران وارد ش�ده ب�ود و دومين فروند با مدل 
33۰ سري 2۰۰ هم بيست و يكم اسفندماه در فرودگاه مهرآباد بر زمين 

نشسته بود.
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 آزمايشات DNA اجساد حادثه هواپيماي تركيه 
در حال انجام است

شهركرد|  مديركل پزشكي قانوني چهارمحال و بختياري 
از انجام آزمايشات DNA جانباختگان حادثه هواپيماي 
تركيه و خانواده آن ها خبر داد.  منصور فيروزبخت با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: از روز گذشته به محض ورود اجساد 
به آزمايش��گاه پزش��كي قانوني اس��تان، نمونه برداري و 
آزمايشات DNA از اجساد و بستگان آنان آغاز شده است 
و تاكنون ادامه دارد. او خاطرنشان كرد: پس از آماده شدن 
پروفايل ژنتيكي اجساد و تطبيق ژنتيكي با بستگان آنها، 
اين اجساد شناسايي مي شوند و براي فرستادن به تركيه، 

تحويل بستگان آنها خواهند شد. 
 يكي از چالش هاي اصلي بازار كار فقدان مهارت 

نيروي كار است
مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعي در خراس��ان رضوي 
گفت: يك��ي از چالش هاي اصلي ب��ازار كار امروز در كنار 
مشكل فرهنگ كار، بحث فقدان مهارت نيروي كار است. 
ما نمي توانيم با وجود فرصت هاي شغلي در بخش خصوصي 
به اين مورد پاسخ دهيم. محمد سنجري در شوراي اداري 
شهرس��تان در فرمانداري مش��هد اظهار كرد: اشتغال به 
عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي مسووالن نظام در جامعه 
مطرح بوده و در سخنان و فرمايشات مقام معظم رهبري و 
سياست گذاري هاي كالن ايشان نيز توجه به بحث اشتغال 
جزو اولويت هاس��ت. وي افزود: امروز يك چالش و مشكل 
اصلي خانواده ها بحث بيكاري جوان ها مخصوصا جوان هاي 
فارغ التحصيل است كه به عنوان سرمايه هاي فرهنگي اين 
مملكت درگير هس��تند و ما نتوانستيم از ظرفيت آنها در 
جهت توسعه كشور استفاده كنيم. سنجري با بيان اينكه 
يك��ي از چالش هاي اصلي بازار كار امروز در كنار مش��كل 
فرهنگ كار، بحث فقدان مهارت نيروي كار اس��ت، عنوان 
كرد: ما نمي توانيم با وجود فرصت هاي ش��غلي در بخش 
خصوصي به اين مورد پاسخ دهيم به اين دليل كه نيروي 
كار م��ا مهارت الزم و مورد نياز بازار كار را ندارد. به همين 
جهت نياز بود كه دولت در تدوين بس��ته فراگير اشتغال 

تمام نيازها را ديده و تمام اقشار را مدنظر قرار دهد. 
 نخستين نيروگاه برق خورشيدي استان بوشهر 

آماده بهره برداري است
بوش�هر| مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق اس��تان 
بوشهر گفت: نخستين نيروگاه برق خورشيدي اين استان 
واقع در شهرك صنعتي خورموج شهرستان دشتي آماده 
بهره برداري است. امراهلل پاراد درحاشيه بازديد ولي الدين 
مصلحتي مجري طرح برق رساني روستايي شركت توانير 
از ني��روگاه ياد ش��ده در گفت وگو با ايرن��ا افزود: ظرفيت 
توليد اين ني��روگاه 100 كيلو وات و مجهز به سيس��تم 
رديابي مس��ير خورشيد است. او بيان كرد: اين نيروگاه با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي اكنون در آستانه راه اندازي 
و توليد انرژي برق قرار دارد و مي تواند سرآغازي بر توسعه 
استفاده از انرژي خورشيدي در استان بوشهر باشد. پاراد 
يادآورشد: نيروگاه خورشيدي يكي از اين راهكارهاي نوين 
براي تامين برق اس��ت كه در سال هاي اخير مورد توجه 
ويژه يي قرار گرفته است. او يادآورشد: باتوجه به محدوديت 
منابع سوخت فسيلي و زيانبار بودن استفاده غيراصولي از 
اينگونه سوخت ها براي سالمت محيط  زيست، بهره گيري 
از انرژي هاي تجديدپذير به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل 

شده است. 
 بهره برداري فاز يك نمايش�گاه بين المللي يزد تا 

سه ماه آينده
ي�زد| معاون هماهنگ��ي امور اقتصادي و توس��عه منابع 
استاندار يزد با اشاره به ضرورت ايجاد توسعه زيرساخت هاي 
استان، گفت: فاز يك نمايشگاه بين المللي استان يزد تا سه 
م��اه آينده به بهره برداري مي رس��د. »علي زيني وند« در 
نشست مشترك با هيات مديره جديد نمايشگاه بين المللي 
اس��تان به بررسي رفع موانع اين نمايش��گاه اشاره كرد و 
گفت: با رايزني ها و تصميماتي كه در هيات مديره گرفته 
شد، محل جديد نمايش��گاه بين المللي استان تا سه ماه 
آينده به بهره برداري خواهد رس��يد. وي در اين نشس��ت 
يكي از مش��كالت پيش روي نمايش��گاه را اختالف بين 
هيات مديره نمايش��گاه و اداره مسكن و شهرسازي عنوان 
ك��رد و افزود: هر مانعي كه باعث عدم پيش��رفت تكميل 
اين طرح شود، برداش��ته مي شود. معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توس��عه منابع اس��تاندار يزد ب��ه روند اجرايي 
نمايشگاه اش��اره كرد و ادامه داد: با بهره برداري از سايت 
جديد نمايشگاه بين المللي مي توانيم شاهد رونق اقتصاد 

و اشتغال زايي بااليي در استان باشيم. 
 تاكيد اس�تاندار ب�ه پرهيز از حاشيه س�ازي در 

محيط هاي علمي و دانشگاهي
زاهدان| استاندار سيستان و بلوچستان گفت: دانشگاه ها 
پژوهش هاي خود را متناس��ب با اهداف توسعه يي استان 
انج��ام دهند ك��ه در اين راس��تا بايد بين دانش��گاه ها و 
دستگاه هاي اجرايي براي رسيدن به توسعه پايدار ارتباط 
و تعامل بيشتري برقرار شود. سيد دانيال محبي در ديدار 
با اعضاي هيات رييس��ه دانش��گاه سيستان و بلوچستان, 
اظهار افزود: دانش��گاه ها بايد متناس��ب با نيازهاي استان 
پژوهش هاي خود را هدايت كنند و در كنار توسعه كمي 
بايد به كيفي س��ازي توجه نمايند تا نتايج و خروجي آن 
در حوزه هاي مختلف جامعه ملموس تر باشد. وي با بيان 
اينكه رويكرد و نحوه ارتباط اس��تادان در محيط دانشگاه 
بايد بر مبناي س��عه صدر، صداقت و تعامل باش��د، اظهار 
كرد: مس��ووليت دانش��گاه فقط تربيت و آموزش نيروي 
انس��اني نيس��ت بلكه به كارگيري نيروي انساني نيز بايد 

مدنظر قرار بگيرد.  
 مرگ كودك ۱۲ ساله شوشي در انفجار مين

ش�وش| مدير روابط عمومي ش��بكه بهداش��ت و درمان 
شوش از جان باختن يك پسربچه 12 ساله در پي انفجار 
مين خب��ر داد. اميد كرد اظهار كرد: حوالي س��اعت 16 
روز گذش��ته )21 اسفندماه( پسربچه يي 12 ساله ساكن 
روس��تاي عنكوش واقع در بخش فتح المبين شهرستان 
شوش روي يك مين به جا مانده از دوران جنگ تحميلي 
رفت و بر اثر انفجار مين هر دو پاي خود را از دس��ت داد. 
وي ادامه داد: متاسفانه اين كودك زماني كه به بيمارستان 
نظام مافي ش��وش منتقل ش��د، به دليل شدت جراحات 

وارده جان خود را از دست داد. 
 حجم باالي مصرف آب در روزهاي پاياني سال

ايلتام| سرپرس��ت شركت آب و فاضالب شهري ايالم بر 
لزوم صرفه جويي و استفاده بهينه مردم استان در مصرف 
آب در ايام پاياني سال به سبب حجم باالي مصرف براي 
شستشو و نظافت تاكيد كرد. مهندس »افشين مظاهري« 
در گفت وگو با ايس��نا، منطقه ايالم، با بيان اينكه مصارف 
خانگي آب شرب در ماه  پاياني سال افزايش مي يابد، اظهار 
ك��رد: با توجه به افت فش��ار آب و كمب��ود آب در برخي 
شهرهاي استان ضروري است مشتركان براي جلوگيري از 
افت شديد فشار آب و هدر رفت آن، در مصرف صحيح و 
اصولي آب اين مايه حياتي با ارزش دقت بيشتري داشته 
باشند. سرپرست ش��ركت آب و فاضالب استان افزود: در 
روزهاي پايان س��ال حتي با قطع��ي آب در طبقات باالتر 

مواجه خواهيم شد.

اخبارشهرستانها

»تعادل« ديدگاه هاي كارشناسان اقتصادي را بررسي مي كند

دورنماي اقتصاد ايران در سال97

رييس هيات اقتصادي هندوستان خبر داد

ابراز عالقه هندي ها براي سرمايه گذاري در ايران 

گروه بنگاه ها  
اقتص��اد ايران در حالي س��ال96 را پش��ت س��ر 
مي گ��ذارد و وارد س��ال جديد مي ش��ود ك��ه دامنه 
وس��يعي از اولويت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي 
و... ش��رايط خاص��ي را در بخش هاي گوناگون ايجاد 
كرده اس��ت. اولويت هايي كه از منظر كارشناس��ان 
اقتص��ادي دولت ب��راي عبور از آنها باي��د گزاره هاي 
مختلف��ي را مورد توجه ق��رار دهد. مدتي قبل مركز 
پژوهش هاي مجلس با بررس��ي اليحه بودجه س��ال 
9۷ كل كش��ور ب��ه ابعاد كالن بودجه و چش��م انداز 
اقتص��اد ايران در 9۷ پرداخت كه بر اس��اس آن نرخ 
رشد اقتصادي براي س��ال9۷را ۳ درصد و نرخ تورم 
را 11,5درصد پيش بيني كرد. در شرايطي كه اهالي 
اقتصاد آماده تحويل س��ال جديد مي ش��وند پاس��خ 
به اين پرس��ش كه اقتصاد ايران در س��ال9۷ با چه 
مختصاتي روبه رو خواهد شد؛ مي تواند براي بسياري 
از مخاطبات تصويري از بايدها و نبايدهاي اقتصادي 
س��ال آينده را روش��ن كند. با اين مقدمات س��راغ 
ديدگاه هاي كارشناسان رفتيم تا درباره اين اولويت ها 

و ضرورت هاي اقتصادي صحبت كنيم. 

 ديپلماسي اقتصادي
رحي��م بناموالي��ي رييس اتاق الب��رز در جريان 
گفت وگ��و ب��ا »تعادل« در پاس��خ به اين پرس��ش 
مي گويد: » ش��خصا معتقدم كه بارزترين مش��كل 
اقتصاد كش��ور در س��ال 9۷ در ابعاد خارجي نحوه 
مواجه��ه و ارتباط با جهان اس��ت. ضمن اينكه در 
ابعاد داخلي هم مهم ترين چالش پيش روي اقتصاد 
كش��ور را تجميع مراكز تصميم گيري و تصميم ساز 
اقتص��ادي مي دان��م. دولتمردان ايران��ي در صحنه 
ديپلماس��ي بايد ت��الش كنند اين تهدي��دات را به 
فرصت تبديل كنند و در عرصه داخلي هم با پرهيز 
از تصميم س��ازي هاي موازي ي��ك مركز فرماندهي 
براي تصميم س��ازي در خصوص فضاي كسب و كار 

ايجاد كنند. «
اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي افزايد: »اگر 
تنش��ي كه اين روزها ترامپ گسترش مي دهد ادامه 
پيدا كند باعث مي ش��ود در روند جذب سرمايه هاي 
خارجي اش��كال ب��ه وجود  آيد. اين در حالي اس��ت 
ك��ه اقتصاد در حال گذار ما براي توس��عه اقتصادي 
و بهبود محيط كس��ب و كار به سرمايه گذار خارجي 
نياز دارد. نكته ديگر اهميتي است كه براي صادرات 
كش��ور بايد ارگان هاي مختلف قائل ش��وند. كساني 
كه در فضاي صادراتي كش��ور فعاليت مي كنند بايد 
مورد حمايت و تش��ويق قرار بگيرند تا اين فرهنگ 
در بخش ه��اي مختلف اقتصادي ماندگار ش��ود. در 

اين شرايط كه تمامي منابع و سرمايه ها به كاالهاي 
مصرفي تبديل مي ش��وند مش��كالت فراواني ايجاد 
مي ش��ود. درنتيجه اقتصاد كش��ور ب��ا تزريق پول و 
واردات كاالهاي خارجي رش��د مي كند اما اين رشد 
منفي اس��ت.« بنامواليي در ادامه مي گويد: »با اين 
شرايط رشد اقتصاد كشور در غياب بخش خصوصي 
فعال و پويا و كش��اورزي پيش مي رود كه يك رشد 
مخرب اس��ت؛ بنابراين اقتصاد كش��ور با مش��كالت 
عديده مواجه مي ش��ود. با وجود اين مشكالت، رشد 
هم وجود دارد اما اين رش��د اقتصاد منجر به توسعه 
اقتصادي نمي شود. فكر مي كنم دولت در سال آينده 
براي تثبيت تورم كار دشواري در پيش داشته باشد. 
در س��ال آين��ده تورم ه��م از م��رز 10 درصد عبور 

مي كند. «

 پيش بيني اقتصاد در سال ۹۷
در ش��رايطي كه بنامواليي از ضرورت هماهنگي 
ديپلماسي خارجي و داخلي كشور صحبت مي كند، 
مديرعامل موسسه مطالعات اقتصادي بامداد معتقد 
است: »نتايج بررس��ي هاي انجام شده نشان مي دهد 
كه س��ال آينده تورم 15 درصد خواهد بود كه سبب 

مي شود قيمت ارز و طال افزايش يابد. «
سيامك قاس��مي در ششمين س��مينار تحليل 
و بررس��ي چش��م انداز اقتص��اد ايران، با اش��اره به 

نتاي��ج مطالعات انجام ش��ده در موسس��ه بامداد از 
ش��اخص هاي اقتصادي س��ال آينده اقتص��اد ايران 
گفت: »نتيجه مطالعات ما نش��ان مي دهد كه سال 
آينده نرخ رش��د اقتصاد ايران كاهش مي يابد، چون 
ميزان توليد و صادرات به حد خود رس��يده است و 
رش��دهاي 95 و 96 دوباره تكرار نمي شود. بنابراين 
مناب��ع پولي حاصل از صادرات نفت، در س��ال 9۷ 
كاهش مي يابد. از س��ويي افزايش قيمت ها در بازار 
جهان��ي آنقدر نيس��ت ك��ه منابع قاب��ل توجهي به 
اقتصاد ايران تزريق كند. ظرفيت هاي خالي توليدي 
كه در سال هاي قبل از تحريم ايجاد شده، در دوران 
برجام شروع به پر شدن كرد، بنابراين ديگر ظرفيت 
زيادي براي رشداقتصادي باقي نمانده است.« او در 
گفت وگو با خبرآنالين افزود: »معتقديم فشار رقابت 
در بخ��ش صنعت به دلي��ل افزايش ت��وان رقابتي 

باالست، بخش كشاورزي رشد كمي خواهد داشت 
و بحران هاي زيس��ت محيطي و آب رشد كشاورزي 
را كن��د مي كند. اما بخش خدم��ات كه بزرگ ترين 
بخ��ش اقتصاد ايران اس��ت، رون��د مثبتي در پبش 
گرفته و اين روند را ادامه خواهد داد و شيب مثبت 
و آهس��ته يي خواهد گرفت. بخش ساختمان بعد از 
سال ها ركود سال آينده بسيار آهسته مثبت خواهد 
شد، اما قيمت ها مانند سال هاي 90 جهش ندارد. «

اي��ن كارش��ناس اقتصاد اي��ران با بي��ان اينكه 
مطالعات نش��ان مي دهد كه نرخ رشد اقتصاد ايران 
با احتس��اب نفت س��ال آينده ۴ درصد خواهد بود، 
تصريح ك��رد: »ما رش��د بخش كش��اورزي را ۳,5 
درصد، رش��د بخش صنعت و معدن را ۴,2 درصد، 
 بخ��ش س��اختمان را ۳درصد و بخ��ش خدمات را

۴ درص��د پيش بين��ي كرده اي��م.« او اضاف��ه كرد: 

»برآورد كلي ما از رش��د اقتصادي در س��ال آينده 
طبق مدل هاي اقتصادي حدود ۳,9 درصد است كه 
كمتر از امس��ال خواهد بود.« قاسمي با بيان اينكه 
افزاي��ش قيمت مواد اوليه موج��ب افزايش تورم در 
اقتصاد ايران مي ش��ود، عنوان كرد: »افزايش قيمت 
ارز موجب افزايش تورم مي ش��ود، اما اينكه در چه 
س��طحي باش��د، معلوم نيس��ت با اين حال يكي از 

عوامل تحريك كننده تورم خواهد بود. «
او با اشاره به بخش��نامه اخير بانك مركزي براي 
ف��روش اوراق س��پرده ريال��ي و ارزي گف��ت: »اين 
بخشنامه تلويحا نش��ان مي دهد كه بانك مركزي از 
كاهش دس��توري نرخ سود بانكي در شهريور امسال 
عقب نش��يني كرده و براي س��ه هفته به بازار تنفس 

داده است.«

 شرايط اقتصاد مناسب خواهد بود
مهدي تقوي، اقتصاددان مي گويد: »برخالف نظر 
بسياري از اساتيد كه ش��رايط اقتصادي كشور را در 
سال 9۷ نامناس��ب پيش بيني مي كنند به نظر بنده 
اقتصاد ايران در سال 9۷ شرايط مناسبي را پيش رو 
خواهد داش��ت. در چند س��ال اخي��ر دولت در مهار 
تورم بس��يار موفق بوده و توانسته است اقتصاد را از 
يك سقوط آزاد نجات بدهد. « تقوي ادامه مي دهد: 
»به نظر من در سال 9۷ دولت همچنان به سياست 
مهار ت��ورم ادامه داده و تورم نهايتا 10 تا 11 درصد 

مي شود. «
 وي تاكي��د مي كن��د: »درحال��ي كه بس��ياري 
معتقدند رش��د اقتصادي در س��ال آين��ده منجر به 
رش��د نرخ تورم مي شود اما بايد گفت اقتصاد كشور 
ش��رايط ملتهب و نا بساماني ندارد و به همين دليل 
نرخ رشد اقتصادي هم چندان باال نبوده و حدود ۴ 
درصد مي ش��ود. ش��ايد بتوان گفت كه بازار مسكن 
در س��ال آينده بهترين رشد را داش��ته و از سويي 
بيش��ترين تاثير را روي نرخ تورم مي گذارد. به نظر 
مي رس��د بيش��ترين ت��ورم فقط در بخش مس��كن 
به وج��ود آيد.«  اين اس��تاد كش��ورمان مي افزايد: 
»قيمت نرخ ارز بس��ته به سياس��ت هاي پولي بانك 
مركزي قابليت كنترل دارد. در حال حاضر بسياري 
پيش بيني مي كنند كه نرخ ارز از مرز 5 هزار تومان 
عبور كرده و حتي به حدود 6 هزار تومان هم برسد 
درحال��ي كه ن��رخ ارز مي تواند زي��ر قيمت كنوني 
هم باش��د. بازار ارز كش��ورمان به شدت تحت تاثير 
التهابات بيروني اس��ت به همين دليل بانك مركزي 
باي��د مدبران��ه اين ب��ازار را مديريت كند. ش��رايط 
اقتصادي كشور مانند سال هاي 90 و 91 نيست كه 

به يك باره قيمت دالر چندين برابر شود.«

رييس هيات اقتصادي هندوستان عالقه مندي اين 
كشور را براي سرمايه گذاري در زمينه گردشگري در 

ايران اعالم كرد.
به گ��زارش روابط عمومي اس��تانداري خراس��ان 
رض��وي، »راج ش��اه« ك��ه در راس هيات��ي از تجار و 
سرمايه گذاران هندي با معاون هماهنگي و با حضور 
جمعي از تجار و س��رمايه گذاران هندي در مش��هد 
ديدار كرد با ابراز عالقه براي سرمايه گذاري در بخش 
گردشگري خراسان رضوي افزود: اين سرمايه گذاري 
مي تواند در قالب ساخت هتل پنج ستاره، مراكز خريد 

و تفريحي و همكاري با شهرداري مشهد باشد. 
او با اش��اره به س��رمايه گذاري اعضاي اين هيات 
در بخ��ش خانه س��ازي و توليد برق در كش��ورهاي 
س��وريه و عراق گفت: مديريت پسماند و تصفيه آب 
به روش پالسما، صنايع معدني و گوگرد، رنگ سازي 
و تولي��د رنگدانه نيز از ديگ��ر بخش هاي مورد عالقه 

سرمايه گذاران هندي در ايران است. 
ريي��س هي��ات اقتص��ادي هندوس��تان ب��راي 
و  ب��ادي  انرژي ه��اي  بخ��ش  در  س��رمايه گذاري 
خورش��يدي، معدن،  آي ت��ي، صنايع رنگ س��ازي و 
ساخت س��د، طرح هاي نيروگاهي، راه آهن و خطوط 

انتقال انرژي نيز ابراز عالقه مندي كرد. 
راج ش��اه با اب��راز عالقه ب��ه ايران اف��زود: براي 
س��رمايه گذاري در اي��ران عالقه بس��يار داريم و در 
صورت رفع ديوان س��االري و فراهم شدن اطالعات 
الزم براي س��رمايه گذاري، امضاي قرارداد همكاري 
ب��ه س��رعت انجام خواهد ش��د. مع��اون هماهنگي 
امور اقتصادي اس��تانداري خراس��ان رضوي هم در 
اين ديدار با اش��اره به س��رمايه گذاري 580ميليون 
دالري خارجيان امس��ال در اين اس��تان گفت: اين 
س��رمايه گذاري خارجي با مش��اركت ش��ركت هاي 
فرانس��وي و چيني انجام شده است. علي رسوليان 

افزود: با توجه به مش��كل كمبود آب در خراس��ان 
رض��وي براي هم��كاري س��رمايه گذاران هندي در 
حوزه كش��اورزي و تصفيه آب و فاضالب و استقبال 
از س��رمايه گذاران هن��دي در حوزه تولي��د برق از 
ان��رژي خورش��يدي و ب��ادي و نيز صنع��ت آي تي 
آماده هس��تيم.  او گفت: هجدهمين شريك تجاري 
خراس��ان رضوي و ششمين شريك تجاري ايران به 
حس��اب مي آيد. مع��اون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
اس��تانداري خراس��ان رضوي با اش��اره به ميزباني 
مش��هد از ۳0ميليون گردشگر و زائر در سال گفت: 
خراس��ان رضوي محور ترانزيت كاال به افغانستان و 

آسياي مركزي است. 
رس��وليان ب��ا برش��مردن ظرفيت هاي خراس��ان 
رضوي از جمله توليد ساالنه 650هزار تن گوگرد در 
پااليشگاه گاز خانگيران سرخس و صدور۳00هزار تن 
از اين تولي��دات، وجود بيش از 6 هزار واحد صنعتي 

پيشتاز در صنايع غذايي، مصالح ساختماني، فرش و 
موك��ت و صنايع خودرو، دارا ب��ودن رتبه هاي ممتاز 
در زعفران، پس��ته و گياهان دارويي و وجود بيش از 

۴۴ماده معدني در اين استان آمادگي خراسان رضوي 
را براي همكاري با تجار و سرمايه گذاران هندوستان 

اعالم كرد. 

رحيم بنامواليي: با اين شرايط رشد اقتصاد كشور در غياب بخش خصوصي فعال 
و پويا و كشاورزي پيش مي رود كه يك رشد مخرب است؛ بنابراين اقتصاد كشور 
با مشكالت عديده مواجه مي شود. با وجود اين مشكالت، رشد هم وجود دارد اما 

اين رشد اقتصاد منجر به توسعه اقتصادي نمي شود. فكر مي كنم دولت در سال آينده 
براي تثبيت تورم كار دشواري در پيش داشته باشد. در سال آينده تورم هم از مرز 10 

درصد عبور مي كند

                                                                                                      

قزوين| مدير شهرسازي و معماري 
اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين 
با اش��اره به ممنوعيت نم��اي رومي و 
محدوديت ه��اي مربوط ب��ه آن گفت: 
ه��دف نهايي ح��ذف س��نگ از نما و 
جايگزين��ي تدريج��ي آجر ب��ه عنوان 
نم��ادي از بوم و فرهنگ معماري بومي 
است كه در دستور كار جدي قرارگرفته 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرس��ازي استان 
قزوين، محسن اسماعيلي با اشاره به برگزاري سومين جلسه كميته 
ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري استان قزوين اظهار كرد: الگوي 
نماي ساختماني مطلوب براي بناهاي مسكوني به عنوان جايگزين 
نماهاي رومي و همچنين نمونه هايي كه قبال در جلسات تخصصي 
كميته جمع بندي شده يا در جشنواره ساختمان هاي برتر برگزيده 
ش��ده بود به عنوان نمونه، ارائه و چك ليست دستورالعمل اجرايي 
نما و منظر ش��هري به عنوان مالك عمل طراحي نما معرفي شد. 
او افزود: هدف نهايي حذف سنگ از نما و جايگزيني تدريجي آجر 
ب��ه عنوان نمادي از بوم و فرهنگ معم��اري بومي بوده كه مراتب 
در دس��تور كار جدي است. اس��ماعيلي با بيان اينكه گزارش هاي 
الزم در خصوص انواع قوس هاي مورد اس��تفاده در معماري ايراني 
اسالمي و دليل ممنوعيت قوس هاي رومي و مغايرت آن با معماري 
س��اده و زيباي ايراني تهيه و ارائه شد، خاطرنشان كرد: مقرر شد، 
الگوي قوس هاي ايراني اسالمي به سازمان نظام مهندسي و نظارت 
عاليه جهت كنترل نما توس��ط ناظران ارس��ال شود. او يادآور شد: 
در خصوص لزوم ش��فافيت پوشش موقت نما و حصارهاي موقت 
كارگاه هاي ساختماني جهت جلوگيري از انجام تخلفات ساختماني 
و عدم اجراي نماي نقشه هاي مصوب نيز بحث و مقرر شد در جلسه 
بعدي با بررسي طرح تهيه  شده در شهرداري قزوين و نيز دعوت از 
مشاور تهيه كننده طرح و ارائه نمونه هاي مناسب، موضوع به بحث 

و بررسي گذاشته شود. 

 ارائه الگوي نماي منطبق با
بوم و فرهنگ معماري

كل  اداره  سرپرس��ت  س�منان| 
و  صنايع دس��تي  ميراث فرهنگ��ي، 
گردش��گري اس��تان س��منان گفت: 
مس��افران ن��وروزي با س��فر و اقامت 
در اين اس��تان مي توانن��د برنده يك 
دستگاه خودرو شوند. به گزارش ايسنا 
محمد جهانش��اهي در دومين جلسه 
س��تاد خدمات سفر اس��تان سمنان 
افزود: مس��افراني كه از 28 اسفند امسال تا 28 فروردين 1۳9۷ 
در فضاهاي اقامتي رس��مي اين اس��تان اقامت داش��ته باشند، 
مي توانند برنده خودرو شاس��ي بلند شوند. وي گفت: افرادي كه 
در واحدهاي زير نظر اين اداره كل ش��امل هتل ها، مهمانپذيرها 
و اقامتگاه هاي بوم گردي اقامت داش��ته باشند، وارد قرعه كشي 
اين دستگاه خودرو مي شوند. جهانشاهي با بيان اينكه مسافراني 
كه حتي يك ش��ب نيز در اين مراكز اقامت داش��ته باشند، وارد 
قرعه كشي مي شوند، گفت: ش��انس افرادي كه بيشترين ميزان 
اقامت را دارند به مراتب بيش��تر است.  جهانشاهي افزود: برنامه 
اعالم نتايج قرعه كش��ي به طور مستقيم از شبكه استاني يا يكي 
از ش��بكه هاي ملي پخش مي شود. وي با تاكيد بر اينكه افزايش 
ماندگاري گردش��گران يكي از اهداف مهم اين اداره كل اس��ت، 
گفت: اين اس��تان ظرفيت پذيرش ح��دود ۷0هزار نفر را در هر 
ش��ب در بيش از ۴00 مركز اقامتي دارد و پيش بيني مي ش��ود 
بي��ش از يك ميليون نفر در ايام تعطي��الت نوروز در واحدهاي 
زيرنظر اين اداره كل اقامت داشته باشند. سرپرست معاونت امور 
عمراني اس��تانداري سمنان نيز در اين جلسه گفت: چهارشنبه 
بيست و سوم اسفند ماه، طرح نوروزي ستاد خدمات سفر استان 
سمنان در محل نيروي انتظامي استان رسما آغاز به كار مي كند. 
ق��درت ا... ابك افزود: اجراي اين طرح ت��ا پانزدهم فروردين ماه 
ادام��ه دارد و هدف تمام دس��تگاه هاي اجراي��ي، ارائه خدمات 

شايسته به مسافران و گردشگران نوروزي است. 

 خودرو، هديه اقامت نوروزي
در استان سمنان

مدي��ر  سيستان و بلوچس�تان| 
سازمان تعاون روس��تايي سيستان و 
بلوچس��تان از آغاز توزيع ميوه ش��ب 
عيد ش��امل سيب و پرتقال در استان 
از 26 اسفند ماه خبر داد. عبدالحميد 
رسولي در نشس��ت خبري با اصحاب 
رس��انه افزود: توزيع ميوه شب عيد با 
هدف حمايت از توليد كننده و تنظيم 
بازار ميوه ش��ب عيد صورت مي گي��رد. وي در خصوص قيمت 
اين ميوه ها نيز گفت: تعيين قيمت نيز بر اس��اس قيمت حاشيه 
بازار ب��ا 10 تا 15 درصد كاهش در كميته راهبري تنظيم بازار 
ميوه شب عيد استان تعيين مي شود. رسولي اظهار كرد: توزيع 
ميوه ش��ب عي��د در شهرس��تان زاهدان از 2۴ اس��فندماه و در 
سطح استان از 26 اسفندماه جاري آغاز مي شود. مدير سازمان 
تعاون روس��تايي سيستان و بلوچستان در ادامه گفت: در زمينه 
تنظيم بازار ميوه ش��ب عيد با توجه به نياز اس��تان برنامه ريزي 
ش��ده است ۳10 تن سيب درختي ۴60 تن پرتقال براي استان 
جمعا ۷۷0 تن در نظر گرفته ش��ده است كه با قيمت متناسب 
در اختيار مردم قرار مي گيرد. رس��ولي خاطرنشان كرد: سازمان 
تعاون روستايي در سطح استان در 1۴شهرستان استان اداره و 
نمايندگي دارد و بالغ بر 50درصد جمعيت استان خدمات رساني 
آنها از طريق س��ازمان تعاون روستايي است. وي ادامه داد: 5۳ 
شركت تعاوني روستايي در اين استان فعال هستند كه خدمات 
نظام را به روس��تاييان ارائه مي كنند. اين مس��وول بيان كرد: ۴ 
تعاوني روس��تايي بانوان در استان فعال اس��ت كه 2تعاوني در 
منطقه سيستان و 2تعاوني در بلوچستان فعاليت مي كنند. مدير 
سازمان تعاون روستايي استان سيستان و بلوچستان ادامه داد: 
در بحث عملكرد توزيع، توزيع آرد خام روس��تايي بر عهده اين 
سازمان اس��ت كه امسال 2۴هزار تن آرد روستايي خريد حمل 

و توزيع شده است. 

 آغاز توزيع ۷۷0تن ميوه شب عيد
در سيستان و بلوچستان

اردبي�ل| ريي��س ات��اق اردبي��ل 
گفت: متاس��فانه هم اكن��ون به دليل 
انب��وه ديدگاه ه��اي منفي به س��مت 
س��رمايه گذاري و س��رمايه گذار سبب 
كاهش نرخ س��رمايه گذاري در كشور 
شده است. به گزارش تسنيم، حسين 
پيرم��وذن دي��روز در جلس��ه كميته 
حمايت قضايي اظهار داشت: فرهنگ 
و ديدگاه موجود در جامعه نس��بت به سرمايه گذاري منفي است 
و همين علت باعث كاهش نرخ سرمايه گذاري در كشور مي شود 
كه نياز اس��ت تا با اج��راي برخي برنامه هاي اساس��ي و نيز ارائه 
راهكارهاي مناسب سرمايه گذاري كشور را از اين وضعيت نجات 
دهيم. رييس اتاق بازرگاني استان اردبيل تصريح كرد: عدم اجراي 
صحيح قوانين بانكي يكي از مشكالتي است كه هم اكنون با وجود 
ايجاد مشكالت براي واحدهاي صنعتي و توليدي برخي مشكالت 
را در بدنه س��رمايه گذاري ايجاد كرده اس��ت. پيرموذن ادامه داد: 
متاسفانه هم اكنون در بررسي علمكرد بانك ها عدم اجراي صحيح 
قوانين بانكي مشهود است و اين موضوع باعث ورشكستگي و فرار 
سرمايه گذاران مي شود كه در اين موارد مشكالت نياز به جلسه و 
كميته هاي قضايي حمايت از سرمايه گذاري بيش از پيش مشهود 
مي ش��ود. وي بي��ان كرد: در طول اين جلس��ه از كميته حمايت 
قضايي از سرمايه گذاري از مجموع حوزه هاي سرمايه گذاري، توليد 
و اشتغال استان 6 پرونده مربوط به واحدهاي توليدي و بنگاه هاي 
اقتصادي كه ب��ا بانك ها، اداره كل تامي��ن اجتماعي، فرمانداري 
مشكل داشتند مورد بررسي قرار گرفته و تصميمات حمايتي الزم 
اتخاذ شد كه نياز است در اين راستا دستگاه هاي اجرايي نيز تعامل 
گسترده يي داشته باشند. رييس اتاق بازرگاني استان اردبيل اظهار 
كرد: رسيدگي به مشكالت واحدهاي توليدي و صنعتي و بررسي 
مش��كالت حوزه سرمايه گذاري مهم ترين اهداف برگزاري كميته 

حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان اردبيل است.

 كاهش نرخ سرمايه گذاري
در سايه ديدگاه هاي منفي

مهدي تقويسيامك قاسمي رحيم بنامواليي
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اقتصاد اجتماعي12
كشف 80 درصد مواد مخدر 

جهان توسط ايران
معاون دبيركل سازمان ملل متحد و مدير اجرايي دفتر 
مقابله با مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل گفت: كشفيات 
مواد مخدر جمهوري اس��امي ايران به تنهايي چهار برابر 
ميزان كش��فيات كشورهاي جهان است. يوري فدوتف در 
ديدار با رحماني فضلي وزير كش��ور و دبيركل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر گفت: مش��اركت جمهوري اسامي ايران در 
مبارزه با مواد مخدر با توجه به رشد و توليد بي سابقه مواد 
مخدر در سال قبل ميادي، براي جامعه جهاني و سازمان 
ملل متحد بس��يار مهم و حائز اهميت است. او با تاكيد بر 
اين اينكه در حوزه همكاري هاي منطقه يي براي مبارزه با 
مواد مخدر، نگاهمان به ايران است، گفت: سازمان ملل از 
استمرار اقدامات جمهوري اسامي ايران در مبارزه با مواد 
مخدر تشكر مي كند. فدوتف گفت: سازمان ملل براستمرار 
و تقويت فعاليت دفت��ر UNODC در ايران - تهران، به 
عنوان كش��وري كه به تنهايي ٨٠ درصد كش��فيات مواد 

مخدر در جهان را به خود اختصاص داده، تاكيد دارد. 

 موادمحترقه
خانه 2 طبقه را به هوا برد 

سخنگوي س��ازمان آتش نشاني از بروز انفجار در يك 
واحد مس��كوني و تخريب آن ب��ه دليل نگهداري چندين 
كيلوگرم مواد محترقه كه براي ساخت ترقه هاي دست ساز 
مورد استفاده قرار مي گرفت، خبر داد. جال ملكي از بروز 
ي��ك انفجار به دليل نگهداري مواد محترقه در يك منزل 
مسكوني خبر داد و گفت:  ساعت 59 :3 بامداد ديروز يك 
حادثه انفجار و تخريب منزل درخيابان مرتضوي حد فاصل 
خياب��ان جيحون و بزرگ يادگار امام اطاع داده ش��د كه 

بافاصله دو ايستگاه آتش نشاني به محل اعزام شدند. 
محل حادثه يك منزل دو طبقه قديمي در يك كوچه 
بود كه بر اثر انفجار شديد در داخل منزل بخش زيادي از 
ديوارها و در وپنجره هايش كاما تخريب ش��ده بود و يك 
جوان 2٠ ساله هم داخل منزل بود كه به دليل بروز آتش 
س��وزي در اين خانه اين جوان دچار س��وختگي شديد و 
شكس��تگي ش��ده بود كه بافاصله او را به خارج از منزل 

منتقل كرده و به نيروهاي اورژانس تحويل دادند. 
او ب��ا بي��ان اينكه بعد از خاموش ك��ردن آتش مجددا 
انفج��اري با ش��دت كمتر در اي��ن خان��ه رخ داد، گفت: 
همين موضوع باعث ش��د دو تن از آتش نش��انان از ناحيه 
سرو صورت مصدوم شوند كه آنها به مراكز درماني منتقل 
كرديم. با حضور كارشناس��ان آتش نشاني و ناجا مشخص 
شد دراين منزل چندين كيلو مواد محترقه كه براي ساخت 
ترقه هاي دست ساز مورد استفاده است نگهداري مي شده 
كه همين مواد باعث بروز انفجار و تخريب منزل شده است. 
در ساعت7:1٠ بعد از اتمام كارشناسي آتش نشانان محل 
را تحويل عوامل انتظامي دادند. اين حادثه باعث سوختگي 
1٠٠ درصدي جوان مصدوم ش��د كه در خانه پدر بزرگ و 

مادربزرگش مشغول ساخت مواد محترقه بوده است. 

ابتكار: مسائل اجتماعي 
تنها مختص زنان نيست

معاون امور زنان و خان��واده رييس جمهور با بيان اينكه 
بسياري از موضوعات را نمي توان فقط مختص يك جنس و 
زنان دانست، گفت: بسياري از مسائل اجتماعي براي مردان 
ه��م وجود دارد. خانواده گس��ترده و س��نت ها فوايد زيادي 
دارن��د اما اگر خانواده نتواند ب��ه نيازهاي جوانان و مطالبات 
آنها پاس��خ دهد كاركرد خود را از دست مي دهد.  معصومه 
ابتكار همزمان با تماش��اي فيلم سينمايي اسرافيل در كنار 
جمعي از دس��ت اندركاران اين فيل��م، در جمع خبرنگاران 
گفت: يكي از موثرترين هنرها در عصر حاضر س��ينما است 
و سينما مي تواند ابعاد مختلف مسائل اجتماعي و فرهنگي 
را به خوبي به تصوير بكش��د و پيام ه��اي تاثيرگذاري را در 
موضوعات مرتبط با فرهنگ و س��بك زندگي منتقل كند. 
او ادامه داد: به نظر مي رس��د فيلم س��ينمايي اسرافيل هم 
در حوزه مس��ائل اجتماعي و فرهنگي و همچنين وضعيت 
زن��ان و چالش هاي متوجه آنان در نظر گرفته اس��ت. زنان 
فيلم هر كدام دغدغه هاي خودش��ان را دارند و از مشكات 
عاطف��ي و خانوادگي گرفته تا محدوديت هاي تصميم گيري 
در موضوعات فردي و شخصي را به خوبي در فيلم به تصوير 
كش��يده بود. معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با 
بيان اينكه بس��ياري از موضوعات را نمي توان فقط مختص 
يك جنس و زنان دانست و براي مردان هم اين مسائل وجود 
دارد، تصريح كرد: خانواده گس��ترده و سنت ها فوايد زيادي 
دارند اما اگر خانواده نتواند به نيازهاي جوانان و مطالبات آنها 
پاسخ دهد كاركرد خود را از دست مي دهد. همچنين در اين 

فيلم تضاد نسل ها به خوبي نمايش داده شده بود. 

افزايش اعتبار تغذيه كودكان 
و مادران دچار سوء تغذيه

اعتبار تغذيه كودكان زير پنج س��ال و م��ادران باردار و 
شيرده دچار س��وءتغذيه در بودجه سال آينده كميته امداد 
3٠ درصد افزايش مي يابد.  مير هاشم موسوي، رييس مركز 
برنامه ريزي و پژوهش كميته امداد با اعام اينكه سال آينده 
بيشترين اعتبارات كميته امداد صرف امور توانمندسازي و 
خودكفايي مددجويان مي شود گفت: بر اين اساس اعتبارات 
توانمندس��ازي خانوارهاي تحت حمايت 13 درصد افزايش 
مي يابد.  او با اشاره به اينكه يكي از برنامه هاي كميته امداد 
براي سال 97 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي مددجويان 
و سطح بندي خدمات اس��ت گفت: تدوين نظام مددكاري، 
ايجاد مش��اغل دانش بنيان، توسعه روش هاي الكترونيك در 
زمينه مشاركت مردمي و ارائه خدمات به مددجويان از ساير 
برنامه هاي اين نهاد در س��ال آينده است. موسوي ادامه داد: 
گسترش فعاليت هاي فرهنگي، تداوم رويكرد توانمندسازي، 
توج��ه ويژه به مناطق محروم و م��رزي، تداوم ارائه خدمات 
معوض به جاي باعوض، شفاف سازي و واقعي سازي بودجه 
امداد و تقويت برون س��پاري خدم��ات ازجمله رويكردهاي 
برنامه وبودجه سال 97 خواهد بود. رييس مركز برنامه ريزي 
و پژوه��ش كميت��ه ام��داد از افزايش 3٠ درص��دي اعتبار 
تغذيه كودكان زير پنج س��ال و مادران باردار و شيرده دچار 
س��وءتغذيه در س��ال آينده خبر داد و افزود: بر اين اس��اس 
اعتب��ار مص��وب در اين زمينه از 91 ميلي��ارد تومان بود به 
11٨ ميليارد تومان افزايش مي يابد. او افزود: همچنين سال 
آينده اعتبارات اشتغال از محل صندوق قرض الحسنه امداد 
واليت 13 درصد، مسكن 12 درصد، تسهيات قرض الحسنه 
كارگش��ايي 1٠ درص��د، كمك به تامين تجهي��زات درمان 
بيماران صعب العاج 1٠ درص��د، امور فرهنگي مددجويان 
هش��ت درصد، بيمه خدمات درماني پنج درص��د و ازدواج 
و هزين��ه تحصيل دانش آموزان و دانش��جويان چهار درصد 

افزايش خواهد يافت. 

اخبار

بررسي يك ادعا: بلوچستان ديگر كودك بازمانده از تحصيل ندارد

انكار محرومان از تحصيل

ريحانه جاويدي  
در حال��ي ك��ه علي ربيع��ي  وزير تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي، در جلس��ه اس��تيضاحش مدعي شد 
كه هيچ كودكي در اس��تان سيستان وبلوچستان از 
تحصيل محروم نيست، آمارها چيز ديگري را نشان 
مي دهد. طبق آخرين بررس��ي ها، تنها در حاش��يه 
شهر زاهدان ، پنج هزار كودك از تحصيل محرومند. 
پهناورترين استان كش��ور، همواره به دنبال نام 
خود،  فهرس��ت مفصلي از محروميت، رنج و سختي 

را هم همراه دارد. سيس��تان و بلوچستان، آيينه يي 
تمام قد اس��ت از كمبود زيرس��اخت و امكانات كه 
ب��ر روي جاذبه ه��اي طبيع��ي و تاريخيش س��ايه 
مي ان��دازد. كمب��ود مدرس��ه و امكانات آموزش��ي 
ام��ا از آن ضعف هايي اس��ت ك��ه طبيعي ترين حق 
ك��ودكان اين اس��تان را به ي��ك آرزو تبديل كرده، 
حق تحصيل و داشتن سواد آن چيزي است كه در 
برخي شهرس��تان ها و روستاهاي اين استان پهناور 
از كودكان ربوده مي ش��ود و برخاف طرح هايي كه 

تاكن��ون براي حل اين موضوع اجرايي ش��ده يا در 
مرحل��ه اجرا قرار دارند، هنوز هم آمارها اگرچه ضد 
و نقيض اس��ت اما حكايت از آن دارد، رنج بازماندن 
از تحصي��ل همچنان بر دوش كودكان سيس��تان و 
بلوچستاني س��نگيني مي كند. به گزارش »تعادل«، 
با اين وجود روز گذش��ته عل��ي ربيعي  وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، در جلس��ه اس��تيضاح خود در 
مجلس ش��وراي اس��امي،  اعام كرد امروز كودك 
بازمانده از تحصيل در سيستان و بلوچستان نداريم. 

اظهارنظري كه نه با آمارهاي ارائه ش��ده از س��وي 
مسووالن استاني همخواني دارد و نه با عذرخواهي 
محمد بطحاي��ي وزير آموزش و پرورش از بچه هاي 
سيستان و بلوچستان بابت كمبود امكانات آموزشي 

و محروميت از تحصيل. 

 آمارهاي متناقض
فق��ر، كمب��ود مدرس��ه و مس��ائل فرهنگ��ي، 
اصلي ترين عواملي اس��ت كه سد راه درس خواندن 
كودكان سيس��تان وبلوچس��تان مي شود. اين ميان 
خشكس��الي هم رنج را مضاعف مي كن��د، زمين ها 
كه خش��ك ش��ود، ذخاي��ر آب كه به انتها برس��د، 
خانواده ها مجبورند به مناطق حاش��يه يي مهاجرت 
كنند تا چ��رخ زندگي بچرخد ام��ا آنچه ميان اين 
چرخ ه��ا خرد مي ش��ود و از بين م��ي رود،  كودكي 
دانش آموزان اين اس��تان اس��ت كه بايد كيلومترها 
راه را طي كنند تا به مدرس��ه برسند،  روستاها يكي 
در ميان مدرسه دارد، گوشه يي از روستاهاي خشك 
سيستان و بلوچستان، كه تا چشم كار مي كند شن 
و ماس��ه روي هم تلنبار ش��ده، مدرسه يي كوچك 
و چند كاس��ه يا كانكس و كپري كه نام مدرس��ه 
بر آن گذاش��ته اند، رخ نمايي مي كند. شرايطي كه 
برخ��ي از دانش آموزان را از ميان��ه راه تحصيل باز 
مي دارد و به جاي نيمكت هاي شكس��ته كاس هاي 
درس به بازار كار مي كش��اند. 12 اس��فند امس��ال، 
باقر كرد  معاون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري 
سيس��تان و بلوچستان، در جلسه بررسي طرح هاي 
حاشيه نشيني، اعام كرد، پنج هزار كودك بازمانده 
از تحصيل تنها در حاشيه شهر زاهدان وجود دارد، 
اظهارنظري كه ادعاي ربيعي مبني بر رس��يدن آمار 
كودكان بازمانده از تحصيل به صفر را رد مي كند. 

پي��ش از اين، در بهمن س��ال 96، عطابخش��ي 
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه يك 
زاهدان آمار كودكان بازمانده از تحصيل در اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان را 14٠هزار كودك دانست 
كه البته با اظهارنظر مديركل آموزش و پرورش اين 

استان مغايرت دارد.
عليرضا نخعي، معتقد اس��ت 7٠ هزار كودك در 
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان از تحصيل محروم 
هس��تند. او درب��اره اي��ن موض��وع مي گوي��د: »از 
169ه��زار كودك بازمانده از تحصي��ل الزم التعليم 
شناس��ايي شده در استان، 12٠هزار نفر طي 3سال 

گذش��ته جذب كاس هاي درس ش��ده اند اما هنوز 
7٠هزار نفر در كل استان بازمانده از تحصيل داريم 
ك��ه قرار اس��ت همه آنان در س��ال تحصيلي آينده 

جذب كاس درس شوند.«
مديركل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
با اش��اره به پديده ترك تحصيل و همراهي نكردن 
خانواده ها براي فراگيري آموزش فرزندان ش��ان از 
كودكان كاربراي تامين معيشت خانواده ها سخن به 
ميان آورد ويكي ازمهم ترين مشكات و آسيب هاي 
حاش��يه ش��هر را بازمان��دگان ازتحصيل دانس��ت 
و خاطرنش��ان ك��رد: »7ه��زار بازمان��ده ازتحصيل 
شناس��نامه دار در حاش��يه ش��هر زاهدان شناسايي 
شده اند كه تاكنون 4هزار نفر دركاس درس حضور 
يافته اند.« اين در حالي اس��ت كه فعاالن اجتماعي 
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان معتقدن��د طب��ق 
اطاعاتي كه در بررس��ي ها و پايش هاي محليشان 
از س��طح اس��تان به دس��ت آمده، بي��ن 1٨هزار تا 
19هزار دانش آموز در استان سيستان و بلوچستان، 

از تحصيل محرومند. 

 چند كودك به مدرسه رفتند؟
در مقاب��ل كودكان بازمانده از تحصيل، امس��ال 
در راس��تاي توصيه هاي مقام معظم رهبري، مبني 
ب��ر اينكه هيچ محدوديتي براي ادامه تحصيل افراد 
ب��ه ويژه افراد فاقد مدارك هويتي در كش��ور وجود 
ندارد، بخش��ي از دانش آموزان مح��روم از تحصيل 
در اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان، به كاس هاي 
درس بازگش��تند اما درباره اي��ن موضوع هم آمارها 
با يكديگر متفاوت اس��ت. در حال��ي كه علي اصغر 
جمش��يد نژاد، معاون سياس��ي سابق اس��تانداري 
سيس��تان و بلوچس��تان، آبان امس��ال اعام كرد، 
12٠هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل اس��تان در 
دولت يازده��م جذب كاس هاي درس ش��دند اما 

استاندار سابق نظر ديگري دارد. 
جمشيد نژاد آبان امسال گفت: »7٠هزار نفر ديگر 
در نوب��ت جذب قرار دارند ك��ه در صورت تحقق اين 
برنامه، زمينه تحصيل 19٠ه��زار دانش آموز بازمانده 
از تحصيل فراهم مي ش��ود.« ام��ا از طرف ديگر علي  
اوسط هاشمي، استاندار سابق سيستان و بلوچستان، 
مهرماه 96،  همزمان با ش��روع س��ال تحصيلي، بيان 
كرد، 1٨٠هزار كودك بازمانده از تحصيل سيستان و 

بلوچستان به مدارس جذب شدند. 

۹۶، سال سخت محيط زيست
عضو هيات علمي موسس��ه تحقيقات جنگل ها و 
مراتع كش��ور با بيان اينكه دانش��گاه سبز بايد يك 
خط س��بز در چيدمان اجتماعي ايجاد كند، گفت: 
متاس��فانه سال 96 س��ياه ترين س��ال براي محيط 

زيست ايران بوده است. 
محمد درويش در آيين اختتاميه هفته دانشگاه 
س��بز كه به ميزباني دانشگاه يزد برگزار شد با بيان 
اينكه دانشگاه سبز دانشگاهي است كه بتواند نشاط 
و ش��ادي پايدار براي دانش��جويان، اساتيد و مردم 
ايجاد كند، اظهار كرد: اگر اينگونه باشد، كساني كه 
بر طبل محيط زيست هراس��ي مي كوبند در اقليت 

قرار مي گيرند. 
مديركل دفتر آموزش و مش��اركت هاي مردمي 
س��ازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه سال 
96 س��ال خوبي براي محيط زيس��ت اي��ران نبود، 
گف��ت: امي��دوارم با عب��رت گرفت��ن از رويدادهاي 
س��ال 96 تاش كنيم كه س��ال 97 س��ال بهتري 
براي محيط زيس��ت باش��د. اين عضو هيات علمي 
موسس��ه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور با اشاره 
به مفهوم دموكراس��ي اظهاركرد: از نگاه دموكراسي 
اگر بتوانيم براي مردم يك كشور فارغ از زبان، رنگ 
و دين و... فرصت هاي برابر ايجاد كنيم، به توس��عه 
يافتگ��ي رس��يده ايم كه البته در فرهن��گ ما از آن 

ب��ه عنوان ي��ك واژه وارداتي ياد مي ش��ود. او ادامه 
داد: امروز اكولوژيس��ت ها مي گويند شاخص جامعه 
توس��عه يافته ديگر اين نيس��ت كه براي مردم يك 
س��رزمين، فرصت هاي برابر ايجاد شود بلكه از نگاه 
آنها كشوري توسعه يافته است كه بتواند براي همه 

زيست مندان شرايط زيست مناسب فراهم كند. 
او تاكي��د كرد: دموكراس��ي ي��ك واژه وارداتي 
نيس��ت بلكه اگر نگاهي به اشعار فردوسي، وحشي 
بافقي و ديگر ش��عرا و عرفا داشته باشيم، مي بينيم 
ك��ه دموكراس��ي متعلق به فرهنگ ما اس��ت و اگر 
ام��روز بنا ب��ه ماحظاتي از آن به عن��وان يك واژه 
وارداتي ياد مي ش��ود، گناه ماس��ت. درويش يادآور 
ش��د: براي نخستين بار بحث توس��عه پايدار توسط 
اس��كندر فيروز- فردي كه كلنگ س��ازمان محيط 
زيس��ت در ايران را به زمين زد- مطرح ش��د. حال 
چگونه اس��ت كه بحث توس��عه پايدار يك موضوع 
وارداتي اس��ت و ب��اور نداريم كه محيط زيس��ت و 
محيط زيس��تي ها آمده اند تا شرايط زندگي مناسب 

براي انسان ها و همه موجودات زنده فراهم كنند. 
او ادام��ه داد: چطور امروز براي ايجاد 2٠٠ هزار 
ش��غل، چشمان مسووالن بس��ته و اجازه داده شده 
كه 72 سد روي 14 رودخانه احداث شود و هزاران 
چ��اه غيرمجاز حفر ش��د و چگونه 32٠ هزار هكتار 

زمين كشاورزي امروز به 6٨٠ هكتار افزايش يافته 
اس��ت. درويش با اش��اره به تاريخچه يي از وضعيت 
درياچه اروميه تصريح كرد: در طول 25 هزار س��ال 
پيش هرگز چنين بايي بر سر درياچه اروميه نيامد 
و برخ��ي اظهاراتي كه عده يي به عنوان كارش��ناس 

مطرح مي كنند، كذب محض است. 
او ب��ه وضعيت درياچه اروميه اش��اره كرد و گفت: 
واقعي��ت اين اس��ت ك��ه در درياچ��ه اروميه عمدي 
ج��ز ناآگاه��ي و ذب��ح ماحظات زيس��تي محيطي 
وجود نداش��ته اس��ت. مديركل س��ابق دفتر آموزش 
و مش��اركت هاي مردمي محيط زيس��ت اظهار كرد: 
دانشگاه سبز بايد يك خط سبز در چيدمان اجتماعي 
ايجاد كند و افرادي ش��جاع و سلحشور در آن فعاليت 
كنند كه نگران ميز و مصلحت هاي خود نباش��ند. آن 
وقت است كه سال 97 مي تواند به مراتب سالي بهتر از 

سال 96 در حوزه محيط زيست باشد. 
او تاكيد كرد: محيط زيس��تي ب��ودن را نبايد به 
غرس كردن س��الي يك نه��ال، يا جمع كردن زباله 
در روزه��اي پايان هفته خاصه ك��رد بلكه محيط 
زيس��تي ب��ودن يعني اينك��ه به ج��اي حرف هاي 
قش��نگ، كارهاي قش��نگ انج��ام دهيم ن��ه اينكه 

شعارمحور باشيم. 
اي��ن عض��و هي��ات علم��ي موسس��ه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع افزود: دانش��گاه سبز بايد با رفتار 
خود نش��ان ده��د ك��ه خودروهاي ش��خصي بايد 
محدود ش��وند نه اينكه در يك كش��ور ٨٠ ميليون 

نف��ري ٨1.5ميلي��ون ليت��ر بنزين مصرف ش��ود. 
درويش به تش��ريح وضعي��ت فاضاب هاي صنعتي 
در رودخانه ه��اي بزرگ، آلودگي هوا و... پرداخت و 
اظهار كرد: ثروتمندترين وزارتخانه عيار و ش��اخص 
هر كشور است و متاسفانه به مدد همين آالينده ها، 
امروز وزارت بهداش��ت كشور ما با 62 هزار ميليارد 
توم��ان بودجه، ثروتمندترين و آموزش و پرورش ما 

فقيرترين است كه اين جاي تامل دارد. 
او با اشاره به اينكه همكاران ما براي كسر اضافه 

حق��وق و... بيانيه صادر مي كنند ام��ا تاكنون هيچ 
بيانيه يي ب��راي رود اروند نداده اند، اظهاركرد: مردم 
بايد ببينند كس��ي كه دم از محيط زيست مي دهد، 
انسان ش��اد و اميدواري اس��ت و مثل حرف هايش 
زندگي مي كند. درويش اظهار كرد: اگر مي خواهيم 
كشور را نجات دهيم، نياز به استادان، دانشجويان و 
كنشگراني داريم كه نگاهشان به مواهب طبيعي اين 
س��رزمين همانند نگاهي باشد كه به عزيزترين هاي 

خود نظير فرزند، والدين و دينشان دارند. 

وزير كشور با اشاره به تاكيد مقامات سازمان ملل در اجراي 
قوانين مربوط به پولش��ويي گفت: جمهوري اس��امي ايران در 
اين رابطه اقدامات خوبي داش��ته است اما س��وال ما اين است 
ك��ه با توجه به اينكه بيش از 9٠درصد گردش مالي مواد مخدر 
در سيس��تم هاي كش��ورهاي غربي انجام مي ش��ود اگر درست 
مي گوين��د باي��د در اين كش��ورها جلوي اين گ��ردش مالي را 
بگيرن��د. عبدالرضا رحماني فضلي اظهار كرد: فروش مواد مخدر 
در فضاي مجازي طبق آمارهاي جهاني 5٠  درصد رش��د داشته 
همچنين اعتياد زنان براس��اس همين آم��ار 25  درصد افزايش 
نش��ان مي دهد كه همه اينها خطرات جدي براي تمام كشور ها 

دارد. 
رحماني فضلي با بيان اينكه طبق گفته هاي معاون دبيركل 
س��ازمان ملل، ايران به تنهايي 4 برابر س��اير كشورها انواع مواد 
مخ��در كش��ف مي كند كه از جمهوري اس��امي اي��ران بدليل 
اقدامات انجام ش��ده تقدير و تشكر كردند، گفت: همكاري هاي 
س��ه جانبه ايران، افغانس��تان و پاكستان در قالب jpc كه مورد 

نظر معاون دبيركل سازمان ملل هم بوده بايد تقويت شود. 
او ادام��ه داد: آنه��ا قول دادن��د كه حمايت بيش��تري را در 
س��طح بين المللي از نظر سياس��ي، مقررات و قوانين، تجهيزات 
و كمك هاي اطاعاتي داش��ته باش��ند از س��وي ديگر ما از آنها 
كمك مالي نخواستيم چون تاكنون چنين كاري نكرده اند و در 
آينده هم انجام خواهن��د داد اما در حوزه كمك هاي اطاعاتي 
كه بحث مهمي در زمينه مقابله و مبارزه اس��ت تاكيد داشته و 
داريم. وزير كش��ور تاكيد كرد: در زمينه پولش��ويي نيز همواره 
توصي��ه مي كنند كه اقدامات مربوط به پولش��ويي را اجرا كنيم 
كه جمهوري اسامي ايران در اين رابطه اقدامات خوبي داشته 
اس��ت اما س��وال ما اين اس��ت كه ب��ا توجه به اينك��ه بيش از 
9٠ درصد گردش مالي مواد مخدر در سيس��تم هاي كشورهاي 
غربي انجام مي ش��ود اگر درست مي گويند بايد در اين كشورها 
جلوي اين گ��ردش مالي را بگيرند و س��رنخ هاي افرادي كه از 
ف��روش و توليد م��واد مخدر تجارت مي كنند ب��ه ما بدهند اما 

تاكنون اطاعات يك مورد هم ارائه نشده است. 

در حال��ي كه در طول چند روز گذش��ته خبرهايي مبني بر 
انحال دانش��كده محيط زيست منتشر ش��ده است، سرپرست 
دانشكده محيط زيست با اشاره به اينكه دانشكده محيط زيست 
بايد بيش از گذشته با سازمان محيط زيست همسو شود، گفت: 

شايعه انحال اين دانشكده صحت ندارد. 
اميد بزرگ حداد با اشاره به شايعات منتشر شده در خصوص 
مصوب��ات اخي��ر هي��ات امناي دانش��كده، گف��ت: آموزش هاي 

تخصصي محيط باني و توانمندس��ازي بدنه كارشناسي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از اصلي ترين وظايف دانش��كده محيط 
زيس��ت ب��وده و خواهد بود. ب��زرگ حداد با اش��اره به مكاتبات 
اخي��ر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با دانش��كده و س��ازمان 
س��نجش آموزش كش��ور مبني ب��ر توقف پذيرش دانش��جو در 
دانش��كده محيط زيس��ت، افزود: عاوه بر سياس��ت هاي كان 
س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت و وزارت عل��وم، تحقيقات و 
فناوري، مصوب��ات 3٠ بهمن ماه 139٠ و 17 بهمن ماه 1396 
ش��وراي عالي اداري، مبني بر ممنوعيت جذب دانش��جو توسط 
مراكز وابس��ته به نهادها و سازمان هاي دولتي نيز ادامه فعاليت 

دانشكده را به شكل فعلي با چالش روبرو ساخته است. 
او با يادآوري مصوبه س��ال 139٠ شوراي عالي اداري، تاكيد 
كرد: اين نخس��تين بار نيس��ت كه چنين تكليفي براي دانشكده 
محيط زيست تعيين مي شود و پيش از اين نيز تصميم مشابهي 

گرفته شده بود كه به هر دليل اجرايي نشد. 
اين مقام مسوول افزود: در واقع مي توان گفت مصوبه حاضر 
تاكيد مجدد بر اجراي مصوبات سال 139٠ شوراي عالي اداري 
اس��ت. ض��رورت بازنگ��ري رويكردهاي هاي علمي و آموزش��ي 

دانشكده محيط زيست با توجه به شرايط روز....

او با تاكيد بر اينكه دانش��كده محيط زيس��ت مجموعه يي با 
حدود نيم قرن س��ابقه پر افتخار و شايان تقدير و تحسين، يكي 
از قديمي ترين و با س��ابقه ترين مجموعه هاي آموزشي در حوزه 
محيط زيس��ت كشور است، تصريح كرد: بازنگري و برنامه ريزي 
مجدد رويكردهاي علمي و آموزشي در اين دانشكده با توجه به 
شرايط روز و همچنين لزوم حركت دانشكده بر اساس نيازهاي 
روز و واقعيات موجود به سمت تامين نيازهاي آموزشي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت ضروري اس��ت. بزرگ حداد اش��اره يي 
هم به ظرفيت هاي منطقه يي و بين المللي دانش��كده داش��ت و 
افزود: دانش��كده محيط زيست با استفاده از پتانسيل امتيازهاي 
بين المللي و منطقه يي موجود در دانش��كده، مي تواند به تبادل 
دانش و فناوري با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي جهان بپردازد 
و س��هم مهم و كلي��دي را در به روزرس��اني دانش فني محيط 

زيست كشور بر عهده داشته باشد. 
سرپرست دانشكده محيط زيست ضمن تكذيب انحال اين 
دانش��كده، گفت: خبر انحال دانش��كده محيط زيس��ت صحت 
ندارد و در حد ش��ايعه اس��ت هيات امناء در جلسه اخير خود، 
تنها يك رويكرد مش��ورتي و تدريجي را اتخاذ كرده تا بر اساس 
واقعي��ت  غير قاب��ل انكار ض��رورت كاهش دانش��جو و صندلي 
خالي در دانش��گاه هاي دولتي و غيردولتي، سياس��ت هاي كلي 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت براي ماموريت گرايي، برنامه 
آمايش آموزش عالي كش��ور در وزارت علوم تحقيقات و فناوري 

و مصوبات ش��وراي عالي اداري، گزينه هاي مختلف چگونگي و 
نحوه ادامه فعاليت دانش��كده بررسي و براي اخذ تصميم نهايي 
در خص��وص چگونگي بهره ب��رداري از امكان��ات و ظرفيت هاي 

موجود در جلسه آتي هيات امنا به راي بگذارد. 
او تاكيد ك��رد: اطمينان مي دهيم هيات امنا تصميمي اتخاذ 
كن��د كه ضمن در نظر گرفت��ن الزامات قانوني، صرفه و صاح و 
سياس��ت ها و اصول جاريه كش��ور و پاسداري از مصالح و منافع 
س��ازمان حفاظت محيط زيست و دانشكده محيط زيست منجر 
به كمترين آسيب براي دانشجويان، كاركنان و هيات علمي اين 

دانشكده شود. 
دبير هيات امناي دانش��كده محيط زيس��ت با يادآوري اين 
موضوع كه نمايندگان ارش��د وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 
س��ازمان هاي برنامه و بودجه و حفاظت محيط زيست به همراه 
اساتيد و متخصصان پيشكسوت و برجسته يي كه داراي تجارب 
طوالن��ي مديريتي در حوزه هاي آموزش عالي و محيط زيس��ت 
كش��ور هستند در هيات امناي دانشكده محيط زيست عضويت 
و حق راي دارند، اظهار كرد: در جلس��ه اخير با اش��اره به اينكه 
دانش��كده محيط زيس��ت ظرفيتي كم نظير براي محيط زيست 
كش��ور است، مقرر شد تا كميس��يون دايمي هيات امنا با اتخاذ 
تدابير اصولي و اساس��ي در يك بازه زماني منطقي، راهكارهايي 
براي ادامه فعاليت دانش��كده پيشنهاد كند كه دانشكده را براي 

انجام ماموريت هاي بزرگ و اساسي آتي مهيا كند.

۹۰ درصد گردش مالي مواد مخدر در كشورهاي غربي 

انحالل دانشكده محيط زيست صحت ندارد

فق��ر فرهنگي و ضعف در آموزش، خش��ونت و نزاع هاي بين 
دانش آموزان را تبديل به مهم ترين آس��يب مدارس كرده است. 
مع��اون تربيت بدني و س��امت وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه طبق اطاعات احصاء شده، خشونت و بحث نزاع هاي بين 
فردي، فرد با گروه و گروه با گروه نخس��تين آس��يب اجتماعي 
مدارس است، گفت: مسائل و آسيب هاي اجتماعي چندمتغيره 
و بس��يار پيچيده است و بايد همه دستگاه ها براي رفع آن وارد 

صحنه شوند. 
مه��رزاد حميدي ب��ه برنامه ريزي براي شادس��ازي و ايجاد 
نش��اط در مدارس اش��اره و اظهار كرد: در راس��تاي شادسازي 
مدرس��ه طرح هايي چون المپيادهاي درون مدرس��ه اي، حياط 

پويا و كانون هاي ورزشي را اجرا مي كنيم. 
او اف��زود: ت��اش مي كنيم مهارت هاي اجتماعي گس��ترش 
يافت��ه و خصوصيات��ي چون ت��اب آوري، وفاق و س��ازگاري در 
ح��وزه ورزش، كار تيم��ي و گروهي و... توس��عه يابد و فرزندان 
ما اينقدر ش��كننده نباشند. معاون تربيت بدني و سامت وزارت 

آموزش و پرورش با اش��اره به نتايج يك پيمايش ملي به ايسنا 
گفت: در پيمايش هاي ملي از افراد پرس��يده شده چرا به سراغ 
اعتياد مي روند؟ آنها در پاسخ مي گويند اول لذت جويي، سپس 
ش��كنندگي ها و وازدگي ها، عدم اعتماد ب��ه نفس و كنجكاوي 
عام��ل س��وق يافتن به س��مت اعتياد اس��ت. بايد ريش��ه اين 
كنجكاوي را با اطاع رس��اني بس��وزانيم. ما اين هدف را نشانه 
رفته ايم و به دنبال شادسازي مدارس هستيم تا دانش آموزان از 

حضور در مدرسه لذت ببرند. 
حميدي افزود: اگر بچه ها شاد باشند، كمتر فريب شبكه هاي 
اجتماعي و ماهواره يي را مي خورند، متاس��فانه برخي نيز تصور 
مي كنن��د اگر داروها و قرص هايي مصرف كنند تا بيش��تر بيدار 
بمانند و ش��ب امتحان درس بخوانند موفق ت��ر خواهند بود. ما 
مي خواهي��م اين اف��كار و تماي��ات را در دانش آموزان تضعيف 
كنيم، اما در مجموع مسائل و آسيب هاي اجتماعي چندمتغيره 
و بس��يار پيچيده است و بايد همه دستگاه ها براي رفع آن وارد 

صحنه شوند. 

»خشونت« نخستين آسيب اجتماعي در مدارس
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گزارش »تعادل« از آخرين نشست پارلمان شهري پايتخت در سال 96

مصوبه برج باغ ها لغو شد
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

مصوبه جنجالي موسوم به برج باغ ها بعد از اينكه چند 
جلسه در برنامه شوراي شهر براي رسيدگي قرار داشت 
و به آن پرداخته نش��د، باالخره روز گذش��ته در آخرين 
جلس��ه شوراي شهر تهران در س��ال 96 با راي اكثريت 
آرا و ب��دون مخالف لغو ش��د. با ابالغ مصوب��ه برج باغ ها 
در س��ال 83 و در زم��ان مديريت احمدي نژاد بر ش��هر 
تهران، بخش بزرگي از باغ هاي شهر تهران ازبين رفت و 
تالش هاي رحمت اهلل حافظي رييس كميسيون سالمت 
و محيط زيست و ساالري رييس كميسيون شهرسازي و 
معماري در شوراي چهارم براي لغو يا اصالح اين مصوبه 
به جايي نرسيد.  علي اعطا سخنگوي شورا، هنگام بررسي 
اين طرح گفت: اوايل كار شوراي پنجم، طرح لغو مصوبه 
موس��وم به برج باغ، در ش��ورا با طراح��ي حبيب زاده و با 
 امضاي تعدادي از همكاران تهيه و تقديم هيات رييسه شد. 
تا قبل از مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران كه به برج باغ 
معروف شد، برمبناي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و 
دستورالعمل اجرايي ماده ۱۴ قانون زمين شهري )ابالغي 
وزارت راه و شهرسازي( قاعده يي حاكم بوده كه در باغات 
ش��هري، ساخت وس��از در تراكم و س��طح اشغال خيلي 

محدودي اعمال مي شده است. 
با اين مصوبه، يعني مصوبه شورا در سال 8۲ و طرح 
جامع تهران يعني سند مصوب شوراي عالي شهرسازي، 
عمال رويه يي در ش��هر تهران آغاز شد كه برخالف تمام 
مق��ررات قانوني پي��ش از آن، ساخت وس��از را در باغات 
با فرم��ول خاصي مجاز مي كرد و عم��ال به لحاظ متراژ 
ساخت وساز، امتيازي هم به ميزان ۲۰درصد يا يك طبقه 

اضافه، براي سازنده قائل مي شد. 
وي ادام��ه داد: ظاه��ر امر اين بود كه م��ا صرفا در 
3۰درص��د از س��طح باغ، اج��ازه س��اخت مي دهيم و 
۷۰درصد از باغ حفظ مي ش��ود. ظاهر اين اس��تدالل، 
جذاب بود. اما هش��دارهاي كارشناس��ي در آن زمان و 
تجربه بيش از يك دهه نش��ان داد كه به داليل متعدد، 
ب��ا اين فرمول، باغي باقي نمي ماند. اوال، در زيرزمين ها، 
سطح اشغال بيشتر مي شد و ديگر 3۰درصد نبود. مثال 

در زيرزمين اول، ۴۵درصد اجازه س��اخت وجود داشت 
و اين به معناي خاكب��رداري بيش از اين ميزان بود. از 
س��ويي، تجهيز كارگاه، تبديل باغ به كارگاه ساختماني 
و مس��ائلي از اين  دست طي چند س��ال ساخت وساز، 
عامل موثر ديگري بود. از س��وي ديگر، اين مصوبه ذاتا 
تخلف پذير بود؛ ب��ه  اين  علت كه در زيرزمين ها، فضاي 
كاف��ي براي تامين پاركينگ ها و تاسيس��ات و... فراهم 
نمي شد، درنتيجه با تس��امح، سطح اشغال در طبقات 
زيرزمي��ن را بيش��تر مي كردن��د و بعضا ديده مي ش��د 
8۰درصد يا حتي ۱۰۰ باغ خاكبرداري شده است. بعدا 
آنچه از باغ، باقي مي ماند، تعدادي گل و گلدان و نهال، 
در خاك تازه  كنار برج بود.  از س��وي ديگر، پاركينگ، 
دسترس��ي مي خواهد. مسير دسترسي به  ناچار از ميان 
باغ مي گذشت. تامين مسير هم مستلزم قطع تعدادي 
از درختان بود. در س��ال 93، شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران، طي مصوبه يي ش��هرداري تهران را ملزم 
كرد در بازه زماني يك  ماهه، پيش��نهادي براي اصالح 

پيوست شماره 3 طرح جامع ارسال كند. 

 نگراني از نابودي باغ هاي تهران
در ادام��ه زهرا صدر اعظم نوري  رييس كميس��يون 
خدمات ش��هري ش��وراي اس��المي ش��هر تهران، ري و 
تجريش، با ابراز نگراني نسبت به نابودي باغات، از اعضاي 
ش��ورا درخواس��ت كرد تا با راي قاطع به لغو اين مصوبه 
راي دهن��د. وي در دف��اع از طرح لغ��و مصوبه برج باغ ها 
گفت: از آبان ماه كه كار در كميس��يون تبصره  ذيل ماده  
۷ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز را شروع كرديم، با 
پرونده هاي متعددي مواجه شديم كه از سنوات گذشته 

اين پرونده ها مانده و به آنها رسيدگي نشده است. 
ب��ه گفته وي، در رابط��ه با پرونده هاي��ي كه مربوط 
ب��ه نوعيت بوده كه باغ هس��ت يا نيس��ت و پرونده هاي 
جراي��م كه مرب��وط به تخريب باغات اس��ت، طي مدتي 
 كه در كميس��يون م��اده ۷ روي آن كار ش��ده، تاكنون
 6 راي ص��ادر ش��ده اس��ت. البت��ه آمار ما آم��ار بااليي 
اس��ت يعن��ي بال��غ  ب��ر ۲۰۰-3۰۰ پرونده را بررس��ي 

كرديم ك��ه در حال حاضر ۱۰۰ پرون��ده مانده كه فردا 
به آنها رس��يدگي مي كني��م. در كل اين مدت 6 نوعيت 
ص��ادر كردي��م كه 3 راي باغ و 3 راي ديگر باغ نيس��ت.  
رييس كميس��يون خدمات ش��هري ش��وراي اس��المي 
ش��هر ته��ران، ري و تجريش، ب��ا بيان اينك��ه امروز ما 
 با ش��رايطي مواجه هس��تيم كه در ش��هر ته��ران عمال 
باغي باقي نمانده اس��ت كه فك��ر كنيم خيل متقاضيان 
پشت در هاي ش��هرداري هس��تند، گفت: اينكه االن ما 
بگويي��م اين مصوبه تعليق يا لغو ش��ود، اينها مي آيند با 
البي هاي متعدد شروع به دادن درخواست مي كنند تا در 

سيستم هم اين كار به سرعت انجام شود. 
وي با بيان اينكه رويه  گرفتن صدور پروانه يك رويه  
تعريف  شده و زمان بر اس��ت، گفت: از امروز كه ما اعالم 
مي كنيم اين مصوبه لغو اس��ت و اقدام به گرفتن پروانه 
شود، اگر خيلي سريع عمل شود و همه  سيستم بخواهد 
همراهي داشته باشد، مطمئنا زودتر از دو، سه ماه نخواهد 
بود. ضمن اينكه اگر كسي كه مي خواهد از مصوبه  برج باغ 
استفاده كند، مادامي كه در كميسيون باغات، كميسيون 
م��اده ۷ مجوز نگيرد پرونده اش اصال ش��روع نمي خورد؛ 
يعني در كميس��يون باغات ابتدا استعالم مي آيد كه اين 
پرونده باغ اس��ت يا نيست، بايد حتما در كميسيون راي 
داده شود و به صحن شورا بيايد.  صدر اعظم نوري تاكيد 
كرد: قرار بود در نتيجه جلس��ه مش��ترك دو كميسيون 
شهرسازي و معماري و كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدم��ات ش��هري ش��وراي معاونت شهرس��ازي براي 
جايگزي��ن كردن اين ماده ، مصوب��ه بياوريد و تا به امروز 
معاون��ت شهرس��ازي و معماري نياوردن��د. يعني اگر ما 
هر قدر هم تحمل كنيم اتفاق��ي نخواهد افتاد. بنابراين 
پيشنهاد ما مشخص است كه اين مصوبه بايد تعليق شود؛ 
به  دنبال تعليق اين مصوبه، ش��هرداري ملزم مي شود كه 
اقداماتي انجام دهد و شوراي عالي شهرسازي و معماري 
هم با قول هاي مساعدي كه دادند، پيشنهادات جايگزيني 

را فراهم خواهند كرد. 
رييس كميس��يون خدمات ش��هري شوراي اسالمي 
شهر تهران، ري و تجريش، پيشنهاد كرد كه ضمن تعليق 

صدور هر نوع مجوز ساخت وساز در باغات پراكنده  شهر 
تهران، به منظور ارائه پيشنهادات جايگزين ضوابط مالك 
عمل كنوني، كميته يي متش��كل از نمايندگان معاونت 
شهرسازي، معاونت خدمات ش��هري، سازمان پارك ها، 
مركز مطالعات و برنامه ريزي و كميس��يون هاي ذي ربط 
شوراي شهر نس��بت به برگزاري جلسه و ارائه  پيشنهاد 
دستورالعمل جايگزين تشكيل شود كه مصوبه  ديگري را 

ابالغ كنند و آن مالك عمل قرار بگيرد. 
وي با بيان اينكه نگاه به باغات ش��هر تهران و ضوابط 
پيشنهادي بايد فارغ از هرگونه قرارگيري باغ در هر يك 
از پهنه هاي تفصيلي  S ،M و R باشد، گفت: الزم است 
طيفي از كاربري هاي مجاز در باغات همخوان، استقرار و 
با ماهيت باغ طراحي و پيشنهاد شود. بسياري از تشويق ها 
مثل بخشودگي عوارض، كمك به نگهداري و مشابه براي 
ساختن باغات درنظر گرفته شود. عالوه  بر احصاي ۵ هزار 
مترمربع باغات كه در دستور تملك قرار دارد، بايد تملك 
باغ��ات در مناطق مركزي و كم برخوردار مثل مناطق ۷، 
9، ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ ج��زو اولويت هاي تملك و اختصاص 
فضاي عمومي قرار گيرد، اح��داث پاركينگ در طبقات 
زير همكف و زيرزمين كامال معلوم باشد و كميته يي در 
معاونت شهرس��ازي و زيرنظر معاون شهرسازي عالوه  بر 
ارائه  س��ازوكار جانمايي مناسب بنا، ارائه  مدل معماري و 
جزئيات سازه يي، ملزم به ارائه  گزارش ادواري به شوراي 

ش��هر درخصوص باغاتي كه مجوز ساخت وساز دريافت 
مي كنند، باشد. اين عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد: 
با لغو اين مصوبه، نگراني وجود نخواهد داش��ت و اتفاقي 
نمي افتد، چراك��ه نگراني ما درخص��وص نابودي باغات 
است. در طول اين مدت يعني از سال 8۲ تا به امروز هر 
مجوزي كه صادر شده با هدف حفظ باغات بوده اما يك 
مورد باغ حفظ  شده نداريم و تمام باغات شهر تهران نابود 
شده است؛ بنابراين خواهش مي كنم همه  دوستان با يك 

راي قاطع به لغو اين مصوبه راي دهند. 

 تغيير نام خيابان نفت به نام »مصدق«
در جلسه روز گذشته همچنين اعتراض فرمانداري 
به مصوبه بودجه 9۷ ش��هرداري تهران و سازمان ها و 
شركت هاي تابعه مورد بررسي قرار گرفت كه براساس 
نظ��ر كميس��يون 9 بن��د آن تغيير يافت ام��ا پس از 
راي گيري در صحن شورا ۷ بند از پيشنهاد كميسيون 
برنام��ه و بودجه مورد قبول قرار گرفت و دو بند نيز با 
اصرار و راي اعضا به ش��كل گذش��ته باقي ماند. اعضا 
راي به ابقاي اين دو بند دادند. در ادامه جلسه اعضاي 
شوراي شهر با تغيير نام خيابان نفت به نام »مصدق« 
موافق��ت كردن��د. انتخاب 6 موسس��ه درج يك براي 
حسابرسي از ش��هرداري تهران از ديگر مصوبات روز 

گذشته شوراي شهر تهران بود. 

كمبود آب، مهم ترين عامل 
تنش درختان شهري

نتاي��ج ي��ك مطالعه نش��ان مي دهد ك��ه اگر 
درختان شهري تش��نه نباشند، مي توانند افزايش 
گرما و حمله آفات را با قدرت نسبتا خوبي تحمل 
كنن��د. آب ناكاف��ي نه تنه��ا به درختان آس��يب 
مي رس��اند بلكه اثر ديگر مش��كالت ب��ر درختان 

شهري را تشديد مي كند. 
به گزارش ايس��نا و به نقل از سايت فيز، اميلي 
مينك محقق دانش��گاه هاروارد و نويس��نده ارشد 
اين مقاله مي گويد: م��ا در تحقيقات مان درختان 
شهري پرطراوتي را مي ديديم كه با انبوه حشرات 
پوش��انده ش��ده بودند. درختان ديگري هم بودند 
كه تحت تنش بس��يار ش��ديد قرار داشتند و آنها 
نيز با انبوه حش��رات آفت پوشانده شده بودند. ما 
مي خواس��تيم، ببينيم چه عاملي باعث مي ش��ود 
برخي درختان به اين خوبي با آفات كنار بيايند و 
مقاومت خ��ود را حفظ كنند و برخي ديگر خيلي 

زود توان خود را از دست مي دهند. 
استيو فرانك استاديار حشره شناسي در دانشگاه 
اياالت كاروليناي ش��مالي و يكي از همكاران اين 
تحقيق مي گويد: اين مس��اله اهميت زيادي دارد، 
زيرا درختان بايد رش��د كنند ت��ا بتوانند خدمات 

ارزشمند خود را به اكوسيستم ارائه دهند. 
با توجه به متغيره��اي غيرقابل كنترل زيادي 
ك��ه در محيط ش��هري وج��ود دارد، طراحي يك 
مطالعه ميداني كه بتواند نقش متغيرهاي مختلف 
زيس��ت محيطي را تعيين كند، بسيار دشوار است. 
در نتيجه محققان ه��م از داده هاي ميداني و هم 
از شرايط آزمايشگاهي كنترل شده براي دستيابي 
ب��ه نتيجه اس��تفاده كردند. به همي��ن منظور در 
طول دوسال مطالعه، اطالعات دقيقي از ۴۰ناحيه 
شهري جمع آوري كردند كه شامل دما، تنش آبي 
و تراكم حشرات آفت بود. محققان با نمونه برداري 
از درخت��ان در آزمايش��گاه ه��م تحقيقاتي انجام 
دادند. در اين آزمايش ها ضمن رش��د درختان سه 
متغير مختلف ش��امل دما، آب و وجود حش��رات 

آفت را دستكاري كردند. 
آنه��ا دريافتن��د ت��ا زمان��ي ك��ه آب كافي در 
دس��ترس درخت باش��د، افزايش دما مي تواند اثر 
مثبتي بر رش��د درخت داش��ته باش��د. زماني كه 
درخت در تنش آبي نيست، حشرات آفت اثر غير 
قابل توجهي بر درختان دارند يا به طور كلي فاقد 

اثر مشخصي بر درختان هستند. 
محقق��ان همچني��ن دريافتند ك��ه تنش آبي 
به خودي خود رش��د درخ��ت را دچار محدوديت 
مي كن��د، اما افزايش دما يا هج��وم آفات وقتي با 
تنش آبي تركيب ش��ود، اثر چندبرابري بر كاهش 
رش��د درخت برجاي مي گذارد كه بسيار بيشتر از 

اثر تنش آبي يا حمله حشرات به تنهايي است. 
اين بررسي نشان مي دهد، روش هاي مديريت 
فضاي سبز ش��هري كه با افزايش آبياري درختان 
در شهرها همراه اس��ت، مي تواند آثار مختلف هر 
س��ه تنش اصلي را به ميزان قابل توجهي كاهش 

دهد.

ايرانشهر

دهياری قشالق دوم در نظر دارد اجرای پروژه احداث ايستگاه آتش نشانی را از طريق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نمايد. بدينوسيله از اشخاص حقوقی 
 واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل می آيد.

شرايط متقاضی نوبت مدت انجام  مبلغ سپرده شركت 
در مناقصه به ريال

مبلغ برآورد اوليه  به 
ريال عنوان رديف

واجد شرايط اول ۱۲ ماه 3۰6.۲۲9.6۲6 6.۱۲۴.۵9۲.۵۲۰ احداث ايستگاه 
آتش نشانی ۱

الف ( محل ارائه خدمت: شهرستان قرچك، باقرآباد، روستای قشالق دوم
ب ( شرايط متقاضی: به شرح جدول، ارائه شناسنامه ملی، كد اقتصادی و معرفی نامه ثبت شده در دبيرخانه دهياری جهت دريافت اسناد.

ج ( نحوه دريافت اسناد: واريز مبلغ 3۰۰.۰۰۰ ريال به حساب دهياری به شماره حساب ۰۱۰6۵3۰۷3۵۰۰3 بانك ملی شعبه زيباشهر و ارائه فيش پرداختی به واحد مالی و امور قراردادها.
د ( محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات: دهياری روستای قشالق دوم، طبقه اول، واحد مالی و امور قراردادها.

    شماره تماس:  ۰۲۱36۱۰۴۷3۷ ) آقای داودی( از ساعت ۷.3۰ الی ۱۴.3۰.
ه ( ميزان سپرده شركت در مناقصه و شماره حساب: مبلغ به شرح جدول و به حساب شماره ۰۱۰93۱۵۴۰۰۰۰۴ بانك ملی شعبه زيباشهر كد ۲۴۱۰ به نام دهياری روستای

 قشالق دوم داخل پاكت )الف( و ارائه فيش پرداختی )نسخه صاحب حساب( به امور مالی تحويل گردد.                 
و ( مهلت ارائه اسناد: از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت ۱۰ روز كاری جهت دريافت، تكميل و تحويل اسناد فرصت می باشد.

ز ( هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ح ( بديهی است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهياری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

* ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج می باشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ و رويت با قيد قبولی امضاء نموده و در پاكت های الك و مهر شده تحويل نمايند. 
روابط عمومي دهياری روستاي  قشالق دوم* تاريخ و زمان گشايش پاكت ها در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

نوبت دوم
تجديد آگهی مناقصه عمومی 

برابر رأي ش��ماره ۱3966۰3۱۵۰۰۱۰۰33۷6 مورخ ۱396/۱۱/۲۲ هيأت اول/ هيأت 
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي 
مس��تقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقاي حجت اله ملك پناهيان، 
فرزند خيراله، به كد ملي ۴۵۰۰3۱98۷۵ شش��دانگ يك باب س��اختمان، به مس��احت 
۲۰۱/۰۴ مترمربع، پالك ش��ماره 3۷ فرع��ي از ۱6۰9 اصلي، واقع در ايالم – بانبرز -  خ 

تالش، خريداري شده از سيف اله سليمان بيگي و منتسب به مالكيت امامعلي فريادي.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ي ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين 
آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 96/12/08
 صفريتاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 96/12/23

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم 

قوه قضائيه 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
قطعه يك ايالم

مديرعامل ش��ركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه گفت: شركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه براي پنج شنبه آخر سال )۲۴ اسفندماه ۱396( 
تمهيدات و برنامه هاي ويژه يي را جهت س��رويس دهي به ش��هروندان مسافران 

براي زيارت اهل قبور به بهشت زهرا )س( در نظر گرفته است. 
به گزارش ايس��نا، نوبخت افزود: با عنايت به فرارس��يدن سال نو از آنجا كه 
مردم شريف تهران بر اساس يك سنت قديمي در روز پنج شنبه آخر سال براي 
زيارت اهل قبور به بهش��ت زهرا )س( مي روند، همه س��اله در اين روز ترافيك 
بسيار س��نگيني در جاده هاي اطراف بهشت زهرا)س( حاكم مي شود، از اين رو 
ش��ركت بهره برداري راه آهن ش��هري تهران و حومه براي رفاه حال شهروندان 
گرام��ي و كاهش ترافي��ك در آن روز تمهيداتي به عمل آورده و به صورت ويژه 

در خط يك مترو سرويس دهي خواهيم داشت. 

ش��ركت هواپيمايي آسمان در واكنش به اظهارات تاجگردون نماينده مجلس 
در جريان اس��تيضاح عل��ي ربيعي وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي درباره بيمه 
نبودن هواپيماي  اي تي آر آس��مان كه اوايل اس��فند ماه در دامنه دنا در نزديكي 
ياسوج سقوط كرد، اعالم كرد: همه هواپيماهاي اين شركت تحت پوشش بيمه يي 

قرار دارند و هيچكدام از آنها بدون داشتن بيمه مجوز پرواز ندارد.
به گزارش ايرنا، دراطالعيه آسمان آمده است: به اطالع مردم عزيز و نمايندگان 
مجلس ش��وراي اسالمي مي رس��اند كه تمام هواپيماهاي ش��ركت آسمان بيمه 
هستند.  براس��اس اين اطالعيه، شركت هواپيمايي آسمان تاكيد كرده است كه 
هيچ هواپيمايي بدون داشتن بيمه مجوز پروازي ندارد و هواپيماي سانحه ديده در 

كوه دنا نيز بيمه بوده است.
شركت هواپيمايي آسمان تصريح كرده است كه هيچ هواپيمايي بدون داشتن 
اسناد و مدارك بيمه، مجوز پرواز از سازمان هواپيمايي كشوري دريافت نمي كند.  
در زمان س��قوط هواپيماي شركت آس��مان در مسير تهران - ياسوج، بيمه ايران 
اعالم كرد كه اين هواپيما با س��رمايه 3ميليون دالر تحت پوش��ش بيمه نامه بدنه 
و مس��ووليت هواپيم��ا بوده و براي هريك از سرنش��ينان و خدمه هم تا س��قف 

۲۱۰ميليون تومان پوشش بيمه يي ارائه شده است.

مصوبات ۱۲ماده يي آخرين نشس��ت ش��وراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران از سوي 
ش��هردار تهران ابالغ شد.  احمد صادقي رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
گفت: بر اساس بند 9 مقرر شد، كارگروه تخصصي آتش نشاني و مواد خطرناك با همكاري كارگروه 
تخصصي امور سيل و شريان هاي حياتي نسبت به تهيه برنامه يا طرح تامين آب اضطراري تهران 
اقدام كنند.  وي در تشريح ضرورت اين طرح گفت: با توجه به آنكه زلزله تهديد عمده تهران به 
شمار مي آيد و همواره يكي از پيامدهاي ثانويه هر زلزله آسيب ديدگي شبكه هاي حياتي از جمله 
ش��بكه آب شرب و شبكه تامين آب اطفاي حريق اس��ت، از اين رو اين موضوع پس از طرح و 
بررس��ي هاي اوليه در جلس��ات پياپي كارگروه تخصصي امور س��يل و شريان هاي حياتي براي 
تصويب تهيه طرح جامع شبكه آب اضطراري تهران در دستور كار شوراي هماهنگي مديريت 
بحران ش��هر تهران قرار گرفت و با اجماع عمومي تصويب ش��د.  جانش��ين شهردار در شوراي 
هماهنگي مديريت بحران همچنين در خصوص ساير مصوبات ابالغي اين شورا گفت: يكي ديگر 
از بندهاي تصويب ش��ده موضوع آموزش مديريت بحران در مدارس پيش دبستاني و دبستاني 
با همكاري اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران است.  وي همچنين تصويب تهيه طرح تخريب و بازسازي مدارس فرسوده شهر تهران را 
يكي از ديگر موارد ابالغي خواند و گفت: مدارس به عنوان پايگاه امن و ايمن براي دانش آموزان 

در زمان عادي و براي اسكان اضطراري در شرايط بحران بايد آماده باشند.  صادقي گفت: بر اساس 
بند ديگري از اين مصوبه، كارگروه تخصصي آموزش و اطالع رساني با تاكيد بر اهميت آموزش هاي 
شهروندي موظف شد نسبت به تهيه برنامه هاي كارشناسي و ارائه آموزش عمومي و تخصصي با 

همكاري سازمان صدا و سيما و ساير كارگروه ها اقدام كند. 
وي افزود: همچنين ش��هرداري تهران موظف شد نس��بت به اختصاص فضاي مناسب براي 
راه اندازي و احداث مجموعه آموزشي، فرهنگي پارك زلزله بررسي و اقدامات الزم را انجام دهد. 

 خط يك مترو تهران
پنج شنبه آخر سال رايگان است

 هيچ هواپيمايي
بدون بيمه، مجوز پرواز ندارد

تصويب طرحي براي مواجهه با زلزله احتمالي تهران
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صنعت، معدن و جتارت14
عدم همكاري بانك هاي عراقي 

با ايران 
فارس| رييس اتاق تهران در نشست پاياني با خبرنگاران 
اعالم كرد: متاسفانه با وجود برجام هنوز بانك هاي خارجي 
از جمله بانك  عراقي امكان ب��از كردن خط اعتباري براي 
بازرگانان ايراني پيدا نكرده اند. مس��عود خوانس��اري گفت: 
هنوز مشكالت اقتصادي بعد از برجام برپاست و بزرگ ترين 
مش��كل اقتصادي بازرگانان ايراني در عراق مس��اله بانكي 
اس��ت. او تاكيد كرد: با وجودي كه كش��ور ايران بيشترين 
كم��ك را در عراق انجام داد، اما هنوز بزرگ ترين مش��كل 
بانك��ي را داريم و هن��وز حتي يك بانك عراق��ي با ما كار 
نمي كن��د و ارتباط تجاري از طريق خط اعتباري ال س��ي 
انجام نمي شود، بلكه به صورت نقدي و معامله پاياپاي است 
كه به اين طريق نمي توان ارتباطات تجاري زيادي داشت. 
او افزود: در حال حاضر 20پيمانكار بزرگ ايراني در عراق به 
دليل اينكه نتوانستند پول خود را دريافت و به كشور منتقل 
كنند، زمين گير شدند و مشكل تجاري هم در عراق و هم 
در كردستان عراق وجود دارد و هنوز حتي يك بانك عراقي 

با بازرگانان ايراني كار نمي كند. 
خوانساري تاكيد كرد: البته مسائل اقتصادي را نمي توان 
جدا از مشكالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي بررسي كرد. 
ات��اق بازرگاني ايران س��ه وظيفه دارد ك��ه يكي توانمندي 
اعضاس��ت كه در اين زمينه كارنامه خوبي داشته و بسياري 
از مش��كالت تامي��ن اجتماعي، گمرك و بيم��ه اعضا حل 
ش��د، همچنين مس��اله تعامل با دولت كه ارتباط خوبي با 
دولتمردان داش��ته و تعامل وجود دارد و وظيفه س��وم اتاق 
مش��اوره دادن به مس��ووالن اجرايي مقننه و قضاييه كشور 
اس��ت كه پيشنهادهاي اتاق به مس��ووالن قوا ارائه مي شود. 
در اين نشست همچنين عالء ميرمحمد صادقي نايب رييس 
اتاق بازرگاني تهران با اشاره به دومين سال تشكيل صندوق 
كرامت خبرنگاران گفت: گرچه تسهيالت قرض الحسنه در 
اختيار خبرنگاران بازرگاني قرار گرفت و بخشي از مشكالت 
حل ش��د، ولي هنوز اين صندوق رش��د نكرده كه خدمات 
بيش��تر و بهتري به خبرنگاران ارائه كند. اميدواريم با كمك 

اتاق تهران و ايران اين صندوق تقويت شود. 

برخورد با متخلفان بازار عيد
ايس�نا| س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان ها 
به عنوان بخش��ي از س��تاد تنظيم بازار ش��ب عيد فعاليت 
مي كنند كه در اين ميان رييس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان تهران از تدابير انديش��يده شده براي صدور 
حكم متخلفان بازار ايام عيد در محل وقوع تخلف خبر داد. 
يداهلل صادقي گفت: امس��ال استانداري رييس ستاد تنظيم 
بازار بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز 
به همراه وزارت جهاد كشاورزي و ديگر دستگاه هايي كه به 
نوعي در بازار و تنظيم بازار دست دارند، به عنوان عضو اين 
ستاد فعاليت خواهند كرد. او ادامه داد: هماهنگي هاي الزم 
براي تامين كاال و برگزاري نمايشگاه هاي نوروزي انجام شده 
اس��ت كه بر اين اساس ۵نمايشگاه در تهران و ۱۵نمايشگاه 
استان تهران برگزار شده است كه اين نمايشگاه ها كاالهاي 
م��ورد نياز م��ردم را با تخفيف ۱۵درصدي نس��بت به بازار 
عرضه مي كنند. صادقي با اش��اره به تشكيل ستاد سفرهاي 
نوروزي اظهار كرد: در ستاد سفرهاي نوروزي نيز كميته هاي 
مختلفي تشكيل شده كه يكي از كميته هاي اين مجموعه، 
كميته نظارت بر خدمات مسافرتي است؛ به گونه يي كه در 
آن كليه خدماتي كه توسط ش��ركت هاي دولتي، تعاوني و 
خصوصي ارائه مي شود توسط بازرسان كنترل خواهد شد. از 
جمله واحدهاي مدنظر واحدهاي حمل و نقل و آژانس هاي 

مسافرتي فروشنده بليت قطار، هواپيما و اتوبوس است. 
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران 
در ادام��ه با اش��اره به نحوه عملكرد تعزي��رات حكومتي در 
گشت هاي نوروزي بيان كرد: تخلفات ناهنجاري كه توسط 
گشت هاي مشترك ديده مي ش��ود درجا رسيدگي و حكم 
آن در محل تخلف توسط تعزيرات حكومتي صادر مي شود. 

6 هزار پرونده براي اصناف 
متخلف تهران 

ايرنا| اتاق اصناف ايران، تعداد كل بازرس��ي ها از صنوف 
تهران در بهمن ماه امسال را 40 هزار و ۵27 فقره اعالم كرد 
كه در نتيجه حدود 6هزار پرونده تخلف تشكيل شده است. 
به دنبال بازرس��ي هاي انجام شده، ۵هزار و 809 فقره پرونده 
ب��ا برآورد جريمه به ارزش بيش از 9 ميليارد و 3۱2 ميليون 
ريال تشكيل شده است. اين گزارش مي افزايد: در بهمن ماه 
امسال 3هزار و ۵97 فقره شكايت توسط واحدهاي بازرسي 
اصناف دريافت شد كه 67 درصد در بخش كاال و 33 درصد 
در بخ��ش خدمات بود. از مجموع ش��كايت هاي دريافتي در 
بهمن ماه امسال، 3درصد به صورت حضوري، 96درصد تلفني 
و يك درصد به صورت كتبي دريافت و رسيدگي شده است. 
در عين حال پس از بررسي هاي معموله و ارزيابي كارشناسان 
تعداد 3هزار و ۵2۱ فقره شكايت قابل پيگيري تشخيص داده 
شد كه براي رس��يدگي و برخورد قانوني به ادارات و مراجع 
ذي ربط ارسال شده است. همچنين از كل شكايت هاي قابل 
پيگيري، 2درصد منجر به رضايت شاكي، 44درصد متخلف، 

۵2درصد غيرمتخلف و 2 درصد در دست بررسي است. 

شرايط حساس اصناف
پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| رييس اتاق اصناف ايران 
گفت: اصناف اكنون در شرايط حساسي به سر مي برد و ضروري 
است تا كساني نمايندگي مطالبات و مسووليت تعامل اصناف 
با حاكميت را برعهده بگيرند كه نگاهي ملي، استراتژيك، كالن 
و عملياتي داشته باشند. علي فاضلي افزود: متاسفانه نگاهي در 
برخي اعضاي هيات رييسه بعضي از اتاق هاي اصناف حاكم شده 
كه برخالف خواست عمومي اصناف و انتظارات بحق صاحبان 
صنوف و حرف كش��ور، صرفا نق��ش مطالبه گري از حاكميت 
و نه پاسخگويي و مس��ووليت پذيري را ايفا مي كنند. او گفت: 
روساي اتحاديه ها و اعضاي هيات نمايندگي اتاق هاي اصناف، 
ما را انتخاب نكردند تا ترمز پيشرفت و ايجاد  كننده اخالل در 
مسير توس��عه پايدار بازار و بنگاه هاي اقتصادي باشيم. رييس 
اتاق اصناف ايران تصريح كرد: اتحاديه هاي صنفي كشور هوشيار 
باش��ند و فقط به جرياني كه از درون آنان و مورد اعتمادش��ان 
اس��ت و آشنا به مسائل جزيي و كالن اصناف هستند، اعتماد 
كنن��د. فاضلي افزود: برخي آقاي��ان به خيال باطل براي حل و 
فصل مسائل حاشيه يي شان با اتكا به نيروهاي خارج از اصناف 
كه دلس��وز اصناف نيستند و اتفاقا دل در گروه اصناف ندارند، 
ماموريت يافته اند تا در بدنه اصناف مرافه و حاشيه سازي ايجاد 
كنند. او تاكيد كرد: افكارعمومي اصناف هوشيار است و عملكرد 
ما را زير ذره بين دقيق خود ارزيابي مي كند و به عملكرد ما به 

درستي وزن و اعتبار مي دهد.

اخبار

اصناف

در زمان ممنوعيت ثبت سفارش واردات متخلفان سود 1900 ميليارد توماني به جيب زدند 

مقصر رانت خودرويي كيست؟
تعادل|

»ممنوعيت ثبت س��فارش« بار ديگر خبرس��از 
ش��د؛ به طوري كه اين ب��ار صحبت از س��ود ۱900 
ميلي��ارد تومان��ي متخلف��ان در زم��ان توقف ثبت 
س��فارش واردات به مي��ان آمده اس��ت. موضوعي 
كه طي روزهاي گذش��ته، ريي��س كميته اقتصادي 
كميس��يون اصل90 مجلس ش��وراي اس��المي در 
تش��كيل جلسه با مسووالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گمرك ايران و نيز سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كننده، مورد اشاره قرار گرفت. خروجي اين 
نشست مشترك حاكي از اين بود كه ۱9 هزار مورد 
ثبت س��فارش واردات خودرو در زماني كه س��امانه 
»ثبتارش« بس��ته بود، صورت گرفته است. ماجرا از 
اين قرار است كه عده يي واسطه گر، با اخذ مبالغي 
بي��ن ۵ تا ۱0 ميليون تومان، در زمان بس��ته بودن 
س��امانه »ثبتارش«، اقدام به ثبت س��فارش واردات 
خودرو مي كردن��د. انجمن واردكنن��دگان خودرو، 
روز گذش��ته ب��ا تاييد همين آمار و ني��ز اعالم رقم 
فساد ۱900 ميليارد توماني ناشي از آن، مسووليت 
اين كار را از دوش خود س��اقط كردند. به گفته آنها، 
برخ��ي متخلف��ان در واردات خودرو، ب��دون اينكه 
مراجعه يي به نمايندگي داشته باشند، اقدام به ثبت 
سفارش كردند، اما س��ازمان توسعه تجارت معتقد 
اس��ت كه اشكال سيس��تمي وجود داشته است. اما 
اعضاي انجم��ن واردكنندگان خودرو، بر اين باورند 
ك��ه اي��ن موضوع كام��ال سيس��تماتيك رخ داده و 
دست هاي پنهاني در كار بوده است. استدالل آنها از 
چنين فس��ادي اين است كه كنار گذاشته شدنشان 
از پروس��ه وارد خودرو، عم��ال امكان نظارت بر بازار 
خودروهاي وارداتي را از آنها گرفته است. از آن سو، 
ديگر نه��اد دخيل در ماج��راي واردات خودروهاي 
خارجي، يعن��ي گمرك، خود را مقصر چنين رانتي 
نمي دان��د. زي��را به گفت��ه متولي��ان گمركي، يك 
دس��تگاه خودرو هم ب��دون دريافت مجوزهاي الزم 
از اين نهاد، نمي تواند وارد كش��ور شود. حال با اين 
اوضاع اين پرس��ش به ميان مي آي��د كه كدام نهاد 
مته��م و مقصر چنين رانتي در بازار خودرو اس��ت؟ 
اگرچه مجلس شوراي اسالمي قول پيگيري موضوع 
را داده، اما روشن شدن ابعاد ماجرا به احتمال زياد 

به سال ۱397 مي رسد. 

 جلسه اي براي توقف بازار رانتي
دو روز پيش، يكي از اعضاي كميسيون اصل 90 
مجلس ش��وراي اسالمي از جلس��ه يي ميان اعضاي 
اين كميس��يون و مسووالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و گمرك ايران خبر داد كه موضوع اصلي آن 
تعرفه واردات خودرو بود. بهرام پارسايي در خصوص 
جلس��ه با وزارت صنعت و گمرك گفته بود كه راي 
توقف افزايش تعرفه واردات خودرو الزم االجراس��ت 
و به معاونت حقوقي رياست جمهوري و گمرك نيز 
ابالغ ش��ده اس��ت. به گزارش خانه ملت، پارسايي 
همچنين در مورد جلسه كميسيون اصل 90 قانون 
اساسي در خصوص افزايش تعرفه واردات خودرو با 
حضورمعاون وزي��ر صنعت، معدن و تجارت، رييس 
س��ازمان گمرك و رييس سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كننده، گفت: پس از انحصاري كردن واردات 
خ��ودرو و افزاي��ش قيمت خودرو به صورت افس��ار 
گس��يخته و بدون هيچ گونه نظارتي، بررس��ي هاي 

كميسيون اصل 90 قانون اساسي انجام و مشخص 
شد متاسفانه تخلفات عمده يي صورت گرفته است. 
ريي��س كميت��ه اقتصادي كميس��يون اصل 90 
قانون اساس��ي مجلس ش��وراي اس��المي گفت: از 
جمله تخلفات صورت گرفته در زمان بس��ته بودن 
سايت، ثبت س��فارش حدود ۱9 هزار خودرو است 
كه متاس��فانه تعدادي از اين خودروهاي ثبت شده 
از گمرك ترخيص ش��ده اند. او ادامه داد: آمار دقيق 
خودروهاي ترخيص ش��ده در دس��ترس نيس��ت و 
اس��تعالمات الزم در اين زمينه صورت مي گيرد، اما 
به ص��ورت كلي تعداد خودروهاي ترخيص ش��ده از 
چند صد دس��تگاه گذشته اس��ت. پارسايي با اشاره 
به اينكه ارتباط س��امانه يي بي��ن گمرك و معاونت 
مربوطه در س��ازمان صنعت، معدن و تجارت وجود 
دارد ك��ه مي توانس��ت از اين طري��ق اقدامات الزم 
صورت بگيرد تا اين تعداد خودرو ترخيص نش��ود، 
ادام��ه داد: اي��ن نگراني وجود دارد ك��ه افرادي كه 
خارج از زمان قانوني ثبت سفارش كرده اند با توجه 
به عدم ش��فافيت ي��ا عدم امنيت سيس��تم بتوانند 
تاريخ ثبت س��فارش را عوض و از تاريخ غيرقانوني 

خارج كنند. 

 واردكنندگان خودرو: فرمان دست ما نيست
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه ريي��س انجم��ن 
واردكنندگان خودرو روز گذشته در نشست خبري 
خود ب��ه خروجي اين جلس��ه واكنش نش��ان داد. 
كوروش مرش��د سلوك به گزارش جديد كميسيون 
اصل 90 مبن��ي بر تخلفات ثبت س��فارش واردات 
خودرو اش��اره كرد وگفت: پشت تمام بخشنامه هاي 
خلق الس��اعه، ران��ت اس��ت و بط��ور قطع پش��ت 
بخش��نامه هاي متعدد واردات خودرو حتما رانت و 
فس��اد نهفته اس��ت و در حال حاضر فض��اي ناآرام 

پيش روي واردكنندگان قرار گرفته است. 
مرش��د س��لوك اف��زود: در گذش��ته انجم��ن 

واردكنن��دگان خ��ودرو در پروس��ه ثبت س��فارش 
حضور داش��ت و قبال تخلفاتي اگر صورت مي گرفت 
انجم��ن در جريان بود، اما ب��ه دليل برخي اتفاقاتي 
كه رخ داد، انجمن از اين پروس��ه حذف شده است. 
ب��ه گزارش مهر، او تصريح كرد: تمامي مس��تندات 
وجود دارد كه ش��رايط در آنها گفته شده كه دولت 
بتواند تخلف را شناسايي كند. انجمن اين اطالعات 
را در اختيار دستگاه هاي نظارتي قرار داده و بر اين 
اس��اس، تخلف ۱9هزار دس��تگاه خودرو شناسايي 
شده است. مرشدس��لوك گفت: در جلسه روز قبل 
كميس��يون اصل 90 ب��ه صراحت تاكيد ش��ده كه 
دولت مكلف ب��ه رعايت راي دي��وان عدالت اداري 
در حوزه تعرفه واردات خودرو اس��ت و اگر شكايتي 
صورت گيرد از سوي واردكننده يا مردم، براي فرد 
خاطي حكم جلب صادر خواهد ش��د و قوه قضاييه 

ورود مي كند. 
از س��وي ديگر، فرهاد احتشام زاده، نايب رييس 
انجم��ن واردكنندگان خودرو هم با اش��اره به چند 
اتف��اق رخ داده بر س��ر واردات خودرو طي ماه هاي 
گذش��ته عنوان كرد: به ازاي ه��ر 20هزار دالر بايد 
واردكنندگان يك خودرو فرس��وده را اسقاط كنند؛ 
ضمن اينكه با كاهش زمان ثبت سفارش از ۱80روز 
ب��ه 90 روز پيش بيني پذي��ري اقتصاد كاهش يافته 
اس��ت. به گفته او، اكن��ون از »چين، هند، تركيه و 
ك��ره جنوبي« واردات با انتقال ارز انجام مي ش��ود، 
ضمن اينكه امكان اس��تفاده پروفرماي امارات براي 
ثبت س��فارش با درهم ممنوع مي ش��ود كه پس از 
آن ممنوعيت ثبت س��فارش ب��ا دالر مي تواند روي 
قطعات يدكي تاثيرگذار باشد. احتشام زاده در ادامه 
با بيان اينكه برخي ثبت سفارش ها كه نبايد تمديد 
مجوز آنها صورت مي گرفته اكنون به ثبت رسيده و 
با توجه ب��ه اينكه واردكنندگان بايد نمايندگي هاي 
معتب��ر را ب��راي واردات معرف��ي مي كردند، برخي 
متخلف��ان در واردات خودرو بدون اينكه مراجعه يي 

ب��ه نمايندگي داش��ته يا مجوزه��اي مربوطه را در 
اختيار داشته باشند، اقدام به ثبت سفارش كرده اند 
كه البته س��ازمان توس��عه تجارت معتقد است كه 
اشكال سيس��تمي وجود داشته است؛ در حالي كه 
اين موضوع كامال سيس��تماتيك رخ داده و ناشي از 

اشكال انساني بوده است. 
او ادام��ه داد: س��ال گذش��ته ك��ه مس��ووليت 
صحه گ��ذاري روي ثب��ت س��فارش واردات خودرو 
را داش��تيم هزار و 200 دس��تگاه خ��ودرو با تخلف 
ثبت س��فارش بوده اما انجمن آنها را از فرآيند ثبت 
س��فارش حذف كرده و اصالحات الزم را انجام داد 
اما اكنون انجمن از پروسه مذكور كنار گذاشته شده 
است. احتشام زاده خاطرنشان كرد: ظرف اين مدتي 
كه از س��امانه ثبت س��فارش كنار گذاشته شده ايم، 
بيش��ترين همكاري را با نهاده��اي نظارتي صورت 
داديم و تخلف ۱9 هزار دس��تگاه خودرو وارداتي را 
با كمك نهادهاي نظارتي و راهنمايي هاي عملياتي 

خود شناسايي نموديم. 

 دور زدن »ثبتارش«
مه��دي دادف��ر دبي��ر انجم��ن واردكنندگان 
خودرو ه��م از تخلفي پرده برداش��ت كه برخي 
متخلف��ان س��امانه ثبت س��فارش ب��ا همكاري 
واردكنن��دگان انج��ام مي دهند به اي��ن معنا كه 
به برخ��ي اعضاي انجم��ن واردكنندگان خودرو 
پيش��نهاد داده اند ت��ا به ازاي ۵ ت��ا ۱0 ميليون 
تومان وج��ه نقد، تم��ام مراحل ثبت س��فارش 
واردات خودرو را در زمان ممنوعيت انجام دهند 
كه بر اين اس��اس ۱9 هزار دستگاه خودرو وارد 
كش��ور ش��ده كه فرآيند واردات آنها غيرقانوني 
بوده اس��ت. دادفر بر اين باور اس��ت كه در بدنه 
دولت، مفاس��د بس��يار زيادي در حال رخ دادن 
است كه بخش��ي از آن مربوط به واردات خودرو 
اس��ت. بنابه اظهارات او، اگر به طور متوسط براي 

۱8 تا ۱9 ميليون دس��تگاه خودرو كه به صورت 
غيرقانوني وارد كشور شده اند، ۱0 ميليون تومان 
به افراد متخلف پرداخت ش��ده باشد به طور قطع 
ه��زار و 900 ميليارد تومان ظرف مدت6 ماه به 
جيب عده يي از واردكنندگان رفته است كه بايد 
با آن ب��ه صورت قانوني برخورد ش��ود اما ما در 
معرفي متخلفان هيچ گونه چشم پوشي را صورت 
نخواهيم داد، كما اينكه كامال با نهادهاي نظارتي 

در اين رابطه همكاري مي كنيم. 

 گمركي ها، قصور از ما نيست
اما از آن سو، گمرك ايران با انتشار جديدترين 
آم��ار از واردات انواع خودروي س��واري در س��ال 
ج��اري اعالم كرد واردات خودرو تا روز دوش��نبه 
همين هفته به 70 هزار و 473 دس��تگاه رسيده 
است. همچنين مطابق آمارها، ارزش خودروهاي 
وارداتي در س��ال جاري بر اس��اس اطالعات ثبت 
ش��ده در س��امانه جامع گمرك��ي و پنجره واحد 
تج��ارت فرامرزي گم��رك به رقم ي��ك ميليارد 
و 8۵3 ميلي��ون دالر مي رس��د. بنابراي��ن تمامي 
خودروهاي وارداتي از ابتداي سال جاري تاكنون 
مجوز ثبت س��فارش س��ازمان توس��عه تجارت را 
دارند و مش��خصات كامل اين خودروها در سامانه 
جامع گمركي و پنج��ره تجارت فرامرزي گمرك 

ثبت شده است. 
متوليان گمركي نيز مي گويند: امكان ترخيص 
حتي يك دس��تگاه خودرو بدون اخذ مجوز ثبت 
سفارش سازمان توس��عه تجارت از گمرك وجود 
ندارد و گمركات كشور صرفا پس از دريافت مجوز 
ثبت س��فارش اقدام به انجام تش��ريفات گمركي 
ترخي��ص خ��ودرو مي كنند و تم��ام خودروهايي 
كه از گمرك ترخيص ش��ده اند داراي مجوز ثبت 
س��فارش و تاييديه ش��ماره VIN نامب��ر بوده و 
اي��ن موضوع به صورت سيس��تمي ثبت و كنترل 

مي شود. 
 اف��زون ب��ر اي��ن، به ادع��اي گم��رك ايران، 
مش��خصات فني تمامي خودروه��اي وارداتي در 
زمان ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت 
اخذ و به ص��ورت الكترونيكي به س��امانه پنجره 
واحد تجارت فرامرزي گمرك ارس��ال مي ش��ود 
و در زمان اظهار تاييديه نمايندگي هاي رس��مي 
خودرو به صورت الكترونيكي از س��ازمان توسعه 
تجارت استعالم و تاييديه نمايندگي ها به صورت 
الكترونيكي از طرف س��ازمان توسعه تجارت ثبت 
مي شود. گمرك ايران در عين حال اعالم كرد كه 
اين س��ازمان متولي صدور مجوز ثبت سفارش و 
ساير مجوزهاي واردات كاال به كشور نيست و وفق 
مقررات ص��ادرات و واردات، گمرك صرفا مجري 
مقررات تجارت خارجي و تغييرات تعرفه يي است 
كه از س��وي سازمان توس��عه تجارت جهت اجرا 
به گمرك ابالغ مي ش��ود. براين اس��اس، گمرك 
تاكيد كرد كه با الكترونيكي شدن گمرك تمامي 
عمليات گمركي كشور در يك اتاق شيشه يي قرار 
گرفته و تراكنش هاي گمركي روش��ن و ش��فاف 
قاب��ل رصد اس��ت و در ص��ورت نياز ه��ر يك از 
نهاده��اي نظارتي و رفع ه��ر گونه ابهامي گمرك 
ايران آماده اس��ت اين اطالعات را در اختيار آنها 

قرار دهد. 

صنعت|
وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذش��ته در 
مراسم تحويل 200دستگاه خودرو تجاري درباره 
برنامه س��ه ساله خودرويي ها س��خن گفت و در 
اج��راي اين برنامه از نوس��ازي خودرو فرس��وده 
تجاري-باري خب��ر داد. متوليان خودرويي قصد 
دارند براي س��ال آينده در راستاي اجراي برنامه 
چشم انداز خودرويي ها برنامه جايگزين 70 هزار 
دستگاه خودرو را در دستور كار قرار دهند. از آن 
سو محمد ش��ريعتمداري هدف از اجراي برنامه 
س��ه ساله خودرو را از بين بردن منابع آاليندگي 
در كالن شهرها و كاهش مصرف سوخت به عنوان 
يك س��رمايه بي��ن نفتي مي دان��د. همچنين در 
راستاي س��خنان متولي صنعت، معدن و تجارت 
رييس س��ازمان ملي استاندارد اظهار مي كند كه 
در تالش هس��تيم، شرايط به گونه يي پيش برود 
كه از ابتداي دي ماه 97 با اجراي اس��تانداردهاي 
جديد خودرويي، خودروهاي توليد داخلي بتوانند 

اين استانداردها را پاس كنند. 
به گزارش مهر، وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: طي يك برنامه سه ساله، 200هزار دستگاه 
خودرو فرس��وده تجاري- باري نوس��ازي خواهد 
ش��د و براي س��ال آينده نيز برنام��ه جايگزيني 
70هزار دس��تگاه خودرو پيش بيني شده است. 
محمد ش��ريعتمداري افزود: منظور ما از تعميق 
ساخت داخل در صنعت خودرو همراه بودن آن 
با رعايت اس��تانداردها بوده؛ چراكه اگرچه راه ها 
و جاده ه��ا مش��كل دارند اما مي ت��وان با اجراي 
اس��تانداردهاي روز دنيا به گونه يي عمل كرد كه 

تلفات سوانح رانندگي كاهش يابد. 
او با بيان اينكه با اج��راي اين طرح به دنبال 
از بي��ن بردن منابع آاليندگي در كالن ش��هرها و 
كاهش مصرف س��وخت به عنوان يك س��رمايه 
بي��ن نفتي هس��تيم، اظه��ار كرد: يك كش��نده 
قديم��ي در ۱00كيلومت��ر پيماي��ش 60 ليت��ر 
س��وخت مصرف مي كند كه اي��ن ميزان با طرح 
نوس��ازي ناوگان فرس��وده كاهش خواهد يافت؛ 
البته طبق ي��ك تحقيق صورت گرفته 27درصد 
مجموع��ه آالينده س��ازهاي متح��رك مربوط به 
خودروهاي حمل و نقل باري است كه مخصوصا 
در ش��ب ها مشغول جابه جايي مصالح ساختماني 
و بار هس��تند. ش��ريعتمداري گفت: شركت هاي 

خودروس��ازي كه نتوانند تامين منابع مالي الزم 
براي نوس��ازي ناوگان فرس��وده ب��اري را فراهم 
كنند، صندوق توسعه ملي نيز وارد عمل خواهد 
ش��د. در اين ط��رح ۵0درصد ارزش خ��ودرو را 
رانن��ده پرداخت مي كند و مابق��ي نيز به صورت 
تس��هيالت در اختيار او قرار مي گيرد. از س��وي 
ديگر رييس سازمان ملي استاندارد در اين مراسم 
با بيان اينكه اجباري ش��دن 8۵ استاندارد جديد 
از ابتداي دي ماه س��ال ۱397 ب��ه معناي توقف 
تولي��د همه خودروها از آن زمان نيس��ت، گفت: 
از اين تاريخ بازرس��ي ها بر اساس استانداردهاي 
جديد آغاز مي ش��ود و طبق تفاهم صورت گرفته 
با وزارت صنع��ت، معدن و تجارت زماني را براي 
اجراي��ي ش��دن اس��تانداردهاي جدي��د در نظر 
مي گيريم تا از يكم دي ماه 97 كه بازرسي ها آغاز 
مي شود، خودروها بتوانند استانداردهاي مربوطه 
را پاس كنند. نيره پيروزبخت افزود: سازمان ملي 
استاندارد از سال ۱382 به طور جدي وارد بحث 
خودرو ش��د و قب��ل از آن بيش��تر روي قطعات 
خ��ودرو متمركز ب��ود. با اين ح��ال از اين زمان 
مجموع��ه خودرو به عنوان ي��ك مجموعه كامال 
مرتبط با حوزه ايمني مدنظر س��ازمان استاندارد 
قرار مي گيرد. او تصريح كرد: در س��ال هاي اخير 
تعداد اس��تانداردهاي اجب��اري صنعت خودرو به 
۵۵ مورد رسيد، با اين حال باز هم با اين موضوع 
مواجه ش��ديم كه مردم همچنان نارضايتي خود 
را از خ��ودرو اعالم مي كنند. ب��ه همين دليل در 
جلسات شوراي سياست گذاري خودرو در دولت 
قبل و دولت فعلي به اين نتيجه رسيديم كه بايد 
به خواس��ت مردم احترام گذاش��ته و به س��مت 
تولي��د با كيفيت تر حركت كني��م كه راهكار آن 
ني��ز افزايش تعداد استانداردهاس��ت. پيروزبخت 
تصريح  كرد: در گام اول اس��تانداردهاي ۵2 گانه 
بازنگري شد تا كامال منطبق بر استانداردهاي روز 
اروپا باش��د و استانداردهاي جديد نيز از اول دي 
م��اه 96، اول تي��ر 97 و اول دي ماه 97 اجباري 
خواهد ش��د كه پس از آن بازرس��ي ها بر اساس 

استانداردهاي جديد صورت خواهد گرفت. 

 افزايش سهم نوسازي ناوگان كشنده
در عين حال مديرعامل گروه خودروس��ازي 
س��ايپا گفت: س��ال آينده با جايگزيني 8هزار 

دس��تگاه خودرو فرسوده، سهم خود از نوسازي 
ناوگان كشنده و باري كشور را افزايش خواهيم 
داد. محسن قاسمي جهرودي اظهار كرد: گروه 
سايپا با مش��اركت شركت هاي س��ايپاديزل و 
زامياد 2۵درصد از سهم نوسازي ناوگان كشنده 
و باري كش��ور را به خود اختصاص داده و قصد 
دارد، س��ال آينده با جايگزيني 8هزار دستگاه 
خودرو در اين حوزه سهم خود را افزايش دهد. 
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا افزود: با 
برنامه ريزي هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برنامه فروش شركت سايپاديزل منتفي شده و 
اين ش��ركت همچنان زيرمجموعه گروه سايپا 

باقي خواهد ماند. 
جه��رودي تصريح كرد: ب��ا توجه به انتخاب 
گ��روه س��ايپا ب��ه عنوان هس��ته اصل��ي طرح 
جايگزين��ي خودروهاي فرس��وده تجاري، اين 
گ��روه اه��داف دول��ت و وزارت صنع��ت را در 
زمينه اجراي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل 

تجاري به دقت اجرا خواهد كرد.
 او در ادام��ه به دس��تاوردهاي گروه س��ايپا 
در سال 96 اش��اره كرد و گفت: افزايش توليد 
خودرو ب��ه صورت روزانه و هفتگي، شكس��تن 
رك��ورد توليد پنج س��اله در دي ماه امس��ال، 
توس��عه كس��ب و كار در گ��روه و بهره برداري 
از ظرفيت قطعه س��ازان و پيگي��ري مذاكره با 
ش��ركت رنو جهت جايگزيني خ��ودرو پرايد از 

جمله دستاوردهاي سال جاري است. 
جهرودي گفت: توليد خودرو برقي، ارتقاي 
سطح كيفي محصوالت، افزايش پاسخگويي به 
تعهدات مش��تريان و برنامه ريزي براي توسعه 
تحقي��ق و توس��عه از ديگر دس��تاوردهاي اين 
گروه در س��ال ج��اري عنوان ش��د. مديرعامل 
گروه خودروس��ازي س��ايپا همچنين وعده داد 
ك��ه اين گروه قصد دارد در س��ال آينده عنوان 
بزرگ تري��ن خودروس��از خاورميان��ه را از آن 
خود كند. او اظهار كرد: تحويل 200دس��تگاه 
خودرو تجاري به مش��تريان در راستاي اجراي 
طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده سنگين و 
براس��اس برنامه دولت يازدهم و وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��ت و گروه خودروس��ازي 
س��ايپا به عنوان هس��ته اصلي اجراكننده اين 

طرح انتخاب شده است. 

وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

نوسازي خودروهاي فرسوده تجاري - باري
تجارت|

روز گذش��ته نماين��ده فدراس��يون اتاق هاي 
بازرگاني جهان )WCF( براي نخستين بار بعد 
از ي��ك دهه به اتاق ايران آمد و با غالمحس��ين 

شافعي رييس اتاق ايران ديدار كرد. 
جه��ان  بازرگان��ي  اتاق ه��اي  فدراس��يون 
)WCF( اوايل س��ال ۱9۵۱ تاسيس شده و به 
عنوان يكي از شاخه هاي تخصصي اتاق بازرگاني 
بين الملل ب��ا هدف يكپارچه س��ازي تصميمات 
در س��طوح اقتصاد بين الملل و همچنين ايجاد 
زمينه هاي متعدد همكاري در چارچوب هاي دو 
و چندجانبه، مديريت سيس��تم كارنه، ATA و 

غيره ميان اعضا تشكيل  شده است. 
اين فدراس��يون نهادي غيرسياسي است كه 
برقراري ارتباطات س��ازنده مي��ان ۱2هزار اتاق 
بازرگاني در بيش از ۱30 كش��ور را در دس��تور 
كار دارد. ب��ه گزارش پايگاه خب��ري اتاق ايران؛ 
مدي��ر اجرايي فدراس��يون اتاق ه��اي بازرگاني 
درباره هدف س��فر خود به ته��ران توضيح داد: 
مي خواس��تيم، متوجه ش��ويم آيا ايران توانايي 
برگ��زاري كنگ��ره 202۱ را دارد ي��ا خير كه با 
اين س��فر اطمين��ان يافتيم اي��ن توانايي وجود 
دارد. از س��وي ديگر رييس اتاق ايران نيز گفت: 
اقتصاد ايران دومي��ن اقتصاد منطقه خاورميانه 
و ش��مال آفريقاس��ت و چند س��ال اخير س��ير 
صع��ودي و تكاملي خوبي را آغاز كرده اس��ت. 
ايران از نظر تنوع صنعتي در كشورهاي منطقه 
مقام شايس��ته يي دارد و ب��ا وجود محدوديت ها 

فعاليت هاي خوبي انجام داده است. 
غالمحسين شافعي با اش��اره به تحريم هاي 
ديگر كش��ورها عليه ايران افزود: بخش صنعتي 
م��ا كمي از تكنولوژي روز دني��ا فاصله گرفته و 
در تالش براي از بين بردن اين شكاف و تجهيز 
صناي��ع به تكنول��وژي روز دنيا هس��تيم. طبق 
برنامه شش��م توسعه پيش بيني ش��ده به رشد 
8درصد اقتصادي برس��يم و اين ه��دف دور از 
دسترس نيس��ت، چرا كه ايران سرشار از منابع 
طبيعي و مملو از نيروي انس��اني تحصيل كرده 

است. 
به گفته رييس اتاق ايران در ش��رايط جديد 
برنامه هاي دولت و بخش خصوصي تالش براي 
تعامل بيش��تر با اقتصاد جهاني است. او در اين 

باره توضيح داد: بعد از برجام حدود 2۵0هيات 
خارجي به ايران آمده ان��د، اگرچه براي اجرايي 
شدن مذاكرات انجام شده هنوز محدوديت هايي 
وجود دارد. هم  اكنون در اتاق ايران 3۵كش��ور 
دنيا اتاق مش��ترك داشته و حدود 200 تشكل 
اقتصادي تحت پوش��ش اتاق ايران هس��تند كه 
همگي براي توس��عه فعاليت با كش��ورهاي دنيا 

تالش مي كنند. 
ش��افعي با بيان اينكه اتاق ايران تمام تالش 
خ��ود را براي حضور در مجامع جهاني مي كند، 
افزود: ما در س��ازمان هاي هم��كاري منطقه يي 
اكو و همچنين اتاق هاي بازرگاني جاده ابريشم 
حضور داريم. همچني��ن نايب رييس اتاق ايران 
اخيرا ب��ه عضويت WCF درآمده اس��ت. او با 
اش��اره به نشس��ت اخير اكو كه در ات��اق ايران 
برگ��زار ش��د، تصري��ح ك��رد: در اين نشس��ت 
تصميم��ات خوبي براي همكاري هاي منطقه يي 
اكو گرفته ش��د و اجالس اتاق هاي جاده ابريشم 
ني��ز در آينده ي��ي نزديك با حضور 60 كش��ور 
برگزار مي شود. رييس اتاق ايران درخواست كرد 
كه اتاق ايران در س��ال 202۱ ميزبان برگزاري 
مجمع فدراسيون اتاق هاي بازرگاني جهان باشد. 
ش��افعي در ادام��ه بي��ان كرد ك��ه چنانچه 
WCF با برگزاري كنگره در ايران موافقت كند، 
اتاق ايران تمام تالش خود را براي برگزاري آن 
ب��ه بهترين نحو ممكن خواهد كرد. او ادامه داد: 
در اين زمينه مذاكرات با دولت ايران نيز صورت 

گرفته كه با استقبال خوبي مواجه شده است. 
در عي��ن حال آنتوني پارك��س مدير اجرايي 
فدراس��يون اتاق هاي بازرگاني جهان بيان كرد: 
 WCF براي نخس��تين بار اس��ت كه يك مقام
بع��د از گذش��ت يك ده��ه به اي��ران مي آيد و 
به عضوي��ت اي��ران در اين فدراس��يون افتخار 
مي كنيم. اتاق ايران با تمام موانع موجود يكي از 
اتاق هاي فعال در جامعه جهاني بوده و اين براي 

تجارت نكته مثبتي است.
 به گفته او جامع��ه اروپايي عالقه زيادي به 
برقراري رابطه تجاري با ايران پيدا كرده اس��ت. 
مدير اجرايي WCF با اش��اره به حضور پدرام 
س��لطاني نايب ريي��س ات��اق ايران در نشس��ت 
اس��تراليا معتقد اس��ت كه ايران در اين نشست 

توانست توانايي هاي خود را نشان دهد. 

رييس اجرايي فدراسيون اتاق هاي بازرگاني جهان با رييس اتاق ايران ديدار كرد

تعامل ايران با اقتصاد جهاني
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15 نفت و انرژي
روند مثبت مذاكرات نفتي 

با آذربايجان 
ايرنا   وزير نفت ديروز در ديدار با شاهين مصطفي يف 
ــان، با بيان اينكه روابط  ــر اقتصاد و صنايع آذربايج وزي
ــا به خوبي پيش  ــان در تمام زمينه ه ــران و آذربايج اي
مي رود، افزود: رييسان جمهوري دو كشور سهم بسزايي 
ــركت ملي  ــد. وي با بيان اينكه ش ــن روابط دارن در اي
ــركت ملي نفت آذربايجان  نفت ايران روابط خوبي با ش
(سوكار) دارد و اميدواريم بتوانيم اين روابط را بازهم در 
بخش نفت و گاز توسعه دهيم، تصريح كرد: همكاري با 
«سوكار» براساس روابط متعارف بين المللي در دستور 
كار است. وزير نفت ادامه داد: اميدواريم بتوانيم براي سفر 
رييس جمهوري كشورمان به آذربايجان كه در نخستين 
ــود، زمينه جهش را در  ــال 97 انجام مي ش روزهاي س
روابط 2 كشور به خصوص در بخش انرژي فراهم كنيم. 
شاهين مصطفي يف وزير اقتصاد و صنايع آذربايجان نيز 
ــران و آذربايجان با اراده  ــدار گفت: روابط اي در اين دي
ــترش است.  ــور در حال گس ــاي جمهوري 2 كش روس
ــراي روابط با  ــت: رييس جمهوري آذربايجان ب وي گف
ايران اهميت خاصي قائل و خواهان گسترش آن است. 
شركت در كميسيون اقتصادي ايران و آذربايجان كه با 
ــيان وزير امور اقتصادي و دارايي  حضور مسعود كرباس
ايران برگزار مي شود، از ديگر برنامه هاي ديروز شاهين 

مصطفي يف وزير اقتصاد و صنايع آذربايجان بود. 

پرداخت خسارت
به كشاورزان اصفهاني

پاون   وزير نيرو گفت: 50 ميليارد تومان خسارت به 
كشاورزان اصفهاني براي مرحله اول پرداخت مي شود. 

ــان وزير نيرو با بيان اين مطلب كه اگر  رضا اردكاني
ــي از كم آبي به وي اعمال  ــت بخواهد كاهش ناش صنع
ــاورزي اعمال  ــن كاهش به بخش كش ــود، يقيناً اي نش
ــاورزان  ــود، گفت: در اين ميان به طور حتم كش مي ش
متضرر مي شوند و اين ضرر بايد به نوعي جبران شود و 
الزم است صنعت در جبران اين خسارت به كشاورزان 
ــاركت كند.  وي با اشاره به سازوكار جديد كارگروه  مش
ــازگار با كم آبي براي حل موضوع گفت: اين كارگروه  س
چارچوبي فراهم كرده تا صنايع پرآب بر اصفهان بتوانند 
ــاركت مالي  در اجراي اين طرح و پايدار كردن آن، مش
ــاورزاني را كه متضرر  ــارت كش ــند و خس ــته باش داش
ــوند بپردازند.  وزير نيرو ادامه داد: بخشي از اين  مي ش
ــود براي  ــي كه از طرف صنعت تامين مي ش منابع مال
ــي نيز براي كمك به كشاورزاني  اجراي طرح ها و بخش
ــت كه نمي توانند كشت انجام دهند و از اين جهت  اس
دچار مشكالت اقتصادي مي شوند، لذا اين منابع مالي 
مي تواند به ارتزاق كشاورزان شرق اصفهان كمك كند. 

ــي حدود 500  ــرآورد كلي، رقم ــه كرد: ب وي اضاف
ــال بخش  ــه در مدت يك س ــت ك ــارد تومان اس ميلي
صنعت بايد بپردازد كه پس از ابالغ به استاندار اصفهان 
ــه و ذوب آهن  ــران عامل فوالد مبارك ــره با مدي و مذاك
ــور، وزير  ــتيباني رييس جمه ــان و حمايت و پش اصفه
ــتاندار اصفهان، در زمان  صنعت، معدن و تجارت و اس
حاضر 50 ميليارد تومان براي كمك به كشاورزان شرق 
ــابي كه به همين منظور گشوده شده  اصفهان در حس
ــت و به مرور مابقي مبلغ نيز پرداخت  ــده اس واريز ش
خواهد شد.  رضا اردكانيان با اشاره به اينكه تعداد زيادي 
ــد صنعتي در اصفهان داريم، تصريح كرد: ولي اين  واح
طرح شامل 15 تا 16 واحد صنعتي پرآب بر كه مصارف 

بيش از 100 هزار متر مكعب دارند مي شود. 

تريبون وزير

ديدار ظريف با وزير نفت پاكستان

صادرات گاز به پاكستان 
از معبر ديپلماسي

گروه انرژي  
15سـال از تعلل پاكسـتان در تكميل خط 
لولـه گازي موسـوم بـه  آي پـي مي گـذرد تا 
همچنـان صادرات گاز ايران به اين كشـور در 
حـد رويا باقي مانده باشـد. با اين حال به نظر 
مي رسـد كه اكنـون ايران بيـش از هر زماني 
مصمم اسـت تا دولـت اسـالم آباد را وادار به 
تكميل اين خط لولـه بكند؛ تكاپوهايي كه در 
چند ماه اخير بين مسـووالن ايراني مشاهده 
مي شود و سـخن گفتن از راهكارهاي مختلف 
مويد اين موضوع اسـت. البتـه نمي توان اين 
موضوع را هم انكار كرد كه احتماال پيشـرفت 
پروژه انتقال گاز تركمنسـتان به افغانسـتان، 
پاكسـتان و سـرانجام هند از طريق خط لوله 
تاپي در 6 ماه گذشته رويكرد ايران را تعجيل 
كرده اسـت. سفر محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه در روز دوشنبه به پاكستان جديدترين 
ابزاري اسـت كه ايران براي رسـيدن به هدف 

خود استفاده كرده است. 
  

ريشه تعلل پاكستان در تكميل خط لوله آي پي را 
ــايد بايد در تحريم ها و فشارهاي امريكا جست وجو  ش
ــال از توافق آن  ــرد. اين خط لوله كه بيش از 15س ك
ــال گاز ايران را براي  مي گذرد، قرار بود به مدت 25س
پاكستان بفرستد. در امتداد اين خط لوله هم هند قرار 
ــت و بنا بر آن بود كه گاز ايران به هند هم صادر  داش
شود و نيازهاي روزافزون انرژي اين كشورها را تامين 
ــراكت در  كند. اما هند به بهانه تحريم هاي ايران از ش
اين خط لوله انصراف داد. پاكستان نيز با آنكه به طور 
كامل از اين قرارداد خارج نشد، اما در طول تحريم ها 
ــط لوله انجام نداد. انتظار  هيچ كاري براي تكميل خ
ــت كم پس از رفع تحريم ها اين پروژه  مي رفت كه دس
تكميل شود اما باز هم پاكستان تعلل كرد؛ تعللي كه 
بسياري از كارشناسان و حتي روزنامه هاي پاكستاني 
ــارهاي عربستان سعودي و دولت  ريشه آن را در فش

امريكا مي دانند. 
ــر آمده و تالش مي كند  اما اكنون صبر ايران به س
ــن كند. نشانه هاي  تا باالخره تكليف اين پروژه را روش
پايان يافتن صبر ايران را مي شد در ماه هاي اخير و در 
تغيير ادبيات وزير نفت مشاهده كرد. 13 شهريور بود 
ــبت به بي تفاوتي دولت  ــت از گاليه نس كه زنگنه دس
ــروع  ــت و از اقدامات عملي براي ش ــتان برداش پاكس
ــايه شرقي كشور سخن گفت. او  صادرات گاز به همس
در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل كه چه افقي را براي 
ــن خط لوله مي بيند، عنوان كرد: «من فكر مي كنم  اي
نه در كوتاه مدت اما در مجموع اين اتفاق خواهد افتاد 
و گاز ايران به پاكستان مي رود. اما مهم ترين نكته در 
ــوم است. طبق تجربه  اين ميان لزوم ورود عنصري س

من براي حل اين معادله بين ايران و پاكستان، طرف 
سومي احتياج است كه بدون آن معادله حل شدني به 

نظر نمي رسد.»
او در ادامه عنوان كرد: «پاكستان مي گويد پول 
ــيم و ما از اين طرف نگرانيم كه  نداريم لوله را بكش
ــه را احداث كنند، پول گاز ما  ــي اگر بتوانند لول حت
ــومي بايد وارد  را پرداخت نكنند. در نتيجه طرف س
ــود كه بتواند عمليات تجاري را عهده دار شود.»  ش
ــا اعالم خبر  ــاوت وزير همزمان ب ــخنان متف اين س
ــرفت پروژه تاپي بود؛ پروژه يي كه رقيب اصلي  پيش
ــرفت آن  ــاب مي آيد و پيش خط لوله آي پي به حس

تلنگري به مسووالن ايران است. 
ــاره ورود يك  ــخن گفتن درب ــه پيش از س البت
عنصر سوم به معادله گازي تهران-اسالم آباد، زنگنه 
ــره را باز كند.  ــا با نامه نگاري اين گ ــيده بود ت كوش
زنگنه در 30 مردادماه و يك روز پس از دريافت راي 
ــاد از نمايندگان مردم در مجلس در تلويزيون  اعتم
حاضر شد و از اين موضوع خبر داد كه 2 روز پيش 
ــريف به شاهد خاقان عباسي وزير  از بركناري نوازش
ــتان نامه يي را درخصوص خط لوله صلح  نفت پاكس
نوشته است. عباسي اما در ادامه به جاي نوازشريف 
ــوايي مالي شده است، نخست وزير  كه متهم به رس
پاكستان شده و نامه وزير نفت ايران بي پاسخ  ماند. 
ــي زبان چاپ  ــال روزنامه انگليس ــر ماه امس 11 مه
ــور به دنبال پاسخ به  ــالم آباد نوشت كه اين كش اس
ــري از دريافت  ــت. اما خب ــه وزير نفت ايران اس نام
چنين جوابي منتشر نشد و حميدرضا عراقي معاون 
ــخن گفت كه زنگنه به  گازي وزير از اين موضوع س
ــالم آباد و تقاضاي  ــال نامه ديگري به اس دنبال ارس
ــت. اما اكنون  «تعيين تكليف» خط لوله آي پي اس
ــذرد و به نظر  ــه دوم زنگنه مي گ ــاه از نام ــه 4 م ك

مي رسد كه نامه نگاري هم كارساز نبوده است. 
ــكايت از  در همين مدت بارها از زنگنه درباره ش
پاكستان و پيگيري وضعيت پروژه از طريق حقوقي 
ــار تاكيد كرد كه  ــد. اما وزير نفت هر ب ــيده ش پرس
ــت و تمايل دارد  ايران به دنبال دريافت غرامت نيس
ــتان كار  كه گاز صادر كند. با اين وجود تعلل پاكس
ــاند كه 15 بهمن ماه ادبيات و موضع  را به جايي رس
ــرد. زنگنه در اين  ــت به طور كامل تغيير ك وزير نف
ــدات خود در  ــتان به تعه ــا بيان اينكه پاكس روز ب
ــرد، گفت: «ما  ــران عمل نك ــورد واردات گاز از اي م
ــانديم، اما  خرج عظيمي كرديم و لوله را به مرز رس
ــل نكرد. در اين باره  ــتان به تعهدات خود عم پاكس

بايد وارد پيگيري حقوقي شويم.»
ــط لوله تاپي  ــروژه رقيب يعني خ ــن زمان پ در اي
ــورهاي  ــران كش ــيد و ديدار س به مرحله اجرايي رس
ــتان حكايت از آن  ــتان و پاكس ــتان، افغانس تركمنس
ــا گاز خود را  ــالم آباد ترجيح مي دهد ت ــت كه اس داش

ــفند هم به طور  ــداري كند. 4 اس ــتان خري از تركمنس
رسمي، عمليات اجرايي تكميل خط لوله تاپي در خاك 
افغانستان شروع شد تا شانس ايران براي صادرات گاز 
ــطح خود برسد. اما به نظر  ــتان به كمترين س به پاكس
ــد كه موضع جديد زنگنه باعث تكاپو و هراسي  مي رس
ــتاني شده و افكار  ــانه هاي مستقل پاكس بزرگ در رس
عمومي اين كشور خواهان صادرات گاز از ايران هستند. 
روزنامه «نواي وقت» پاكستان در روزهاي ابتدايي 
ــالم آباد نوشت:  ــفند با انتقاد از رويكرد دولت اس اس
ــردن در تكميل  ــتان را به همكاري نك ــران، پاكس اي
ــرده و در اين خصوص  ــه گاز متهم ك ــرح خط لول ط
ــور افزايش يافته است. اين روزنامه  اختالفات دو كش
اردوزبان سرمقاله يي با عنوان «خط لوله و اختالفات 
ايران و پاكستان» نوشت: منابع ديپلماتيك مي گويند 
كه پاكستان براي منصرف كردن ايران در مراجعه به 
دادگاه عالي تالش مي كند، در حالي كه ايران مي تواند 
ــش از يك ميليارد دالري از  براي دريافت غرامت بي

پاكستان به دادگاه بين المللي شكايت كند. 
ــد: «پس از لغو  ــرمقاله عنوان ش ــه اين س در ادام
تحريم هاي ايران به طور اصولي نبايد مانعي در مسير 
ــتان  اجراي قراردادهاي همكاري ميان ايران و پاكس
ــه همچنان در  ــط لول ــد، ولي طرح خ ــش مي آم پي
ــنهاد  ــت قبلي خود قرار دارد. ايران حتي پيش وضعي

ــاخت خط لوله در خاك پاكستان  مشاركت براي س
ــت، اما حاكماني كه در پاكستان  را نيز ارائه كرده اس
ــتقالل و عدم حرف شنوي از امريكا دارند،  ادعاي اس

سكوت كرده اند.»
ــتان در حال  ــت: جمعيت پاكس نواي وقت نوش
ــت و همزمان نياز به انرژي نيز در كشور  افزايش اس
ــت  ــت، خط لوله گاز تاپي قرار اس رو به افزايش اس
ــال 2029 تكميل شود كه حضور هند در اين  تا س
طرح، آينده آن را نيز مبهم كرده كه همين موضوع 
ــز اثبات مي كند، تكميل طرح تاپي نيز نمي تواند  ني

از اهميت و نياز به خط لوله گاز ايران بكاهد. 
اين روزنامه نوشت: مسووالني كه در خصوص طرح 
ــتان سهل انگاري و  خط لوله انتقال گاز ايران به پاكس
عدم مسووليت نشان داده اند همان افرادي هستند كه 

اصال به فكر مردم و كشور نيستند. 
ــووالن پاكستاني توصيه كرد:  اين روزنامه به مس
«بهتر است بدون اتالف وقت مذاكره با ايران را آغاز 
كنند و همزمان عمليات احداث خط لوله و تكميل 
ــود. بايد ايران را راضي كرد،  طرح گاز نيز شروع ش
ــري از پرداخت  ــراي منافع ملي و جلوگي چرا كه ب
ــد به فكر مردم  ــت و باي ــت اين روش بهتر اس غرام
ــيم.» چنين ديدگاه هايي در  ــور پاكستان باش و كش
پاكستان، رواج بسياري يافته و مسووالن اين كشور را 

زير فشار افكار عمومي گذاشته است. چندي پيش نيز 
جاويد حسين سفير سابق پاكستان در ايران در انتقاد 
به سياست هاي پاكستان و حرف شنوي محض آنها از 
ــكاري نكردن با ايران  ــكا عنوان كرده بود كه هم امري
ــتان داشته و خواهد  ــياري براي پاكس هزينه هاي بس
ــدن  ــت. عالوه بر آن، افزايش ناامني ها و تيره ش داش
ــي از نتايج  ــالم آباد و تهران را هم بايد بخش روابط اس
بي تفاوتي پاكستان براي تكميل خط لوله انتقال گاز 

از ايران دانست. 
ــفر روز دوشنبه محمدجواد ظريف   در نهايت س
ــالم آباد دقيقا با وضعيتي در خط لوله  آي پي  به اس
ــت كه به نظر مي رسد ديپلماسي  همزمان شده اس

تنها راه پيشبرد آن است. 
ظريف در سفر خود به پاكستان با شاهد خاقان 
ــتان و همچنين ژنرال  ــت وزير پاكس عباسي، نخس
ــاور امنيت ملي نخست وزير  ناصرخان جنجوعه، مش
ــدار، تاكيد  ــرد و در هر دو دي ــور ديدار ك اين كش
بسياري بر لزوم تكميل خط لوله  آي پي داشت تا به 
ــن صورت، يكي از آخرين ابزارهاي ايران پيش از  اي
ــل به دادگاه هاي بين المللي به كار گرفته شود.  توس
هر چند بسياري بر اين باور هستند كه تا زماني كه 
دولت فعلي در پاكستان بر راس كار است، گره اين 

خط لوله باز نخواهد شد. 

       آگهي فراخوان/ ارزيابي كيفي (شماره 12 -96) 
برگزاري 2 مورد مناقصه گازرساني به مناطق مختلف در سطح استان كردستان

شركت گاز استان كردستان درنظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات و بعد از ارزيابي كيفي مناقصه گران، پروژه هاي ذيل را 
به تفكيك طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان كردستان واقع در سنندج- ميدان جهاد
 2- موضوع مناقصات: 

يف
مقدار شبكه پلي اتيلن محل اجراي پروژه(نام روستاها/منطقه)تعداد روستاعنوان پروژهرد

تعداد انشعابات(كيلومتر)

1
گازرساني به مجتمع روستايي 
PC دولبندي سنندج بصورت
( تامين كاال و اجراي پروژه )

9
شامل گازرساني به روستاهاي دولبندي، تازه آباد 
قرگل، تازه آباد دكترواسع، خليفه ترخان، اصحاب 
سفلي، آقبالغ، برقلعه، ابراهيم آباد عليا و سفلي از 

توابع شهرستان سنندج
34/6293

2
گازرساني به مجتمع روستايي 

PC گاوبازه بيجار بصورت
( تامين كاال و اجراي پروژه )

22

شامل گازرساني به روستاهاي گاوبازه، قزانقره، گوگقاش، 
كچه گنبد، كاكاعباس، جبرييل، كهريز، آلپهوت، احمدآباد، 
ولي بيگ، علي آباد، گل بالغ، آب باريك، حاجي آباد، چشمه 
روباه، دوسر، قاشق، اوچ گل، ينگي كند، عليشاه، مدك و 

حسن آباد چاروق از توابع شهرستان بيجار

1251011

ــايت www.nigc-kd.ir و يا به صورت حضوري از شركت گاز به نشاني سنندج-  ــتعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: قابل دانلود از س ــناد اس 3- نحوه دريافت اس
ميدان جهاد- ساختمان مركزي شركت گاز استان كردستان-امور قراردادها تلفن: 087-33783625-9

4- مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران:- از تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم به مدت دو هفته. اسناد مي بايست به صورت حضوري 
به امور قراردادهاي شركت گاز استان كردستان تحويل گردد.

پيمانكاران الزم است فايل PDF اسناد ارزيابي و مدارك مربوطه را نيز به همراه اسناد تحويل كارفرما نمايند.
 5-شرايط اوليه متقاضيان: 

ــته تاسيسات و تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و جهت  ــتن گواهينامه صالحيت پايه حداقل 5 در رش – جهت رديف (1) داش
رديف (2) داشتن گواهينامه صالحيت پايه حداقل 4 در رشته تاسيسات و تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري - داشتن ظرفيت 
كاري خالي متناسب با پايه و رشته كاري - ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده جهت مناقصات با برآورد بيش از ده برابر نصاب معامالت بزرگ- داشتن دانش 

و تجربه در زمينه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالي و پشتيباني 
ــت ارائه مدارك فوق الذكر  ــند توزيع مي گردد. بديهي اس ــب نموده باش ــب را در ارزيابي كيفي كس ــرايطي كه امتياز مناس مدارك مناقصه بين پيمانكاران واجد ش

هيچگونه حقي براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
 پرداخت هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد            

شماره مجوز: 1396-5884   

�ر�� م	ی  گاز ا�ان
خاص) ��د�تان(�ھا�ی   ا�تان  گاز  �ر�� 

�

روابط عمومي شركت گاز استان كردستان

نوبت اول

نوبت اول
مناقصه گذار: شركت فوالد خوزستان
شرح مناقصه: خريد ورق گالوانيزه  

نوع مناقصه: عمومي يك مرحله اي
مدت زمان: 2ماه 

ــنبه مورخ 1397/01/06 (با  مهلت اعالم آمادگي: تا پايان وقت اداري روز دوش
ارسال ايميل به نشاني زير)

ــايت WWW.ksc.ir منوي  ــا مراجعه به وبس ــركت در مناقصه ب ــان ش داوطلب
ــن ثبت نام و درج كليه اطالعات عمومي و  ــت خريد و تامين كنندگان، ضم مديري

تكميلي خود، مستندات و مدارك الزم را پيوست نمايند.
ــنبه مورخ 1397/01/15 (پس از  مهلت دريافت اسـناد مناقصه: روز چهارش

تائيد واحد ارزيابي تامين كنندگان)
تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1397/01/15 

تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت/ فني: روز يكشنبه مورخ 1397/01/26 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 700،000،000ريال

ــي 2) چك تضميني و يا واريز مبلغ در  نـوع تضمين: 1) ضمانتنامه معتبر بانك
وجه شركت فوالد خوزستان

 3) انجام بلوكه مالي از مطالبات شركت كننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واريز وجه:

ــعبه مجتمع فوالد  ــپهر 0100304453001 بانك صادرات ش ــاب س  الف ) حس
اهواز كد 3882 

ــاب سيبا 0102513186002 بانك ملي شعبه مجتمع فوالد اهواز كد  ب ) حس
6532

ــركت فوالد  ــواز بندر امام، ش ــر 10 جاده اه ــواز - كيلومت نشـاني شـركت: اه
خوزستان، مديريت: خريد خدمات و اقالم عمومي

ــل  ــن:6182-3213-061-98+ ايمي ــي  تلف ــي كردان  كارشـناس: محمدعل
 MH.KARDANI@KSC.IR

روابط عمومي شركت فوالد خوزستان

«آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 52380415» 

ــناس موسسه مطالعات  محمدصادق جوكار كارش
ــتي براي  بين المللي انرژي، چندي پيش در يادداش

«تعادل» نوشت: 
آغاز عمليات اجرايي خط لوله تاپي در افغانستان 
ــداري» در اين زمينه دانست كه رقباي  را بايد «هش
ــروي هستند و ما  گازي ايران درحال فعاليت و پيش
ــتان به توافق و نتيجه  ــريع تر با پاكس بايد هر چه س
ــل بازدارنده يي  ــد در اين ميان عوام ــيم. هر چن برس
ــا در چند وقت  ــي وجود دارد ام ــرفت تاپ براي پيش
اخير مسائلي رخ داده كه عملياتي شدن اين پروژه را 
ــت. يكي از اين موارد  بيش از پيش محتمل كرده اس
ــت كه هفته گذشته ميان  ــه  جانبه يي اس اجالس س
ــد. به دنبال  ــتان برگزار ش ــتان، چين و پاكس افغانس
ــالم آباد  ــل به كريدور اقتصادي پكن و اس الحاق كاب
ــالس، چين  ــده در اين اج ــائل طرح ش و ديگر مس

ــتان  ــتان و پاكس تالش مي كند همكاري هاي افغانس
ــد. به اين ترتيب مشاركت پاكستان  را توسعه ببخش
ــد. اهميت اين  ــط لوله تاپي جدي تر خواهد ش در خ
ــت كه سازمان اطالعات و امنيت  همكاري در اين اس
ــتان نفوذ قابل توجهي در ميان گروه هاي فعال  پاكس
ــتان دارد. گروه هايي كه  نزديك به طالبان در افغانس
ــوط لوله را در گذر از مناطقي  مي توانند امنيت خط
ــد كنند. اما با جدي  ــون هلمند و قندهار تهدي همچ
ــتان احتمال اينكه اين گروه ها  شدن همكاري پاكس
ــر راه اين پروژه ايجاد كنند،  اختالالت امنيتي بر س
ــش مي يابد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه  كاه
ــبه  نظامي فعال در افغانستان  الزاما تمام گروه هاي ش

ــتان نيستند و به همين دليل اغلب  فرمانبردار پاكس
ــكده هاي تحقيقاتي انتقال گاز تركمنستان به  انديش
ــتان را تا قبل از 2021 نامحتمل مي دانند اما  پاكس
ــدم امنيت را بايد كمرنگ تر  با اتفاقات اخير عامل ع
ــوي ديگر مساله آشتي ملي در  از قبل برشمرد. ازس
ــده و به دليل قدرت گيري  ــتان نيز جدي ش افغانس
«داعش» به عنوان دشمن مشترك حكومت مركزي 
و طالبان احتمال توافق ميان اين دو بيش از گذشته 
است. تركمنستان نيز به دليل حجم باالي ترانزيتي 
ــن بپردازد، تمايل  ــه بايد براي صادرات گاز به چي ك
ــيا  زيادي به جايگزيني بازار چين با بازار جنوب آس
ــود،  ــبب مي ش ــي كه در كنار يكديگر س دارد. عوامل
ــي در كنار خبري كه  ــدن تاپ ــا به عملياتي ش نگاه ه
ــتان تا 40 روز  از آغاز عمليات اجرايي آن در افغانس

ديگر حكايت دارد، جدي تر شود. 

تلنگر «تاپي» به ايران

گروه انرژي   
ــه حاكي از  ــيده از ليبي ك ــته، خبرهاي رس روز گذش
ــت خام در يكي از بندرهاي اصلي  تعليق مقادير زيادي نف
ــور بود، بر بار رواني رشد بي وقفه توليد نفت امريكا  اين كش
ــد تا قيمت نفت افزايش يابد.  به گزارش رويترز از  چيره ش
يك سايت ليبيايي، حمل و نقل تمامي محموله هاي نفت 
ــود در بندر زاويه كه از مراكز صادرات نفت ليبي  خام موج
ــمار مي آيد، به دليل اعتصاب متوقف شده است. بندر  به ش
ــكه نفتي است كه  زاويه محل صادرات روزانه 308 هزار بش

ــت مي آيد.  فيوچرهاي نفت  ــراره به دس از ميدان نفتي ش
ــبت به قيمت پيشين  ــنتي نس خام برنت با افزايش 11 س
ــكه، در ساعت 10:17 به  خود يعني 64,67 دالر در هر بش
ــكه معامله  ــت گرينويچ با قيمت 65,06 دالر در هر بش وق
شد. اين در حالي بود كه نفت وست تگزاس  اينترمدييت با 
ــنت افزايش قيمت، بشكه يي 61,53 دالر به فروش  17 س
ــيد. هر دو شاخص اصلي نفت خام روز دوشنبه كاهش  رس
ــك درصدي را تجربه كردند كه اين امر به خاطر اعالميه  ي
وزارت انرژي اياالت متحده امريكا بود كه پيش بيني مي كرد 

كه در ما آوريل توليد نفت حوضچه نفت شيل در اين كشور 
ركورد توليدي جديد را به ثبت خواهد رساند.  تاماس واگرا 
ــه پي وي ام در اين مورد به رويترز  تحليلگر نفتي در موسس
ــر تعليق محموله هاي نفتي  ــت: «هياهوي بازار به خاط گف
ــت. با اين  همه، وزارت انرژي امريكا خبري كه ما  ليبي اس
ــتي آن با خبر بوديم را تاييد كرد و حتي در اعالن  از درس
ــد امريكا كه بدون وقفه در حال  اين وزارت پيش بيني تولي
ــت، بيشتر از چيزيست كه انتظار آن مي رفت.»   افزايش اس
بنابر گزارش ماهانه وزارت انرژي امريكا، انتظار مي رود توليد 
ــيل 131هزار بشكه در  نفت خام امريكا از حوضچه هاي ش
روز نسبت به آمار ماه مارس كه 6,95 ميليون بشكه در روز 

بوده افزايش داشته باشد. 

اختالل عرضه در ليبي قيمت نفت را باال برد

م  
سني

   ت
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عكسروز

عكس:ايلنا بازاردرآستانهسالنودرشهرآستانهاشرفيهگيالن

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

شهالرياحيبيمارستاناستنهخانهسالمندان
فرزند شهال رياحي با انتقاد از برخي بي اخالقي ها در انتشار اخبار از احوال اين هنرمند گفت: مادرم با توجه به شرايط جسمي فعال 

اوضاع خوبي ندارد و تحت درمان است تا به زودي به منزل خود بازگردد. 
از صبح سه شنبه ۲۲ اسفندماه عكسي از شهال رياحي در شبكه هاي مجازي منتشر شده با اين عنوان كه او در خانه سالمندان 
روزگار را سپري مي كند. منوچهر رياحي فرزند اين بازيگر در اين باره گفت: نمي دانم چرا فردي كه خودش هم در اين عكس حضور 
دارد چنین كاري را با ما كرده و تصوير مادر من را كه ش��رايط ناخوش��ي دارد، پخش كرده اس��ت. در حالي كه پزشك معالج مادرم 

مي گويد اين عكس فتوشاپ است و پیگیري براي پیدا كردن اين خانم انجام مي شود. 
او ادامه داد: ش��هال رياحي ۱۵ س��ال است كه »ديمنش��یا« و »آلزايمر« دارد و مدتي است با كاهش وزن شديد يعني حدود ۲۰ 
كیلوگرم روبرو شده و حال چندان مساعدي ندارد، به همین دلیل مدتي است براي آنكه تحت نظر پزشكان قرار بگیرد، در مركزي 

است كه رسیدگي هاي ويژه به او شود تا پس از بهبودي سر خانه و زندگي اش برگردد. 

چهرهروز

بررسيصرفهجوييهزينههاباارائهطرحكنترلچاقي

خسارتكالريهابهبريتانيا
گروهگوناگون|

در روزه��اي گذش��ته دول��ت بريتانیا 
در راس��تاي كاه��ش ۲۰درصدي مصرف 
كالري تا سال ۲۰۲4 برنامه يي جديد ارائه 
كرد. طبق گزارش هاي منتشر شده مقامات بهداشت و 
سالمت اين كشور در يك هشدار جديد درباره چاقي، 
انواع پیتزا، غذاهاي آماده، گوشت هاي فرآوري شده را 
هدف قرار داده و درخواس��ت كوچك ش��دن هر پرس 
اي��ن غذاها را ارائ��ه كردند. همچنی��ن صنايع غذايي 
بريتانیا نیز موظف شده كه در محصوالت خود از مواد 
سالم تر استفاده كنند و افراد جامعه را به سمت مصرف 

غذاهاي كم كالري تر تشويق كنند. 
طبق تازه ترين گزارش ها پیش بیني مي شود كه 
اين طرح مي تواند منجر به پیشگیري احتمالي بیش 
از 3۵ ه��زار مرگ زودرس ش��ود؛ آن طور كه گفته 
ش��ده، چاقي به معضلي ج��دي در بريتانیا تبديل 
ش��ده كه ساالنه عامل بسیاري از بیماري ها، سكته  
و مرگ در افراد مي ش��ود. طبق س��اير گزارش هاي 
منتش��ر شده، افزايش موارد ابتال به بیماري قلبي و 
سكته مغزي در بريتانیا به دلیل همه گیري چاقي، 
روند كاهشي محقق شده در ۵۰ سال اخیر در اين 
كش��ور را به خطر انداخته است. بر اساس آمارهاي 
منتشر شده، هرچند كه گفته مي شود مردم بريتانیا 
در مقايسه با س��ال هاي قبل، مقادير كمتري مواد 
غذايي خري��داري و مصرف مي كنن��د، با اين حال 
بريتانی��ا در می��زان چاقي همچنان رتب��ه دوم در 
اروپ��ا را به خود اختصاص داده اس��ت. آن طور كه 
گفته ش��ده مردان بريتانیا چاق ترين افراد در اروپا، 

خاورمیانه، روسیه و آفريقاي شمالي هستند. 
طبق س��اير گزارش هاي منتشر شده در گذشته 
در بس��یاري موارد چاقي، نش��ان دهنده توانگري و 
باروري ش��ناخته مي ش��د، همچنان نیز در برخي 
نق��اط جهان اين عقیده وج��ود دارد. اين در حالي 
اس��ت كه چاقي عالوه بر تاثیراتي كه بر س��المت 
شخصي افراد داشته و بیماري هايي مانند مشكالت 
قلبي و مرگ ومیر را به  دنبال دارد، بر اقتصاد جوامع 
و دولت ها نیز تاثیرگذار است. آن طور كه آمار نشان 
مي دهد، به ط��ور میانگین 3۰درص��د از مردم دنیا 
دچار چاقي مفرط هس��تند ك��ه در صورتي كه اين 
می��زان چاقي كنترل نش��ود تا س��ال ۲۰3۰ افراد 

چاق ۵۰ درصد از مردم جهان را ش��امل مي شوند. 
همان طور كه گفته ش��د، دولت بريتانیا پیش بیني 
كرده كه با طرح  ارائه ش��ده ۵ س��اله براي كنترل 
چاق��ي از مرگ احتمالي بی��ش از 3۵ هزار نفر در 
اين كشور تا ۲۵ سال آينده جلوگیري خواهد شد. 
همچنین گفته ش��ده كه كاهش چاقي در بريتانیا 
مي تواند در س��ال هاي آينده بیش از 4میلیارد پوند 
هزينه هاي س��رويس س��المت همگاني )ان اچ اس( 
را در اين كش��ور كاهش دهد. آن ط��ور كه در اين 
گ��زارش گفته ش��د، مرگ و میر ناش��ي از بیماري 
قلبي و س��كته مغزي در انگلیس به دلیل ش��یوع 
چاق��ي رو به افزايش اس��ت. اين موض��وع عالوه بر 
مشكالت ش��خصي براي افراد، هزينه هاي دولت را 
در بخش س��المت افزايش مي دهد. بر اين اس��اس 
طرح هاي مقابله با چاقي در بريتانیا مي تواند عالوه 
بر س��المت ش��خصي  در بودجه سالمت اين كشور 

نیز تاثیرگذار باشد. 
ع��الوه بر تم��ام مش��كالت ذكر ش��ده، چاقي 
مي تواند معضالت اجتماعي بس��یاري نیز به دنبال 
داش��ته باشد. در بس��یاري از گزارش ها گفته شده 
كه كارگرهاي چاق به طور متوسط میزان بیشتري 
ناتوانايي و غیبت هاي كاري دارند، بنابراين افزايش 

هزينه ه��اي كارفرم��ا و كاه��ش تولی��د را به دنبال 
دارند. همچنین گفته ش��ده كه ب��ه دلیل افزايش 
می��زان چاقي، خط��وط هواپیمايي ب��ا هزينه هاي 
بیشتر سوخت مواجه ش��ده و براي افزايش پهناي 
صندلي ه��ا تحت فش��ار ق��رار دارن��د. از طرفي در 
س��ال هاي اخیر صنعت بهداش��ت موظف شده در 
م��ورد امكانات خاصي مانن��د تجهیزات بلند كردن 
و آمبوالنس هاي مخصوص س��رمايه گذاري كند تا 
بتوانند بیماران چاق را زمان جابه جايي كنترل كند. 
به عالوه چاقي زمینه اختالالت رواني و افسردگي ها 
را نیز باعث خواهد ش��د. بنابراي��ن چاقي عالوه بر 
هزينه هاي سالمت هزينه هاي اجتماعي نیز به دنبال 
خواه��د داش��ت. طب��ق پیش بیني دول��ت بريتانیا 
طرح ه��اي كنترل چاقي در اين كش��ور مي تواند تا 
۲۵س��ال آينده حدود 4.48میلیارد پوند از هزينه  

مراقبت هاي اجتماعي را كاهش دهد. 
دول��ت بريتانیا در طرح ۵ س��اله محدود كردن 
مص��رف غذاه��اي آماده اع��الم كرده ك��ه نیازمند 
همكاري خرده فروشان، تولیدكنندگان، رستوران ها، 
كافه ها، مراكز خريد و ساير فروشگاه هاست؛ چرا كه 
نمي ت��وان به تنهايي با ارائه اين طرح انتظار نتیجه 

مطلوب را داشت. 

آمارنامه

بازارهنر

»سووشون«درميالن
در نخستین روز گشايش نمايشگاه 
كتاب ش��هر میالن كه همه ساله در ماه 
مارس برگزار مي شود ترجمه  ايتالیايي 
رمان »سووش��ون« اثر ماندگار سیمین 
دانش��ور رونماي��ي ش��د. ب��ه گ��زارش 
ايسنا براساس خبر رس��یده، انتشارات 
بريوس��كي با هم��كاري مركز فرهنگي 
ش��هر كتاب پیش تر چهار رماِن »من و 
اتاق هاي زير ش��یرواني« نوشته  طاهره 
عل��وي، »بام��داد خمار« نوش��ته  فتانه 

حاج س��یدجوادي، »روز حلزون« نوشته  زهرا عبدي 
و »هیچ وقت« نوش��ته  لیال قاسمي را از نويسندگان 

معاصر ايران منتشر كرده است. 
 در اي��ن جلس��ه فرانچس��كو بريوس��كي، مدير 
انتشارات بريوس��كي، آنا وانزن، ايرانشناس، مولف و 
مترج��م ايتالیايي و فائزه مرداني اس��تاد گروه زبان 
و ادبیات فارس��ي دانش��گاه بولونیا به تبادل نظر و 

گفت وگو با مخاطبان پرداختند. 
در ابتداي مراس��م، فرانچس��كو بريوسكي ضمن 
تش��كر از حض��ور اس��تادان و عالقه من��دان ادب 
فارس��ي، از اينكه توانسته است يكي از مهم ترين و 
زيباترين رمان هاي نیم قرن اخیر ايران را در اختیار 
خوانندگان ايتالیايي قرار دهد ابراز خرس��ندي كرد 
و اف��زود كه اين تالش در ادامه  شناس��اندن ادبیات 
نوين و خالق كشوري است كه از تمدن و فرهنگي 
هزاران   س��اله برخوردار است و ادبیات معاصر ايران 
نیز همچون آثار بزرگان ادب كهن شايسته  ترجمه 

به زبان هاي مختلف دنیاست. 
س��پس آنا وانزن، مترجم كتاب، با اش��اره به 8 
مارس روز جهاني زن، از اهمیت آثار سیمین دانشور 
در حیطه  نثر زنان سخن گفت و يادآور شد كه اين 
نويس��نده راهگشاي زنان نويس��نده  ايران است كه 
امروز آثاري بسیار مهم و ارزشمند به داستان نويسي 

معاصر فارسي و جهاني هديه كرده اند. 
وانزن س��پس به بررسي جنبه هاي 
تاريخ��ي و اجتماع��ي و ادب��ي رم��ان 
سووش��ون پرداخت و گفت: شخصیت 
اصلي داس��تان، زري، نمادي اس��ت از 
زن ايراني كه در گذر از وقايع دردناكي 
كه بر س��ر سرزمینش مي آيد رفته رفته 
به آگاهي و رش��دي معنوي و اجتماعي 
مي رس��د. اين اث��ر در بازنمايي دنیاي 
زن��ان اث��ري موفق ب��ه ش��مار مي رود 
و تضادي كه رمان بر اس��اس آن ش��كل گرفته دو 
وجه دارد: وجهي كه به تالش بي نتیجه  زري، براي 
حفظ آرامش خانه در دوره يي بحراني متكي است، 
مي پردازد و وجهي كه به مبارزه  همسر او يوسف با 
بیگانگان و عوامل داخلي آنها اختصاص دارد. همین 
بخش است كه به رمان جنبه يي رمزي � سیاسي و 

اسطوره يي مي دهد. 
آنا وانزن با اشاره به اينكه ترجمه  ايتالیايي اين اثر 
6 ماه طول كشیده است، تصريح كرد: »سووشون« 
آغازگر فصلي نوين در داستان نويس��ي ايران است و 
براي ش��ناخت شرايط اجتماعي � سیاسي ايران در 
۵۰ س��ال پیش و نقش زنان در جامعه  ايراني براي 

مخاطبان ايتالیايي بسیار سودمند است. 
 در پايان فائزه مرداني به اهمیت كار يك ناش��ر 
كوچك كه در عرض 3سال، ۵ رمان از نويسندگان 
معاصر فارس��ي را به زب��ان ايتالیايي ترجمه و روانه 
بازار كتاب ايتالیا كرده اشاره كرد و گفت: بهترين راه 
آش��نايي با تاريخ و جريان هاي اجتماعي و فرهنگي 
يك سرزمین آش��نايي با ادبیات آن سرزمین است. 
گاه��ي يك رمان خوب مي تواند از درون تاريخ گذر 
كند و در آمیزش تخیل و واقعیت ما را از بس��یاري 
ناگفته ه��ا و نانوش��ته ها باخبر كند. »سووش��ون« 

سیمین دانشور نوشته يي از اين دست است.

»سيندرال«درراهتئاتر
س��عید داخ بازيگ��ر س��ینما، تئاتر و 
تلويزيون قصد دارد در نیمه اول سال ۹۷ 
نمايش »س��یندرال« را در مقام كارگردان 
روي صحنه ببرد. به گزارش مهر، س��عید 
داخ كارگردان و بازيگر درباره برنامه ريزي 
خود براي فعالیت در عرصه تئاتر در سال 
۹۷ گفت: قطعي ترين كاري كه در حوزه 
تئاتر دارم، كارگرداني نمايش »سیندرال« 
اس��ت ك��ه بع��د از تعطیالت ن��وروز ۹۷ 

تمرين هاي آن را آغاز خواهم كرد. 
او درباره نويسنده و موضوع اين اثر نمايشي توضیح 
داد: نويسنده نمايش »سیندرال« علیرضا حنیفي است 
ك��ه آن را براي گ��روه كودك و نوجوان نوش��ته ولي 
من گروه س��ني نمايش را تغیی��ر دادم و حنیفي اين 

نمايشنامه را بازنويسي كرد. 
داخ اظه��ار كرد: قصد دارم نمايش »س��یندرال« را 

به ش��كلي مدرن و امروزي اجرا كنم. اين 
هنرمند عرصه تئاتر با اشاره به حضور ۱8 
بازيگر در نمايش »سیندرال«، درباره زمان 
و مكان اجراي اين اثر يادآور ش��د: هنوز 
س��الن اجراي نمايش قطعي نش��ده ولي 
به طور حتم نمايش »س��یندرال« را نیمه 

اول سال ۹۷ به صحنه خواهم برد. 
اين بازيگر س��ینما، تئاتر و تلويزيون 
درباره فعالیت هاي خود در عرصه بازيگري 
سینما و تئاتر گفت: هنوز برنامه ريزي سال 
آينده ام براي بازي در عرصه سینما و تئاتر قطعي نشده 
اس��ت. در حال حاضر فیلم »بدون تاريخ، بدون امضا« 
كه در آن بازي داش��تم در حال اكران است همچنین 
فیلم »گل نساء« به كارگرداني ستار چمني گل كه در 
آن ب��ه ايفاي نقش پرداختم، كانديداي جايزه رمي در 

جشنواره هوستون امريكا شده است. 

طنينسازهاي»ژيوار«بهنفعكرمانشاه
»ژي��وار«  بان��وان  موس��یقي  گ��روه 
كنس��رتي را با هدف كم��ك به كودكان 
زلزله زده س��رپل ذهاب برگزار مي كند. به 
گزارش ايلنا، گروه »ژيوار« به سرپرستي 
و خوانندگ��ي ژيوار شیخ االس��المي و با 
اش��عاري از شكوه كردستاني، كنسرتي را 
ويژه بانوان و ب��ا هدف كمك به كودكان 
زلزله زده سرپل ذهاب، ۲4 و ۲۵ اسفند در 
فرهنگسراي نیاوران روي صحنه مي برد. 

»ژي��وار« نخس��تین گروه موس��یقي 
كردي بانوان اس��ت كه در س��ال ۱3۷۹ توّسط ژيوار 

شیخ االسالمي تاسیس شده است. 
كنس��رت اخیر اين گروه كه آهنگس��ازي و تنظیم 
آن را رامی��ن خس��روي ب��ر عه��ده دارد در دو بخش 
خواهد بود. در بخش نخست قطعاتي همچون »ديدم 
صنمي«، »دلشوره باران« و... اجرا مي شود. بخش دوم 
كنسرت »ژيوار« نیز دربرگیرنده قطعاتي همچون »دلم 
زنداني«، »چنور«، »كابوكي« و... خواهد بود. همچنین 

تكنوازي ت��ار، تكنوازي قان��ون، دونوازي 
ع��ود و تنب��ك، تكنوازي دف و س��ولوي 
كمانچه ازجمله برنامه هاي گروه »ژيوار« 
در اين اجراها خواهد ب��ود. اعضاي گروه 
موس��یقي »ژيوار« را ژيوار شیخ االسالمي 
)سرپرس��ت و خواننده(، تینا الجورديان 
)ع��ود(، آناهیتا جزو رمضان��ي )تار(، اهدا 
مصلحي )قانون(، ش��یدا عبادت دوس��ت 
)كمانچه(، كمیا نیكپورف��رخ )كمانچه(، 
آتوسا افش��اري )تنبك(، صبا ذوالفقاري 
)دف و بندير( و چهرزاد شیخ االسالمي )حركات ايیني( 
تشكیل مي دهند. كنسرت موسیقي »ژيوار« ۲4 و ۲۵ 
اس��فند ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسراي 
نیاوران برگزار مي شود. اين گروه در نظر دارد بخشي از 
درآمد حاصل از اجرا را صرف تهیه عیدي براي كودكان 
زلزله زده سرپل ذهابي كند. عالقه مندان مي توانند براي 
تهیه بلیت به سايت ايران كنسرت يا گیشه فرهنگسرا 

مراجعه كنند.

انفجارهايزنجيرهاي
درتگزاس

والاستريتژورنال:
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
انفجار هاي زنجیره يي در 

تگزاس منتشر كرد.
گ��زارش  ب��ه   
ژورن��ال،  وال اس��تريت 
پلی��س امري��كا اع��الم 
ك��رده ك��ه در ۱۰ روز 
بس��ته  س��ه  گذش��ته، 

انفج��اري در منازلي در ش��هر »آس��تین« مركز 
ايالت تگزاس منفجر شده اند احتماالً به يكديگر 
مرتبط هستند. دو مورد از اين انفجارها، دوشنبه 
در منازل مس��كوني در اين شهر بود. گفته شده 
كه در اثر اين انفجارها كه در مناطق مس��كوني 
شهر آستین به وقوع پیوسته اند، ۲ نفر كشته و۲ 
نفر ديگر نیز به ش��دت زخمي شده  اند. نیروهاي 
پلیس ايالتي از ساكنان مناطق مسكوني در شهر 
آستین خواستند تا به جاي گشودن هرگونه بسته 
مشكوك، با پلیس تماس بگیرند. علت وقوع اين 
حمالت هنوز مشخص نیست، اما پلیس با توجه 
به نژاد قربانیان گفته احتمال دارد كه ممكن است 

نفرت هاي نژادپرستانه انگیزه حمله باشد. 

نيويوركتايمز:
در صفح��ه اول اي��ن 
از  گزارش��ي  روزنام��ه، 
مالكی��ت  حاش��یه هاي 
كوالكوم، توس��ط برادكام 

منتشر شد.
 طب��ق اين گ��زارش، 
ترام��پ،  دونال��د 
امري��كا  ريیس جمه��ور 
ب��ه تازگي ادع��ا كرده كه 

تصاحب كمپاني كوالكام توسط برادكام يك ريسك 
امنیت ملي تلقي مي شود و ريیس جمهوري فرايند 
پیشنهاد برادكام براي تصاحب را متوقف كرده است. 
اويل م��اه جاري میالدي »كمیته خزانه داري براي 
سرمايه گذاري هاي خارجي در امريكا« نامه غیرعادي 
را منتشر كرد كه در آن گاليه هايي در مورد تصاحب 
احتمالي كوالكام توسط يك شركت خارجي مطرح 
شده بود و در عین حال ۵ نامه به وكالي دو شركت 
ارسال شده بود. در اين نامه ها عالوه بر نگراني هاي 
امنیتي، به سوابق پیشین برادكام براي قطع بودجه 
مورد نیاز در زمینه تحقیقات اشاره شده بود. اخطار 
اخیر دونالد ترامپ موجب شد ارزش سهام كوالكام 
ب��ه میزان نزدي��ك به ۵ درصد افت كن��د. در حال 
حاضر كوالكام بطور رسمي به اين اتفاق پاسخ نداده 
ولي برادكام اعالم كرده كه در حال بازبیني دستور 
صادر ش��ده است و البته ش��ديداً با ادعاي به خطر 

افتادن امنیت ملي امريكا مخالف است. 

فايننشالتايمز:
بريتانیا دولت مس��كو 
را به دس��ت داش��تن در 
جاس��وس  مس��مومیت 
پیشین روس در اين كشور 

متهم كرد. 
طب��ق گزارش��ي ك��ه 
فايننش��ال تايمز منتش��ر 
كرد ترزا مي، نخست وزير 
روز دوش��نبه در  بريتانیا، 

برابر نمايندگان اين كشور گفت: »دولت ]بريتانیا[ به 
اين نتیجه رس��یده است كه به احتمال قوي روسیه 
مسوول حمله به سرگئي اسكريپال و دختر اوست. « 
آنطور كه در اين گزارش منتش��ر شده، به گفته ترزا 
مي، دولت بريتانیا سفیر روسیه در لندن را فرا خوانده 
و از او خواس��ته است توضیح دهد كه آيا مسمومیت 
اس��كريپال و دخترش ناشي از اقدام مستقیم دولت 
روس��یه بوده يا اي��ن اتفاق به دلیل از دس��ت رفتن 
كنترل روس��یه بر ذخیره گازهاي اعصاب بوده است. 
ترزا مي  اظهار داشت كه سفیر روسیه تا پايان روز سه 

شنبه مهلت دارد كه پاسخ مسكو را ارائه كند.

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

روايتتصويرياز»جادهباريكدرعمقشمال«
رمان »جاده باريك در عمق شمال« 
نوش��ته »ريچارد فالناگان« ك��ه جايزه 
»من بوكر« ۲۰۱4 را كسب كرد، تبديل 

به سريال تلويزيوني مي شود. 
به گ��زارش »مديا ويك«، ش��بكه يي 
اس��ترالیايي رمان��ي را كه س��ال ۲۰۱4 

موفق به دريافت جايزه مهم »من بوكر« شد، براي اقتباس تلويزيوني انتخاب 
كرده است. 

»ج��اده باريك در عمق ش��مال« شش��مین رم��ان »ريچ��ارد فالناگان« 
اس��ترالیايي است كه داس��تان عاش��قانه  آن در زمان احداث خط آهن بین 
تايلند و برمه در جنگ جهاني دوم، كه به خط آهن مرگ معروف شده بود، 
اتفاق مي افتد. پ��در »فالناگان« از زندانیان جنگ جهاني دوم در ژاپن بود و 
از كساني كه در ساخت اين خط آهن مشغول بودند. او در سن ۹8 سالگي، 

درست در روزي كه نوشتن اين كتاب به پايان رسید، درگذشت. 
»فايننش��ال تايمز« اين رمان را ب��ه عنوان اثري توصیف كرد كه »چیزي 
كم از يك ش��اهكار ادبي ندارد.« نشريه »آبزرور« هم آن را »رماني با قدرتي 

خارق العاده« خواند. 
به گزارش ايسنا، اين كتاب كه نخستین بار در سال ۲۰۱3 روانه بازار شد، 
بیش از يك میلیون نسخه در 4۲ كشور جهان فروش داشت و همچنان جزو 

پرفروش ترين آثار در انگلستان، امريكا و استرالیاست. 
»فالن��اگان« هم از اقتباس رمانش در تلويزيون ابراز خوش��حالي كرده و 
گفته اس��ت: خوشحالم كه در دوره سريال هاي درام بزرگ تلويزيون، »جاده 
باريك در عمق ش��مال« من تبديل به سريال مي شود و انتظار مي رود اثري 

درخشان، عمیق و باكیفیت از كار درآيد. 
»ج��و پورتر« كارگردان اين پروژه تلويزيوني اس��ت كه كتاب »فالناگان« 
را »يك اثر مسحوركننده بین المللي« خوانده است. »فرمنتل مديا« كمپاني 
تولیدكننده اين سريال است كه پیش از اين كارهاي موفقي چون »خدايان 

امريكايي« و »پاپ جوان« را به روي آنتن برده است. 

آرانوبيدگلشهرفرشونقش
آران و بی��دگل با داش��تن جاذبه هاي 
طبیع��ي، تاريخ��ي و فرهنگ��ي يك��ي از 
اصفهان  اس��تان  ش��مالي  شهرستان هاي 
اس��ت كه در ايام ن��وروز مي تواند میزبان 

گردشگران باشد. 
ش��هري  بی��دگل  و  آران  شهرس��تان 

تاريخي و میراثي، شهر فرش و نقش، شهر خانه هاي تاريخي و شهر جاذبه هاي 
كويري است كه با تاريخ كهن ايراني و آرمیده در دروازه كوير مركزي ايران در 
ش��مالي ترين نقطه اس��تان پهناور اصفهان قرار دارد و با طبیعتي بكر و محیط 
زيس��تي ويژه از جان��وران و گیاهان منحصر به فرد و ب��ا درياچه زيبا و الماس 
گون نمك با قنديل هايي زيبا يكي از شهرهاي مهم و ويژه و از قطب هاي نمونه 

گردشگري اصفهان و ايران اسالمي به حساب مي آيد. 
اي��ن ديار معطر به خون جوانان با غیرتي اس��ت كه ب��راي دفاع از ناموس و 
تمامیت ارضي كش��ور جان خود را فداي اس��الم كردند و در زندگي با س��خت 
كوش��ي و همت خود در حوزه هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و صنعتي 
اس��تقالل ش��هر خود را رقم زدند و كمترين اتكا را به دولت ها داشته اند. آران و 
بیدگل داراي جاذبه هاي طبیعي، فرهنگي و تاريخي بس��یاري است كه در ايام 

نوروز مي تواند میزبان خوبي براي مسافران نوروزي باشد. 
كوير مرنجاب يكي از ده ها جاذبه گردشگري آران و بیدگل است. اين منطقه 
درست در مس��یر جاده ابريشم قرار داشته و كاروانسرايي با همین نام در زمان 
شاه عباس صفوي براي استراحت و حفاظت عبور و مرور كاروان ها ساخته شد 
و مناطق كويري اطراف كاروانسرا به كوير مرنجاب مشهور شد. اين كوير داراي 
پوش��ش مختلف گیاهي و جانوري اس��ت و گونه هاي ن��ادر خزندگان، حیوانات 
وحشي و اهلي و گیاهان منحصر به فرد از جمله جاذبه هاي اين طبیعت و اقلیم 
زيباي كوير اس��ت و جالب تر اينكه قناتي به طول ۲۵۰۰ متر آب كاروانس��را را 
تامی��ن مي كند كه وجود قنات آن هم در دل كوير از عجايب بزرگ به حس��اب 
مي آيد. وجود ريگزارهاي بلند، جزيره س��رگردان، تپه هاي شني و درياچه نمك 

از جاذبه هاي منحصر بفرد اين كوير به محسوب مي شود. 

تاريخنگاري

تشكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور
بیس��ت و س��وم اس��فند ۱33۵، طرح تشكیل 
سازمان اطالعات و امنیت كشور )ساواك( به وسیله 

نمايندگان مجلس شوراي ملي به تصويب رسید. 
دهم بهمن همان س��ال بود كه اليحه تاس��یس 
سازمان اطالعات و امنیت كشور يا همان ساواك به 
تصويب مجلس سنا رسید و اين سازمان با حمايت 

اطالعاتي امريكا شكل گرفت. 
آن گونه كه در اليحه تش��كیل ساواك آمده بود، 
اين سازمان »براي حفظ امنیت كشور و جلوگیري 
از هرگون��ه توطئ��ه زيان آور علی��ه منافع عمومي« 
تاسیس شد. به اصطالح امريكايي ، قرار بود ساواك ، 
آمیزه يي از س��یا و »اف .بي .آي « و س��ازمان امنیت 
ملي باش��د. اختی��ارات آن نظیر س��ازمان هايي كه 
در زمان داريوش به عنوان »چش��م و گوش ش��اه « 
خدمت مي كردند، بس��یار وسیع بود. وظیفه اصلي 
آن حمايت از شاه از طريق كشف و ريشه كن كردن 
اف��رادي كه با حكومت مخالف بودند و اطالع دادن 
از وضع و حال و روز مردم به او بود. ماموران ساواك 
به وسیله موس��اد و سیا و »سازمان امريكايي براي 

پیشرفت بین المللي « تربیت مي شدند. 
فردوس��ت يك��ي از ريیس��ان س��اواك، درباره 
ساواك مي نويس��د: »اگر قرار باشد تاريخ ساواك ، 

از آغاز تا پايان ، نوش��ته ش��ود بايد چهار دوره در 
آن مش��خص شود؛ نخس��تین دوره ساواك ، دوره 
ايجاد و تاسیس اين س��ازمان ازسوي مستشاران 
امريكايي است . در اين دوره ساواك در واقع فاقد 
هرگونه سازماني است . اين دوره از تاسیس رسمي 

ساواك در اسفند ۱33۵ تا بركناري تیمور بختیار 
در اسفند ۱33۹ است . 

دومی��ن دوره س��اواك با رياس��ت پاك��روان و 
در واقع با ورود من ]فردوس��ت [ به س��اواك آغاز 
مي ش��ود. در اين دوره هیات مستش��اري امريكا، 
كه نقش رياست واقعي س��اواك را بازي مي كرد، 
محترمانه از س��اواك مرخص مي ش��ود و به جاي 
آن مربیان و اساتید اسرايیلي با عالقه وارد صحنه 
مي ش��وند. لذا اي��ن دوره را كه تا فروردين ۱3۵۰ 
 ادام��ه دارد، باي��د دوره س��ازماندهي و آم��وزش 

ساواك نامید. 
س��ومین دوره س��اواك با خروج م��ن و مقدم 
در فروردين ۱3۵۰ از س��اواك آغاز مي شود. اين 
دوره ، دوره هجوم و قدرت ساواك است . چهارمین 
 دوره س��اواك ، ماه هاي آخر سلطنت محمدرضا را 
دربر مي گیرد.« س��اواك به ويژه پس از س��ال 4۲ 
س��خت ترين برخوردها را با منتق��دان و مخالفان 
شاه صورت داد كه بعدها اسناد زيادي از شكنجه 
مخالفان به دس��ت ماموران س��اواك منتشر شد. 
اقدام��ات غیرقانون��ي و برخورد خش��ونت آمیز با 
منتقدان، س��اواك را تبديل به سازماني خوفناك 

و البته منفور بین مردم كرده بود. 
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