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    كاخ اليزه: 

 ماكرون و روحاني درباره سوريه تلفني 
گفت  و گو كردند

كاخ رياس��ت جمهوري فرانس��ه)اليزه( اعالم كرد كه روساي جمهوري ايران و 
فرانسه روز يك شنبه درباره تحوالت سوريه به ويژه اوضاع در منطقه غوطه شرقي 

به صورت تلفني گفت وگو كردند. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، رييس جمهور فرانس��ه در اي��ن تماس تلفني 
ضمن تاكيد بر رعايت قطعنامه سازمان ملل خواستار فشار ايران به دولت سوريه 

براي برقراري آتش بس شد. 
همچنين ماكرون از روحاني خواس��ت تا با ايجاد يك كريدور انس��اني، زمينه 
براي ارسال كمك هاي بشردوستانه و خروج غيرنظاميان از منطقه فراهم شود. 

به گزارش ايرنا، پيش از اين س��خنگوي مركز آشتي وابسته به وزارت خارجه 
روسيه در سوريه اعالم كرد كه گروه هاي مسلح غيرقانوني و مخالف دولت سوريه 
در غوطه شرقي همزمان با اعالم آتش بس براي مردم ساكن اين منطقه منع رفت 

و آمد اعالم كرده و مانع خروج آنان از اين منطقه مي شوند. 
اين تماس تلفني ماكرون و روحاني درحالي صورت گرفته كه تا ساعاتي ديگر 
ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانس��ه براي ديدار و گفت وگو با مقامات كشورمان 

وارد تهران مي شود.

  نخستين كارت  ارزي خروج از ايران صادر شد
رييس سازمان ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از صدور نخستين 
كارت  ارزي خروج از ايران براي اس��حاق جهانگيري خبر داد و طرح مش��ترك با 
بانك مرك��زي براي تقديم كارت ريالي به گردش��گران خارجي در قبال ارزهاي 

آنان را تشريح كرد. 
به  گزارش ايرنا، علي اصغر مونس��ان افزود: خوش��بختانه ب��ا همكاري يكي از 
بانك ه��ا كار صدور كارت ارزي ص��ورت پذيرفت و امروز نخس��تين كارت ارزي 
خروج از كشور به نام آقاي اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري صادر 

شد كه در جلسه هيات دولت به او اهدا مي شود. 
وي اضافه كرد: گردشگران خروجي نيز مي توانند از اين كارت استفاده كنند. 
او در توضيح مش��كل فعال نبودن كارت هاي ارزي بين المللي مانند ويزاكارت 
و مس��تركارت در اي��ران اظهار كرد: متاس��فانه كارت ه��اي )VISA Card( و 
)Master Card( هر دو امريكايي هستند و با ما همراهي نمي كنند و حتي بعد 

از برجام نيز اين همكاري رخ نداد. 
مونس��ان تصريح ك��رد: تالش مي كنيم تا ي��ك فرمول ايج��اد كنيم تا وقتي 
گردشگر خارجي وارد فرودگاه امام مي شود ما ارز آنها را تحويل بگيريم و به آنها 
كارت ريالي بدهيم و توريس��ت بتواند هزينه  و خريدهاي خود را انجام دهد و در 
بازگشت و در زمان خروج از ايران، مابقي ارز به گردشگر خارجي برگردانده شود. 
او ادامه داد: بنابراين با بانك مركزي اين موضوع را جلو مي بريم و ان ش��اءاهلل 
بانك مركزي نيز اين مساله را جدي تر بگيرد، زيرا اين مساله يكي از گلوگاه هاي 

ماست. 
مونس��ان عنوان كرد: در خروج ارز نيز چند روز قبل كه در حضور معاون اول 
رييس جمهوري بوديم، بر اين مس��اله تاكيد داش��ت، زيرا گردشگران خروجي از 
ايران، دالر و يورو خارج مي كنند و اين فش��ار س��نگيني ب��ه بدنه بانكي و ارزي 

كشور وارد مي كند. 
مونس��ان تصريح كرد: »بنابراين تالش ش��د ت��ا كارت ارزي بين المللي براي 
خروج از كش��ور فراهم ش��ود تا مسافران براي خروج از كشور به جاي دالر و يورو 

از كارت هاي ارزي بين المللي استفاده كنند. 
رييس س��ازمان ميراث فرهنگي گردش��گري و صنايع دستي خاطرنشان كرد: 
تهيه اين كارت ها امر بس��يار مهمي بود زيرا ذهنيت منفي گردش��گر خارجي نيز 
براي حمل اين مقدار ارز و هزينه كرد برطرف مي ش��ود، شايد ما كه 30 سال در 
تحريم بوديم عادت داريم پول نقد با خودمان حمل كنيم ولي آنها عادت ندارند 

مقدار زيادي ارز در سفرها همراه خود داشته باشند. 
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 س��خنگوي وزارت خارجه گفت: ايران و 
اروپا دهه هاست گفت وگو و تبادل نظر دارند 
و مانع��ي براي رايزني، تبادل نظر و ش��نيدن 
نظرات يكديگ��ر ندارند.  به گزارش ايس��نا، 
بهرام قاس��مي سخنگوي وزارت امور خارجه 
در پاسخ به پرس��ش خبرنگاران درخصوص 
برخي اظهارنظرها و اخبار منتشره مبني بر 
آغ��از دور تازه يي از مذاكرات مي��ان ايران و 
اروپا در موضوعات منطقه يي گفت: جمهوري 
اس��المي ايران و اتحاديه اروپا از ديرباز و در 
مقاطع مختل��ف و در موضوع��ات گوناگون 
گفت وگوهايي با يكديگر داش��ته اند و اصوال 
طرفين هيچ مانع��ي براي رايزني، تبادل نظر 

و شنيدن نظرات يكديگر نداشته و ندارند. 
قاس��مي خاطرنش��ان كرد: در حاشيه 
موني��خ،  امنيت��ي  كنفران��س  برگ��زاري 
جمه��وري  هي��ات  مي��ان  گفت وگوي��ي 

اس��المي اي��ران ب��ه سرپرس��تي مع��اون 
سياس��ي وزارت ام��ور خارج��ه و معاونان 
وزير خارجه چند كش��ور اروپاي��ي )ايتاليا، 
 فرانس��ه، انگليس و آلمان( با محوريت يمن 
آن ه��م به دلي��ل ش��رايط بس��يار خاص و 
فاجعه ب��ار آن برگ��زار ش��د؛ كش��وري كه 
مدت هاس��ت به عل��ت جنگ��ي ويرانگر و 
تحميلي شاهد يك فاجعه انساني، محاصره، 
بيماري، گرس��نگي و قحطي است و ايران 
همواره در تماس هاي ديپلماتيك خود سعي 
داش��ته و دارد كه در جه��ت اتمام جنگ و 
تجاوز و بازگشت آرامش و مهيا شدن زمينه 
ارسال كمك هاي انسان دوستانه براي مردم 
مصيبت زده اين كشور تالش نمايد و اميدوار 
اس��ت حاصل اي��ن فعاليت هاي سياس��ي 
و ديپلماتي��ك ب��ه كاه��ش آالم و مصايب 
بي ش��مار م��ردم بي گناه و بي دف��اع يمن و 

خاتم��ه بمباران ها و درنهايت بازگش��ت به 
راه حل هاي سياس��ي مطرح شده براي حل 

بحران در اين كشور منجر شود. 
قاس��مي تاكي��د ك��رد: برخ��الف آنچه 
برخ��ي رس��انه هاي غرب��ي ط��ي روزه��اي 
اخي��ر مدعي ش��ده و مصادره ب��ه مطلوب 
 كرده ان��د، اساس��ا اي��ران و اروپ��ا مي توانند 
در راس��تاي سياس��ت اصولي و خردمندانه 
جمهوري اسالمي ايران و در تمام موضوعات 
دوجانبه، منطقه ي��ي و بين المللي گفت وگو، 
تبادل نظ��ر و رايزني )و نه الزام��ا مذاكره به 
معناي سياسي و حقوقي آن( داشته باشند. 
بي تردي��د اين امر، موض��وع جديد و غريبي 
نيس��ت؛ اما اين ادعاها و سخن گفتن از يك 
نوع توافق براي انج��ام مذاكره همراه با يك 
س��از و كار و چارچوب قطعي در موضوعات 

مشخص را تاييد نمي كنيم. 

سخنگوي وزارت امور خارجه يادآور شد: 
اي��ران ط��ي دهه هاي گذش��ته و در مقاطع 
مختل��ف و براس��اس اصول كل��ي حاكم بر 
سياس��ت خارجي خود و با تكي��ه بر اصول 
عزت، حكمت و مصلحت همواره با بسياري 
از كش��ورهاي منطقه، همس��ايگان و ديگر 
كش��ور هاي پيراموني و اروپاي��ي گفت وگو، 
تعامل و تبادل نظر داشته است، چه در دوران 
موس��وم به مذاك��رات انتقادي ت��ا در دوران 
پ��س از آن يعني دوران مذاك��رات جامع و 
فراگير و س��ازنده اين نشس��ت و برخاست و 
رايزني و گفت وگو ها ادامه داش��ته و مي تواند 
در مناس��بات دو و چندجانب��ه طبق مصالح 
كلي نظ��ام ادامه داش��ته باش��د ولي قطعا 
اي��ن گفت وگو ها هيچ ارتباط و ش��باهتي به 
نوش��ته ها و سخن س��رايي هاي اخير برخي 

رسانه هاي غربي نداشته و نخواهد داشت.

دادس��تان تهران مطالبه ج��دي مردم از 
دس��تگاه قضايي مبني بر برگزاري محاكمه 
سريع و علني آشوبگران خيابان پاسداران را 
انتظاري بجا دانست و گفت: پرونده هاي اين 

دسته از متهمان به زودي پايان مي يابد. 
اطالع رس��اني  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
دادس��راي عمومي و انقالب ته��ران، عباس 
جعفري دولت آب��ادي در بيس��ت و نهمي��ن 
جلس��ه ش��وراي معاونان دادس��راي تهران 
درباره موضوع آش��وب هاي منطقه پاسداران 
تهران افزود: ريش��ه اين آشوب ها به گذشته 
و دو اتفاق قبلي شامل تجمع گروهي از يكي 
فرق��ه خاص مقابل زندان اوين و اجتماع آنها 
در منطقه پاس��داران باز مي گردد كه تجمع 
مقاب��ل اوين با آش��وب هاي دي  ماه امس��ال 

تالقي زماني داشت. 
وي ادام��ه داد: با تدبير وزارت كش��ور و 
هم��كاري نهادهاي امنيتي و پليس با عوامل 
دوحادثه قبلي مدارا شد و با توجه به همزماني 
اين اتفاقات با سالروز پيروزي انقالب، تدبير بر 
اي��ن بود كه تا حد امكان درگيري رخ ندهد، 
اما اين برخورد همراه با مدارا موجب افزايش 
جسارت افرادي شد كه با انتساب خود به يك 
فرقه خاص در منطقه پاسداران تجمع كرده و 
با حركات غيرمتعارف نسبت به تخريب اموال 

و ايجاد مزاحمت براي مردم اقدام كردند. 
دادس��تان تهران درباره عل��ت درگيري 
آش��وبگران منطقه پاس��داران ب��ا پليس به 
دس��تگيري يكي از اين افراد توس��ط پليس 
اش��اره كرد ك��ه بهانه يي ب��راي تجمع آنان 
درمنطقه و ارتكاب برخي جرايم و جنايات از 
جمله شهادت سه مامور نيروي انتظامي شد 

و در اين باره گفت: رويكرد ابتدايي پليس در 
مقابل اين افراد مدارا بود؛ چون پليس قدرت 
مقابله را داش��ت؛ لذا پس از تصميم شوراي 
تامين بر برخورد با اقدامات مجرمانه اين افراد، 

ظرف زمان كمي متهمان دستگير شدند. 
وي با اش��اره به اقدامات دادسراي تهران 
در م��ورد آش��وب ها در منطقه پاس��داران و 
ضمن تش��كر از مددي و امين  ناصري دو نفر 
از معاونان دادس��راي تهران به لحاظ حضور 
در صحن��ه و مديري��ت وضعي��ت، عملكرد 
دادستاني در مديريت اين حادثه را تجربه يي 
مفيد خواند كه براي رويدادهاي مشابه قابل 
بهره برداري است.  جعفري دولت آبادي تصريح 
ك��رد: حجم ناامن��ي حاصل از اي��ن حادثه، 
برخورد قاطع و سريع دادستاني را مي طلبيد 
و لذا فرداي آن روز هفت معاون دادس��تان و 
سي قاضي بسيج ش��دند كه تحقيق از كليه 
متهمان و تعيين تكليف آنها را در همان روز 
به دنبال داش��ت.  دادستان تهران با اشاره به 
برگزاري جلسات متعدد با پليس و نهادهاي 
امنيتي و همچنين پيگيري هاي دادس��تاني 
تهران براي س��رعت بخش��يدن به تحقيقات 
درب��اره نتيجه اي��ن پيگيري ها اظه��ار كرد: 
تحقيقات پليس ظرف روزهاي اخير به پايان 
رس��يده و وزارت اطالعات نيز در حال انجام 
تحقيقات تكميلي است.  جعفري دولت آبادي 
اق��دام ديگر دادس��تاني ته��ران در مديريت 
پرون��ده ناآرامي ها پاس��داران را حضور يكي 
از معاون��ان خود در بيمارس��تان هاي اطراف 
براي شناس��ايي مجروح��ان حادث��ه اعم از 
م��ردم عادي، مام��وران و متهمان اعالم كرد 
و اف��زود: اين اقدام موجب ش��د رقم دقيقي 

از مجروحان حادثه و وضعيت آنها به دس��ت 
آيد.  دادس��تان تهران همچنين از اعزام يكي 
از معاونان دادس��را به منطقه پاسداران براي 
ارزيابي ميزان خس��ارات وارده به مردمي كه 
آشوبگران در جريان تعقيب پليس و پيش از 
آن به منازل آنها وارد شده بودند، خبر داد كه 
منتهي به ارائه شكواييه از سوي برخي مالكان 

منازل به دادستاني تهران شد. 
جعفري دولت آب��ادي از ديگ��ر اقدام��ات 
دادس��را در اين خصوص را بازديدهاي مكرر 
قضات ناظر از زندان عنوان و اظهار كرد: شب 
اول حادثه، سه نفر از سرپرستان دواير نظارت 
تا س��اعت س��ه و نيم نيمه ش��ب با متهمان 
مالقات كردند. روز پنج شنبه )1396/12/3( 
دادستان تهران در زندان حضور يافت و پس 
از آن نيز بازديد قضات ناظر از متهمان به طور 
منظم انجام مي ش��ود؛ ضمن اينكه در جهت 
حف��ظ حقوق متهم��ان به تم��ام خانواده ها 
اطالع رس��اني شده و مس��اعدت هاي الزم به 

متهمان مورد توجه قرار گرفته است. 
وي مطالبه جدي مردم از دستگاه قضايي 
درب��اره متهم��ان پرونده آش��وب در منطقه 
پاس��داران را محاكمه سريع و علني متهمان 
دانس��ت و اي��ن مطالب��ه را از آن جهت كه 
عده يي جرات يافته ان��د در پايتخت به مردم 
و ماموران حمله كنند، انتظاري بجا دانس��ت 
و اف��زود: البت��ه چنين جس��ارتي ناش��ي از 
ضعف دستگاه هاي امنيتي و انتظامي نبوده؛ 
بلكه ريش��ه در تصميم شوراي تامين دائر بر 
جلوگيري از درگيري داشته است؛ اما آنجا كه 
به ارتكاب جنايت تبديل  شد، برخورد جدي 

ضرورت يافت. 

دادس��تان تهران با اظهار اميدواري مبني 
بر اينكه تحقيقات پرونده هاي اين دس��ته از 
متهمان به زودي پايان يابد، از معاونان دادسرا 
خواس��ت در اين رابطه به قضات دادس��راي 
شهيد مقدس مساعدت كنند تا پرونده هاي 

معد محاكمه به دادگاه ارسال شود. 
براي  امنيت  جعفري دولت آبادي وج��ود 
مردم را به مثابه هوا حياتي دانست و تسريع 
در محاكمه را زمينه س��از بازگش��ت امنيت 
ب��ه ش��مار آورد و ضمن تش��كر از »محمد 
شهرياري« سرپرست دادس��راي جنايي كه 
در اقدام جهادي ظرف 48س��اعت تحقيقات 
پرونده ش��هادت ماموران ناج��ا در كالنتري 
پاس��داران را به سرانجام رس��اند و پرونده را 
با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال كرده 
است، گفت: تحقيقات دادستاني تعطيل  بردار 
نيس��ت و بايد بس��يجي وار خدم��ت كرد و 
معاوناني ك��ه اين گونه جهادي كار مي كنند، 

قابل قدرداني هستند. 
دادس��تان تهران با اشاره به برنامه ريزي 
دادسراي تهران از ارسال حداقل 20 پرونده 
اتهامي ب��ه دادگاه ظرف 10روز آينده خبر 
داد و ب��ا اعالم اينكه دادس��تاني در مقابل 
آزم��ون بزرگي قرار گرفته اس��ت و اگرچه 
آش��وب هاي فتنه س��ال 1388 را پش��ت 
س��ر گذاش��ته ايم؛ اما در اين ح��د نبود كه 
منطقه يي از ش��هر به ناامني كشيده شود و 
به ماموران ناجا به طرز وحش��يانه يي حمله 
گردد، افزود: س��رعت، دقت و قاطعيت در 
برنامه كاري دادستاني است و در عين حال 
معتقد به رعايت حقوق متهمان هس��تيم؛ 

اگرچه كه مرتكب جنايت شده اند

اخبار سرمقاله

  بانكداري رفاقتي و گذر از اقتصاد سنتي

 حس��ن روحاني پس از يك دوره رياست جمهوري 35سال حضور در مناصب 
حس��اس مديريتي كشور و باتوجه به تحصيالت حوزوي و همچنين حقوق عمال 
به يك س��خنران زبردس��ت بدل شده اس��ت كه به خوبي مي داند با چه اشاره يي 

مفهوم هاي بسيار عميق را به مخاطبان اصلي اش برساند. 
روحاني روز گذش��ته در مجمع س��االنه بانك مرك��زي، از اصطالح بانكداري 
رفاقتي اس��تفاده كرد ولي بدون توضيحي از آن گذش��ت تا هركسي از ظن خود 
اين اصطالح مهم را تفسير كند. گروهي به ياد نحوه تاسيس بانك ها و مجوزهايي 
كه بعضي بانك ها و موسس��ات اعتباري گرفتند )و البته بعضي نگرفتند( افتادند 
و گروهي س��از و كارها و مناس��بات دروني بانك ها را به خاطر آوردند. بعضي نيز 
اين اصطالح را به رفاقت بين بانك ها و وام هاي ضربدري هر بانك به شركت هاي 
زيرمجموعه بانك هاي ديگر تعميم دادند و بعضي وابس��تگي بانك ها به نهادهاي 

قدرت را در ذهن تداعي كردند. 
مهم نيست چه تفسيري از اصطالح بانكداري رفاقتي مي كنيم، با هر تفسيري 
بايد بپذيريم كه بانكداري ايران بيمار اس��ت. بنيان اوليه بس��ياري از اين بانك ها 
براس��اس اصول بانكداري علمي و به روز دنيا گذاشته نشده است. به همين دليل 
در اي��ام تحريم كه اتفاقا مصادف با تحوالت مهمي در نظام بانكداري جهاني بود 
عمال بانك هاي ايران به خواب فرو رفتند و نتوانستند با تحوالت روز همراه شوند. 
پ��س از برجام بس��ياري از فع��االن اقتصادي و همچنين رس��انه ها اين بحث 
را مط��رح مي كردند كه اگر برجام تحريم هاي بانكي را برداش��ته اس��ت پس چرا 
امكان بس��ياري از فعاليت ها وجود ندارد. واقعي��ت اين بود كه برجام صرفا اجازه 
همكاري ب��ه بانك هاي ايراني را داد اما اجباري ب��راي بانك هاي غيرايراني براي 
پذيرش بانك هاي كش��ور ما نبود. جريمه هايي ك��ه بانك هاي همكاري ايراني در 
اي��ام تحريم پرداخته بودند و همچنين س��اختار ناكارآمد بانك هاي كش��ور عمال 
ريس��ك همكاري با ايران را افزاي��ش داد. بانك هايي نيز كه حاضر به همكاري با 
ايران بودند عمال بانك هاي متوسط و كوچك محسوب مي شدند و ايران جذابيت 

كافي براي جذب بانك هاي بزرگ جهان را نداشت. 
واقعيت ها را بايد پذيرفت. سيستم گزارش دهي بانك ها هنوز با استانداردهاي 
جهان��ي فاصله دارد. ال��زام بانك ها به رعايت قواع��د IFRS در صورت هاي مالي 
95 م��ورد تاكيد ب��ود اما هنوز با رعاي��ت كامل آن فاصله زي��ادي داريم. بعضي 
قواعد جديد اتفاقا در همان ش��رايط تحريم به ش��دت براي نظام بانكي كش��ور و 
كارآم��دي آن مفيد بود اما امروز تعداد محدودي مي توانند اين قواعد مانند بازل 
3 را اجراي��ي كنن��د. اتفاقا بازل 3 كه ناظر بر ممنوعي��ت ورود بانك هاي تجاري 
به فعاليت هاي غيرمتداول بانكي اس��ت مي توانس��ت در همين سال ها بسياري از 
مش��كالت بانكي كش��ور را حل كند. همين ش��رايط باعث شده موسسات مطرح 
رتبه بندي نتوانند رتبه ريسك ايران را مشخص كنند و تا زماني كه اين ريسك از 
س��وي نهادهاي معتبر مشخص نشود، بانك هاي مطرح جهان حاضر به همكاري 
با ما نيس��تند. طبيعتا وقتي نظام بانكي با چالش روبه رو باش��د مشكالت تجارت 

خارجي و هزينه هاي باالي تجارت را خواهيم داشت. 
بح��ث بانكداري رفاقتي ناظر بر يك واقعيت بزرگ اس��ت، بانك هاي ايراني 
به سبك بسياري از شركت هاي ما به صورت سنتي عمل مي كنند در حالي كه 
از آنها انتظار رقابت در عرصه جهاني را داريم. گذر از اقتصاد س��نتي به اقتصاد 
مدرن در كش��ورهاي مختلف هميش��ه يك چالش بوده است اما در ايران اين 
فاصله هم زياد اس��ت و همزمان تغييرات به صورت تكانه يي و بسيار شديد رخ 
خواهد داد. ديدگاه س��نتي در ايجاد و مديريت بانك هاي ما دخيل بوده اس��ت 
اما امروز س��اختار مديريت بانك��ي جهان ديگر پذيراي آن نيس��ت. اگر امروز 
تغيير رخ ندهد در آينده يي نه چندان دور تغييرات با س��رعت بس��يار جديدي 
رخ خواه��د داد. تكنولوژي ه��اي جديد مانند بالكچي��ن بانكداري امروز جهان 
را نيز به چالش كش��يده اس��ت و آينده پژوهان مي گويند در دهه آتي اتفاقات 
مهمي براي نظام بانكي جهان رخ خواهد داد. براي مثال تنها حذف س��وييفت 
با اس��تفاده از بالكچين براي تغيير بسياري از مناسبات كافي است. حال تصور 
كني��د اي��ن اتفاق با نظام بانكي ما كه به مراتب از نظ��ام بانكي جهاني عقب تر 

است چه خواهد كرد. 
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قائم مقام بانك مركزي خبر داد 

تدوين بسته ۱۹ بندي بازار پول
 صفحه 4 

انتقاد رييس جمهوري از بانك هاي رفاقتي

بانك ها بايد مدرن و اسالمي 
باشند نه رفاقتي و غيرشفاف

 صفحه 8 

جهان

 روياي ديرينه 
صندوق اروپايي پول

7

قاسمي در واكنش به انتشار اخبار آغاز مذاكرات با اروپا: 

مانعي براي رايزني ايران و اروپا وجود ندارد

دادستان تهران: 

دادگاه متهمان پرونده خيابان پاسداران علني برگزار مي شود

رنا
: اي

س
عك

 حسن روحاني پس از يك دوره رياست جمهوري 
35سال حضور در مناصب حساس مديريتي كشور 
و باتوج��ه به تحصيالت حوزوي و همچنين حقوق 
عمال به يك سخنران زبردست بدل شده است كه 
به خوبي مي داند با چه اشاره يي مفهوم هاي بسيار 
عمي��ق را به مخاطبان اصلي اش برس��اند. روحاني 
روز گذش��ته در مجمع س��االنه بان��ك مركزي، از 
اصطالح بانكداري رفاقتي استفاده كرد ولي بدون 
توضيحي از آن گذشت تا هركسي از ظن خود اين 
اصطالح مهم را تفس��ير كند. گروهي به ياد نحوه 
تاس��يس بانك ها و مجوزهايي ك��ه بعضي بانك ها 
و موسس��ات اعتب��اري گرفتن��د )و البت��ه بعضي 

نگرفتند( افتادند...

گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 
مركز آمار ايران نرخ بيكاري فصل پاييز امسال 
را 11.9درص��د اعالم كرده كه هر چند نش��ان از 
كاهش جزئي بيكاري در مقايس��ه با فصل مش��ابه 
س��ال گذشته دارد اما روند اميدبخشي از بازار كار 
ايران را نش��ان نمي دهد. گرچ��ه دولت وعده هاي 
بسياري در حوزه اش��تغال داده اما هنوز آمارها از 
فضاي راكد بازار كار ايران حكايت مي كند. در اين 
ميان تمام چش��م ها به دستان دولت دوخته شده 
تا ش��ايد ب��ا معجزه يي وضعيت اش��تغال را اندكي 
س��امان دهد. اما روند آمار بيكاري در س��ال هاي 
اخي��ر حاكي از ناتوان��ي دولت در ايجاد اش��تغال 
بيشتر در بازار كار ايران است. دولت معموال مساله 
اشتغال زايي را در قالب تسهيالت پيش بيني شده 

براي اين منظور مي بيند ...

   بانكداري رفاقتي
 و گذر از اقتصاد سنتي

بن بست سياست هاي اشتغالي

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 3  

صنعت، معدن و تجارت

14

مرز ورشكستگي آبي
»م��رز بح��ران كم آب��ي در كش��ور را رد و ب��ه مرز 
ورشكس��تگي رس��يده ايم.« اين موضوعي ب��ود كه روز 
گذش��ته در همايش بزرگداش��ت روز ملي آب از سوي 
فعاالن محيط زيست مطرح شد. بنا به اظهارنظر آنها، در 
شرايط ورشكستگي، منابع قابل جبران و بازگشت نيست، 
اما در بحران ممكن است سيستم به حالت قبل برگردد. 
در ورشكستگي احياپذيري كامل ممكن نيست. بنابراين 
بايد شرايط را بپذيريم و در كنار احيا و سازگاري، تغيير 
نوع نگرش الزم اس��ت. اينكه آب نيست را بايد  بپذيريم 
و اين تغيير نگرش اس��ت. همچنين به گفته آنها، مدل 
اقتصادي حاكم بر كش��ور يا دولت پولدار در اين شرايط 
جوابگو نيست و اگر تعادل بخشي را به خود مردم واگذار 
كنيم شايد نتيجه بهتري از راهكارهاي دولتي بگيريم. از 
آن س��و، رييس پارلمان بخش خصوصي، ضرورت تمركز 
دولت و بخش خصوصي ب��ر بهره وري منابع آب را مورد 
تاكيد قرار داد. سازمان ملل متحد در گزارش سال 2016 
خود، بح��ران بي آبي را فاجعه بعدي در آينده خاورميانه 
دانس��ت؛ اين سازمان هش��دار داده بود كه كمبود آب و 
س��اختارهاي ضعيف مديريتي مربوط به آن مي تواند به 
يكي از علل اصلي كشمكش و درگيري ميان كشورها و 

اختالفات منطقه يي تبديل شو د...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير



 امروزه ارتباطات ابزاري براي تس�هيل رواج 
تروريس�م ش�ده است؛ايس�نا| مع��اون حقوقي 
رييس جمهور گفت: تس��هيل ارتباطات وس��يله يي 
براي رون��ق تجارت بود ولي درح��ال حاضر ابزاري 
براي تس��هيل تروريس��م در فضاي مجازي و واقعي 
ش��ده و در واقع در خدمت يك هدف بالعكس قرار 

گرفته است. 
لعيا جنيدي در همايش بين المللي »ابعاد حقوقي- 
جرم شناختي تروريس��م« كه در دانشكده حقوق و 
علوم سياسي دانش��گاه عالمه طباطبايي برگزار شد 
با ارائه تعريفي از تروريس��م اظهار كرد: تروريسم را 
مي توان نوعي از خشونت براي ايجاد ارعاب در افراد 
غيرنظامي دانست. اين اصل در مدنيت بشري عوض 
شد و انسان ها به نقطه يي از خرد رسيدند كه بايد با 
گفت وگو موضوع��ات را حل كنند و اگر با گفت وگو 
به جايي نمي رس��ند بايد اختالف خود را به مراجع 

ديگري به عنوان بي طرف ببرند. 
 همه ۲۱تروريس�ت داعش�ي كه آخرين بار 
وارد كشور شدند، كشته يا اسير شدند؛ميزان| 
جانشين نيروي زميني سپاه گفت: به لحاظ اشراف 
اطالعاتي خوبي كه هم در مرز هاي جنوب ش��رق و 
هم در مرز هاي شمال غرب كشور ايجاد شده خيلي 
از نيرو هاي تروريس��ت يا اشرار اساسا نمي توانند به 
مرز ها برسند. س��ردار »علي اكبر پورجمشيديان« با 
بيان اينكه اقتدار نيرو هاي زميني سپاه در مرز هاي 
كش��ور نسبت به گذشته شرايط را بسيار تغيير داده 
اس��ت، اظهار كرد: به لحاظ اشراف اطالعاتي خوبي 
ك��ه هم در مرز هاي جنوب ش��رق و هم در مرز هاي 
ش��مال غرب كش��ور ايجاد ش��ده خيلي از نيرو هاي 
تروريست يا اشرار اساسا نمي توانند به مرز ها برسند. 
 اختالفات عرب ها با ايران سياس�ي است نه 
مذهبي؛ايس�نا| نايب رييس جنبش نهضت تونس 
با اشاره به اينكه »اختالفات كشورهاي عربي با ايران 
سياس��ي است« گفت كه بزرگان اهل سنت و شيعه 
باي��د اين اختالفات را حل كنن��د. به گزارش پايگاه 
خب��ري مأرب، پ��رس عبدالفتاح م��ورو نايب رييس 
جنب��ش نهضت تونس و نايب رييس پارلمان تونس 
در كنفرانسي كه به مدت 2روز در استانبول برگزار 
ش��د، اظهار كرد: اختالفات كشورهاي عربي با ايران 
سياس��ي اس��ت و ديني يا فرقه يي نيست. او افزود: 
منطق حكم مي كند كه علماي ش��يعه و اهل سنت 
ب��ه جاي جنگ ه��اي مذهب��ي ام��ور را مديريت و 

مشكالت را حل كنند. 
 اب�الغ احكام جديد در وزارت كش�ور؛ايلنا| 
وزي��ر كش��ور در جلس��ه ش��وراى معاون��ان وزارت 
كش��ور احكام طالبى، رييس جدي��د مركز مديريت 
عملكرد و بازرس��ي و خانم نظرى مشاور جديد امور 
بان��وان و خانواده وزارت كش��ور را به آنها ابالغ كرد.  
رحمانى فضل��ى در ادامه س��خنان خود ب��ا تاكيد بر 
حفظ بيت الم��ال افزود: اموالي ك��ه از پول و منابع 
بيت المال تهيه مي ش��ود بايد به طور حساس از آن 
مراقبت ش��ود. در اين خصوص نيز معاونت توسعه و 
منابع انسانى وزارت كشور، اقدامات الزم را در رابطه 
ب��ا حفظ و اس��تفاده صحيح از ام��وال بيت المال در 
تمامى حوزه هاى زيرمجموع��ه اين وزارتخانه انجام 

دهد. 
 تذكرات نمايندگان، از تذكر بر كاهش س�ن 
مديران اجرايي تا سوال از روحاني؛ايرنا| جمعي 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در تذكراتي 
خواهان كاهش س��ن مديران اجرايي كش��ور، انجام 
سفرهاي استاني رييس جمهوري به شهرستان هاي 
اس��تان ته��ران و تغيير مديريت منطق��ه آزاد ماكو 
توس��ط وزير اقتصاد ش��دند. محمد عزيزي نماينده 
ابهر نيز در مجلس در تذكري خطاب به هيات رييسه 
مجلس گفت: چرا اجازه نمي دهيد طرح اس��تيضاح 
وزرا انجام شود، براساس ماده 222 آيين نامه داخلي 
وقتي 10 نفر نماينده طرح استيضاح را امضا كنند، 
هيات رييسه بايد بالفاصله استيضاح را به كميسيون 
تخصصي ارجاع كند. كميسيون هم بايد ظرف يك 
هفته آن را به صحن ارجاع دهد و وزير هم 10 روز 

فرصت پاسخگويي دارد. 
 مخالف�ت مجل�س با ح�ذف آراي ممتنع در 
راي گيري؛تع�ادل| نماين��دگان مجلس ش��وراي 
اس��المي با حذف آراي ممتنع از سيستم راي گيري 
مجل��س مخالف��ت كردن��د. در يك��ي از م��واد اين 
طرح آمده اس��ت: تع��داد آراي ممتن��ع از مجموع 
راي نمايندگان كس��ر ش��ود و مبناي تصويب يا رد 
كليه مصوبات و تصميمات، كس��ب نص��اب قانوني 
از مجم��وع آراي مخالف و موافق باش��د. نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي با 70 راي موافق، 130 راي 
مخال��ف و 10 راي ممتنع از 220 نماينده حاضر با 
اي��ن م��اده مخالفت كردند، از اي��ن رو آراي ممتنع 
همانند قبل در سيستم راي گيري مجلس به حساب 

مي آيد. 
 فرافكن�ي مش�كل حكومت بحري�ن را حل 
نخواه�د كرد؛العالم| بهرام قاس��مي س��خنگوي 
وزارت ام��ور خارجه ضمن رد بيانيه وزارت كش��ور 
بحري��ن و ادعا هاي واهي و تكراري مطرح ش��ده در 
آن عليه نهادهاي كش��ورمان افزود: فرافكني و طرح 
سناريوهاي تكراري و اتهام هاي بي اساس به ديگران 
مش��كل حكومت بحرين با ش��هروندان خود را حل 
نخواه��د كرد و ما ب��ار ديگر به مقام ه��اي بحريني 
توصيه مي كنيم به جاي تشديد رويكردهاي امنيتي 
و پليس��ي، زمينه را براي تعامل و گفت وگو با مردم 

خود فراهم كنند. 
 طرح تش�ديد مج�ازات اسيدپاش�ي اعالم 
وصول ش�د؛ايلنا| محمدعلي وكيلي در نشس��ت 
علن��ي ديروز مجلس ش��وراي اس��المي پن��ج فقره 
طرح به صورت عادي را اعالم وصول كرد. براس��اس 
اعالم اين عضو هيات رييس��ه مجلس، طرح تشديد 
مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از 
آن، طرح اصالح قان��ون تابعيت، طرح اصالح قانون 
تعيين محدوده حوزه هاي انتخابيه مجلس ش��وراي 
اسالمي، طرح استمهال ۵ ساله مستخدمين رسمي 
موسسين و شركت هاي دولتي و طرح شوراي عالي 
اس��تان ها با عنوان اصالح م��اده 71 قانون مديريت 

خدمات كشوري اعالم وصول شد. 
 جابري انص�اري وارد »دمش�ق« ش�د؛مهر| 
حس��ين جابري انصاري دستيار ارش��د وزير خارجه 
در امور ويژه سياس��ي و مذاكره كننده ارش��د ايران 
در مذاك��رات بين المللي صلح س��وريه صبح ديروز 
)يك ش��نبه( در راس هياتي وارد دمش��ق پايتخت 
س��وريه ش��د. جابري انصاري، در ديدار با مسووالن 
عالي رتبه سوريه، پيرامون آخرين تحوالت روندهاي 
آس��تانه و ژن��و و نتايج كنفران��س گفت وگوي ملي 
سوريه در سوچي، گفت وگو و تبادل نظر خواهد كرد. 

روي موج خبر

نمايندگان به سوال از وزير كشور درباره امالك نجومي راي منفي دادند

فرار »رحماني فضلي« از كارت زرد مجلس

در جلسه شوراي عالي اشتغال انجام شد 

بررسي مهم ترين طرح هاي دولت براي ايجاد اشتغال در سال ۱397
جلسه ش��وراي عالي اشتغال به رياست حسن 
روحاني تشكيل ش��د و در آن مهم ترين برنامه ها 
و طرح ه��اي دولت براي ايجاد اش��تغال پايدار در 
س��ال 1397 مورد بح��ث و تصميم گي��ري قرار 
گرفت. جلس��ه يي كه در آن بررس��ي راهبردهاي 
اجرايي براي تحقق اهداف از پيش تعيين ش��ده 
در حوزه اشتغال زايي در دستور كار قرار گرفت و 
حاضران در اين نشس��ت ابعاد و زواياي گوناگون 

آن را بررسي كردند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« ب��ه نق��ل از پاي��گاه 
اطالع رساني رياس��ت جمهوري، در جلسه شوراي 
عالي اش��تغال طرح اصالح بافت هاي فرس��وده و 
بازآفرين��ي ش��هري و همچنين نوس��ازي ناوگان 
حم��ل و نقل جاده يي و درون ش��هري مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت. 
در اي��ن راس��تا موضوع اعطاي تس��هيالت به 

توس��عه گرها مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و 
مقرر گردي��د بانك مركزي نح��وه تامين مالي و 

شيوه اعطاي تسهيالت را تنظيم و ارائه كند. 
پيش بين��ي مي ش��ود از مح��ل اج��راي طرح 
نوسازي بافت هاي فرس��وده به ازاي حداقل 100 
ه��زار واحد مس��كوني جديد، س��االنه 280 هزار 

شغل جديد ايجاد شود. 
در اين جلسه همچنين مقرر گرديد وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هاي اجرايي، اعتبارات موردنياز اجراي 
طرح ه��اي زيربنايي و روبناي��ي خود در ارتباط با 
بازآفريني شهري را اولويت بندي كرده و براساس 
اين اولويت ها منابع مورد نياز را اختصاص دهند. 
در جلسه شوراي عالي اشتغال موضوع اشتغال 
در حوزه فضاي مجازي و موانع موجود در توسعه 
اين حوزه و همچنين بهبود فضاي كس��ب و كار 
تخصصي در حوزه فضاي مجازي هم مورد تاكيد 

قرار گرفت در اين راستا وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
مكلف ش��دند موانع موجود در اين مسير ازجمله 
قوانين مالياتي، تش��ريفات و ثبت را مورد بررسي 
ق��رار داده و راهكاره��اي الزم را ب��راي رفع اين 

موانع، پيگيري كنند. 
پيش بيني مي ش��ود در س��ال 97، 100 هزار 
ش��غل در حوزه فناوري اطالعات و فضاي مجازي 
ايجاد ش��ود. همچنان كه در سال جاري نيز 100 

هزار شغل در اين حوزه ايجاد شده است. 
در زمينه طرح »آموزش در محيط واقعي كار« 
ني��ز مقرر گرديد افرادي ك��ه در طرح آموزش در 
محي��ط واقعي كار وارد مي ش��وند اعم از كارپذير 
و آموزش دهن��ده، مورد حمايت ق��رار گرفته و تا 
يك س��ال مي توانن��د ب��دون پرداخت ح��ق بيمه 

فعاليت نمايند. 

124 نماينده مجلس سوالي كه محمود صادقي 
به همراه 1۵ نماينده ديگر از وزير كش��ور پرسيده 
بود را وارد ندانس��تند تا پرونده س��والي كه از طرح 
آن بيش از يك س��ال گذش��ته بود، بسته شود. آنها 
از وزير كشور پرس��يده بودند ابتدا چرا در پيگيري 
موضوع »امالك نجومي« تعلل مي كند، دليل ارجاع 
پيگيري اين پرونده به كس��ي كه نام او در فهرست 
سازمان بازرس��ي كل كشور وجود دارد، چه بوده و 
در آخر با چه استداللي معاون سازمان شهرداري ها 
و دهياري ه��ا را ك��ه ب��ه اعتقاد اي��ن نمايندگان از 
مديران خوش��نام و پاكدس��ت ب��وده و درخصوص 
تخلفات شهرداري موضع انتقادي داشته را از سمت 

خود بركنار كرده است. 

 وزير كشور و پاسخگويي؟
 س��ه س��والي كه آب��ان ماه س��ال گذش��ته به 
هيات رييس��ه مجلس ارجاع ش��د، اما با اس��تنكاف 
وزير كش��ور از حض��ور در مجلس براي پاس��خ به 
اين س��واالت، طرح��ش تا به ديروز طول كش��يده 
بود، رحماني فضلي گفت ك��ه دليل عدم حضورش 
انتخاب��ات  ب��ا  آن  مجل��س همزمان��ي ط��رح  در 
رياس��ت جمهوري بوده است. او در اين باره توضيح 
داد: »در اي��ام تبليغ��ات انتخاباتي در كميس��يون 
مربوط��ه مطرح ش��د و از آنجا كه تالش داش��تيم 
در جريان اين س��وال وزارت كشور و مجلس دچار 
خدش��ه نشود از نمايندگان تقاضا كردم پاسخگويي 

به اين سوال را به زمان ديگري موكول كنيم.«
اما اي��ن توضي��ح مورد قب��ول نماين��ده اصلي 
س��وال كننده نب��ود. محمود صادقي ك��ه طراح اين 
س��وال بود، با انتقاد از تاخير وزير در پاس��خگويي 
گفت كه س��وال او به آبان سال گذشته برمي گشته 
كه بيش از يك س��ال به تاخير افتاده و وزير كشور 
از حض��ور و پاس��خگويي در كميس��يون خودداري 
كرده اس��ت، اين در حالي اس��ت كه براساس اصل 
88 قانون اساس��ي وزير نبايد بيش از 10 روز سوال 

را به تاخير بيندازد. 
ب��ه گفت��ه صادق��ي، مطابق گزارش سرپرس��ت 
هيات بازرس��ي سازمان بازرس��ي كل كشور باتوجه 
به تخلفات ص��ورت گرفته و امالك و اراضي كه در 
كاربري ه��اي مختل��ف تجاري، اداري، مس��كوني و 
خدماتي متعل��ق به اموال عمومي در متراژي جمعا 
ب��ه ميزان يك ميليون و 30هزار مترمربع با تخفيف 
۵0درصدي قيمت كارشناس��ي و ارزيابي غيرقانوني 
با احتس��اب ميانگين هر مترمربع 20 ميليون ريال 
منج��ر به تضيي��ع اموال عمومي ش��هرداري تهران 

بيش از 22 هزار ميليارد شده است. 
اي��ن نماين��ده مجل��س در ادامه نط��ق خود به 
وظيفه ي��ي كه هي��ات دولت درباره اي��ن پرونده به  

عهده وزارت كشور گذاشت، اشاره كرد كه به اعتقاد 
او اين وزارتخانه با وجود اختيارات گس��ترده قانوني 
براي نظارت بر شهرداري ها، در بررسي اين موضوع 

تعلل كرده است. 
تاكي��د صادقي ماده 82 مكرر قانون تش��كيالت 
وظايف ش��وراها رس��يدگي به تخلفات ش��هرداران 
بود كه براس��اس آن تخلفات ش��هرداران در هيات 
رس��يدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور 
بررس��ي مي ش��ود. نماين��ده ته��ران در مجلس در 
بخش��ي ديگر از صحبت هايش تالش وزارت كشور 
براي پس گرفتن س��وال را مورد توجه قرار داد كه 
براس��اس اظهارات او مسووالن به جاي پاسخگويي 
به س��وال نمايندگان با آنها وارد البي مي ش��وند و 
مي خواهن��د با مذاكره و دادن امتياز آنها را منصرف 
كنند ك��ه به اعتقاد او اين اقدام پديده يي ناپس��ند 
بوده و باعث س��قوط مجلس از ص��در امور به ذيل 

امور شده است. 

 ابزار نظارت ندارم
ام��ا وزير كش��ور س��وال از خود در اي��ن باره را 
بي مورد مي دانس��ت؛ چراكه معتقد ب��ود وزارتخانه 
متبوع��ش اب��زار الزم ب��راي كنترل ش��هرداري ها 

را ن��دارد. رحماني فضل��ي گف��ت ك��ه نظ��ارت بر 
شهرداري ها يكي از دغدغه هاي وزارت كشور است. 
اما ش��هرداري ها دچار تنوع، تعدد و تراكم قانون از 
بدو تش��كيل تاكنون هس��تند و اين قوانين تنقيح 
نش��ده اس��ت، عالوه بر اينكه ش��هرداري يك نهاد 
عمومي غيردولتي به حس��اب مي آيد و مس��تقيما 

تحت نظارت دستگاه هاي حاكميتي نيست. 
او براي اين استدالل خود توضيح داد: به عنوان 
مثال من حكم ش��هرداران را امضا مي كنم اما در 

نظارت، عزل و برخورد با آنها اختياري ندارم. 
ب��ه اعتق��اد رحماني فضلي اي��ن وضعيت براي 
ش��هرداري تهران شديد تر اس��ت؛ چراكه در مورد 
ته��ران قانونگذار اختيارات ويژه يي به ش��هرداري 

داده و نظ��ارت وزارت كش��ور به ص��ورت حداقلي 
نس��بت به ش��هرداري  هاي ديگر شهرهاست. وزير 
كش��ور گف��ت ك��ه در دوره قبل باتوج��ه به روال 
قانوني، 30 شهردار و 13۶ نفر از اعضاي شوراهاي 
ش��هر از س��وي اين وزارتخانه عزل ش��ده اند؛ اما 
در بحث رس��يدگي به تخلف��ات طبق تبصره يك 
ماده 2، ش��هرداري تهران اس��تثنا شده است. در 
واقع در قوانين زيادي ش��هرداري تهران مستثني 
شده اس��ت و اين طور نيس��ت كه كسي اهمال يا 

اعمال نظر كند. 
اما بخش��ي از انتقادها از عملكرد وزير كش��ور 
در اين باره به رابطه دوس��تي او با شهردار پيشين 
تهران بازمي گشت كه به اعتقاد برخي نمايندگان 

اي��ن رابطه باعث ع��دم پيگيري ج��دي تخلفات 
قاليباف در دوره مديريتش از سوي رحماني فضلي 
ش��ده اس��ت. رحماني فضلي ضمن تاييد س��ابقه 
دوس��تي خود با قاليباف كه ب��ه گفته او در زمان 
جنگ و در مس��ير انقالب ش��كل گرفته است؛ اما 
ادعا ك��رد كه حق م��ردم باالتر از اين اس��ت كه 
تحت الش��عاع اين مس��ائل قرار بگيرند و نبايد اين 
اته��ام را وارد كنيم كه به دلي��ل رفاقت موضوعي 

تحت الشعاع قرار گرفته است. 
او ب��راي اثب��ات گفته خ��ود ب��ه مكاتباتش با 
ش��هرداري تهران در دوره قبل اشاره كرد. آن طور 
ك��ه رحماني فضل��ي گفته اس��ت وزارت كش��ور 
10 مكاتب��ه با ش��هرداري قبلي و س��ه مكاتبه با 
ش��هرداري فعلي داش��ته است و او مس��ير كار را 
به گونه ي��ي پيگيري كرده ك��ه در حوزه اختيارات 
وزارت كش��ور است. وزير كش��ور در ادامه سابقه 
رياس��تش بر ديوان محاس��بات را مورد اشاره قرار 
داد و گفت كه ديوان محاسبات نمي تواند به همه 
موارد رس��يدگي كند؛ حال چه انتظاري است كه 
وزارت كشور با يك دفتر بازرسي همه شهرداري ها 
را بازرسي كند؟ به گفته او قانون چنين اختياراتي 

را به وزارت كشور نداده است. 
وزي��ر كش��ور در ادامه پاس��خي به دو س��وال 
نماين��دگان، درباره چرايي واگ��ذاري ماموريت به 
كس��ي كه خود در مظان اتهام بوده و دليل اخراج 
معاون س��ازمان شهرداري ها و دهياري ها نداد؛ اما 
در توضيح��ي درباره پرون��ده امالك نجومي گفت 
ك��ه قانون به صراح��ت وظيفه نظارت بر حس��ن 
اداره و حفظ س��رمايه، اموال منقول و غيرمنقول 
ش��هرداري ها را به ش��وراي ش��هر واگ��ذار كرده 
اس��ت. او افزود: با وجود اين ما به همه شكايت ها 
رس��يدگي مي كني��م و در موض��وع ام��الك هم 
بازرس��ي و هم قوه قضاييه اين مس��اله را بررسي 
كردند و ادعاي ش��هرداري هم در همان زمان اين 
بود كه اين مس��اله از اختيارات ش��هرداري بوده و 
ش��هرداري با رعايت اختيارات وارد شده است اما 
توجه داش��ته باش��يد كه وزارت كشور با توجه به 

حجم كارها وظايف مشخصي دارد. 
پ��س از توضيح��ات وزارت كش��ور نمايندگان 
ب��ا 70 راي مواف��ق، 124 راي مخالف و 1۵ راي 
ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر در جلس��ه 
از پاس��خ هاي عبدالرضا رحماني فضلي قانع شده و 
س��وال را وارد ندانس��تند. هر چند اين توضيحات 
وزير كش��ور و راي نمايندگان براي طراح س��وال 
قانع كنن��ده نبود و محم��ود صادقي بالفاصله پس 
از پايان راي گيري با هش��تك »اژدهاي هفت سر 
فساد« و متني طعنه آلود نسبت به راي نمايندگان 

واكنش نشان داد. 
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به گفته صادقي، مطابق گزارش سرپرست هيات بازرسي سازمان بازرسي كل كشور 
باتوجه به تخلفات صورت گرفته و امالك و اراضي كه در كاربري هاي مختلف 

تجاري، اداري، مسكوني و خدماتي متعلق به اموال عمومي در متراژي جمعا به ميزان 
يك ميليون و 30هزار مترمربع با تخفيف 50درصدي قيمت كارشناسي و ارزيابي 

غيرقانوني با احتساب ميانگين هر مترمربع 20 ميليون ريال منجر به تضييع اموال عمومي 
شهرداري تهران بيش از 22 هزار ميليارد شده است

                                                                                                      

چهرهها

 مع��اون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
و توس��عه منطقه ي��ي وزارت كش��ور 
گف��ت: در پ��ي توافق وزراي كش��ور و 
امور خارجه نخس��تين نشست كميته 
راهبردي همكاري هاي وزارت كش��ور 
و وزارت ام��ور خارجه ب��ا هدف تدوين 
سند جامع همكاري هاي دو وزارتخانه 
برگزار شد. به گزارش »تعادل« به نقل 
از پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، بابك دين پرست ديروز در اين 
باره گفت: اين نشس��ت در پي توافق رحماني فضلي، وزير كشور با 
ظريف، وزير امور خارجه مبني بر ضرورت ساماندهي روند كنوني 
همكاري ها و تقويت، گسترش، نظام مند و هدفمند كردن چارچوب 
همكاري ه��اي دو وزارتخان��ه در آين��ده در قالب تش��كيل كميته 
راهبردي وزارتخانه هاي كش��ور و امور خارجه مركب از نمايندگان 
تام االختيار دو وزارتخانه در س��طح معاون تشكيل شد. او افزود: در 
اين جلس��ه كه معاون امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه و 
مديركل دفتر برنامه ريزي امور اقتصادي و توسعه منطقه يي وزارت 
كشور نيز در آن حضور داشتند، مقرر شد كه هر يك از دو وزارتخانه 
با تشكيل كارگروهي تخصصي نسبت به احصا و جمع بندي موارد 
پيشنهادي و مورد نظر)مطالبات، ضرورت ها و انتظارات( اقدام كند. 
دين پرست تصريح كرد: جلسه نهايي مسووالن كارگروه ها در هفته 
س��وم فروردين ماه س��ال 1397 با هدف بررسي محورهاي مورد 
نظ��ر دو طرف و تنظي��م پيش نويس اوليه س��ند جامع راهبردي 
همكاري هاي دو وزارتخانه برگزار خواهد شد. او گفت: پيش نويس 
س��ند مربوطه حداكثر تا پايان فروردين ماه سال آينده تنظيم و تا 
نيمه اول ارديبهشت ماه سال 1397 مورد بررسي قرار گرفته و به 

تاييد نمايندگان تام االختيار دو وزارتخانه خواهد رسيد. 

نخستين نشست كميته راهبردي 
همكاري هاي وزارتخانه هاي كشور و خارجه 

 وزي��ر ام��ور خارج��ه كش��ورمان 
جزيياتي از ديدار هفته گذش��ته خود 
با جان كري، وزير امور خارجه س��ابق 
امريكا در حاش��يه اج��الس مونيخ را 
تش��ريح كرد.  محمدج��واد ظريف در 
گفت وگ��و با خبرگ��زاري خانه ملت با 
اش��اره به ديدار هفته گذش��ته خود با 
جان ك��ري، وزير امور خارجه س��ابق 
امريكا در حاشيه اجالس مونيخ گفت: عمدتا ديدارهاي ما محرمانه 
نيس��ت و در حاشيه جلسات و نشست هاي بين المللي با نخبگان 
اين كش��ور گفت وگوهايي را انجام مي دهي��م.  وي با بيان اينكه 
درحال حاضر با دولت امريكا مذاكره و گفت وگويي نداريم، افزود: 
در حاشيه اجالس بين المللي فرصت هاي مناسبي براي روشنگري 
و بيان سياست هاي جمهوري اسالمي و گفت وگو با افراد تاثيرگذار 
اين كش��ور صورت مي گيرد.  وزير امور خارجه كشورمان با اشاره 
به جزييات ديدار خود با جان كري تصريح كرد: موضوعات ديدار 
ما بيش��تر درخصوص برنامه هاي ترامپ در قب��ال برجام و اتخاذ 
سياست هاي مناسب در قبال آن همچنين منزوي كردن وي در 
س��طح جهان بوده اس��ت.  »نيويوركر هفته گذشته مدعي شده 
ب��ود اي��ن زوج ديپلماتيك در خالل دو س��ال مذاكرات پر تب و 
تاب بر س��ر توافق هس��ته يي ايران به ص��ورت علني و به دفعات 
زياد با يكديگر ديدار مي كردند.« به نوش��ته اين نشريه امريكايي: 
ديدار مونيخ، كه س��اير طرف هاي دخيل در مذاكرات هم در آنجا 
حضور داشتند، ممكن بود با واكنش هاي منفي هم در واشنگتن 
و هم در تهران مواجه شود. كري از ايراني ها خواست صرف نظر از 
هر اقدامي كه دولت ترامپ انجام مي دهد، توافق هسته يي را رها 

نكنند يا مفاد آن را نقض نكنند. 

 جزييات ديدار 
ظريف و كري در مونيخ

يك عضو كميسيون شوراها و امور 
داخلي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
قانون جامع احزاب ابتدا در كميسيون 
شوراها بررسي مي شود و سپس براي 
تصوي��ب به صح��ن مجل��س آورده 
مي ش��ود. اگر قانون جامع احزاب در 
مجلس تصويب شود احزاب براساس 
آن برنامه هاي خود را سامان مي دهند 
و به عضوگيري مشغول مي شوند كه بر اين اساس تا حد زيادي 
مش��كالت حزبي مرتفع مي ش��ود. اصغر سليمي در گفت وگو با 
ايس��نا، درخصوص اساسنامه قانون جامع احزاب كه در مجلس 
در حال بررس��ي است، اظهار كرد: هم اكنون با همكاري وزارت 
كش��ور و همچني��ن احزابي ك��ه هم اكنون در كش��ور در حال 
فعاليت هس��تند، كميته يي در كميسيون شوراها تشكيل شده 
اس��ت كه در حال بررسي و نوشتن قانون جامع احزاب هستند 
كه در اين خصوص چند جلس��ه برگزار ش��ده است. وي افزود: 
قانون جامع احزاب ابتدا در كميس��يون شوراها بررسي مي شود 
و س��پس براي تصوي��ب به صحن مجلس آورده مي ش��ود. اگر 
قانون جامع احزاب در مجلس تصويب ش��ود احزاب براس��اس 
آن برنامه هاي خود را سامان مي دهند و به عضوگيري مشغول 
مي ش��وند. نماينده سميرم در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه در گذشته اشكاالتي وجود داشته است كه نياز به تدوين 
قانون جامع احزاب احس��اس شده اس��ت، گفت: همان طور كه 
مي دانيم احزاب در كش��ور چندان فعال نيس��تند و تنها زمان 
برگزاري انتخابات فعال مي شوند. بسياري از احزاب در مواردي 
ي��ك موض��ع را دارند و در زم��ان ديگر موضع ديگ��ري اتخاذ 

مي كنند كه صحيح نيست.

 تدوين اساسنامه قانون جامع احزاب
مشكالت حزبي را مرتفع مي كند

ابوالقاسم دلفي س��فير جمهوري 
اس��المي ايران در فرانس��ه گفت كه 
س��فر وزير ام��ور خارج��ه و اروپاي 
فرانس��ه به تهران فرصتي مناس��ب 
براي دو كش��ور در جهت گسترش و 
توس��عه روابط و رايزني هاي سياسي 
اس��ت. دلف��ي در گفت وگو ب��ا ايرنا، 
افزود: اتحاديه اروپا و فرانسه به قوت 
از برج��ام حمايت مي كنند و از نق��ش و اهميت آن در تقويت 
صل��ح و ثبات در خاورميانه آگاه هس��تند و به خوبي مي دانند 
كه اهميت پروژه هاي مشترك مانند قرارداد توتال و پتروپارس 
از نگاه منافع دو طرف بعد از برجام تا چه اندازه مهم اس��ت. او 
ادامه داد: روابط ايران و فرانس��ه، به عنوان دو قدرت منطقه يي 
مبتن��ي بر يك ارتباط تاريخي و تمدني و منافع دوجانبه و در 
س��طحي خوب اس��ت و با وجود فراز و نش��يب هاي زياد طي 
دهه ه��اي اخير، تداوم يافته و بعد از توافق هس��ته يي ايران و 
1+۵ نيز س��طح رايزني ها، تماس ها و گفت وگوهاي مس��تقيم 
روس��اي جمهور دو كش��ور ارتقا پيدا كرده است. دلفي اضافه 
كرد: مبادالت ايران و فرانس��ه در س��ال 2014، ۵1۵ ميليون 
يورو بود، اما اجرايي شدن توافق برجام زمينه رشد مبادالت دو 
كش��ور و در نتيجه آن انعقاد قراردادهاي مهم را در زمينه هاي 
مختلف اقتصادي بين دو كش��ور در سال 201۵ فراهم آورد و 
مبادالت دو كش��ور با 22درصد افزايش ب��ه رقم ۶28ميليون 
يورو رسيد. اين رقم در سال 201۶ با رشد 239درصد رشد به 
2.1 ميليارد يورو رس��يد و در سال 2017 نيز با اجرايي شدن 
بخش مهمي از توافقات امضا شده بين طرفين با رشد مطلوب 

به 3.8ميليارد يورو رسيد. 

 سفر لودريان؛ فرصتي مناسب براي
تداوم رايزني هاي سياسي ايران و فرانسه 
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3 كالن
  مقابل قانون »از كجا آورده اي« 

نبايد مقاومت كرد
رييس پيشين سازمان اموال تمليكي ضمن حمايت از طرح 
نمايندگان مجلس براي اعاده اموال نامشروع گفت: همه مسووالن 
بايد دارايي هاي خود قبل و بعد از مس��ووليت را ش��فاف كنند.  
امين دليري در گفت وگو با تسنيم، با حمايت از طرح نمايندگان 
مجلس براي اعاده اموال نامشروع برخي مديران گفت: قانون »از 
كجا آورده اي« در همه جاي دنيا اجرا مي ش��ود، هر چند كه در 
قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره شده اما سنگ اندازي هاي 
نابجا مانع از اجراي اين قانون شده است.  وي با اشاره به اينكه در 
صورت تصويب و اجراي اين طرح، اثرات مثبتي در جامعه ايجاد 
خواهد شد، گفت: اگر مسوولي ثروتش را از روش هاي نامشروع، 
غيرقانوني يا با فرار مالياتي كس��ب ك��رده، بايد مانند همه دنيا 
پاسخگو باشد.  رييس سابق س��ازمان اموال تمليكي گفت: اگر 
ثروت اندوزي هاي بادآورده يك مسوول در دوره فعلي يا دوره هاي 
قبل اثبات شود، قوانيني از اين دست مي تواند منجر به بازگشت 

اموال نامشروع به بيت المال شود. 
معاون پيش��ين وزير اقتصاد، با اشاره به قانون اساسي كشور 
گفت: همه مسووالن بايد دارايي هاي خود قبل و بعد از مسووليت 
را شفاف كنند، قانون اساسي پيش بيني هاي الزم را براي مقابله 
با ثروت اندوزي هاي نامشروع داشته است و بايد در حوزه اجراي 

اين قوانين محكم و قاطع عمل كرد. 
دليري تاكيد كرد: عالوه بر بازگشت اين اموال به بيت المال، 
اجراي اين دست قوانين مي تواند اثرات پيشگيرانه داشته باشد تا 
درجه فساد اداري در كشور كاهش يابد.  وي ضمن پشتيباني از 
اين ط��رح نمايندگان مجلس گفت: اميدواريم در زمان اجرا نيز 
اين طرح با قوت پيگيري شود. در نقاط مختلف دنيا قانون از كجا 
آورده يي يك امر مرس��وم است و با آن مخالفت نمي شود اما در 

كشور ما مقاومت هاي نابجا در اين باره ايجاد شده بود.

   مفاسد اقتصادي فاصله طبقاتي 
ايجاد مي كنند

رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس، 
گفت: امروزه اصلي ترين چالش حاضر در مسير برقراري عدالت 
وجود فساد سيستماتيك و مافيايي در كشور است. امير خجسته 
در گفت وگ��و با خانه ملت، با تش��ريح ابعاد انقالب ش��كوهمند 
ملت ايران و دس��تاورد هاي بي نظير آن، مبارزه با جريان فس��اد 
را به عنوان پيش��ران حركتي پرش��تاب انقالب اسالمي توصيف 
ك��رد و گفت: يكي از اهداف انقالب ش��كوهمند اس��المي ملت 
ايران مبارزه با فساد فراگير در رژيم طاغوت بود و بنيانگذار كبير 
انقالب اسالمي حضرت امام خميني)ره( همواره بر لزوم استمرار 
و حفظ مبارزه با جريان فساد تاكيد داشتند، لذا يكي از مهم ترين 
مطالبات مردم مبارزه جدي با فس��اد باش��د. رييس فراكسيون 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي و اداري مجلس ش��وراي اسالمي، با 
بيان اينكه فساد ازجمله انواع مفاسد اقتصادي و مالي همواره در 
طول تاريخ باعث ايجاد فاصله طبقاتي و همانند غده يي سرطاني 
در جوامع مختلف ظهور داش��ته است، افزود: به اين موضوع نيز 
در قرآن كريم اشاره شده است و خداوند متعال از فساد به عنوان 
عاملي براي اضمحالل جوامع نام برده اس��ت پس يكي از شروط 
رشد و رس��يدن يك جامعه به نقطه كمال برچيده شدن ريشه 
فساد اس��ت درنتيجه مبارزه با فساد مي تواند نقشي پيشران در 

حركت انقالبي جوامع داشته است. 

اخبار كالن

زهرا كريمي در گفت  و گو با »تعادل« توان اشتغال زايي دولت را ارزيابي كرد

بن بست سياست هاي اشتغالي
سياست هاي اشتغال آنقدر قوي نيست كه اثر منفي كاهش سرمايه گذاري را جبران كند

گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 
مركز آمار ايران نرخ بيكاري فصل پاييز امسال را 
11.9درصد اعالم كرده كه هر چند نشان از كاهش 
جزئ��ي بيكاري در مقايس��ه با فصل مش��ابه س��ال 
گذشته دارد اما روند اميدبخشي از بازار كار ايران را 
نش��ان نمي دهد. گرچه دولت وعده هاي بسياري در 
حوزه اش��تغال داده اما هن��وز آمارها از فضاي راكد 
بازار كار ايران حكاي��ت مي كند. در اين ميان تمام 
چش��م ها به دستان دولت دوخته ش��ده تا شايد با 

معجزه يي وضعيت اشتغال را اندكي سامان دهد. 
ام��ا روند آمار بيكاري در س��ال هاي اخير حاكي 
از ناتواني دولت در ايجاد اش��تغال بيش��تر در بازار 
كار ايران است. دولت معموال مساله اشتغال زايي را 
در قالب تسهيالت پيش بيني شده براي اين منظور 
مي بيند اما با تش��ديد محدوديت ه��اي مالي ديگر 
دس��ت دولت از ايجاد اشتغال با تزريق منابع كوتاه 
مانده اس��ت. بودجه عمراني هم كه تنها اميد دولت 
براي جبران كس��ري بودجه در اين سال ها بوده از 
تحقق ب��از مانده و يكي از مهم ترين بخش هايي كه 
مي توانس��ت اشتغال زايي را رقم بزند در ركود كامل 

فرو رفته است. 
در اين ش��رايط از يك س��و به دليل س��هم باالي 
دول��ت در اقتص��اد و از س��وي ديگر ب��ه دليل وجود 
نااطميناني هاي بس��يار و بستر نامس��اعد اقتصاد به 
ايجاد اش��تغال از محل تح��رك بخش خصوصي هم 
نمي توان چندان اميد بست. اين طور به نظر مي رسد 
كه دولت درخصوص مساله اشتغال به بن بست خورده 
و سياست ها و برنامه هاي اش��تغال زايي اش نتوانسته 

مرهمي بر درد كهنه بيكاري بگذارد. 
در اي��ن رابطه زهرا كريمي، اس��تاد دانش��گاه و 
اقتصاددان بر اين باور اس��ت ك��ه ديگر دولت توان 
چنداني براي اش��تغال زايي ندارد و بايد كل نظام از 
طريق تنش زداي��ي داخلي و بين المللي براي بهبود 
وضعيت اش��تغال اق��دام كند. كريمي ب��ر اين باور 
اس��ت كه دولت به تنهايي نمي تواند با مجموعه يي 
از سياس��ت ها، وضعيت ب��ازار كار را س��امان دهد 
چراك��ه دول��ت با محدوديت ش��ديد مال��ي مواجه 
است و تواني براي اشتغال زايي ندارد. در عين حال 
نمي تواند سياستي چنان قدرتمند ارائه كند كه افت 
سرمايه گذاري در سال هاي متمادي را جبران كند. 
كريم��ي در گفت وگ��و با »تعادل« ب��ا بيان اينكه 
بودج��ه دول��ت انعطاف پذيري خ��ود را براي كاهش 

مش��كالت اش��تغال از دس��ت داده اس��ت، اظه��ار 
كرد:»ديگر جاي مانوري براي دولت باقي نمانده است. 
دولت در برابر هزينه هايي همچون حقوق كارمندان، 
صندوق هاي بازنشس��تگي، بودجه دفاعي، بهداشت و 
درمان و... هم به  ش��دت تحت فشار است و نمي تواند 
بودجه عمراني را كنار بگذارد تا در مناطق مختلف به 
ويژه نواحي محروم ش��غل ايجاد كند. بر اين اس��اس 
فرصتي هم باقي نمان��ده و دولت توان چنداني براي 

اشتغال زايي ندارد.«
اي��ن اقتصاددان در رابطه ب��ا منابع مالي كه براي 
اشتغال زايي در نظر گرفته شده است، گفت:»بودجه 
زيادي براي اشتغال زايي در نظر گرفته شده اما اينكه 
چقدر از اين رقم تحقق پيدا كند هنوز مبهم اس��ت. 
اعتباراتي هم براي اش��تغال روستايي در نظر گرفته 
ش��د اما سياس��ت هاي آن هم هنوز كامال مش��خص 

نيست.«
كريمي افزود:»حل مشكل تنها با سياست گذاري 
از س��وي دولت حل نمي ش��ود. البته سياس��ت هاي 
اش��تغال در همه جاي دنيا در ش��رايط بحراني مانند 
زلزل��ه، قحطي يا ركود عمل مي كند. اما اقتصاد ايران 
40سال است كه مشكل بازار كار دارد و اين مشكالت 

در طول 10سال گذشته بيشتر هم شده است.«

 دولت جاي مانور ندارد
البته اين اقتصاددان هم بر اين باور است كه دولت 
بايد سياس��ت هايي را در حوزه اشتغال اعمال كند اما 
به عقيده او، وضعيت بازار كار چنان نامس��اعد است 
كه تنها با مجموعه يي از سياس��ت هاي اشتغال زايي 
نمي ت��وان با بيكاري مقابله ك��رد. وي مي گويد:»بايد 
در نظر داش��ته باش��يم ك��ه اوال جاي مان��ور زيادي 
ب��راي دول��ت در بودجه باقي نمانده و ع��الوه بر اين 
سياست هاي اش��تغال دولت مكمل بخش خصوصي 
هس��تند. يعني اگر بخ��ش خصوصي اش��تغال زايي 
نداشته باشد، سياست هاي اش��تغال دولت براي اين 
جمعيت كافي نيست به همين دليل براي حل مشكل 
اش��تغال بايد عدم اطمينان در فضاي كسب وكار از 

بين برود.«
كريمي بخش��ي از چالش هاي موج��ود در زمينه 
اش��تغال زايي را به نااطميناني هاي داخلي در فضاي 
اشتغال ارجاع داد و افزود:»به دليل اين نااطميناني ها 
كسي حاضر نيس��ت در يك كارخانه سرمايه گذاري 
كند كه اش��تغال به همراه دارد. در چنين ش��رايطي 

اگر سياست اش��تغال هم اعمال شود، معلوم نيست، 
بتوانيم به اندازه يي شغل ايجاد كنيم كه امكان جبران 
مشاغل از دس��ت رفته را داشته باشد. بنابراين براي 
حل مشكل بيكاري و از بين رفتن فرصت هاي شغلي 
در درجه اول بايد عدم اطمينان در فضاي كسب وكار 
از بي��ن برود و اين امر هم ب��ه تنهايي از عهده دولت 

بر نمي آيد.«
وي ب��ا بيان اينك��ه كل نظام بايد ب��راي بهبود 
وضعيت اش��تغال، تنش هاي داخلي را از بين ببرد، 
افزود: »همواره كشمكش هاي داخلي در حوزه هاي 
مختلف در كشور جاري است. تك تك اين تنش ها 
به كسي كه قصد سرمايه گذاري دارد، عالمت منفي 
مي دهد. در عرصه بين المللي هم سطح تنش بسيار 
باالست. در چنين شرايطي نمي توان با سياست هاي 
اش��تغال  كاري كرد. در حقيق��ت دولت نمي تواند 
سياس��تي را اعمال كند كه آنقدر قوي باش��د تا اثر 
منف��ي كاهش س��رمايه گذاري در اي��ران را جبران 

كند.«
كريمي به پتانسيل هاي سرمايه گذاري در ايران 
اش��اره كرد و گفت:»مع��ادن ايران ت��وان بالقوه يي 
براي ايجاد ش��غل و درآمد مس��تقيم و غيرمستقيم 
دارند. اما چه كس��ي حاضر اس��ت در معادن ايران 
س��رمايه گذاري كن��د؟ س��رمايه گذاران خارجي به 
صورت بالقوه عالقه مند به سرمايه گذاري در معادن 
ايران هس��تند اما همه بايد صبر كنند تا ببينند در 
آين��ده چه ش��رايطي رقم خواهد خ��ورد. به همين 
دليل حتي مذاكراتي هم كه انجام ش��د هيچ كدام 

به سرانجام نرسيد.«

 عدم انطباق رشد و اشتغال در اقتصاد ايران
درخص��وص رابط��ه مي��ان رش��د اقتص��ادي و 
ايجاد اش��تغال هم اظهاراتي از س��وي كارشناسان 
و مس��ووالن مطرح مي شود كه رش��د اقتصادي را 
هم راس��تا با ايجاد اش��تغال ارزياب��ي مي كنند. اين 
درحالي اس��ت ك��ه چنين معادله يي دس��ت كم در 
مورد اقتصاد ايران صدق نكرده اس��ت. به طوري كه 
حتي پس از رش��د 12.5درصدي اقتصاد در س��ال 
گذش��ته باز هم بهبودي در وضعيت اشتغال حاصل 
نش��د. در اي��ن زمينه كريمي بر اين باور اس��ت كه 
نفتي بودن اقتصاد ايران س��بب شده تا رابطه رشد 
اقتصادي و اش��تغال در اقتصاد ايران متفاوت باشد. 
كريمي در اين زمينه توضيح مي دهد:»وقتي توليد 

20درص��د افزايش پيدا مي كن��د، مي توان گفت يا 
ماش��ين آالت 20درصد بيشتر ش��ده يا نيروي كار. 
ام��ا چون توليد تركيبي از اين دو اس��ت، نمي توان 
گفت ك��ه وقتي توليد 20درصد افزايش پيدا كرده، 
اش��تغال هم 20درصد افزايش يافته اس��ت. با يك 
حساب سرانگش��تي مي توان فرض كرد به ازاي هر 
دو درصد رش��د توليد، اش��تغال يك درصد افزايش 
پي��دا مي كند؛ البته آن هم در ش��رايطي اس��ت كه 
تحوالت تكنولوژيك جدي نيس��ت. وقتي تحوالت 
تكنولوژيك بس��يار باال باش��د، ممكن اس��ت توليد 
افزايش پيدا كند بدون اينكه هيچ اش��تغالي ايجاد 

شود.«
وي درخصوص پيچيدگي هاي رابطه ميان رش��د 
اقتصادي و اشتغال در اقتصاد ايران افزود:»اگر حالت 
ميان��ه را در نظر بگيريم كه با 2درصد توليد بيش��تر 
اش��تغال يك درصد افزايش پيدا كند، مي توان گفت 
به رش��د باالي 8 درصد نياز داري��م تا بتوانيم حدود 
2تا 3درصد اشتغال را افزايش دهيم. پيچيدگي ماجرا 
در اين اس��ت كه كارخانجات ايران مملو از نيروهاي 
مازاد هس��تند. تنها ذوب  آهن اصفهان 6 هزار نيروي 
مازاد دارد. هم��ه كارخانه هاي بزرگ در ايران چنين 
وضعيتي دارند و بر اين اساس معادله افزايش اشتغال 

به ازاي افزايش توليد پيچيده تر هم مي شود.«

 سهم نيم درصدي نفت در اشتغال
كريمي با اش��اره به وابستگي رشد اقتصادي ايران 
به توليد نفت اظهار كرد:»در س��ال 95 براساس آمار 
12.5درصد رش��د اقتصادي داشتيم كه بيش از 50 
درصد اين رش��د ناش��ي از صادرات نف��ت بود. نفت 

صنعت كاربري در اقتصاد ايران نيس��ت. نفت صنعت 
سرمايه بر است و به همين دليل سهم نفت در اشتغال 
ايران كمتر از نيم درصد است. به همين دليل با وجود 
اينكه رشد اقتصادي خوبي به ثبت رسيد اما اشتغال 

چشمگيري ايجاد نشد.«
وي با بيان اينكه زماني مي توان شغل ايجاد كرد 
كه مش��اغل جديدي در بخش صنع��ت و خدمات 
ايج��اد ش��ود، افزود:»خدمات ذاتا بد نيس��ت اما به 
شرطي كه اش��تغال ايجاد شده در اين بخش مولد 
باشد. اما متاسفانه وضعيت در اين بخش هم چندان 
مطلوب نيس��ت. به طوري كه ظرفيت خرده فروشي 
در اي��ران ب��ه طور كامل اش��باع ش��ده اس��ت. در 
شهرستان ها اخذ مجوز بسيار دشوار شده اما باز هم 
مي بينيم كه مغازه هاي جديدي يكي پس از ديگري 
باز مي شود. اين مساله نوعي بيكاري پنهان است و 

نمي توان نام آن را اشتغال گذاشت.«
ب��ا كنار ه��م ق��رار دادن مجموع��ه عواملي كه 
بيكاري را در ايران تش��ديد مي كند، مي توان نقش 
پررنگ دولت را ديد كه چگونه با چيرگي بر اقتصاد 
نه خ��ود توان اش��تغال زايي دارد و نه فضا را چنان 
مهي��ا كرده ك��ه ديگران ام��كان س��رمايه گذاري و 
اش��تغال زايي داش��ته باش��ند. البته بايد با تمام قوا 
در اين زمينه اتحاد فكري داش��ته باش��ند كه براي 
بهبود وضعيت اش��تغال، رش��د اقتصادي و كاهش 
بيكاري شرايط ورود سرمايه گذاران به عرصه توليد 
و اش��تغال فراهم شود چراكه ديگر اميدي به ايجاد 
اش��تغال از محل اعتبارات دولت نيس��ت و بدتر از 
آن سياست هاي اشتغال زايي دولت هم يكي پس از 

ديگري به بن بست رسيده اند. 
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كارت هاي بدهي و اعتباري 
كاركردها و تفاوت ها

سيد مجيد حسيني| صاحب نظر پولي و بانكي|
پذيرش عمومي كارت هاي بانكي س��بب مي شود تا 
م��ردم بتوانند در تمام نقاط جغرافيايي به حس��اب هاي 

خود و خدمات بانكي دسترسي داشته باشند. 
ارائ��ه كارت ه��اي بانك��ي ب��ه مش��تريان يك��ي از 
كليدي تري��ن خدمات��ي اس��ت ك��ه توس��ط بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي ارائه مي شود. هدف اصلي 
از ارائ��ه كارت هاي بانكي، تس��هيل مب��ادالت، كاهش 
هزينه هاي مبادله ي��ي، فراهم كردن امكان دسترس��ي 
شبانه روزي مش��تريان به خدمات بانكي و ايجاد ارتباط 

دايمي بين مشتري و بانك است. 
پذي��رش عمومي كارت هاي بانكي س��بب مي ش��ود 
ت��ا عموم م��ردم بتوانن��د در تمام نق��اط جغرافيايي به 
حس��اب هاي خود و خدمات بانكي دسترس��ي داش��ته 
باش��ند و ب��دون ني��از ب��ه حمل پ��ول نق��د و پذيرش 
ريسك هاي مرتبط با آن از خدمات بانكي استفاده كنند. 
ب��ه لح��اظ عملياتي در كش��ورهاي گوناگ��ون انواع 
مختلف��ي از كارت ه��اي بانكي ارائه مي ش��ود كه برخي 
موارد مش��ترك و اصلي كه در اكثر كشورها وجود دارد 
ش��امل اين موارد مي شود: كارت بدهي، كارت اعتباري، 
كارت هديه، كارت خودپرداز و كارت سوخت. هر يك از 
اين كارت ها جهت پاس��خگويي به يك نياز خاص مورد 
استفاده واقع مي ش��وند. با اين حال كارت هاي بدهي و 
اعتباري بخش عمده كارت هاي بانكي را تشكيل داده و 

به صورت گسترده مورد استفاده واقع مي شوند. 
كارت نق��دي يا بدهي، نوع��ي كارت پرداخت بانكي 
است كه توسط يك بانك يا موسسه مالي ارائه مي شود 
و با اس��تفاده از آن شخص مي تواند از حساب خود نزد 
بانك برداش��ت ك��رده و نياز خود ب��ه نقدينگي )جهت 
خريد كاال و خدمات( را بدون مراجعه به شعبه برطرف 
كن��د. در مقابل منظور از كارت اعتب��اري، نوعي كارت 
پرداخت بانكي اس��ت كه توس��ط يك بانك يا موسسه 
مالي ارائه شده و با استفاده از آن مشتري از اين امكان 
برخوردار مي ش��ود ت��ا بتواند با اس��تفاده از منابع بانك 

خريدهاي خود را انجام دهد. 
مهم تري��ن ويژگ��ي كارت هاي نقدي آن اس��ت كه 
معموال از آنها ب��راي انجام عملياتي نظير دريافت وجه، 
انتقال وجه، دريافت اطالعات حساب، اعالم موجودي و 
غيره در دستگاه هاي خودپرداز و غيره استفاده مي شود. 
همچني��ن مهم ترين ويژگ��ي كارت ه��اي اعتباري كه 
در واق��ع مزيت آنها نس��بت به وام ه��اي متعارف بانكي 

محسوب مي شود به مساله اعتبار باز مي گردد. 
در واق��ع كارت اعتباري نوعي اعتبار اس��ت و اين 
فرصت را به شخص مي دهد تا در بازه زماني مشخص 
بتواند نس��بت به خريد كااله��ا و خدمات اقدام كند 
و اگر اي��ن كار را انجام ندهد، اعتب��ار مذكور از بين 
خواه��د رفت. بنابراي��ن بر خالف وام ه��اي متعارف 
بانكي كه مبلغ آنها توس��ط بانك به حساب مشتري 
واريز مي ش��ود، در كارت اعتباري مش��تري صرفا از 
اعتب��ار و فرص��ت خريد كاالها و خدم��ات برخوردار 
مي شود. از منظر تفاوت  كارت هاي بدهي و اعتباري، 
نخس��تين و مهم تري��ن تفاوت كارت ه��اي مذكور به 
مس��اله موج��ودي برمي گ��ردد. در كارت هاي بدهي 
الزم اس��ت ابتدا ش��خص منابع نقدي را به حس��اب 
خود نزد بانك واريز كند و س��پس تا س��قف موجود 
در حس��اب، مي توان��د از ام��كان اس��تفاده از كارت 
جهت نيازهاي مختلف مانند خريد كاالها و خدمات 
استفاده كند. بنابراين در كارت بدهي سپرده گذاري 
مقدم بر اس��تفاده از كارت اس��ت. اما در كارت هاي 
اعتب��اري ني��ازي به س��پرده گذاري وجود ن��دارد و 
مش��تري مي تواند با اس��تفاده از كارت ، خ��ود را به 
بانك بدهكار كند. در واقع مشتري با كشيدن كارت 
اعتب��اري از اعتبار خود نزد بانك جهت خريد كاالها 
و خدمات اس��تفاده مي كند. تف��اوت ديگري كه بين 
كارت هاي بدهي و اعتباري وجود دارد به مساله رتبه 
اعتباري باز مي گردد. در حالي كه جهت اس��تفاده از 
كارت هاي بدهي نياز جدي به بررس��ي رتبه اعتباري 
مشتري توس��ط بانك صادركننده بانك وجود ندارد، 
در زمان صدور كارت هاي اعتباري الزم اس��ت، ابتدا 
وضعيت اعتباري مشتري )سوابق بازپرداخت، حقوق 
دريافت��ي و غي��ره( مورد ارزيابي ق��رار گرفته و براي 
مش��تري رتبه مش��خصي در نظر گرفته شود. سقف 
ميزان اعتبار كارت با توجه به رتبه اعتباري مشتري 
تعيين مي ش��ود. البت��ه اگر مش��تري در بازپرداخت 
اعتبار اس��تفاده ش��ده رفتار قابل قبولي نشان دهد، 
بانك در زمان شارژ كارت اعتباري براي دفعات آتي، 
رتبه اعتباري و در نتيجه س��قف باالتري از اعتبار را 

براي مشتري در نظر مي گيرد و بالعكس. 

 تحقق توسعه شهرها
با حمايت هاي بانك شهر

ش��هردار كالن ش��هر ش��يراز با اش��اره به كاهش 
درآمدهاي پايدار شهري به عنوان يكي از چالش  هاي 
بزرگ كالن ش��هرهاي كش��ور بر نقش بانك شهر در 
حمايت از مديريت ش��هري و توس��عه ش��هرها طي 

سال هاي اخير تاكيد كرد. 
به گ��زارش مرك��ز ارتباط��ات و رواب��ط عمومي 
بانك ش��هر، حيدر اس��كندرپور با بي��ان اينكه با اتكا 
به روش هاي منس��وخ گذش��ته و درآمدهاي ناپايدار 
ش��هري نمي توان كالن ش��هرها را اداره ك��رد، افزود: 
بانك ش��هر به عنوان بانك تخصصي در حوزه شهري 
در افزايش درآمدهاي پايدار براي ش��هرها همچنين 

رونق اقتصاد شهري بسيار تاثيرگذار بوده است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه بانك ش��هر طي س��ال هاي 
گذش��ته توانس��ته خدمات مفيدي را به شهروندان و 
شهرداري هاي كالن ش��هرها ارائه دهد، تصريح كرد: 
اين بان��ك در حوزه عمران و تكمي��ل خطوط ريلي 
قطار شهري در كالن شهرها، حمايت هاي بسيار قابل 
توجهي داشته و شاهد هستيم كه اقدامات اين بانك 
موجب اتمام بسياري از پروژه هاي راكد شهرداري ها 

شده است. 
ش��هردار ش��يراز تصريح كرد: با توجه به اينكه در 
س��ال هاي اخير بازنگري در سيستم مالي و درآمدي 
اي��ن خص��وص  ش��هرداري ها و فرهنگ س��ازي در 

تا حدودي توانسته سهم درآمدهاي پايدار شهري را 
افزاي��ش دهد اما همچنان تامين درآمدهاي پايدار از 
روش هاي مختلف به ويژه از س��وي شهروندان قابل 

تحقق است.

يادداشت

خبر

در مجمع بانك مركزي با حضور رييس جمهور و رييس كل بانك مركزي مطرح شد

55ميليارد دالر تامين مالي خارجي
افزايش سهم سپرده بلندمدت به 48درصد سپرده ها و كاهش سود بين بانكي به 18درصد

گروه بانك و بيمه|
روز يك ش��نبه 13 اس��فند 96 پنجاه و هفتمين 
مجم��ع عموم��ي س��االنه بان��ك مركزي ب��ا حضور 
رييس جمهوري و اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي 
از جمل��ه تع��دادي از وزرا و اعض��اي هي��ات دولت و 
مديران ارش��د شبكه بانكي برگزار شد. در اين جلسه 
آقاي روحان��ي رييس جمهوري به نق��ش بانك ها در 
كاهش مشكالت اقتصادي كشور اشاره كرد )مشروح 
سخنان رييس جمهور را در صفحه 8 تعادل بخوانيد( و 
ولي اهلل سيف رييس كل بانك مركزي نيز در سخنان 
خود به دستاوردهاي بانكي در سال 95 و 96 اشاره و 
تاكيد كرد كه عملكرد دو س��ال اخير بانك مركزي و 
سيستم بانكي در راستاي بهبود شاخص هاي بانكي و 

دستاوردهاي بازار پول و ارز موثر بوده است. 
به گزارش »تعادل« سيف در مجمع عمومي بانك 
مركزي با اشاره به دس��تاوردهاي بانكي گفت: 55.3 
ميليارد دالر تامين مالي خارجي، افزايش س��هم 48 
درصدي س��پرده بلندمدت و كاهش سود بين بانكي 
به 18درصد، سهم سپرده هاي بلندمدت از سپرده هاي 
بخ��ش غيردولتي نيز از 34.2درص��د در پايان مرداد 
1396 به رقم 48.1درصد در پايان دي ماه سال جاري 
افزايش و نرخ سود در بازار بين بانكي از 19.2درصد در 
اسفند 1395 به 18.1درصد در هفته منتهي به سوم 

اسفندماه سال 1396 كاهش يافت.
وي اف��زود: ب��ا بهره ب��رداري از فض��اي مثب��ت و 
ظرفيت هاي ب��ه وجود آم��ده در دوران پس��ابرجام، 
اقدام��ات مثبتي در زمينه گس��ترش تعامالت بانكي 
بين الملل��ي و بهب��ود تامي��ن مالي خارج��ي صورت 
گرف��ت كه نتاي��ج آن در افزايش رواب��ط كارگزاري و 
تسهيل در عمليات بين المللي و در نهايت بهبود رتبه 
اعتباري كش��ور نمود يافت. امضاي ق��رارداد خطوط 
اعتباري تامين مالي خارجي كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت در مجم��وع 55.3ميليارد دالر با بانك هاي 
كشورهاي اروپايي و ساير كشورهاي بزرگ آسيايي از 

دستاوردهاي برجام در حوزه بانكي است. 
 سيف با بيان اينكه بررسي تحوالت اقتصاد كشور 
مويد تحقق دس��تاوردهاي مثب��ت و قابل توجهي در 
س��ال 1395 اس��ت، افزود: تك رقمي شدن نرخ تورم 
پس از 26 سال، رشد اقتصادي دو رقمي و همچنين 
ت��راز تجاري مثبت قاب��ل توجه از جمل��ه مهم ترين 
دستاوردهاي كالن اقتصادي كش��ور در سال 1395 
ب��ود كه در چارچوب اتخاذ سياس��ت هاي منضبطانه 

پولي و مالي حاصل شد. 

  مهم ترين جهت گيري ها و اقدامات
سال 1۳۹۵

رييس ش��وراي پول و اعتبار تصري��ح كرد: بانك 
مركزي با آگاهي نس��بت به شرايط بازار پول و وجود 
تنگناي اعتباري در شبكه بانكي در سال 1395 تعديل 
نرخ هاي سود بانكي را همچون گذشته به عنوان يكي 
از مهم تري��ن رويكردها پيگيري ك��رد و در تيرماه آن 
سال، پيشنهاد كاهش نرخ هاي سود بانكي را به شوراي 
پول و اعتبار ارائه كرد. ميانگين نرخ سود معامالت بازار 
بين بانكي از 24.5درصد در سال 1394 به 18.6درصد 
در سال 1395 كاهش يافت. الزم به ذكر است كه در 
اوايل س��ال 1394  نرخ مزبور در محدوده 29.1درصد 

قرار داشت. 
وي ادامه داد: بانك مركزي در سال 1395 اقدامات 
خود را در چارچوب مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي 
ش��دت بخش��يد و با انح��الل موسس��ات اعتباري و 
تعاوني هاي اعتب��اري غيرمجاز مش��كل دار و ادغام و 
واگذاري برخي موسسات مالي غيرمجاز ديگر، گامي 
دشوار اما اساسي در انتظام بخشي به بازار پول برداشت. 
سيف گفت: تس��هيالت پرداختي شبكه بانكي در 
س��ال 1395 به رقم 548هزار ميليارد تومان بالغ شد 
كه نسبت به رقم مشابه سال 1394 معادل 31.4درصد 
افزايش داشت. در عين حال سهم سرمايه در گردش 
 از تس��هيالت پرداختي ش��بكه بانكي در اين سال به
64 درصد رس��يد. در راس��تاي حمايت از واحدهاي 

توليدي كوچك و متوسط نزديك به 1۷هزار ميليارد 
تومان تسهيالت در اختيار 24.2هزار بنگاه  قرار گرفت. 
 رييس كل بانك مركزي گفت: در سال 1395 بالغ 
بر 9 هزار و 8۰۰ ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج به بيش از يك ميليون نفر از متقاضيان پرداخت 
شد كه نسبت به سال 1394 به لحاظ تعداد و ارزش 

به ترتيب 26.6 و 3۰۰.8درصد رشد داشت. 
همچنين مي توان به كاهش نرخ س��ود تسهيالت 
صندوق پس انداز مسكن يكم )8 درصد در بافت هاي 
فرس��وده و 9.5درص��د در س��اير مناطق ش��هري( و 
افزايش س��قف تس��هيالت مس��كن، تصويب و ابالغ 
دس��تورالعمل تاسيس و فعاليت موسسات پس انداز و 
تس��هيالت مسكن و بازنگري در دستورالعمل اجرايي 
فعاليت  شركت هاي ليزينگ در بخش مسكن در كنار 
موافقت با انتشار مبلغ 3هزار ميليارد ريال اوراق رهني 
به پشتوانه تسهيالت مسكن بانك مسكن اشاره كرد. 

از سوي ديگر، مشاركت فعال در تامين مالي خريد 
تضميني گندم به ميزان ۷ هزار ميليارد تومان موجب 
ش��د كه در اين س��ال 45 درص��د از كل منابع خريد 

تضميني گندم توسط نظام بانكي تامين شود. 
 ريي��س كل بان��ك مركزي به تحقق وع��ده تورم 
تك رقمي پس از ربع قرن اشاره كرد و گفت: نرخ تورم 
در اس��تمرار روند كاهش��ي خود پس از 26 سال تك 
رقمي ش��د و به 9 درصد در پايان سال 1395 رسيد. 
عالوه بر اين، نرخ تورم ش��اخص بهاي توليدكننده در 
پايان س��ال 1395 به 5 درصد رسيد. رشد اقتصادي 
كشور در سال 1395 به رقم قابل مالحظه 12.5درصد 
افزايش يافت. در اين مي��ان، گروه نفت باالترين نرخ 

رش��د ارزش افزوده 61.6درصد و همچنين بيشترين 
سهم 9.8 واحد درصد را در رشد اقتصادي سال 1395 
به خود اختصاص داد. رشد توليد ناخالص داخلي بدون 
نفت از 3.1- درصد در س��ال 1394 به 3.3درصد در 
س��ال 1395 افزايش يافت. اگرچه س��هم اصلي رشد 
اقتصادي سال 1395 به بخش نفت مربوط بوده است، 
ليكن رش��د غيرنفتي اقتصاد نيز در مس��ير صعودي 
از 1.8- درص��د در فص��ل اول س��ال 1395 ب��ه رقم 
5.6درصد در فصل چهارم اين سال افزايش پيدا كرد. 

 
   استمرار ثبات در بازار ارز

س��يف با اشاره به سياس��ت هاي ثبات آفرين بانك 
مرك��زي در حوزه ارز خاطرنش��ان ك��رد: در بازار آزاد 
در طول س��ال 95 متوسط نرخ دالر امريكا و يورو به 
ترتيب 5.6 و 5.۷درصد افزايش داشت. رشد نقدينگي 
در سال 1395 به 23.2درصد رسيد كه در مقايسه با 
رشد سال 1394 )3۰درصد(، 6.8 واحد درصد كاهش 
نش��ان مي دهد. رش��د پايه پول��ي در 1395 معادل 
1۷.3درصد بود كه نس��بت به رشد سال قبل معادل 
16.9درصد، معادل ۰.4واحد درصد افزايش داش��ت. 
همچنين ضري��ب فزاينده نقدينگي نيز با 5.1 درصد 
رشد از 6.633 در سال 1394 به رقم 6.9۷۰ در پايان 

سال 1395 رسيد. 

  اقتصاد در سال 1۳۹۶
س��يف در بخش ديگري از سخنان خود با مروري 
بر تحوالت اقتصادي سال 1396 گفت: رويكرد بانك 
مركزي در س��ال 1396 نيز عمدتا بر استمرار كنترل 

نرخ ت��ورم در س��طوح تك رقمي، س��اماندهي كامل 
موسسات اعتباري غيرمجاز، تقويت تامين مالي توليد 

و كمك به ايجاد اشتغال استوار بوده است. 
حجم تسهيالت پرداختي شبكه بانكي به بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط نزديك ب��ه 14هزارميليارد تومان 
رسيده كه به 19.4هزار بنگاه كوچك و متوسط اعطا 
شده اس��ت. با اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج ب��ا همكاري 11بانك در س��ال 
1396 در مجموع تا نهم اسفند ماه سال جاري معادل 
12هزارميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
به حدود 1.14ميليون نفر از متقاضيان پرداخت شده 
كه اين حجم از تسهيالت نسبت به رقم سال 1395، 

2۰.1درصد رشد نشان مي دهد. 
وي افزود: كل تس��هيالت پرداخت ش��ده ش��بكه 
بانكي به بخش هاي مختل��ف اقتصادي طي 1۰ ماهه 
س��ال 1396 معادل 462هزارميليارد تومان بوده كه 
نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان 8 درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
وي اف��زود: ن��رخ س��ود در ب��ازار بي��ن  بانكي از 
19.2درصد در اسفند 1395 به 18.1درصد در هفته 

منتهي به سوم اسفند ماه سال 1396 كاهش يافت. 

  بخشنامه  8  بندي نرخ سود بانكي
سيف به اقدامات بانك مركزي درخصوص كاهش 
هزينه تمام شده تجهيز منابع مالي اشاره كرد و گفت: 
بخش��نامه 8  بندي نرخ سود بانكي با تاكيد مجدد بر 
نرخ هاي مصوب ش��وراي پول و اعتبار)نرخ 1۰درصد 
براي س��پرده هاي كوتاه مدت عادي و 15درصد براي 

سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت( به شبكه بانكي 
ابالغ شد. سهم س��پرده هاي كوتاه مدت عادي از كل 
س��پرده هاي بخش غيردولتي از 35.9درصد در پايان 
م��رداد م��اه ب��ه 25.3 در پايان دي ماه س��ال جاري 
كاهش و س��هم س��پرده هاي بلندمدت از سپرده هاي 
بخ��ش غيردولتي نيز از 34.2درص��د در پايان مرداد 
1396 به رقم 48.1درصد در پايان دي ماه سال جاري 
افزايش يافت. س��يف در ادامه به تشريح بسته ارزي 
بانك مركزي پرداخت و گفت: انتش��ار اوراق گواهي 
سپرده ريالي با نرخ 2۰درصد، گواهي سپرده  ريالي 
مبتني بر ارز يك و دو س��اله با نرخ سود به ترتيب 
4و 4.5درصد و طرح پيش فروش س��كه بهار آزادي 
با قيمت قطعي 6  ماهه 14ميليون ريال و يك ساله 
13ميليون ريال، اجزاي بس��ته اخير بانك مركزي 
بودند كه اواخر بهمن 1396 ارائه شد. اجراي بسته 
مزبور واجد آثار معني داري بر كاهش التهابات بازار 

ارز بود. 
وي افزود: بررس��ي عملكرد بسته سياستي اخير 
مويد اس��تقبال قابل توجه آح��اد جامعه از گواهي 
س��پرده ريالي اس��ت؛ اما عملكرد مربوط به فروش 
گواهي س��پرده ريالي مبتني ب��ر ارز و پيش فروش 
س��كه چندان قابل توجه نبوده كه اين امر شاهدي 
بر عدم وجود ناترازي معني دار در بازار ارز همچنين 
جذاب بودن بازار پول براي س��پرده گذاران اس��ت 
 ك��ه امري معمول در فرآين��د تجهيز منابع بانك ها 

به شمار مي رود. 
سيف با بيان اينكه مرور تحوالت اقتصادي كشور 
حاكي از آن اس��ت كه با وجود ش��رايط و مشكالت 
موجود در نظام بانكي، ش��اخص هاي كالن در سال 
1396 نيز روند مناس��بي را تجربه كرده اند، تاكيد 
كرد: طي اين سال دستاوردهاي قابل توجهي نظير 
پايداري نرخ تورم در سطوح تك رقمي تورم متوسط 
9.9درص��د و نقطه به نقطه 9.4درصد در بهمن  ماه 
س��ال 1396 و حصول به رشد اقتصادي 4.4درصد 
در فص��ل به��ار، 4.6درص��د در فصل تابس��تان و 
4.5درص��دي در 6 ماهه نخس��ت س��ال 1396 به 

دست آمده است. 
س��يف با برشمردن دستاوردهاي مثبت در سال 
95 خاطرنش��ان كرد: اس��تمرار ثبات در بازار ارز و 
كنترل نوس��انات آن، تامين به موقع نيازهاي ارزي 
واردكنن��دگان و مديري��ت انتظ��ارات تورمي، آغاز 
برنام��ه جامع اصالح نظام بانك��ي، تعميق بازار بين 
بانكي و هدايت بانك ها به رفع مشكالت نقدينگي از 
طريق اين بازار، كاهش نرخ سود مورد عمل بانك ها 
از طريق مصوبات ش��وراي پ��ول و اعتبار، حمايت 
از تولي��د در قالب تامين مالي س��رمايه در گردش 
واحده��اي توليدي و كمك ب��ه بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط و در نهاي��ت توقف فعاليت موسس��ات 
اعتباري غيرمجاز از ديگر دس��تاوردهاي مهم بانك 
مركزي در اين سال بود كه خوشبختانه تمامي آنها 
در راس��تاي پيگيري اهداف و عمل به سياست هاي 

كلي اقتصاد مقاومتي حاصل شده اند. 
س��يف افزود: بانك مركزي اعتقاد دارد، نرخ هاي 
كلي��دي اقتصاد ازجمله نرخ ارز و نرخ س��ود بانكي 
بايد در مس��ير مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصاد 
كالن حرك��ت كنند تا موجب ب��روز عدم تعادل در 
اقتصاد نشود. رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به 
استمرار دستاوردهاي سال 95 در سال جاري گفت: 
پايداري نرخ تورم در س��طوح تك رقمي)دس��تيابي 
به نرخ تورم متوس��ط 9.9درص��د و نقطه به نقطه 
9.4درصد در بهمن  ماه س��ال 1396( و حصول به 
رش��د اقتصادي 4.4درصد در فصل بهار، 4.6درصد 
در فصل تابستان و 4.5درصدي در 6 ماهه نخست 
سال در كنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش 
اف��زوده تمامي بخش هاي اقتص��ادي و تراز تجاري 
مثبت حاكي از تدبير براي تثبيت شرايط اقتصادي 
و تزري��ق روحي��ه اميد در بدنه اقتصادي كش��ور و 
نويد بخش تداوم رش��د مناس��ب بخ��ش غيرنفتي 

اقتصاد در سال 1396 است.

قائم مقام بانك مركزي خبر داد 

تدوين بسته ۱۹  بندي بازار پول
قائم مقام بانك مركزي از تدوين بس��ته 19 بندي ب��راي بازار پول خبر داد و 
گفت: در اين بس��ته برنامه ها و سياس��ت هاي پولي براي بازار پول كشور تدوين 

شده است. 
اكبر كميجاني صبح روز يك ش��نبه در حاشيه مجمع عمومي بانك مركزي 
در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: اين بس��ته 19 بندي كل مجموعه 
سياس��ت هاي پولي و ارزي كشور است كه البته هنوز به مرحله تصويب نرسيده 
اس��ت. وي در پاس��خ به اين سوال كه بندهاي اين بسته بايد توسط شوراي پول 
و اعتبار به تصويب برسد يا نه؟ اظهار كرد: ممكن است بخش هايي از اين بسته 
نياز به تصويب در شوراي پول و اعتبار داشته باشد اما برخي ديگر بدون نياز به 
مصوبه ش��وراي پول و اعتبار اجرايي ش��وند. قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به 
اين سوال كه آيا ممكن است نرخ سود بانكي تغيير كند؟ گفت: در اين خصوص 

بايد بررسي هاي الزم انجام شود و زماني كه شرايط اقتصادي كشور اقتضا كند، 
نرخ س��ود تعيين مي ش��ود. وي درباره بازار ارز نيز گفت: بانك مركزي اين بازار 
را مديريت مي كند و نرخ در اين بازار مديريت ش��ده اس��ت. كميجاني ادامه داد: 
اميدواريم ش��رايط در بازار ارز بهبود يابد و نرخ ها پايدارتر ش��ود. وي در پاس��خ 
به اين س��وال كه آيا نويد بازار ارز با ثبات و پايدار را براي س��ال آينده به مردم 
مي دهي��د؟ تصريح كرد: بانك مركزي همواره تالش هاي��ي را براي ثبات نرخ در 
بازار ارز انجام مي دهد و اميدواريم كه اين تالش ها براي ثبات بازار ارز به نتيجه 
مطلوب برس��د. قائم مقام بانك مركزي درباره رتبه بندي بانك ها نيز اظهار كرد: 
شركت اعتبارسنجي در دو مرحله گزارشي را در آبان و بهمن ماه براي سال هاي 
93و 94 ب��ه بانك مركزي ارائه كرده و اين رون��د ادامه دارد. وي در پايان گفت: 
اين رتبه بندي با شاخص هاي بيشتر براي سال هاي 95و 96 ادامه خواهد يافت. 

دبير كل سنديكاي بيمه گران مطرح كرد  

تشكيل كنسرسيوم بيمه خودروهاي صفر براي مبارزه با فساد
۶۰۰ هزار سكه پيش فروش شد

افزايش ۳۰ هزار توماني قيمت سكه، افت نرخ دالر و يورو
دبير كل سنديكاي بيمه گران با اشاره به كنسرسيوم بيمه 
خودروهاي صف��ر كيلومتر، اين موض��وع را گامي مهم براي 

مبارزه با زمينه هاي فساد در اين حوزه دانست. 
ب��ه گزارش روابط عمومي س��نديكاي بيمه گران ايران، در 
گردهمايي پايان س��ال اعضاي كميس��يون ها و كارگروه هاي 
تخصصي س��نديكا كه با حضور مديران ارش��د صنعت بيمه 
برگزار شد؛ روساي كميسيون ها و دبيران كارگروه ها گزارش 
عملكرد سال 96 خود را ارائه داشتند و به تشريح برنامه هاي 

عملياتي سال 9۷ پرداختند. 
س��يدمحمد عليپور دبير كل س��نديكا در اين نشس��ت با 
اش��اره به آنكه در سال 96 تمركز اصلي فعاليت هاي سنديكا 
روي مباحث فني بوده اس��ت ضم��ن تقدير از حضور موثر و 
منظم مديران ارشد صنعت بيمه در جلسات اين نهاد صنفي 
اظهار داش��ت: آنچه در س��نديكا اتفاق افتاد، حاصل زحمات 
اعضاي كميس��يون ها و كارگروه ه��اي تخصصي بوده و باعث 
افتخار اس��ت كه س��نديكا محلي براي به نتيجه رسيدن اين 

تالش ها بوده است. 
دبي��ر كل س��نديكاي بيمه گ��ران با اش��اره ب��ه موضوع 
كنسرس��يوم بيمه خودروهاي صفركيلومتر آن را گامي مهم 
براي مبارزه با زمينه هاي فساد در اين حوزه دانست و گفت: 
بيم��ه خودروهاي صفركيلومتر طي س��ال 96 وقت و انرژي 
فراواني از س��نديكا گرفت؛ نتايج خوبي هم داش��ته كه البته 
ب��راي تحقق كامل آن نيازمند اصالح و هماهنگي بيش��تري 
است. اين اتفاق و اتحاد از مصاديق كامل يك كار سنديكايي 
اس��ت و از شما مديران ارشد صنعت بيمه انتظار مي رود علل 

و عواملي كه ناهماهنگي را دامن مي زنند، برطرف كنيد. 
در ادامه گردهمايي اعضاي كميس��يون ها و كارگروه هاي 
تخصص��ي س��نديكا محس��ن پوركياني رييس كميس��يون 

راهبردي س��نديكا ضمن تش��كر از زحمات يك ساله اعضاي 
حاضر در جلس��ه گفت: اگر سنديكا خروجي خوب و موثري 
داشته ۷۰ درصد آن مرهون تالش هاي اعضاي كميسيون ها 

و كارگروه هاي تخصصي است. 
 مديرعامل بيمه ايران افزود: كميسيون ها و كارگروه هاي 
تخصصي اتاق فكر سنديكا هس��تند و مديران و كارشناسان 
حاض��ر در آن ه��م در س��نديكا و هم در س��طح ش��ركت ها 

مي توانند، تصميم سازي كنند. 
سيدرس��ول تاجدار مديرعامل بيم��ه البرز به عنوان عضو 
كميس��يون مالي س��نديكا ديگر س��خنران اي��ن گردهمايي 
بود. تاجدار دو موضوع بيمه عمر و حس��ابداري آن و تنظيم 
صورت هاي مالي ش��ركت ها براساس اس��تاندارد IFRS را از 
موضوعات اصلي مطرح در كميس��يون مالي س��نديكا عنوان 
كرد و گفت: نمايندگان سنديكا در كميته تدوين صورت هاي 
مالي نمونه حضور دارند و اميد اس��ت، اين صورت هاي مالي 
نمونه را تا پايان س��ال 96 آماده كرده و در اختيار شركت ها 

قرار دهيم. 
 هادي اويارحسين رييس كميسيون فني سنديكا هم در 
ادامه با اش��اره به فعاليت هاي كميسيون مربوطه و روند كار 

آن گفت: سنديكا هشت كارگروه فني دارد. 
مديرعامل بيمه پارسيان افزود: از ديگر وظايف كميسيون 
فني اظهارنظر در خصوص موضوعاتي است كه بيمه مركزي 
از سنديكا نظر مي خواهد، اين بسيار ارزشمند است و در واقع 

نهاد ناظر غناي فني سنديكا را پذيرفته است. 
 در گردهماي��ي پاي��ان س��ال اعض��اي كميس��يون ها و 
كارگروه هاي تخصصي سنديكا، عالوه بر روساي كميسيون ها، 
دبيران كارگروه هاي تخصصي س��نديكا نيز گزارش عملكرد 

سال 96 خود را ارائه كردند. 

گروه بانك و بيمه|
قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد روز يك شنبه 
در ب��ازار تهران درحالي 3۰هزار تومان افزايش يافت كه نرخ 
دالر و يورو اعالم شده در صرافي هاي مرتبط با بانك مركزي 

با افت همراه بود. 
ب��ه گزارش »تعادل« هر قطعه س��كه به��ار آزادي طرح 
جديد)امامي( در بازار تهران با 3۰هزار و ۷۰۰تومان افزايش 
نس��بت به روز شنبه يك ميليون و 58۷ هزار تومان فروخته 
شد. س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 3۰هزار تومان 

رشد قيمت يك ميليون و 552 هزار تومان معامله شد. 
همچنين نيم س��كه بهار آزادي با 16هزار تومان افزايش 
قيمت نس��بت به روز شنبه ۷82هزار تومان به فروش رسيد 
و ربع س��كه 49۷هزار تومان قيمت خورد كه 11هزار تومان 
رش��د داشت. بر اين اس��اس س��كه گرمي در بازار با 4هزار 
تومان افزايش قيمت در مدت مش��ابه 33۰هزار تومان و هر 
گ��رم طالي 18عيار نيز با 1۰توم��ان افت 148هزار و 54۰ 

تومان داد و ستد شد. 
صرافي ه��اي پايتخت هر دالر امريكا را با 2تومان كاهش 
قيمت نس��بت به روز ش��نبه 4هزار و 46۷تومان فروختند. 
همچنين هر يورو با رشد يك توماني در مدت مشابه 5 هزار 
و 49۰تومان و هر پوند نيز با 2۰تومان رشد قيمت نسبت به 

روز شنبه به قيمت 6 هزار و 833 تومان معامله شد. 

 ۶۰۰ هزار سكه پيش فروش شد
مديركل ريالي و نش��ر بانك مركزي از پيش فروش 6۰۰ 
هزار سكه در بسته سياستي بانك مركزي تا پايان روز شنبه 
خبر داد و گفت: چنانچه الزم باشد اين طرح در سال آينده 

هم اجرايي خواهد شد. 

مسعود رحيمي در حاشيه پنجاه و هفتمين مجمع بانك 
مرك��زي در جمع خبرنگاران از پيش فروش 6۰۰ هزار قطعه 
س��كه تا پايان روز شنبه خبر داد و اظهار كرد: چنانچه الزم 
باش��د اين طرح در س��ال بعد نيز ادامه پيدا خواهد كرد اما 

هنوز ارزيابي دقيقي از آن ارائه نشده است. 
مديركل ريالي و نشر بانك مركزي افزود: برخي از روزها 
2۷ت��ا 3۰هزار س��كه و برخ��ي از روزها تا 11۰هزار س��كه 
پيش فروش شده كه با توجه به توقف فروش سپرده ريالي و 
احتمال ورود پول هاي جديد در اس��فند احتمال استقبال از 
پيش فروش سكه بيش��تر خواهد شد. متقاضيان خريد سكه 
در اي��ن طرح در زمان ثبت نام بايد براي سررس��يد 6 ماهه 
مبلغ يك ميليون و 4۰۰هزار تومان و سررسيد يك ساله يك 

ميليون و 3۰۰هزار تومان پرداخت كنند. 

يك شنبهشنبهنوع سكه و ارز
15563۰۰158۷۰۰۰سكه امامی

1522۰۰۰1552۰۰۰سكه بهار آزادی
۷66۰۰۰۷82۰۰۰نيم سكه
486۰۰۰49۷۰۰۰ربع سكه

326۰۰۰33۰۰۰۰سكه گرمی
14855۰14854۰طالی 18عيار

4469446۷دالر
5491549۰يورو
68136833پوند
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5 بورس و فرابورس
 ۸۳ هزار ميليارد ريال

ETF ارزش صندوق هاي
گروه بورس| هم اكنون ۳۲ صندوق قابل معامله در بازار 
سرمايه ايران فعال هستند كه صندوق سرمايه گذاري پروژه 
آرمان پرند مپنا با ۳۱هزار ميليارد ريال بزرگ ترين صندوق 
ETF اس��ت. افزون بر اين، براس��اس آمار منتشر شده از 
شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)سمات(، ارزش صندوق هاي قابل معامله )ETF( در بازار 
سرمايه حدود 8۳ هزار ميليارد ريال اعالم شده است. عالوه 
ب��ر اين، باتوجه به جديدترين آماره��ا، ارزش صندوق هاي 
قاب��ل معامله در پايان بهمن ماه امس��ال ب��ه رقم 8۳ هزار 
و 4۳5 ميليارد ريال رس��يد. در ح��ال حاضر ۳۲ صندوق 
قابل معامله در بازار سرمايه ايران فعال هستند كه صندوق 
س��رمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا ب��ا ۳۱ هزار و 7۱5 
ميليارد ريال بزرگ ترين صندوق ETF اس��ت. همچنين، 
صندوق س��رمايه گذاري اعتمادآفرين پارسيان با 9 هزار و 
554ميليارد ريال، صندوق هاي قابل معامله آرمان آتي كوثر 
با 7 هزار و 50۳ ميليارد ريال، امين يكم فردا با 5هزار و 89 
ميليارد ريال، پاداش سهامداري توسعه يكم با 5 هزار و ۳۲ 
ميليارد ريال و صندوق پاداش سهامداري پارند پايدار سپهر 
ب��ا 5 هزار و ۲9ميليارد ري��ال و به ترتيب در رتبه هاي دوم 
تا شش��م بزرگ ترين صندوق هاي ETF بازار سرمايه قرار 
دارند. اين در حالي اس��ت كه، صندوق هاي سرمايه گذاري 
سپهر انديش نوين، توسعه اندوخته آينده، تجارت شاخصي 
كاردان و درآم��د ثابت كيان در مكان ه��اي هفتم تا دهم 

جدول بزرگ ترين صندوق هاي ETF ايستاده اند.

افزايش شاخص هم وزن
براس��اس گزارش هفتگي بررس��ي بازارها كه هر هفته 
توسط مديريت تحقيق و توسعه بورس تهران تهيه و منتشر 
مي ش��ود، در هفته منتهي به نهم اسفند ماه، شاخص كل 
بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز چهارشنبه 
نهم اس��فند ۱۳96 به عدد 97هزار و 96۲ واحد رسيد كه 
در مقايسه با پايان هفته گذشته ۱96 واحد كاهش داشته 
اس��ت. همچنين، در اين هفته حجم معام��الت 4 هزار و 
9۱۱ميلي��ون س��هم و ارزش آن 877۲ ميليارد ريال بوده 
اس��ت كه حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته 
به ترتيب ۱8درصد و ۲۲درصد كاهش داشته است. افزون بر 
اين، ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت اين 
هفته به عدد ۳90۳559 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه 
با پايان هفته گذش��ته ۲.0درصد كاهش داش��ته اس��ت. 
همچنين از ابتداي سال 96 تا نهم اسفند ماه، شاخص كل 
با 8.۲6درصد افزايش به رقم 97 هزار و 96۲واحد رس��يد 
و شاخص كل هم وزن با ۱.۱۲درصد افزايش عدد ۱76۲۱ 
واح��د را تجرب��ه كرد. صنعت خودرو و س��اخت قطعات با 
4.۲0درص��د و 4.۳۲درصد بيش��ترين ارزش و بيش��ترين 
حج��م معامالت را به خود اختصاص دادند. بر اين اس��اس 
در ۳0 روز منتهي به ۲ اس��فند م��اه ۱۳96، »محصوالت 
چوبي« با بازدهي 7.8 +درصد، در صدر صنايع بورسي قرار 
گرفت. در مدت مشابه صنعت »ساخت دستگاه ها و وسايل 
ارتباطي« با افت ۲.۱۲درصدي بيشترين افت را تجربه كرد. 
همچنين در محاسبه ش��اخص كل بورس تهران با برخي 
شاخص بورس هاي بين المللي نسبت به پايان هفته گذشته، 
شاخص بورس استانبول )BIST ۱00( با رشد ۳.۲درصدي 
 HANG( بيشترين بازدهي و شاخص بورس هنگ كنگ
SENG( ب��ا افت 9.۱درصدي كمترين بازدهي را به خود 
اختص��اص داده اند. عالوه ب��ر موارد ف��وق، بازدهي بورس 
ته��ران، فرابورس ايران، ن��رخ ارز و طال به صورت هفتگي و 
ماهانه در اختيار خواننده قرار دارد. صنايع و ش��ركت  هايي 
با بيش��ترين تاثير بر شاخص، معامالت به تفكيك صنايع، 
ريسك و بازدهي صنايع نيز از ديگر اطالعات ارائه  شده در 

اين گزارش است. 

 توقف ۴ نماد بانكي
و ۲۰ نماد غيربانكي

تازه تري��ن آماره��ا نش��ان مي ده��د ك��ه نم��اد 4 بانك 
آن كن��ار  در  و  اس��ت  متوق��ف  ب��ورس  در   همچن��ان 

 ۲0 نم��اد غيربانكي نيز ب��ه داليل متفاوت در بازار س��هام 
ممنوع المعامله هستند. به گزارش ايبنا، از ميان ۲4 شركتي 
ك��ه در ح��ال حاضر در ب��ازار س��هام با توقف نم��اد مواجه 
هس��تند، نماد چهار بانك »صادرات، پارس��يان، پاسارگاد و 
تجارت« متوقف اس��ت. نگاهي به آمار منتشر شده مشخص 
مي كن��د كه نماد بانك صادرات با آغ��از توقف از ۲9 تير ماه 
س��ال 95، بعد از گذشت بيش از ۲0 ماه طوالني ترين زمان 
توقف را در بين س��ه بانك ديگر تجربه كرده است. همچنين 
 بع��د از بانك ص��ادرات، توقف نم��اد بانك پارس��يان كه از 
 ۱5 آب��ان ماه س��ال 95 آغاز ش��ده بعد از گذش��ت بيش از
۱6 ماه در رده دوم توقف طوالني مدت بين بانك هاي بورسي 
ق��رار دارد. افزون بر اين بررس��ي نش��ان مي دهد، نماد بانك 
پاس��ارگاد نيز با توقف از ۲ آذر ماه س��ال 95 كه بيش از ۱5 
ماه از آن مي گذرد در رده سوم توقف هاي طوالني بين چهار 
بانك قرار دارد. در همي��ن حال، نماد بانك تجارت به عنوان 
چهارمي��ن و آخرين بانكي كه نم��اد معامالتي آن در بورس 
از روز ۲7 تير ماه س��ال جاري تا به امروز در تاالر شيشه يي 
متوقف اس��ت، با بيش از 7 ماه در رده آخر ميان شركت هاي 

بانكي بورس از نظر زمان توقف نماد قرار دارد. 
برمبناي اطالعات منتش��ر شده از سوي اداره آمار بورس 
ته��ران و ارزيابي ها چهار نم��اد بانك »صادرات، پارس��يان، 
پاس��ارگاد و تجارت« در وضعيت تعليق ق��رار دارد و باتوجه 
به اينكه برخي از اين بانك ها مجمع س��االنه صاحبان سهام 
خود را نيز برگزار كرده اند، احتماال پس از شفاف س��ازي هاي 
مالي موردنظر س��ازمان بورس و اوراق بهادار با گشايش نماد 
معامالتي مواجه مي شوند تا سهامداران اين چهار بانك بتوانند 
نسبت به خريد و فروش سهام خود اقدام كنند.  عالوه بر چهار 
بانك در ليست توقف نمادهاي بورسي نام ۲0 شركت »گروه 
صنايع بهشهر ايران، سرمايه گذاري توكا فوالد، سرمايه گذاري 
 توس��عه صنعتي ايران، س��رمايه گذاري توس��عه آذربايجان،  

ه��اي وب، نهادهاي مالي بورس، تامين ماس��ه ريخته گري، 
كارگزاران بورس، لوله و ماشين س��ازي ايران، صنايع آذرآب، 
نوش مازندران، نيرو كلر، س��يمان مازندران، سيمان كرمان، 
سيمان خاش، دكتر عبيدي، صنايع ريخته گري ايران، بورس 
ته��ران، كارخانجات توليدي ش��هيد قندي و كنتورس��ازي 
ايران« نيز به چش��م مي خورد كه با داليل متفاوتي همانند 
افشاي اطالعات با اهميت، برگزاري مجمع، افزايش سرمايه و 
شفاف سازي صورت هاي مالي با تابلو ممنوع المعامله بودن در 

تاالر شيشه يي مواجه شده اند.

سمات

آمار

تابلوي ايست

آمار واگذاري 1۲۰۴ميليارد توماني سهام و اموال دولتي مشخص مي كند

سهمناچيزبورسازواگذاريها
گروه بورس|

 بر اس��اس اصل 44 قانون اساسي، خصوصي سازي 
ش��ركت ها براي كاه��ش فعاليت دول��ت در عرصه هاي 
مختل��ف و افزايش فعاليت بخش خصوص��ي واقعي در 
اقتصاد كشور تنظيم شده است. بر اين اساس  از ابتداي 
امسال تاكنون ۱۲044ميليارد ريال سهم و اموال دولتي 
از طريق بورس و مزايده واگذار شده است. بر اين اساس 
طبق آمار هاي منتشر شده از ابتداي سال جاري تا امروز 
۱۲هزار و 44 ميليارد ريال س��هم و اموال دولتي توسط 
 سازمان خصوصي س��ازي واگذار ش��ده كه از اين ميان

۱06 ميلي��ارد ري��ال از طري��ق ب��ورس و ۱۱ ه��زار و 
9۳9ميلي��ارد ريال از طريق مزايده انجام ش��ده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه از واگذاري ه��اي صورت گرفته 
در اي��ن مدت ۱۱ه��زار و 9۱0ميليارد ري��ال به  صورت 
بلوكي، 4 ميليارد ريال به  صورت تدريجي و ۱۳۱ميليارد 
ريال به ص��ورت ترجيحي صورت گرفته اس��ت. افزون 
بر اي��ن از 7۱8۲ميليارد ريال واگ��ذاري صورت گرفته 
از ابتداي امس��ال ۳.949ميليارد ري��ال متعلق به گروه 
يك واگذاري ها و 8.094ميليارد ريال متعلق به گروه ۲ 
واگذاري ها بوده است. بر اين اساس فهرست منتشر شده 
بنگاه هاي دولتي قابل واگذاري، قرار است در سال جاري 
۳۳7 بنگاه واگذاري ش��ود كه از اي��ن ميان تعداد ۲۳0 
بنگاه در گروه ي��ك و ۱07 بنگاه در گروه ۲ قرار دارند. 
همچنين طبق قانون س��ال 9۳ آخري��ن مهلت قانوني 
براي واگذاري ش��ركت هاي دولتي تعيين ش��ده بود كه 
اين مهلت در سال هاي 94، 95 و 96 تمديد شده است. 

 جيب به جيب كردن 
افزون بر اي��ن با اينكه يك��ي از دغدعه هاي صنعت 
بيمه واگذاري اين ش��ركت ها به بخش خصوصي است، 
خبره��ا حاكي از اين اس��ت ك��ه بيمه الب��رز به بخش 
خصوصي واقعي واگذار نش��ده اس��ت. بر اين اساس روز 
شنبه ۱7.۳4درصد از سهام ش��ركت بيمه البرز توسط 
س��ازمان خصوصي سازي واگذار ش��د. سال هاست تمام 
دغدغ��ه صنعت بيم��ه، واگذاري اي��ن صنعت به بخش 
خصوصي است تا اين صنعت بتواند به سودآوري واقعي 
دس��ت يابد و ضريب نفوذ بيمه در كش��ور ب��اال رود، با 
اينكه مدت هاس��ت كه صحبت واگذاري س��هام دولتي 
ش��ركت هاي بيمه به بخش خصوصي واقعي مي ش��ود 
اما عمال اي��ن كار به داليل مختلف اجرا نش��د. گفتني 
اس��ت بيمه آسيا و بيمه البرز از شركت هايي هستند كه 
بخش��ي قابل توجهي از س��هام آنها را دولت به صورت 
مس��تقيم يا غيرمستقيم در اختيار دارد و حتي مديران 
آنه��ا را دولتي ها انتخاب مي كنن��د به  طوري كه رييس 
كل بيمه مركزي نيز بارها به اين موضوع اش��اره كرده و 
اين شركت ها را كمي خصوصي ناميده است. به گزارش 

ايس��نا، روز شنبه در برخي رسانه ها گفته شد كه باز هم 
۱7درصد از س��هام بيمه البرز به اسم خصوصي سازي به 
بخش دولتي واگذار ش��ده و اين رسانه ها خريدار بلوك 
بيمه البرز را سازمان تامين اجتماعي اعالم كردند. اتفاقي 
كه اگر درست باشد يعني بار ديگر به نام خصوصي سازي 
يك سهم دولتي از يك جيب به جيب ديگر رفته است. 

 فراموشي آقاي رييس
در اي��ن رابطه رييس س��ازمان خصوصي س��ازي در 
پاس��خ به اينكه چه كسي خريدار بيمه البرز بود؟ گفت: 
يك كنسرسيومي كه متشكل از سه شركت است با هم 
متحد ش��دند و سهم ۱7درصدي بيمه البرز را خريدند، 
ام��ا ن��ام آن را ب��ا اينكه به م��ن گفته اند به ي��اد ندارم. 
پوري حس��يني درباره اينكه بخش خصوصي اين س��هم 
را خري��داري كرده يا خير؟ گف��ت: اينكه آنها خصوصي 
هس��تند يا خصولتي )ش��به دولتي( را هم نمي دانم. اين 

موضوع را مي توانيد از بورس بپرسيد. 

 رازداري 
در اين راس��تا مدير عمليات ش��ركت بورس نيز در 
پاس��خ به اينكه كه خريدار بلوك ۱7درصدي بيمه البرز 
چه كس��ي بود؟ توضيح داد: از آنج��ا كه معامله قطعي 

نش��ده نمي توانيم اس��م خريدار را بگوييم. سيد مهدي 
پارچيني در پاس��خ به اينكه آيا بخش خصوصي واقعي 
خريدار بيم��ه البرز بود؟ گفت: در اي��ن مورد هم قانونا 
نمي توانم تا زماني كه معامله قطعي نشده، اظهارنظري 
كن��م. مديرعمليات ب��ازار نقد ب��ورس و اوراق بهادار در 
پاسخ به اينكه چه زماني معامله قطعي مي شود؟ گفت: 
خري��دار 9 روز كاري وقت دارد كه حصه نقدي را واريز 
كند؛ در نتيجه تا ۲۳ يا ۲6 ماه جاري امكان دارد، معامله 
قطعي شود. در آن زمان قانونا مي توان در مورد خريدار 

اين شركت توضيح داد. 

 حلقه مفقوده اهليت 
در س��وي ديگر عزي��ز اكبريان رييس كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس با اش��اره به اينكه مساله داشتن 
اهليت در واگذاري هاي دولت فراموش مي ش��ود، عنوان 
ك��رد: اهليت ط��رف مقابل را به مي��زان مبلغ كمي كه 
اضاف��ه پرداخت مي كند، مي فروش��يم و اف��رادي برنده 
مي شوند كه پتانس��يل اداره مجموعه ها را ندارند. عزيز 
اكبري��ان در خص��وص وضعيت واگذاري ش��ركت ها به 
بخ��ش خصوصي اظهار داش��ت: مجموعه هاي دولتي يا 
 بايد به بخش دولتي يا به افراد متخصص واگذار ش��وند؛ 
چ��را كه با فرمول موجود در زمينه خصوصي س��ازي به 

نتيجه مطلوب دس��ت پيدا نمي كنيم. رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس ش��وراي اسالمي گفت: برخي از 
اي��ن واحدها در حال نابودي هس��تند و وجود آنها ضرر 
انباش��ته براي دولت ايجاد مي كند. به گزارش تس��نيم، 
نماينده كرج در مجلس با اش��اره ب��ه اينكه دولت بايد 
تدبيري را براي خصوصي س��ازي در نظ��ر بگيرد، ادامه 
داد: بروز برخي مش��كالت تنها براي شركت هاي هپكو 
و آذرآب نيس��ت بلك��ه در ش��ركت هاي ديگري نيز كه 
تع��داد كارگر بيش��تري دارند با وجود ادام��ه اين روند 
دچ��ار بحران مي ش��ويم و تنها چاره اين اس��ت كه آنها 
را به بخ��ش خصوصي كارآم��د و كاردان واگذار كنيم. 
وي در خص��وص اينكه در زمان واگذاري ش��ركت ها به 
بخ��ش خصوصي چه ميزان به مس��اله داش��تن اهليت 
توجه مي شود به خانه ملت گفت: در قانون نيز مشكالتي 
وج��ود دارد و قانونگذار مش��خص كرده اس��ت كه بايد 
بخش خصوص��ي را از طريق مزايده معرفي كرد. بر اين 
اس��اس با وجود برگزاري مزايده ها و برنده شدن بخش 
خصوصي، مس��اله داشتن اهليت در واگذاري هاي دولت 
فراموش مي ش��ود. ضمن اينكه اهليت طرف مقابل را به 
ميزان مبلغ كمي كه اضافه پرداخت مي كند، مي فروشيم 
و افرادي برنده مي ش��وند كه پتانسيل اداره مجموعه ها 
را ندارند. رييس كميس��يون صنايع و معادن مجلس با 

تاكيد بر اينكه بس��ياري از شركت ها را در مقابل بدهي 
دولت به س��ازمان هاي عمومي مانن��د تامين اجتماعي 
واگذار مي كنيم در شرايطي كه اين سازمان ها بنگاهدار 
نيستند، عنوان كرد: بر اين اساس مديرعامل و تعدادي 
هيات مديره انتخاب مي ش��وند ك��ه در اين مجموعه ها 
به دنبال اهداف خود هس��تند مانند ذوب آهن اصفهان، 
 در حالي ك��ه مجموعه  ذوب آهن اصفه��ان نبايد بدهي

داشته باشد. 

 امروز؛ عرضه بلوكي
در س��وي ديگر تعداد ۲7۳ميليون س��هم شركت 
حمل ونق��ل بين المللي خليج ف��ارس امروز در بورس و 
اوراق بهادار عرضه مي ش��ود. بر اين اساس تعداد ۲7۳ 
ميليون و 5۲8هزار سهم معادل 78.۳7درصد از سهام 
ش��ركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس به قيمت 
پاي��ه هر س��هم ۲۳66 ريال در ب��ورس و اوراق بهادار 
عرضه مي شود. اين در حالي است كه اين ميزان سهام 
توس��ط س��ازمان خصوصي س��ازي به وكالت از سوي 
ش��ركت احياگستر هرمز در حالي به  صورت ۱0درصد 
نقد و بقيه اقساط روانه ميز فروش مي شود كه خريدار 
باي��د وجه نقد معامله را طي 9 روز كاري به حس��اب 
اين سازمان واريز و بقيه را به  صورت اقساط 6ماهه در 
مدت 6 سال بپردازد. همچنين بلوك 78.۳7درصدي 
س��هام ش��ركت حمل ونقل بين المللي خليج فارس در 
حالي توس��ط كارگزاري فيروزه آسيا روي ميز فروش 
مي رود كه سود اقساط آن ۱۳درصد اعالم شده است. 
گفتني است، اين بلوك 78.۳7 درصدي سهام شركت 
حمل ونقل بين المللي خليج ف��ارس پيش تر در آذرماه 
امسال به قيمت پايه هر سهم 4000 ريال و در دي ماه 
و بهمن ماه امس��ال به قيمت پايه هر سهم ۲750ريال 
در ب��ورس و اوراق بهادار عرضه ش��ده بود كه خريدار 

نداشت. 

 بلوك 1۰۰درصدي 
افزون بر اين تعداد ۲۳ميليارد و ۱8۲ميليون س��هم 
شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان توسط سازمان 
خصوصي  س��ازي از طريق مزايده واگذار مي شود. بر اين 
اساس تعداد ۲۳ميليارد و ۱8۲ ميليون و ۳07هزار سهم 
معادل ۱00درصد از س��هام ش��ركت كشت و صنعت و 
دامپروري مغان به قيمت پايه هر س��هم 6976ريال در 
روز ۲۱ اسفندماه جاري از طريق مزايده واگذار مي شود. 
همچنين اين ميزان سهام توسط سازمان خصوصي سازي 
به وكالت از سوي شركت احياگستر هرمز به ارزش كل 
پايه ۲۲ ه��زار و ۱99ميليارد و 799ميليون و 566هزار 
ريال به  صورت ۱0درصد نقد و بقيه اقساط 8ساله روانه 

ميز فروش مي شود. 

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در داد 
و س��تد هاي روز گذش��ته ۳4 واحد منفي شد و 
ب��ه رقم 97 هزار و ۳54 واح��دي ريزش كرد. بر 
اين اساس، در داد و ستدهاي روز گذشته بورس 
تهران س��رمايه گذاران ش��اهد صدرنش��يني سه 
صنعت خودرو، ش��يميايي و فلزات اساسي بودند. 
اين در حالي است كه، در معامالت ديروز بورس 
گروه ه��اي خودرو، ش��يميايي و فلزات اساس��ي 
با بيش��ترين حج��م و ارزش معام��الت در صدر 
برترين گروه هاي صنعت قرار گرفتند. همچنين، 
سرمايه گذاران بورسي بيش از يك ميليارد و ۳6۲ 
ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي 
مالي را در بازار دس��ت به دست كردند كه ارزش 
اي��ن مبادالت بيش از ۲ هزار و 6۲5ميليارد ريال 

بود و در 76 هزار نوبت معامالتي انجام شد. افزون 
بر اين، شاخص بازار اول ديروز 5۱واحد افت كرد 
اما ش��اخص بازار دوم 68واحد صعودي شد. نماد 
مپن��ا نيز بيش��ترين تاثي��ر منفي را بر ش��اخص 
بورس ثبت كرد. براس��اس اين گزارش، نمادهاي 
كش��تيراني، گس��ترش نف��ت و گاز پارس��يان، 
سرمايه گذاري غدير، پااليش نفت تهران، پااليش 
نفت بندرعباس و شركت ارتباطات سيار ايران با 
بيشترين تاثير مثبت بر شاخص مانع افت بيشتر 
اين متغير ش��دند. به گزارش س��نا، صدرنشيني 
ب��ازار نيز با بيش��ترين رش��د قيم��ت متعلق به 
نمادهاي قند ش��يرين خراسان، س��رمايه گذاري 
نيرو، مس ش��هيد باهنر، زامياد، چرخشگر، كابل 
الب��رز و صنايع كاغذ س��ازي كاوه ب��ود. در مقابل 
نمادهاي كاش��ي و س��راميك حافظ، پتروشيمي 

فارابي، ريخته گري تراكتورس��ازي ايران، قطعات 
اتومبي��ل اي��ران، س��يمان غرب، پارس س��رام و 
ليزين��گ صنعت و مع��دن با بيش��ترين كاهش 
قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. افزون 
بر اين، ديروز س��رمايه گذاران بورس��ي بيشترين 
تقاضا را براي اوراق مش��اركت مل��ي نفت ايران، 
واحدهاي صندوق يكم، س��هام زامياد، حق تقدم 
س��رمايه گذاري ني��رو، اوراق مش��اركت كاركنان 
اوراق مش��اركت  و  اوراق صك��وك كاوه  نف��ت، 
ش��هرداري مش��هد ثب��ت كردن��د. اي��ن نمادها 
س��نگين ترين صف هاي خريد را داشتند. اين در 
حالي بود كه اوراق مش��اركت شهرداري مشهد، 
س��هام نهادهاي مالي ب��ورس اوراق بهادار، اوراق 
صكوك سايپا و اوراق مشاركت شهرداري سبزوار 
با بيش��ترين عرضه ه��ا و طوالني ترين صف هاي 
فروش به كار خود پايان دادند. در پايان معامالت 
روز يك ش��نبه زامياد ب��ا معامل��ه ۲58 ميليون 
حجمي بيشترين حجم معامالت و بانك انصار با 
معامله بلوكي 4۱6 ميليارد ريالي بيشترين ارزش 

معامالت را داشتند. 

 كاهش دماسنج »آيفكس«
در سويي ديگر، روز گذشته شاهد دست به  دست 
ش��دن بيش از ۳40 ميليون ورقه به ارزش افزون بر 
يك ه��زار و 886 ميلي��ارد ريال در مجم��وع بازارها 
 بوديم. بر اين اساس، نگاهي به معامالت ديروز سهام 
در بازارهاي اول و دوم نشان مي دهد  كه معامله گران 
بيش از ۱85 ميليون س��هم را در اين بازار دست به 
دس��ت كرده اند كه نيمي از حجم كل  مبادالت روز 
جاري را شامل مي ش��ود. اين مبادالت ارزش افزون 
بر ۳55ميليارد ريالي را به ثبت رساند. افزون بر اين، 
ديروز س��ه تابلو معامالتي »پايه الف«، »پايه ب« و 
»پاي��ه ج« نيز ميزبان دادوس��تد  بيش از 87ميليون 
س��هم به ارزش افزون بر ۱40 ميلي��ارد ريال بودند 
كه نمادهاي »لكما« و »خصدرا« به ترتيب  بيشترين 
حج��م و ارزش را در ب��ازار پايه به خ��ود اختصاص 
دادند. همچنين، معامله گران اوراق نيز با جابه جايي 
بي��ش از يك ميلي��ون ورق��ه با درآمد ثاب��ت در روز 
گذش��ته ارزش بي��ش از 8۲۲  ميلي��ارد ريالي را در 
ب��ازار اوراق با درآمد ثابت به ثبت رس��اندند. در اين 
 ميان ب��ا مبادله بي��ش از ۱60 هزار ورق��ه در نماد 

»اخزا 60۳« ب��ه ارزش بالغ ب��ر ۱4۳ميليارد ريال، 
اين  نماد معامالتي با بيش��ترين اس��تقبال از س��وي 
معامله گران، صدرنش��ين ش��د. افزون بر اين، بيش 
از 8۲ ميلي��ون ورق��ه تس��هيالت مس��كن به ارزش 
5۳ ميليارد و 9۱0 ميلي��ون ريال نقل وانتقال يافت 
 كه تس��ه اس��فندماه 95 با بيش��ترين قيمت نسبت 
به س��اير تس��ه ها يعني 668 هزار ريال مبادله شد. 
براس��اس اين گزارش، در حال��ي نمادهاي »هرمز« 
و »ميدك��و« ب��ا حدود ي��ك و نيم واح��د اثر منفي 
ب��ر آيفكس كاه��ش يك واحدي  اي��ن نماگر را رقم 
زدند كه حماي��ت نمادهاي »ذوب« و »خراس��ان« 
مانع از افت بيش��تر آن شد تا درنهايت  شاخص كل 
فرابورس در پله ۱087 واحدي قرار گيرد. از س��وي 
ديگر نگاهي به جداول قيمت ها نش��ان مي دهد كه 
نمادهاي معامالتي شركت  فرآورده هاي غذايي و قند 
 چهارمحال و س��رمايه گذاري توسعه و عمران استان 
كرمان، بيشترين افزايش قيمتي را تا مرز 5درصدي 
به  همراه داشتند. در سمت مقابل نمادهاي »بساما« 
و »ولبهمن« بار بيش��ترين افت قيم��ت را در ميان 

نمادهاي فرابورسي به دوش  كشيدند.  

مروري بر آمار معامالت ديروز

ريزش نماگر بورس  تهران

با حضور بورس تهران در عمان برگزار شد 

جلسه هيات  مديره و كميته كاري فدراسيون بورس  ها
جلسه هيات مديره و كميته كاري فدراسيون بورس هاي اروپا- آسيايي با 

حضور بورس تهران در مسقط، پايتخت عمان برگزار شد.
به گزارش بورس تهران، نشس��ت هيات مديره با رياست بورس مصر و 
نايب رييسي بورس مس��قط و با حضور بورس هاي تهران، فرابورس ايران، 
قزاقستان، نزدك ارمنستان، فلسطين، قبرس، AFM ،EBRD، فدراسيون 
بورس هاي عربي و س��پرده گذاري مركزي ايران برگزار شد. در اين جلسه 
دبيركل فياس درباره اقدامات انجام شده و وظايف محوله گزارشي ارائه داد. 
س��پس اعضاي فياس درباره سياست هاي كلي فياس و وضعيت عضويت 

بورس اس��تانبول به تبادل نظر پرداختند. همچنين تغييرات و اصالحات 
الزم در اساس��نامه في��اس و نيز صورت هاي مالي مطرح و تصويب ش��د. 
همچنين عنوان شد كه بورس هاي بحرين و قطر درخواست عضويت كامل 
داده اند و بورس هاي گرجس��تان و بالروس نيز درخواس��ت تبديل به عضو 
ناظر را ارس��ال كردند. گفتني است در كميته كاري فياس نيز بورس هاي 
تهران، فرابورس ايران، مسقط، مصر، قبرس، آتن، ارمنستان، امان، دمشق، 
فلس��طين، عراق، بخارس��ت، كلمبو، س��پرده گذاري ايران و ارمنس��تان و 
نمايندگان��ي از GMEX ،EBRD و ANNA حضور داش��تند.دبيركل 

فياس درخصوص پروژه هاي آتي فياس ازجمله برگزاري ليگ قهرمانان بين 
بورس هاي عضو فياس و تعيين دستورالعمل اجرايي مشاركت در اين پروژه 
مطالبي را ارائه كرد. به گفته دبيركل فياس، تهيه گزارش كارآمدي كسب 
وكار ويژه هر بورس ازجمله اقدامات انجام ش��ده بود. در ادامه اين جلسه، 
بورس قزاقس��تان گزارش جامعي درخصوص وضعيت، آمارهاي معامالتي 
و تغييرات انجام ش��ده از ابتداي تاس��يس تاكنون ارائه كرد. سپرده گذاري 
ايران نيز درباره ساختار بازار سرمايه ايران، رويه هاي اجرايي سپرده گذاري و 
محصوالت نرم افزاري و فني و پروژه هاي آتي اين شركت مطالبي را عنوان 

ك��رد. همچنين نمايندگان EBRD و ANNA درباره فعاليت ها و حوزه 
كاري خ��ود گزارش هايي را ارائه و درخصوص امكان اس��تفاده از تجربيات 
آنه��ا در بورس هاي عضو به بحث و تبادل نظر پرداخته ش��د. در پايان هر 
يك از اعضاي حاضر در جلس��ه كميته كاري ازجمله حسن قاليباف اصل، 
مديرعامل بورس تهران درخصوص ساختار بازار سرمايه، انواع ابزارهاي قابل 
معامله، اقدامات انجام شده و برنامه هاي پيش رو ارائه محتوا كرد. همچنين 
مقرر شد، نشست ساالنه فدراسيون بورس هاي اروپا- آسيايي در مصر و به 

ميزباني بورس اين كشور در نوامبر ۲0۱8 برگزار شود. 

بورس انرژي

مديرعامل تامين س��رمايه تمدن از انتش��ار اوراق سلف موازي 
اس��تاندارد برق شركت آرين ماهتاب گستر به حجم 400 ميليارد 
ريال طي معامالت روز يك ش��نبه در ب��ورس انرژي ايران خبر داد. 
محمودرضا خواجه نصيري، درباره مش��خصات اوراق س��لف موازي 
اس��تاندارد برق گفت: در راس��تاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي 
و براي تامين مالي ش��ركت س��لف موازي استاندارد برق در بورس 
انرژي ايران عرضه شد. خواجه نصيري با اشاره به اينكه قيمت پايه 
به عنوان مبناي محاس��بات قيمت اعم��ال در اختيار فروش تبعي، 
قيمت اعمال اختيار خريد تبعي و همچنين قيمت خريد بازارگردان 
در معامالت ثانويه قرار خواهد گرفت، گفت: قيمت اعمال دراختيار 
خريد تبعي قيمت دارايي پايه اوراق در عرضه اوليه به عالوه س��ود 
مع��ادل ۱8 درصد س��االنه و قيمت اعمال دراختي��ار فروش تبعي 
ب��ه قيمت دارايي پاي��ه اوراق در عرضه اوليه به عالوه س��ود معادل 
۱7.5 درصد ساالنه اس��ت. به گزارش سنا، وي افزود: قيمت خريد 
بازارگردان در معامالت ثانويه نيز قيمت دارايي پايه اوراق در عرضه 
اوليه به عالوه سود معادل ۱7 درصد ساالنه به صورت روزشمار است. 
خواجه نصيري در زمينه بازده اين اوراق تصريح كرد: در صورتي كه 
قيمت دارايي پايه در سررسيد بيشتر از ۱.۱8 ضربدر قيمت دارايي 
پايه در عرضه اوليه باش��د، ناش��ر مي تواند از اختيار خريد استفاده 
كرده و نس��بت به خريد قرارداد برق به قيمت ۱.۱8 ضربدر قيمت 

داراي��ي پايه در عرضه اوليه از دارندگان اوراق اقدام كند كه در اين 
صورت بازدهي ساالنه اوراق سلف حداكثر ۱8 درصد خواهد بود. اما 
در صورتي كه قيمت دارايي پايه در سررسيد كمتر از ۱.۱75 ضربدر 
قيمت دارايي پايه در عرضه اوليه باشد سرمايه گذاران مي توانند از 
اختيار فروش اس��تفاده كرده و نس��بت به فروش قرارداد به قيمت 
۱.۱75 ضربدر قيمت دارايي پايه در عرضه اوليه به ناشر اقدام كنند 
و در نتيجه بازدهي س��االنه اوراق سلف حداقل ۱7.5 درصد خواهد 
بود. مديرعامل تامين سرمايه تمدن درباره چگونگي پرداخت سود 
اين اوراق گفت: اوراق س��لف موازي اس��تاندارد س��ود بين دوره يي 
ن��دارد و خريدار مي تواند در پايان دوره نس��بت به تحويل فيزيكي 
يا تسويه نقدي باتوجه به قيمت برق در سررسيد و براساس قيمت 
اعم��ال اختيار فروش تبعي يا اختيار خريد تبعي اقدام كند. مدت 
قرارداد يك س��ال از تاريخ ش��روع عرضه اولي��ه خواهد بود و دوره 
عرض��ه اوليه نيز در اطالعيه عرضه اوليه مش��خص و اعالم خواهد 
شد. وي افزود: بازارگردان براساس مدل بازارگرداني تضمين حداقل 
قيمت، نقد شوندگي اوراق را قبل از سررسيد تعهد مي كند و اوراق 
س��لف را طي دوره معامالتي با نرخ سود ۱7درصد ساالنه به صورت 
روزشمار به عالوه قيمت پايه اوراق در عرضه اوليه، بازخريد خواهد 
كرد. كارمزد خريد و فروش اوراق نيز براس��اس مصوبه هيات مديره 

سازمان بورس اوراق بهادار تعيين مي شود. 

تامين مالي صنعت برق
براي نخستين بار در بورس انرژي نفتاي سنگين باالتر از قيمت 
پريميوم فروخته ش��د. پويان دارابي مديرعامل كارگزاري آتي ساز 
ب��ازار، با بيان اين مطلب گفت: در جريان معامالت نخس��تين روز 
هفته بورس انرژي در بازار فيزيكي ۱50 هزار تن نفتاي س��نگين 
پااليش نفت الوان براي نخس��تين بار مثبت ۲5 س��نت بيشتر از 
نش��ريه پلت معامله ش��د. وي در ادامه افزود: اي��ن محصول از دو 
سال گذشته كه در بورس انرژي عرضه مي شود هميشه با تخفيف 
فروخته شده است اما طي روز معامالتي براي نخستين بار به صورت 
پريمي��وم در اين تناژ معامله ش��د. تاكنون هي��چ ارگاني در ايران 
نتوانسته نفتاي س��نگين را به قيمتي پريميوم به فروش برساند. 
اي��ن كارش��ناس بازارهاي نفتي با بيان اينك��ه اين معامله حاصل 
اعتماد به بخش خصوصي در بازارهاي جهاني است، گفت: بخش 
خصوصي پيشرو مي تواند شركاي خارجي جهاني را وارد ايران كند 
و ميليارده��ا تومان تغييرات نرخ در معامالت ايجاد كند كه ارزش 
افزوده بيش��تري در مملكت براي فرآورده هاي نفتي ايجاد كند. به 
گزارش سنا، وي ادامه داد: با تمام مشكالتي كه فعاالن صنعت نفت 
در مقايس��ه با فعاالن خارجي با آن درگير هس��تند اين تجربه كه 
پااليش��گاه نفت الوان ظرف دو سال عرضه محصوالتش در بورس 
انرژي از تخفيف ۳7 دالر به قيمتي باالتر از پريميوم رسيده، نشان 
مي دهد كه ساختار شفاف بورس انرژي مي تواند بسيار روي نرخ ها 

موثر باشد و به صنعت نفت كمك كند. دارابي با اشاره به مزيت ها 
و ويژگي هاي بورس انرژي گفت: ظرفيت و شفافيت بورس انرژي 
اين بازار را تبديل به ابزاري كرده كه مي تواند به عنوان تكميل كننده 
زنجيره توليد و فروش براي منافع پااليش��گاه مورد اس��تفاده قرار 
بگيرد. مديرعامل كارگزاري آتي ساز بازار، اظهار داشت: همزمان با 
فروش فرآورده هاي صادراتي در كشور، اين افزايش قيمت ها عالوه 
بر اينكه باعث ايجاد منافع حداكثري براي پااليش��گاه ها و افزايش 
اش��تغال در كشور مي شود به دليل الزام شركت هاي بين المللي به 
داش��تن كارگزار ايراني، باعث ايجاد فرصت هاي تجاري در كشور 
مي شود. وي در اين باره توضيح داد: پااليشگاه الوان با تغيير نرخي 
كه در فروش داش��ته، نمونه خوبي اس��ت كه در س��اير حوزه هاي 
تج��ارت نف��ت، مي تواند تكرار ش��ود. به عنوان مثال ب��ا راه اندازي 
پااليش��گاه هايي مانند ستاره خليج فارس كه بخش قابل توجهي از 
محصوالت آن صادرات محور است اين مزيت ها مي تواند عملياتي 
ش��ود. دارابي گف��ت: با راه اندازي پااليش��گاه س��تاره خليج فارس 
تغييرات بسيار عمده يي در سطح آسياي جنوب شرقي و خاورميانه 
در موض��وع بنزين و حتي س��اير فرآورده هاي نفت��ي رقم خواهد 
خورد چون تا امروز ايران بيش��تر وارد كننده بنزين بوده اما از بعد 
راه اندازي همه فازهاي پااليشگاه خليج فارس اين مجموعه به يكي 

از قطب هاي منطقه يي صادرات بنزين تبديل مي شود. 

فروش يك فرآورده نفتي باالتر از پريميوم
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ارمنستان دروازه جديد 
تجاري ايران

عضو اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان گفت: 
ارمنستان سكوي پرتاب مناس��بي براي توسعه بازار و 
صادرات ايران به ويژه در حوزه كشورهاي اوراسياست. 

لئ��ون هارونيان اف��زود: اگر توليدكنن��دگان ايراني 
بخشي از چرخه توليد محصوالت خود را در ارمنستان 
انجام دهند با اين كار امكان توزيع در اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا همچنين اتحاديه اروپا را به دست خواهند آورد. 
وي اضافه كرد: بازرگانان ارمني با توجه به شناخت 
مناسب از بازار اتحاديه اقتصادي اوراسيا به  ويژه روسيه 
مي توانند به عن��وان مكمل توليد كنندگان ايراني براي 
توزي��ع كاالي آنان در اتحاديه اقتصادي اوراس��يا عمل 
كنند. عضو اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و ارمنس��تان 
گفت: جايگاه در خور توجه ارمنستان در اتحاديه اوراسيا 
همچنين ارتباطات نزديك تجار اين كشور با بازرگانان 
روسي مي تواند زمينه صادرات كاالهاي ايراني به بيشتر 

كشورهاي غربي و روسيه را فراهم آورد. 
هارونيان افزود: درحال حاضر بيش از 3ميليون نفر 
ارمني در ش��هرهاي مختلف روسيه ساكن هستند كه 
جمهوري اس��امي مي تواند از وج��ود ارمني ها در اين 
كشور و عضويت ارمنستان در اوراسيا به نحو احسن در 
حوزه هاي مختلف به ويژه اقتصادي و تجاري اس��تفاده 
كن��د. وي اضافه كرد: ارمنس��تان قرارداد ص��ادرات و 
واردات ب��ا اتحاديه اروپا دارد كه ايران مي تواند از طريق 
اين كشور كاالهاي ساخت داخل را به مقصد بازارهاي 
دني��ا صادر كند.  عضو اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و 
ارمنس��تان با بيان اينكه دو كشور جاذبه هاي تجاري و 
اقتصادي زيادي براي يكديگر دارند، گفت: برنامه ريزي، 
سياست گذاري و حمايت ها بايد به نحوي باشد كه بتوان 
از اين فرصت هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه گذاري دو 

كشور به نحو احسن استفاده كرد. 
هارونيان با اش��اره به اينكه حجم س��االنه صادرات 
ايران به ارمنستان 3۰۰تا ۴۰۰ميليون دالر است، گفت: 
با توجه به ش��رايط مس��اعد ميان دو كشور اين ميزان 
صادرات بايد افزايش پيدا كند البته خوشبختانه روابط 
تجاري دو كش��ور روند رو به رش��د است به طوري كه 
هم اكنون تجار و بازرگانان ايراني با ارمنستان در سطح 
بااليي همكاري مي كنند.  عضو اتاق بازرگاني مشترك 
ايران وارمنستان با بيان اينكه زمينه هاي بسياري براي 
توس��عه و صادرات به ارمنس��تان وج��ود دارد بر لزوم 
اس��تفاده از ظرفيت ايروان براي بهبودبخشي به حجم 

روابط اقتصادي دو كشور تاكيد كرد. 

بازار غيررسمي دالر را دريابيد
عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد اس��ت، محدوديت 
در ف��روش ارز تبعات منفي به دنب��ال دارد؛ به طوري 
كه درح��ال حاضر در ب��ازار غيررس��مي دالر بيش از 
۴۷۰۰تومان فروخته مي شود. محمدحسين برخوردار 
گفت: اكنون مدتي اس��ت كه به بيش��تر صرافي ها ارز 
نمي دهند و در بازار غيررسمي قيمت دالر ۴۷۷۰تومان 
است اما نرخي كه در سايت هاي رسمي اعام مي شود 
حدود ۴۴۶۰تومان است. اين درحالي است كه در بازار 

غيررسمي شرايط متفاوت است. 
وي ادامه داد: اگر سياست و برنامه يي نباشد و بانك 
مركزي مركز الكترونيك را راه نيندازد و از اين طريق ارز 
در اختيار متقاضيان واقعي قرار ندهد، مطمئنا قيمت ها 
باال خواهد رفت و باعث ش��كل گرفتن بازار غيررسمي 

مي شود و مردم هم به طرف بازار غيررسمي مي روند. 
عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: وقتي مردم به صرافي 
مراجعه مي كنند و صرافي ارز نداشته باشد براي فروش 
يا به هر دليل ارز نفروشد بازار غيررسمي شكل خواهد 
گرفت كه به قيمت هاي باالتري ارز را عرضه مي كنند. 

برخوردار تصريح كرد: يكي از اش��تباهات دولت اين 
بوده كه در اين چند سال گذشته با يك شيب مايمي 
قيمت ارز را باال نبرد. اگر اين سياست اعمال مي شد، فنر 

ارز هم رها نمي شد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه تخصيص ارز مبادله يي بس��يار 
محدود شده است، گفت: درحال حاضر به غير از برخي 
كاالهاي اساس��ي به ساير كاالها و صنايع ارز مبادله يي 
داده نمي ش��ود و يك��ي از دالي��ل افزايش ن��رخ ارز در 
ماه هاي اخير هجوم كارخانه ها در آخر سال ميادي به 
بازار ارز بود كه بايد با طرف هاي مقابلشان تسويه حساب 
مي كردند. در مجموع به نظر مي رسد كه دولت به سمت 
تك نرخي ش��دن ارز حركت كرده چون تخصيص ارز 

مبادله يي بسيار كم شده است. 

 اتاق اصناف هم پايه
اتاق بازرگاني شود

رييس كميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراي اسامي 
گفت: براي تقويت توليد و رونق اقتصاد داخلي كشور 
بايد س��هم بخ��ش توليد در صندوق توس��عه ملي و 
تس��هيات بانك��ي ديده ش��ود. حميدرض��ا فوالدگر 
افزود: بخش��ي از مش��كات توليد ناش��ي از مسائل 
ارزي، بانكي و مالياتي اس��ت اما بخشي هم با وجود 
اينكه در كش��ور توان فني و مهندس��ي، نرم افزاري و 
س��خت افزاري همچنين جوانان خ��اق و متخصص 
داريم با واردات تجهيزات مواجه هستيم. وي تصريح 
كرد: سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي همچنين قانون 
برنامه شش��م توسعه بر حمايت از توليد داخل تاكيد 
دارد ضم��ن اينك��ه قانون حداكثر اس��تفاده از توليد 
داخل، قانون بهبود فضاي كس��ب وكار و بخش��ي از 
اح��كام دايمي برنامه شش��م و بودجه هاي س��نواتي 
در راس��تاي حمايت از توليد داخل اس��ت. فوالدگر 
گفت: بررس��ي طرح اصاح قانون حداكثر اس��تفاده 
از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كش��ور 
با حضور مس��ووالن و كارشناسان س��ازمان برنامه و 
بودجه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اسامي در دس��تور كار قرار گرفته 
است. وي افزود: همچنين سهم توليد داخلي بايد در 
يارانه ها نيز ديده شود و سرمايه هاي كشور به سمت 
تولي��د بيايد. فوالدگر تاكيد كرد: جايگاه اتاق اصناف 
ايران در س��ال هاي گذشته ارتقا يافته و به دنبال اين 
هس��تيم كه اتاق اصناف ايران را در مجامع گوناگون 
ب��ه عضويت درآوريم چ��ون اتاق اصن��اف ايران بايد 
همپايه اتاق هاي بازرگاني و تعاون در كميس��يون ها 
و مجامع عضويت داش��ته باش��د. به گفته وي در آن 
زمان ك��ه قانون نظامي صنفي تدوين مي ش��د هنوز 
اتاق اصناف ايران رس��ما تشكيل نشده بود اما اكنون 
نيز به دنبال اين هس��تيم ك��ه جايگاه اتاق اصناف را 

ارتقا بخشيم. 

اخبار

پيامدهاي يك اقتصاد دولت زده

فوالد دولتي و همسايگان بخش خصوصي

اعتراض بخش خصوصي به تصميمات ارزي

دولت يك طرفه براي اقتصاد تصميم نگيرد
ممنوعي��ت ثبت س��فارش واردات كاال ب��ا ارز دالر 
امريكا از تاريخ 9 اس��فند سال جاري يكي از مهم ترين 
رويدادهاي اخير در حوزه ارزي و تجاري بود، اقدامي كه 
در صدور سياست گذاري صحيح، مي تواند نقش آفرني 

دالر را در اقتصاد ايران به حداقل برساند. 
البته پيش از اين نيز به دليل تحريم هاي اقتصادي، 
تس��ويه دالري ي��ا همان يوترن در بس��ياري از موارد 
حذف ش��ده بود و در عمل تج��ار در مراودات تجاري 
خود نمي توانس��تند س��فارش خود را ب��ه دالر انجام 
دهند. البته مدير اداره سياس��ت ها و مق��ررات ارزي 
بانك مركزي در اين زمينه معتقد است كه سهم دالر 
در س��بد تجاري كش��ور آنچنان باال نيست و اين امر 
براي بازرگانان ايراني مش��كلي ايجاد نخواهد كرد. به 
گفته مهدي كس��رايي پور واردكنندگان مي توانند در 
پرداخت ه��ا و معامات تجاري خود از ارز جايگزين يا 
ارزهاي جهانرواي ديگر اس��تفاده كنند و دليلي براي 

استفاده از دالر در معامات وچود ندارد. 
ام��ا علي رضا مناقبي رييس مجمع عالي واردات در 
خصوص اجراي بخش��نامه ممنوعيت ثبت سفارش با 

دالر و تاثير آن بر كيفيت واردات، معتقد است: اقتصاد 
بر پايه اصولي كه بخش خصوصي از آن بهره مند است 
ايجاب مي كند كه ضمن حفظ منافع ش��خصي، منافع 
ملي را نيز در اولويت قرار دهند زيرا بقاي آنها در اين امر 
مستتر است. اما بايد اين نكته را نيز مدنظر قرار داد كه 
با مختل ش��دن فعاليت تجار بخش عمده يي از واردات 
كشور كه تاثير مستقيم بر رونق يا ركود توليد نيز دارد، 

گرفتار نوسان شديد مي شود. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه تج��ارت خارجي يك فرايند 
پيچيده و تخصصي اس��ت كه يك س��ر آن كشورهاي 
طرف تجاري با ما هستند، يادآور شد: در بحث مراودات 
تجاري اينگونه نيس��ت كه تصميمات بانك مركزي را 
بتوان به صورت يكجانبه و تحميلي به اجرا در آورد. در 
واقع تعامل با دنيا اصل اساسي تجارت است كه هرگونه 
تغيير در اصول ارزي و مالي كشور  بايد در طول زمان و 

با در نظر گرفتن منافع هر دو سو اجرايي شود. 
ب��ه عقيده مناقبي دول��ت به  منظور اج��راي بهتر 
سياس��ت هاي خود، باي��د صداي بخ��ش خصوصي و 
تش��كل هاي تخصصي و صنفي را نيز مورد توجه قرار 

دهد و در اين زمينه از تجارب و راهكارهاي پيشنهادي 
اين بخش نيز اس��تفاده كند تا ضمن آسيب شناس��ي 
بخش��نامه هاي قبلي، نسبت به صدور بخشنامه جديد 
اقدام كند زيرا قصد واقعي دولت اين اس��ت كه قاچاق 
را محدود كرده و به رونق توليد در كش��ور كمك كند. 
رييس مجمع عالي واردات با اشاره به اينكه ثبت سفارش 
غيردالري براي كشورها و شركت هايي كه فقط با دالر 
كار مي كنند اجتناب ناپذير اس��ت، خاطرنشان ساخت: 
يك س��ري واردات به كشور منحصر به دالر است كه با 
اجراي اين بخشنامه موانع زيادي ايجاد مي شود. براين 
اس��اس براي گذر از اين بحران بايد س��راغ كشورهاي 
واس��طه برويم كه ب��راي اين امر هم باي��د هزينه هاي 
مضاعف را پرداخت كنيم و هم اينكه هزينه تبديل ارز 
را به فروشنده پرداخت كنيم كه اين چرخه تبديل ارز 
به ارزهاي مختلف مي تواند ضمن صرف س��رمايه زياد 
براي واردكنندگان مشكل آفرين باشد.  مناقبي عنوان 
ك��رد: در جايي كه دولت اش��تغال زايي و مهار بيكاري 
و ت��ورم را در اولوي��ت برنامه ه��اي خود ق��رار مي دهد 
صدور اين بخش��نامه ها كه به تضعيف فعاليت تجار و 

افزايش هزينه هاي تمام ش��ده بنگاه ها منجر مي شود 
قابل درك نيس��ت زيرا با مخدوش ش��دن كانال هاي 
تجاري، هزينه هاي جديدي به صورت غيرمستقيم براي 
مصرف كنندگان ايجاد مي شود.  شايان ذكر است حذف 
ثبت سفارش واردات محصول از كشورهاي خارجي بر 
پايه دالر تصميمي است كه از چهارشنبه هفته گذشته 
آغاز شده است. به عقيده كارشناسان تحريم هاي يك 
جانبه و چندجانبه اياالت متحده و محدوديت هاي گاه 
و بيگاه اين كش��ور روي مراودات دالري كشورمان در 
س��ال هاي اخير باعث ش��د تا دولت به فكر جايگزين 
اين ارز با پول هاي ديگر جهانروا ش��ود به طوري كه در 
ح��ال حاضر يورو، ي��وان و ارزه��اي اروپايي مي توانند 
جايگزين هاي مناس��بي باشند.  با اين حال استفاده از 
ارزهاي دوطرف با كشورهاي طرف تجاري نيز از جمله 
راه حل هايي است كه تجار پيشنهاد مي دهند نظير آنچه 
در ارتباط با روس��يه يا تركيه در پيش گرفته است. به 
اي��ن ترتيب طبق نامه يي كه س��يف رييس كل بانك 
مرك��زي اخيرا به ش��ريعتمداري وزير صنعت معدن و 
تجارت نوش��ته از وي خواسته تا هرگونه ثبت سفارش 
بر پايه دالر متوقف شود. در اين بين برخي تجار از اين 

طرح انتقاد كرده اند و در مقابل برخي موافقند. 
در همين رابطه عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��امي در اين باره ضمن تاكيد بر اين نكته 
كه ح��ذف دالر امريكا از معامات به نفع تجار اس��ت 
مي گويد: با اين بخش��نامه بانك مركزي، نگراني براي 

قراردادهاي گذشته وجود ندارد و آن قراردادهايي كه در 
گذشته ثبت شده اند با همان شرايط دالر به معامله خود 
ادامه مي دهند. معصومه آقاپورعلي شاهي با بيان اينكه 
بخش��نامه بانك مركزي براي قراردادهاي جديد است، 
ادامه داد: پيش از بخش��نامه ممنوعيت دالر امريكا در 
ثبت سفارش، در گفت وگويي اعام كرده بودم كه يكي 
از راه هاي كوتاه برون رفت از فاركس دالر اين است كه 

در قراردادها از ارز يورو استفاده كنيم. 
نماينده شبس��تر در مجلس دهم ش��وراي اسامي 
ب��ا بيان اينكه انجام تج��ارت به يورو به چند علت بايد 
صورت گيرد، گفت: طبق بررس��ي ها و مطالعات انجام 
ش��ده، مشخص ش��د كه در بازه زماني 5 ساله افزايش 
ارزش ي��ورو 2.۴ برابر ب��وده اما دالر بالغ ب��ر 3.8برابر 

افزايش ارزش پيدا كرده است. 
وي بيان داش��ت: همچنين يورو، ارز حوزه اتحاديه 
اروپاس��ت و كمتر دچار سياست زدگي مي شود اما دالر 
زيرنظر امريكاست و اين كشور هر زمان بخواهد با نحوه 
عرضه ارز در ايران مي تواند براي اقتصادي ايران بحران 

آفريني كند. 
آقاپورعلي ش��اهي با تاكيد براينكه بهترين سياست 
اين اس��ت كه از حوزه دالر خارج شويم، اظهار داشت: 
باي��د معاماتمان را با يورو انج��ام دهيم و خواه ناخواه 
ورود ارز كشور به يورو قاعدتا كار را براي ما راحت تر از 
تبديل آن به دال خواهد بود و يكي از حلقه هاي تبديل 

يورو به دالر در معامات حذف مي شود. 

حض��ور دولت در اقتص��اد ابع��اد مختلفي دارد. 
معم��وال وقتي بحث حذف دول��ت از اقتصاد مطرح 
مي ش��ود، تمام نگاه ها ب��ه بخش هايي كه دولت در 
آن مس��تقيما بنگاهداري مي كند، معطوف مي شود 
اما در بخش هايي مانند كش��اورزي عما بنگاه هاي 
خصوصي هس��تند ولي دخالت دولت بس��يار زياد 
اس��ت. حالت ديگري ك��ه حضور دول��ت منجر به 
مش��كاتي مي ش��ود بحث حضور در يك بخش از 
زنجيره توليد اس��ت. مث��ال واضح آن را مي توان در 
فوالد ديد. زنجيره فوالد از معدن هاي س��نگ آهني 
آغاز مي ش��ود كه بخش قابل توجه از آن خصوصي 
اس��ت. در اي��ن زنجي��ره فعاليت ه��اي اقتص��ادي 
گوناگوني وجود دارد اما فوالدس��ازان بزرگ معموال 
دولتي هس��تند. از س��وي ديگر نهاد ناظ��ر بر اين 
زنجيره نيز دولت اس��ت كه در چند س��ال گذشته 
اين روال باعث اختاف زيادي ميان دولت و بخش 

خصوصي شده است. 

 انتقادات بخش خصوصي از فوالد
دو تش��كل بيش��ترين حجم انتقادات را از بحث 
فوالد دارند. اولي س��نديكاي لوله و پروفيل فوالدي 
اس��ت كه عم��ا در مراح��ل قيمت گ��ذاري مقابل 
فوالدي ه��ا ق��رار گرفت و در س��وي ديگ��ر انجمن 
سنگ آهن است كه معتقد است تمام سياست هاي 
جلوگيري از صادرات سنگ آهن به نام خام فروشي 
عما در راستاي تقويت فوالدي هاست و باعث شده 
ش��ركت هاي دولتي قيمت خود را به سنگ آهني ها 

ديكته كنند. 
درب��اره وضعيت فوالد در ايران دبير س��نديكاي 
لوله و پروفيل فوالدي گفت: بر اس��اس افق 1۴۰۴، 
برنامه ريزي براي صنعت فوالد دستيابي به ظرفيت 
55ميلي��ون تني اس��ت و اين ام��ر در حالي انجام 
مي شود كه پيشتر صنايع سيمان، كاشي و سراميك 
تجربه ان��دوزي خوب��ي در اين زمينه نداش��ته اند. 
اميرحسين كاوه افزود: س��رمايه گذاري كان براي 
دس��تيابي صنعت س��يمان به بيش از 8۰ ميليون 
تن صورت گرف��ت، اما نبود بازار داخلي و صادراتي 
مناس��ب سبب شده كه توليد اين بخش اكنون 25 

تا 3۰درصد كمتر صوررت گيرد. 
وي اضاف��ه ك��رد: پي��ش از اي��ن انجمن صنفي 
كاش��ي و س��راميك هم از س��رمايه گذاري چندين 
ميلي��ارد دالري در اين بخش خبر داده، اما مجموع 
واحده��اي توليدي اين بخش با 5۰ درصد ظرفيت 

فعاليت دارند. 
كاوه خاطرنش��ان كرد: برنامه ريزان صنعت فوالد 
معتقدن��د در افق چش��م انداز 1۴۰۴ ص��ادرات اين 
بخش به بيش از 2۰ميليون تن مي رس��د، در عين 

ح��ال آمارهاي 28 تا افزون ب��ر 3۰ ميليون تن هم 
داده ش��ده، اما واقعيت اينكه ظرفي��ت مازاد ايجاد 
ك��ردن در صنع��ت ف��والد، مي تواند تك��رار تجربه 
صنعت س��يمان و كاش��ي و س��راميك را به همراه 

داشته باشد. 
وي خاطرنش��ان كرد: الزم اس��ت، پذيراي اين 
مطلب باش��يم كه ذخاير فعلي س��نگ آهن با عيار 
مناسب پاسخگوي نياز نيس��ت و رشد فوالد سازي 
پيام��د افت منابع س��نگ آهن را ب��ه دنبال خواهد 
داش��ت. دبير تشكل ياد ش��ده گفت: امروز ظرفيت 
توليد لوله و پروفيل كشور به 18ميليون تن رسيده 
و اين رقم برابر با افق 1۴۰۴ است و اكنون با توجه 
به اينكه صادرات ش��رايط ويژه خ��ود را دارد، بازار 

فروش فراهم نكرده ايم. 
وي اف��زود: صنع��ت نف��ت، گاز و آب اي��ران و 
كشورهاي همسايه نيازمند توليدات لوله و پروفيل 
فوالدي است و در واقع ۶۰۰ گروه كااليي، مبلمان 
ش��هري، صنايع روس��تايي، تجهيزات ايمني راه ها، 
صنايع كشاورزي، تخت هاي بيمارستاني و غيره در 
منطقه از اين صنعت بهره مي گيرند، اما به اين مهم 

توجه الزم نمي شود. 
كاوه اضاف��ه كرد: هر تن توليدات لوله و پروفيل 
1۰۰۰ دالر بيش از خام فروشي ارزش دارد و امروز 

برنامه ري��زان در كنار توجه به صنايع مادر و بزرگ، 
الزم اس��ت، صنايع پايين دس��تي را هم مورد توجه 
قرار دهند، تا ضمن ايجاد اشتغال بر محور صادرات 

بتوانند براي كشور ارزآوري داشته باشند. 
وي يادآور ش��د: امروز براي مصرف سرانه فوالد 
كش��ور ارقام 2۰۰ تا 23۰ كيلوگرم اعام مي شود و 
در افق 1۴۰۴ پيش بيني رقم 3۰۰ كيلوگرم ش��ده 
و جمعيت هم رقم 9۰ ميليون نفر برآورد مي ش��ود، 
ام��ا انتظار نم��ي رود بيش از 2۰ ميلي��ون تن توان 
صادرات فوالد باش��د، آن هم در ش��رايط پرنوسان 
ب��ازار جهاني بنابراين از هم اكن��ون بايد تدبير الزم 

صورت گيرد. 

 پاي صحبت فوالدي ها
در مقابل مس��ووالن فوالد نيز دفاعيات زيادي از 
عملكرد خود به ويژه داليل درخواس��ت حمايت از 

فوالد را دارند. 
ريي��س انجم��ن توليد كنن��دگان ف��والد ايران 
مي گوي��د ام��روز قيمت ف��والد در كش��ور پايين تر 
از نرخ ه��اي جهاني اس��ت، بنابراي��ن كاهش تعرفه 
واردات به صاح كشور نيست و انتظار مي رود توليد 
امس��ال به بيش از 21 ميليون تن فوالد خام برسد. 
محمود اساميان افزود: ايران بيش از 3ميليارد تن 

ذخيره ش��ناخته شده سنگ آهن دارد، 3۴ تريليون 
مترمكع��ب ذخيره گاز و نيروي انس��اني توانمند از 

مزيت هاي توليد فوالد كشورمان است. 
ريي��س انجمن توليدكنندگان فوالد ايران اضافه 
ك��رد: جمهوري اس��امي در پايان س��ال 139۶ با 
تولي��د بيش از 21 ميليون تن به جايگاه س��يزدهم 

جهاني در اين بخش دست پيدا مي كند. 
به گفته وي، فوالد س��ازان كشور، پيامد كاهش 
واردات 2۴ و ۷۶ درص��دي را ب��ه ترتيب در زمينه 

محصوالت مياني و فوالد خام را فراهم ساختند. 
اساميان يادآور شد: عمده واردات اين بخش در 
كشور مربوط به ورق فوالدي است و انتظار مي رود 
با توس��عه هايي كه واحدهاي فوالدي به مورد اجرا 

مي گذارند، در اين بخش هم واردات كاسته شود. 
رييس انجمن توليد كنندگان فوالد ايران تصريح 
كرد: دوران گذش��ته ب��ه دليل ضع��ف توليد براي 
پاسخگويي به نياز داخل، ساالنه ۶ تا 9 ميليون تن 
واردات صورت گرفته و امسال پيش بيني مي شود، 

حداكثر 2 ميليون تن واردات انجام شود. 
وي اف��زود: اكنون ميانگين قيم��ت فوالد ايران 
ب��ه ازاي ه��ر ت��ن ۷۰ دالر ارزان ت��ر از قيمت هاي 
جهاني اس��ت و اين مهم بي س��ابقه است. اساميان 
 اضاف��ه كرد: صنعت فوالد به ازاي اش��تغال يك نفر

3۰ تا 8۰ اش��تغال در صنايع ديگر را ايجاد مي كند 
و امري��كا هم با اعمال تعرفه ها از اين بخش حمايت 

مي كند. 
وي پي��ش از اين گفت: ميانگي��ن تعرفه فوالد در 
س��ال گذش��ته حدود 2۰درصد بود كه در مقايسه با 
ميانگين تعرف��ه ۴5درصدي صنعت خ��ودرو و اكثر 
صنايع تكميلي فوالد كه از تعرفه هاي باالي ۴۰درصد 
اس��تفاده مي كنند، اين تعرفه 2۰درص��د براي فوالد 
معقول و كارشناس��ي ش��ده بود، زيرا تعرفه ها بايد به 

صورت پلكاني در رشته هاي مختلف صنعت باشد. 
همچنين رسول خليفه سلطاني دبير انجمن ياد 
ش��ده هم گفته بود، پيرامون خواس��ت دولت براي 
جلوگي��ري از افزاي��ش قيمت فوالد اظهار داش��ت: 
دولت به دنبال كنترل قيمت ها در بازار است، اما در 
خصوص فوالد بايد توجه داش��ت كه مبناي قيمت 
در هم��ه كش��ورها از توليدكنن��ده، صادركننده و 
واردكننده قيمت جهاني است و اكنون قيمت فوالد 

در ايران پايين تر از نرخ جهاني آن است. 
اس��اميان اضافه كرد: امروز ده ها كشور جهان در 
قاره ه��اي مختلف از واردكنن��دگان توليدات فوالدي 
ايران محسوب مي ش��وند و كشورمان باوجود شرايط 
تحريم از صادركنندگان به كش��ورهاي عضو اتحاديه 
اروپا است. وي گفت: ايران براساس سند چشم انداز 
1۴۰۴ دس��تيابي به ظرفي��ت 55ميليون تن فوالد 
خام را هدف گذاري ك��رده كه اكنون ظرفيت فعال 
فوالد كش��ور 29ميليون تن است و بقيه طرح ها در 

چارچوب برنامه در دست اجرا قرار دارد. 
به گزارش ايرنا، حجت االسام والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهوري در سفر آخر هفته گذشته 
خ��ود به اس��تان هرمزگان ضمن اعام رش��د قابل 
توج��ه كش��ور در زمينه فوالد گف��ت: هرمزگان به 

قطب فوالد كشور تبديل خواهد شد. 
پيش بيني مي شود، امسال ميزان صادرات فوالد 
كش��ور به 8ميليون تن برسد كه ركورد بي سابقه يي 

در زمينه صادرات اين فلز راهبردي است. 

 وقتي گره مشكل كور مي شود
ش��رايط اقتصادي كشور باعث ش��ده است كه 
هر بخش از زنجي��ره توليد فوالد عما تاش كند 
مش��كات اقتص��ادي را به بخش ديگ��ري منتقل 
كند. با وجود اي��ن دولتي ها چون قدرت چانه زني 
بيش��تري دارند عما دست باال را در اين مذاكرات 
عهده دار هس��تند. به نظر مي رس��د، اختاف نظرها 
بي��ن بخش خصوص��ي و فوالدي ه��اي دولتي در 
س��ال 9۷ بيش از پيش خواهد شد و در عين حال 
دولت نمي تواند نهاد مناس��بي براي حل مشكل و 

اختاف نظرها باشد. 

در نشس��ت كميته داوري اتاق اكو، تصميم گرفته شد كه هرچه 
سريع تر مركز حل اختاف، تاس��يس و وب سايتي براي اطاع رساني 
حقوقي به كشورهاي عضو، راه اندازي شود.  نشست كميته داوري اتاق 
بازرگاني و صنعت اكو با محوريت موضوع تاسيس مركز حل اختاف 

در اتاق ايران برگزار شد. 
محسن محبي رييس كميته داوري در ابتدا با اشاره به لزوم استقرار 
مركز حل اختاف بين كشورهاي عضو، اظهار كرد: متاسفانه از زمان 
برگزاري آخرين جلس��ه در آنكارا تاكنون هيچ گونه پيشرفتي در اين 
حوزه نداشته ايم. قرار بود سايتي براي اطاع رساني حقوقي كشورها در 
اختيار مردم قرار گيرد كه نه وب س��ايت راه اندازي شده و نه محتوايي 
از س��وي كشورهاي عضو ارائه شده است.  وي پيشنهاد داد كه ايران، 
تركيه و پاكستان مسووليت تامين بودجه و راه اندازي سايت را برعهده 
بگيرند.  رييس نشست داوري در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد 
بر لزوم حضور كارشناس��ان حقوقي از اتاق هاي بازرگاني هر كش��ور، 
افزود: در مقايس��ه با مراكز بين المللي حل اختاف در دبي، استانبول، 
روسيه و ديگر كشورها اگر بخواهيم حرفي براي گفتن داشته باشيم، 
بايد كار حرفه يي انجام دهيم كه اين كار حرفه يي با حضور متخصصان 
آن حوزه عملي خواهد ش��د.  در ادامه نشس��ت، نماينده افغانستان با 
اشاره به مركز حل اختافي كه در اين كشور فعال است، گفت: مردم 
و س��ازمان هاي مختلف براي حل اختاف��ات و داوري هاي تجاري به 
اين مركز مراجعه مي كنند و هيچ گونه نگراني درباره حكم غيرعادالنه 
ندارن��د.  وي ماموريت اين كميته را ارائه راه حل براي اختافات تجار 
دانست و افزود: تاكنون 15۰ مورد براي حل اختاف دريافت كرده ايم 

كه 8۰درصد آن از طريق ميانجي گري مرتفع شده است. 
نماينده پاكستان ضمن مخالفت با راه اندازي وب سايت توضيح داد: 
اطاعات حقوقي به روز ش��ده هر كشور به طرق مختلف مي تواند در 

اختي��ار اعضا و ديگران قرار گيرد و ني��ازي به تخصيص بودجه براي 
سايت ندارد. بهتر است هزينه تاسيس سايت را به برگزاري دوره هاي 
آموزش��ي تخصيص دهيم.  در ادام��ه نماينده تركيه هزينه الزم براي 
ايجاد سايت را به عهده گرفت و با تاكيد بر لزوم بازبيني قوانين، بيان 
ك��رد: بعد از تصويب قوانين و مقررات الزم اس��ت براي كارشناس��ان 
دوره هاي آموزشي برگزار ش��ود.  محمدرضا كرباسي دبيركل كميته 
ايراني اتاق اكو ضمن ابراز تاسف از اينكه تاكنون هيچ گونه اقدام عملي 
در زمينه تاسيس كميته حل اختاف انجام نشده، تصريح كرد: ما در 
ابتداي مسير هستيم و هيچ گام رو به جلويي براي تاسيس اين مركز 
مهم برنداشته ايم. حتي سران كشورها موافقت خود را درباره راه اندازي 
اين مركز اعام كرده اند.  وي معتقد است كه ايران، تركيه و پاكستان 
به عنوان اعضاي موس��س اكو بايد براي تاسيس مركز حل اختاف و 
همچنين وب س��ايت موردنظر پيش قدم باش��ند. كرباسي همچنين 
پيشنهاد داد هرچه سريع تر كارشناسان حقوقي و حرفه يي هر كشور 
معرفي شوند تا بتوانند قوانين را تفسير كنند.  نماينده ازبكستان نيز 
ضمن اظهار نارضايتي از اجرايي نشدن تصميمات اخذشده درخصوص 
تاسيس مركز حل اختاف، خاطرنشان كرد: در صورت نياز بايد براي 

تاسيس آن آيين نامه تدوين شود. 
وي با بي��ان اينكه تجار براي حل اختافات خ��ود بايد به دادگاه 
الهه بروند، تاكيد كرد: بايد خودم��ان دادگاه حل اختاف براي دفاع 
از سرمايه هايمان داشته باشيم تا از منافع مان در منطقه اكو دفاع كند. 
محبي لزوم تاسيس مركز حل اختاف را موردتوافق اعضا دانست و 

بر از ميان بردن هرچه سريع تر موانع تاسيس آن تاكيد كرد. 
در انتهاي نشس��ت نيز دبيرخانه اكو از تاسيس اين مركز حمايت 
ك��رد و حل اختاف را نقطه كليدي انج��ام فعاليت هاي بازرگاني هر 

كشور دانست. 

در نشست كميته داوري اتاق اكو مطرح شد

لزوم تسريع در تاسيس مركز حل اختالف اتاق »اكو«
دبيركل انجمن صنفي كارفرمايان پتروشيمي عنوان كرد

رشد شفافيت هاي اقتصادي از كانال بورس كاال
دبي��ركل انجمن صنف��ي كارفرماي��ي صنعت پتروش��يمي 
درخص��وص دليل ع��دم رغبت بخش��ي از توليدكنندگان براي 
حضور در بورس كاال گفت: منطقي اس��ت كه با توجه به وجود 
مولفه هاي��ي چون ش��فافيت، رقابت و عدال��ت در بورس كاال، و 
ديده ش��دن ش��اخص هاي اقتصاد مقاومتي در اين بازار بايد در 
راستاي پيشرفت، تعالي و رفاه جامعه بهره  بيشتري از اين بازار 
برد اما با وجود اين امتيازات، برخي ممكن است با اين سازوكار 

موافق نباشندكه اين موضوع نيز طبيعي است. 
 احمد مهدوي خاطرنش��ان كرد: هر چند از لحاظ اقتصادي 
و تجربي��ات داخلي و جهاني، بورس كاال ش��رايط برد-برد براي 
خريدار و فروشنده را فراهم مي سازد و توليدكنندگان از منافع 
بس��ياري مانند معافيت هاي مالياتي برخوردار مي شوند اما قويا 
الزم است در اين زمينه فرهنگ سازي هاي الزم صورت بگيرد. 

وي اف��زود: در وهله بعد بورس بايد هزينه هاي طرفين يعني 
خريدار و عرضه كننده كاال را كاهش دهد؛ بعضي مردم شايد به 
امتيازاتي از جمله معافيت هاي مالياتي آگاهي نداشته باشند كه 

بايد اطاع رساني هاي الزم در اين زمينه صورت بگيرد. 
 مهدوي با اش��اره به تاثير خأل نقدينگي در معامات بورس 
كاال گفت: يكي ديگر از داليل عدم رغبت كافي توليد كنندگان 
براي حض��ور در بورس كاال، مقدار نقدينگي در خريدهاس��ت. 
بايد توجه داشت كه ماهيت خريد در بورس كاال نقدي است و 
اگر كس��ي بخواهد اعتباري معامله كند، بايد ضمانتنامه بانكي 
دريافت كند كه پروسه يي زمانبر و پيچيده يي است كه انگيزه را 
از افراد سلب مي كند.  وي با تاكيد بر اينكه مجموع داليل ذكر 
شده باعث مي شوند بورس كاال آنطور كه بايد نتواند قابليت هاي 
جذاب خود را نشان دهد، گفت: اما در نهايت كل مبادالتي كه 

در بورس صورت مي گيرد رو به جلو در حركت اند و با گذش��ت 
زمان ش��اهد حضور بيش��تر كااله��اي مختلف به ب��ورس كاال 
هس��تيم.  مهدوي درخصوص مق��ررات بورس كاال براي حضور 
پتروشيمي در بورس كاال گفت: در قانون نوشته شده كه تعيين 
قيمت محصوالت پتروش��يمي در بورس مشخص مي شود و اگر 
دولت بخواهد مثا اوره را به كشاورز بفروشد بايد قيمت آن در 
بورس مش��خص و معلوم شود؛ در واقع مهم ترين اتفاقي كه در 

بورس كاال مي افتد موضوع كشف قيمت است. 
دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي بخشي 
از مقاوم��ت توليد كنن��دگان ب��راي حضور در ب��ورس كاال را با 
موضوع ش��فافيت مرتبط دانس��ت و گفت: بايد پذيرفت بخشي 
از مس��اله مربوط به ش��فافيت اس��ت؛ در بورس كاال قانونا بايد 
اش��خاص تمام اطاعاتش��ان را در اختيار اين نهاد قرار دهند و 
اين موضوع به طور س��نتي مقاومت در پي دارد، چرا كه بخشي 
از فعاليت ه��اي اقتص��ادي ما س��نتي انجام مي ش��ود و چنين 
افرادي در اختي��ار قراردادن اطاعات را به س��ازمان ها بيهوده 
مي دانن��د و ترجيح مي دهند جنس مورد نظر را مقداري گرانتر 
از طريق بازار خريداري كنند. بازهم بر ضرورت فرهنگ س��ازي 
در اي��ن زمينه تاكيد مي كنم و معتقدم در صورت جلب اعتماد 
توليدكنندگان و آگاه كردن آنها از مزاياي حضور در بورس كاال، 

شاهد افزايش تمايل براي حضور در بورس كاال خواهيم بود
مه��دوي تاكي��د كرد بزرگ ترين حس��ن حض��ور در بورس 
كاال ش��فافيت، برخورداري از معافيت هاي مالياتي و دسترسي 
آسان به ميزان عرضه است. و در حال حاضر در كشور به دليل 
وضعيت اقتصادي محدوديت ايجاد ش��ده بورس كاال بس��تري 

مناسب براي فعاليت اقتصادي است. 



 Mon. March  5. 2018  1056   دو شنبه 14 اسفند 1396     16جمادي الثاني 1439  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

 هشدار واشنگتن درباره افزايش
تعرفه خودروهاي اروپايي 

گروه جهان 
رييس جمهوري امريكا پس از اعللام وضع عوارض گمركي بر واردات فوالد و 
آلومينيوم، اروپا را به افزايش تعرفه واردات خودروهاي اروپايي تهديد كرده است. 
ترامپ از لزوم برقراري توازن تجاري و منتقدان از جنگ تجاري سخن مي گويند. 
بلله گزارش دويچه وله، دونالد ترامپ در واكنش بلله تهديد اروپايي ها اعام كرده: 
»اگللر اتحاديه اروپا قصللد دارد تعرفه هاي گمركي باال و موانع فراوان بر سللر راه 
شللركت هاي امريكايي اي را كه در آنجا دادوستد مي كنند افزايش دهد، ما هم بر 
واردات خودروهاي آنها كه بازار اياالت متحده را پر كرده اند، عوارض مي بنديم. آنها 
فروش خودروهاي ما )و بسياري محصوالت ديگر ما( را در آنجا ناممكن كرده اند؛ 
تجارتي به شدت نامتوازن.« رييس جمهوري اياالت متحده در حالي اتحاديه اروپا را 
بلله وضع عوارض تازه تهديد مي كند كه تصميم اخير او مبني بر وضع عوارض بر 
فوالد و آلومينيوم در خود امريكا هم انتقادبرانگيز بوده است. ترامپ هفته گذشته 
در جمع نمايندگان اين صنايع در كاخ سفيد گفت كشورش براي حمايت از توليد 
داخلي، تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم را به ترتيب ۲۵ و ۱۰درصد باال خواهد برد. 
كارشناسللان مي گويند باال بردن عوارض واردات فوالد و آلومينيوم به اقتصاد 
خود امريكا هم ضربه خواهد زد. اين تصميم از جمله بهاي قوطي هاي نوشيدني 
و كنسللرو را باال خواهد برد و درنهايت به زيان مصرف كننده اسللت. همچنين در 
اياالت متحده ۵.6ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در صنايع وابسته به 
فوالد و آلومينيوم مشغول به كار هستند؛ در حالي كه شمار افرادي كه در توليد 
فوالد و آلومينيوم دست دارند از چند صد هزار نفر فراتر نمي رود. اتحاديه اروپا در 
پاسخ به افزايش عوارض واردات فوالد و آلومينيوم در امريكا، افزايش تعرفه واردات 
موتورسلليكلت هاي محبوب هارلي ديويدسون و ويسكي بوربن از امريكا را مطرح 
كرد. تهديد تازه ترامپ واكنشي به همين موضع گيري است. افزايش تعرفه  واردات 
فوالد و آلومينيوم تنها به ضرر توليدكننده هاي اروپايي نيسللت. به همين خاطر 
كشورهاي ديگري از جمله كانادا و برزيل هم اعام كرده اند كه به اقدامات متقابل 
دسللت خواهند زد. همزمان چين نسللبت به پيامدهاي جدي براي نظم تجاري 

جهاني هشدار داده و روسيه از تصميم امريكا ابراز نگراني كرده است.

 7 شرط عربستان براي
احياي روابط با حريري

گروه جهان 
عربستان هفت شرط را براي نخست وزير لبنان جهت ازسرگيري روابط همانند 
گذشته تعيين كرده است. به گزارش ايسنا به نقل از الديار، عربستان فعاليت هاي 
خود را به دو بخش مختلف تقسيم كرده؛ بخش اول بهبود دوباره روابط با لبنان 
به شللكل كلي و دوم بهبود مجدد روابط با سعد حريري نخست وزير لبنان. طبق 

نوشته روزنامه الديار شروط عربستان شامل موارد زير است:
۱- عللدم ائتاف يا همكاري با حللزب اهلل لبنان در انتخابات پارلماني، حريري 
پيش از دعوتش به رياض اين شرط را اجرا كرده بود و همين امر دليل مهمي براي 
دعوت از او براي سفر به رياض بود. ۲- كاهش افق همكاري ها يا ائتاف انتخاباتي 
با جريان ملي آزاد )وابسللته به ميشل عون رييس جمهوري لبنان كه جزو جريان 
هشت مارس است( و محدود كردن آن به دو يا سه حوزه انتخاباتي. روشن است 
كلله دوطرف پيش تر به صورت اوليه با ائتللاف در كل لبنان موافقت كرده بودند. 
۳- بهبللود روابط با گروه هللاي ۱۴ مارس و اتحاد اين گروه هللا. اطاعات در اين 
زمينه حاكي از آن است كه عربستان توجه ويژه يي به بهبود روابط ميان حريري و 
 سمير جعجع رييس حزب »القوات اللبنانيه« دارد اما همزمان نمي خواهد كه گروه

۱۴ مارس تحت رهبري جعجع باشللد و ترجيللح مي دهد كه اين گروه همچنان 
تحت رهبري حريري باقي بماند. ۴- عربستان با اشاره به اينكه نخست وزير به دليل 
مسووليت و جايگاه سياسي كه برخوردار است، نمي تواند موضعگيري هاي افراطي 
مانند جعجع يا سللامي الجميل در پيش بگيرد، از حريري مي خواهد مانند ساير 
طرف ها يا هم پيمانان عربستان در لبنان با قدرت و با موضعگيري هاي شديدي با 
حزب اهلل مقابله كند. ۵- مقابله با اقدامات محور مقاومت در لبنان و آنچه »تاش 
براي برهم زدن ثبات« در اين كشللور و »نفوذ ايران در لبنان« خوانده مي شللود. 
6- حفظ روابط مثبت با ميشللل عون البته با تفكيك قائل شللدن به اين رابطه با 
روابط با جريان ملي آزاد به نحوي كه اين ارتباط در چارچوب هاي تعيين شللده 
بوده و از موضعگيري هاي سياسللي و اسللتراتژي هاي مدنظر عربستان فراتر نرود. 
۷- تعامل با معيارهاي انتخاباتي براسللاس اصل عدم كنترل حزب اهلل بر اكثريت 

پارلماني در مجلس آتي.

غيرهسته اي شدن پيش شرط امريكا 
براي ديدار با »اون« 

 گروه جهان 
دونالد ترامپ رييس جمهللوري امريكا در ميانه مونولوگ طنزآلودش در ضيافت 
شللامي با خبرنگاران گفته اياالت متحده امريكا با كره شمالي ديدار خواهد كرد، اما 
اول بايد پيونگ يانگ غيرهسته يي شود. به گزارش رويترز، ترامپ گفت: »ما اكنون در 
حال حرف  زدنيم. آنها چند روز پيش درخواستي داشتند. گفتند مايل به گفت وگو 
هسللتند و من مي گويم كه ما هم همين طور؛ اما شللما بايد غيرهسته يي شويد. ما 
نشسللت خواهيم گذاشللت و خواهيم ديللد كه اتفاق مثبتللي رخ مي دهد يا خير.« 
مشللخص نيست كه سخنان ترامپ به شوخي ادا شللده يا اينكه مذاكرات امريكا و 
كره شمالي حقيقتا قريب الوقوع است. ترامپ با اشاره به رهبر كره شمالي گفت: »من 
مذاكرات مستقيم با كيم جونگ اون را بعيد ندانستم. بعيد هم نمي دانم.« ترامپ كه 
سال گذشته در نشست مذكور حاضر نشد و معاونش مايك پنس را به آنجا فرستاد، 
همچنين با خودش شوخي كرد و گفت: »تا جايي كه مساله رويارويي با مرد ديوانه 
باشد، مشكل اوست نه من!« در همين حال، رياست جمهوري كره جنوبي اعام كرد 
كه يك هيللات عالي رتبه از مقام هاي كره جنوبي به پيونگ يانللگ مي روند تا درباره 
ارتقاي روابط در شبه جزيره كره رايزني كنند. سو هون رييس سرويس اطاعات ملي 
و چونگ ايو يونگ رييس دفتر امنيت ملي كره  جنوبي قرار اسللت به عنوان بخشللي 
از اقدامات براي كاهش تنش در شللبه جزيره كره و همچنين فراهم كردن مقدمات 
مذاكرات ميان پيونگ يانگ و واشنگتن به كره شمالي سفر كنند. اين نمايندگان ويژه 
پس از دو روز مذاكره در كره شللمالي راهي امريكا مي شللوند تا مقام هاي كاخ سفيد 
را در جريان مذاكرات پيونگ يانگ قرار دهند.  اين در حالي اسللت كه كره شمالي از 
پيش شرط هاي امريكا براي گفت وگو انتقاد كرده است. يك سخنگوي وزارت خارجه 
كره شمالي گفت: مذاكره ميان پيونگ يانگ و واشنگتن ممكن است اما اين مساله تنها 
با شرايط برابر و بدون پيش شرط انجام شدني است. خبرگزاري كره شمالي به نقل از 
اين سخنگو گزارش داد: »اصا امكان ندارد با وجود پيش شرط ها با امريكا به مذاكره 
بنشينيم و موضع گيري ما در آينده به همين شكل خواهد بود. نيت ما حل مسائل به 
شيوه يي ديپلماتيك و صلح آميز و از طريق گفت وگو و مذاكره است، اما براي گفت وگو 

نه التماس مي كنيم و نه از گزينه نظامي مورد ادعاي امريكا فرار مي كنيم.«

 گروه جهان 
رابرت مولر دادسللتان ويللژه تحقيقات درباره 
دخالت روسيه در انتخابات ۲۰۱6 امريكا، گستره 
تحقيقات خود را وسلليع تر كللرده و به  دنبال رد 
دخالت اماراتي ها در انتخابات اسللت. در شرايطي 
كه جنللگ لفظي دونالد ترامللپ رييس جمهوري 
اياالت متحده بر سللر افزايللش تعرفه هاي تجاري 
بللا بيشللتر رقبا و حتللي متحدان واشللنگتن باال 
گرفته، فضاي سياسللت داخلي امريكا نيز بيش از 
پيش ملتهب شده اسللت. سه هفته پس از اينكه 
دادسللتان كل امريكا ۱۳تبعه روسلليه و ۳شركت 

روسي را به دخالت در انتخابات رياست جمهوري 
امريللكا متهم كللرد، نيويورك تايمز نوشللته تيم 
تحقيقاتللي رابرت مولر روي فللردي به نام جورج 
نادر تاجللر امريكايي لبناني تمركز كرده اسللت؛ 
كسللي كه سلله دهه اسللت در عرصه ديپلماسي 
بين المللللي فعال بوده و در دولللت بيل كلينتون 
مذاكره كننده غيررسللمي امريكايي ها با سوري ها 
بوده اسللت و هم اكنون نيز مشاور محمد بن زايد 
وليعهد ابوظبي است كه در عمل فرد شماره يك 
امارات به حساب مي آيد. گفته شده سال گذشته 
ميادي جورج نادر بارها به كاخ سللفيد رفته و با 

جرد كوشنر مشللاور و داماد ترامپ و استيو بنون 
استراتژيست سابق كاخ سفيد ديدار هاي خصوصي 
داشته است. منابع مطلع گفته اند كه موضوع اين 
جلسللات سياست هاي دولت ترامپ در خاورميانه 
در آستانه نخستين سللفر رييس جمهوري امريكا 
به عربسللتان سللعودي در ماه مه  ۲۰۱۷ ميادي 

بوده است. 
مشللاوران سران كشللورهاي خارجي به   لحاظ 
قانوني مي توانند از سياسللت هاي مورد نظر خود 
حمايت كنند و كارشللان غيرقانوني نيسللت؛ اما 
مولللر در حال بررسللي اين موضوع اسللت كه آيا 
امللارات براي بللرآورده كردن خواسللته هاي خود 
پولللي در حمايللت از ترامللپ در دوره برگللزاري 

كمپين انتخاباتي او خرج كرده است يا خير. 
نيويورك تايمز نوشللته، تيم تحقيقاتي مولر در 
هفته هاي اخير از جورج نادر ۵8 سللاله بازجويي 
كرده اسللت. منابع مطلع گفته اند كه رابرت مولر 
براي روشن شللدن ابعاد دخالت احتمالي اماراتي 
در انتخابللات رياسللت جمهوري امريللكا از طريق 
تزريللق پللول در برابر كسللب حمايت سياسللي 
فشللار زيادي را وارد كرده اسللت. بازپرسان تيم 
تحقيقات مولللر همچنين به دنبال نقش احتمالي 
جللورج نادر در سياسللت گذاري هاي كاخ سللفيد 
هستند، مساله يي كه نشان  دهنده گسترش حوزه 
بررسللي هاي تيم تحقيقات رابرت مولر و بررسي 

احتمال نفوذ امارات بر دولت ترامپ است. 
جورج نادر همچنين بللا اليوت برويدي حامي 
مالي اصلي ترامپ در دفتر كار رياسللت جمهوري 
امريكا جلسلله خصوصي داشته است. برويدي كه 
رييس يك شركت امنيتي خصوصي است و صدها 
ميليون قرارداد با امارات دارد، درباره تشكيل يك 
نيروي شللبه نظامي جديد براي امللارات صحبت 
كرده و به ترامپ تاكيد كرده بود تا نشستي را به 
صورت غيررسللمي با وليعهد امارات در حمايت از 
سياسللت هاي اين كشور و اخراج ركس تيلرسون 

وزير خارجه امريكا برگللزار كند. مارتين اينديك 
سللفير سللابق امريكا در تل آويو و يكي از اعضاي 
تيللم كلينتللون كه بللراي مذاكرات صلللح ميان 
اسللراييل و همسايگانش تشكيل شده بود، درباره 
اين تاجر امريكايي ل لبناني گفته كه در سال هاي 
دهه ۹۰ ميادي جورج نادر عاملي بسيار موثر در 

روند صلح بود اما پس از آن ناپديد شد. 
نيويورك تايمز نوشته براي تاييد صحت مطالب 
عنوان شده با جورج نادر تماس گرفته و وي اعام 
كرده كه بلله زودي با اين نشللريه تماس خواهد 
گرفت امللا پس از آن نادر و هيچ  يك از وكايش 

به تماس هاي نيويورك تايمز پاسخ نداده اند. 

 تكذيب ارتباط قطر با رابرت مولر
همچنيللن پس از اينكه شللبكه »ان بي سللي« 
گزارش داد، دوحه در حال بررسي ارائه اطاعاتي 
به رابللرت مولر بللوده كه همللكاري و هماهنگي 
همسايگان عربش در منطقه خليج فارس با كوشنر 
براي زيان رساندن به اين كشور و تحت فشار قرار 
دادن آن در جريللان بحران اخير در اين منطقه را 
ثابت مي كرد؛ سفير قطر در واشنگتن اين گزارش 

را تكذيب كرده است. 
الجزيره نوشللته، مشعل بن حمد آل ثاني سفير 
قطر در واشنگتن با انتشار توييتي هرگونه رايزني 
دوحلله با دفتر رابللرت مولر براي ارائلله اطاعاتي 
از جرد كوشللنر را تكذيب كرده اسللت. ان بي سي 
نوشللته بود، مسللووالن قطري در حللال حاضر از 
ترس اينكه اين مسللاله به تنشي بزرگ در روابط 
كشورشللان با كاخ سفيد منجر شللود، تصميم به 
قطللع همكاري هاي خللود با مولللر گرفته اند. اين 
شبكه امريكايي به نقل از منابعي آگاه از مذاكرات 
نوشته، شركت خانوادگي كوشللنر چندين بار در 
بهار سللال گذشللته جهت جذب سللرمايه گذاران 
و  امللاك  در  سللرمايه گذاري  بللراي  قطللري 
مستغات اصلي شان در نيويورك كه با مشكاتي 

مواجلله شللده با قطر تمللاس گرفت امللا صندوق 
سرمايه گذاري قطر اين پيشنهاد را نپذيرفت. پس 
از توقف مذاكرات ميان قطر و شركت كوشنر، كاخ 
سفيد اقدامات كشورهاي عربي از جمله عربستان 

و امارات عليه قطر را تاييد كرد. 
انتخابللات  در  امللارات  احتمالللي  دخالللت 
رياسللت جمهوري در شللرايطي جنجالي شده كه 
دونالد ترامپ سللال گذشللته در جريان تشللديد 
اختافات عربستان، امارات، بحرين و مصر با قطر 
از رياض و متحدانش حمايت كرده و مدعي شد كه 
قطر بايد حمايت مالي از تروريسم را متوقف كند؛ 
آن هم در شللرايطي كه هيچ يك از اعضاي كابينه 
دولت ترامپ از ركس تيلرسون گرفته تا مشاوران 
ترامپ حاضر نشللدند از مواضللع رييس جمهوري 
امريللكا به صراحت حمايت كننللد. حتي در چند 
مورد وزراي دولت امريكا از جمله تيلرسون تاكيد 
كردنللد كه تحريم هاي همسللايگان قطر عليه اين 
كشللور به فرآيند مبارزه با تروريسللم و داعش در 
منطقه آسيب هاي جدي وارد مي كنند، اظهاراتي 
كه گفته مي شود، خشم ترامپ را برانگيخته بود. 

اين نخسللتين  باري نيسللت كه رابرت مولر به 
سياسللت هاي دولت ترامللپ در خاورميانه عاقه 
نشللان داده اسللت. بازرس ويژه بررسللي دخالت 
روسلليه در انتخابللات امريكا پللس از اينكه اثبات 
كللرد، مايكل فليللن مشللاور امنيت ملي سللابق 
ترامپ درباره ارتباطش با سللفير روسيه در امريكا 
بلله پليس فللدرال امريكا )اف بللي آي( دروغ گفته 
توانسللت او را بلله همكاري بللا خللود وادار كند. 
مولر اثبات كرد كه فلين با سللفير روسلليه درباره 
قطعناملله دسللامبر ۲۰۱6 سللازمان ملللل متحد 
براي محكوميت شهرك سللازي اسراييل در كرانه 
باختري، گفت وگو كرده اسللت. مولر همچنين در 
حال بررسي تاش هاي كوشنر براي جلوگيري از 
تصويب اين قطعنامه اسللت كلله با وجود مخالفت 

ترامپ در نهايت تصويب شد.

گروه جهان  طال تسليمي  
رهبران سياسي در فرانسلله و آلمان اگر درس 
خود را از گذشللته به خوبي آموخته باشند، اكنون 
فرصت مناسبي براي رها كردن اروپا از بي ثباتي  در 
اختيار دارند. موفقيت توافق بزرگ ميان فرانسه و 
آلمان در سال ۱۹6۳ و ميان فاتحان جنگ جهاني 
دوم در سللال هاي ۱۹۴۴ و ۴۵، از نيللاز بلله يللك 
رويكللرد جامع و متهورانه در اروپللا در زمان حال 

حكايت دارد. 
به گزارش پراجكت سللينديكت، پس از سال ها 
فلج سياسللي در دوران بحران بدهي كه از سللال 
۲۰۰۹ آغاز شللد، براي نخسللتين مرتبلله به نظر 
مي رسللد احوال اتحاديه اروپا اندكللي بهبود يافته 
اسللت. سال گذشللته در فرانسلله امانوئل ماكرون 
و حللزب »جمهللوري بلله پيللش« او در انتخابات 
رياست جمهوري و پارلماني پيروز شدند. در آلمان 
هم پللس از ۵ ماه انتظللار، درنهايت اعضاي حزب 
چپ ميانه سوسلليال دموكرات بلله ورود به دولت 
ائتافي با حزب راسللت ميانه دموكرات مسلليحي 
آنگا مركل و خواهر باواريايي آن يعني سوسلليال 

مسيحي، راي دادند. 
در چنين شللرايطي اميدها به تجديد همكاري 
فرانسلله و آلمان اسللت و يك معاهده نوين اليزه 
كه نمونه به روز رسللاني شللده توافقنامه تاريخي 
۱۹6۳ باشللد كلله درنتيجلله مذاكللرات كنللراد 
آدونللاور صدراعظم وقللت آلمان و شللارل دوگل 
رييس جمهوري فرانسلله، حاصل شللد. مناسبات 
جديللد بايد افزايللش هزينه ها در سللطح اتحاديه 
اروپللا و غلبه بر تابوي قديمي آلمان ها نسللبت به 
»اتحاديه انتقالي« را شللامل شود. اما براي كسب 
اطمينللان از تاثيللرات مطلوب، ديدگاه فرانسلله-

آلمانللي به آينده اروپا بايد به  اندازه كافي جديد و 
جسورانه باشد تا بتواند نظر عموم را به خود جلب 
كند. بسياري از اروپايي ها از مذاكرات پشت پرده 
تكنوكرات ها و ادعاهاي پوشالي درباره ايده آل هاي 
جهاني خسللته شللده اند. مردم بلله ايده آل ها نياز 

دارنللد، اما در عين حال تدابيري ملموس و قطعي 
مي خواهند. 

بللراي نمونلله مي توان بلله برخللي قراردادهاي 
گذشللته، نه فقط در سللال ۱۹6۳، بلكه در دوران 
پس از جنللگ جهاني دوم، توجه كللرد؛ زماني كه 
نظام هاي ليبرال دموكرات از پايه و اسللاس اصاح 
شللده بودند. درنهايت نه تنهللا نهادهاي جديدي در 
جهان ايجاد شد، بلكه شلليوه تفكر جديدي درباره 
همبستگي هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي پديد 
آمد. براي اروپا درسي كه  بايد از تاريخ گرفته باشد 
اين است كه دستيابي به الزامات سازماني و فلسفي 

با تاش متمركز و حقيقي ممكن است. 
يكي از مسائل مطرح شللده در توافقنامه دولت 
ائتافللي آلمان حمايت از تشللكيل يللك صندوق 
اروپايللي پللول )اي ام اف( اسللت كه تحللت نظارت 

پارلمان اروپايي باشد. صندوق اروپايي پول مي تواند 
نمايانگللر ارتقللاي قابل توجه نهاد كمللك مالي بين 
دولتي اتحاديه اروپا يعني مكانيسللم ثبات اروپايي، 
باشللد. به عاوه، تشللكيل چنين صندوقي مي تواند 
الگويي براي ديگر نقاط جهان شود. در حقيقت، در 
حال حاضر در آسلليا تاش هايي براي ايجاد ارتباط 
ميان مكانيسم هاي همكاري-منطقه يي با نهادهاي 
مالي بين المللي از طريق ابتكار عمل ارزي-سللوآپ 
چيانگ ماي و بانك سللرمايه گذاري زيرساخت هاي 

آسيايي صورت مي گيرد. 
اروپللا به نوبه خود از مدت ها پيش بر كنفرانس 
»برتون وودز« در نيوهمپشللاير در ۱۹۴۴ متمركز 
بود؛ كنفرانسللي كه به تشكيل صندوق بين المللي 
پول و نظام مالي بين المللي قانون مداري متشللكل 
از نرخ هاي مبادالتللي ثابت اما قابل انطباق، منجر 

شد. درسللت از زمان فروپاشللي نظام برتون وودز 
در اوايللل دهه ۱۹۷۰، فرانسلله و آلمان در تاش 
بودنللد تللا نمونه مشللابه آن را در سللطح اروپايي 
بيابنللد. براي نمونلله، ابتكار عمل والري ژيسللكار 
دسللتن رييس جمهوري فرانسه و هلموت اشميت 
صدراعظم آلمان در سللال ۱۹۷8 بلله ايجاد نظام 
مالللي اروپايي با نرخ هاي مبادالتللي ثابت اما قابل 
انطبللاق، انجاميد و زمينه را بللراي ايجاد صندوق 
اروپايي پول به سللبك و سياق صندوق بين المللي 
پللول فراهم آورد اما تاسلليس آن در پي مخالفت 
بانللك مركزي آلمان، محقق نشللد. زماني كه اين 
ايللده بار ديگللر در دوران بحران مالللي اوايل دهه 
۱۹۹۰ و در مراحل اوليه بحران يورو مطرح شللد، 

نتوانست از حمايت سياسي الزم برخوردار شود. 
اكنون سللوال اين اسللت كه مناسللبات مشابه 

صنللدوق بين المللي پول مي تواند در رسلليدگي به 
نگراني هللاي معاصر دربللاره مشللروعيت روندهاي 
سياسي در سطح اروپايي موثر باشد يا خير. يكي از 
مواردي كه عمدتا درباره ساختار برتون وودز ناديده 
گرفته مي شللود، اين اسللت كه اين نظللام درصدد 
ايجاد ارتباط ميان منافع اقتصادي و منافع سياسي 
از طريق منافع امنيتي برآمد. در سللال هاي ۱۹۴۴ 
و ۴۵، پنج سللهامدار اصلي صندوق بين المللي پول 
و بانللك جهاني )امريللكا، اتحاد جماهير شللوروي، 
بريتانيا، چين و فرانسلله( درست همان كشورهايي 
بودنللد كه درنهايت كرسللي هاي ثابت در شللوراي 
امنيت سللازمان ملللل متحللد را از آن خود كردند. 
بللا اين حال، پس از انقاب كمونيسللتي در چين و 
تصويب نشللدن توافقنامه برتون وودز در شللوروي، 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در مسيرهاي 
متفاوتي حركت كردند. اكنون زمان آن رسلليده كه 
اروپا آن را تجديد كند و الگويي از همبستگي براي 

باقي جهان بسازد. 
در 8 سال گذشته، بيشتر پيشنهادات در زمينه 
رسلليدگي به بحران يورو محرمانه و عمدتا سسللت 
بودنللد و تنهللا از نظر تكنوكرات ها و محارم اسللرار 
جللذاب به نظر مي آمدنللد در حالي كه عمده مردم 
را گيج مي كردند. آنچه اكنون بدان نياز اسللت يك 
معامله بزرگ براي ايجاد ارتباط ميان كارشناسللان 
اقتصادي و مسائل مهم امنيتي در جهاني است كه 
توسط افرادي مثل والديمير پوتين رييس جمهوري 
روسلليه و دونالد ترامللپ رييس جمهللوري امريكا 

رو شده است.  زير و 
دقيق تللر اينكه الزم اسللت رهبران كشللورهاي 
اروپايللي توافقي را طراحي كنند كه تركيب ادراكي 
بين مسللائل اقتصللادي را كه به اشللتباه به مبارزه 
مجموع صفر بر سر منابع تعبير مي شود، با دفاع كه 
عمدتا به عنوان نگراني مشللترك از آن ياد مي شود، 
درهم شللكند. الزم اسللت بللار ديگر تفكللر جامع 
سللال هاي ۱۹۴۴ و ۴۵ كلله به جللاي منافع اندك 
فردي بر منافع جمعي تمركز داشت، تجديد شود.

پاي ابوظبي هم به پرونده دخالت در انتخابات امريكا باز شد

ردپاي امارات در پيروزي ترامپ

مناسبات مالي اروپا زمان حساسي را مي گذراند

روياي ديرينه صندوق اروپايي پول

 سوسيال دموكرات ها
به ائتالف با مركل راي دادند

گروه جهان  اكثريت اعضاي حزب سوسلليال دموكرات به 
مشللاركت اين حللزب در دولت ائتافي آلمللان راي مثبت 
دادند. به اين ترتيب، راه تشكيل دولت جديد آلمان با اتحاد 
دو حزب دموكرات مسلليحي و سوسيال مسيحي با حزب 

سوسيال دموكرات هموار شد. 
به گزارش دويچه وله، با گذشت بيش از پنج ماه از انتخابات 
پارلماني آلمان تشللكيل دولت در اين كشللور عما به يك 
بحران تبديل شده بود، اما ديروز يك شنبه مهم ترين گام در 
راستاي تشكيل دولت ائتافي در اين كشور برداشته شد. به 
اين ترتيب، چهارمين دور صدراعظمي مركل تضمين شده 
اسللت. دولت جديد آلمان مي تواند در كمتر از دو هفته كار 
خود را آغاز كند و به ماه ها بي اطميناني و بي اعتمادي پايان 
دهد. پارلمان طي روزهللاي آينده براي تاييد صدراعظمي 
مركل تشللكيل جلسلله خواهد داد. به نوشللته يك نشريه 
آلماني، مركل چند روز پيش از راي گيري حزب سوسلليال 
دموكرات پيش دسللتي كرده و وزراي پيشللنهادي خود را 

معرفي كرده بود. 
پس از شكسللت مذاكرات اتحاد احزاب سوسيال مسيحي 
و دموكرات مسلليحي با حزب سبزها و دموكرات هاي آزاد، 
تشكيل ائتاف بزرگ مجددا موضوعيت يافت. پس از انجام 
مذاكرات، تصميم نهايي منوط به نظر اعضاي حزب سوسيال 
دموكرات شد. نتيجه راي گيري هم تنها زماني معتبر مي بود 
كه حداقل ۲۰درصد از اعضا در آن مشللاركت كرده باشند؛ 
ميزان مشللاركت اعضا در اين راي گيري بيش از ۷8درصد 
بللود. حللدود ۴6۴ هزار عضللو حزب سوسلليال دموكرات 
نظرشللان را درباره تصميم رهبران حزب شللان درخصوص 
اداملله به اصطاح »ائتللاف بزرگ« با بلللوك محافظه كار 
آنللگا مللركل در دولت آلمان اعام كردنللد؛ ائتافي كه از 
سللال ۲۰۱۳ در آلمان روي كار بوده اسللت. براساس آمار 
منتشر شده، حدود ۲۴۰ هزار نفر از اعضاي حزب سوسيال 
دموكرات به مشللاركت اين حزب در ائتاف حكومتي راي 
مثبت دادند كه اين رقم بيش از 66درصد از شمار اعضايي 

است كه در اين راي گيري شركت كرده بودند. 
اوالف شللولتز از اعضاي بلندپايه حزب سوسيال دموكرات 
آلمان نتيجه راي گيري حزبش و موافقت با تشكيل ائتاف 
بزرگ را تمجيد كرد و گفت كه حزب سوسلليال دموكرات 
وارد ائتاف بزرگ مي شود. وي البته درباره وزراي پيشنهادي 
حزبش سللخني نگفته و از اعام آن در روزهاي آينده خبر 
داده اسللت. قرار اسللت 6 وزير، سلله نفر مرد و سه نفر زن، 
از طرف حزب سوسلليال دموكرات معرفي شللوند. براساس 
توافقللات انجام شللده، مسللووليت وزارتخانه هللاي دارايي، 
امللور خارجه، كار و امور اجتماعي، خانواده، دادگسللتري و 
محيط زيسللت برعهده سوسلليال دموكرات هاسللت. حزب 
سوسلليال مسيحي مسللووليت وزارت كشور، حمل و نقل، 
ديجيتال و كمك هاي توسللعه يي را عهده دار شللده است. 
حزب دموكرات مسيحي هم مسووليت وزارت دفاع و وزارت 

اقتصاد را در دولت ائتافي آينده برعهده مي گيرد. 

بازداشت 2 عضو كليدي داعش 
در كابل

دو نفللر از كليدي تريللن سللازمان دهندگان حمات 
داعش در كابل بازداشللت شده اند. به گزارش بي بي سي، 
امنيت ملي افغانسللتان اعام كرده عمر مسوول نظامي 
داعش در كابل و احسللان اهلل مسللوول جلللب و جذب 
داعش كه در سللازماندهي حمات به مسللاجد در كابل 
دست داشتند، بازداشت شده اند. گفته شده، احسان اهلل و 
عمر طراح اصلي حمله به مسجد امام زمان در خيرخانه 
 كابل بللوده و آنهللا دو مهاجم انتحاري به نام مسللتعار

»ابو زبير خراساني« و »ابو جنداهلل ازبكي« را از ننگرهار تا 
نزديكي اين مسجد رساندند. يوناما تنها در ۲۰۱۷، كشته 
شدن ۱6۰ نفر و زخمي شدن ۲۵۲ نفر را در 6حمله به 

عبادتگاه ها از سوي داعش ثبت كرده است. 

 حمله تركيه
به نيروهاي دولتي سوريه

در حمللله جنگنده هللاي تركيه به عفرين در شللمال 
غرب سوريه دست كم ۳6 نفر از نيروهاي حامي بشار اسد 
رييس جمهوري سوريه كشته شده اند. اين نيروها اخيرا در 
حمايت از نيروهاي كرد سوري معروف به يگان هاي مدافع 
خلق )ي پ گ( وارد عفرين شللدند تا به آنها براي مقابله با 
ارتللش تركيه كمك كنند. هدف حمله هوايي تركيه يك 
سللاختمان دو طبقه در ناحيه »كفر جنت« گزارش شده 
اسللت. گروه ديدبان حقوق بشر سوريه گفته از زمان آغاز 
عمليات ارتش تركيه حداقللل ۱۴۱غيرنظامي در عفرين 

كشته شده اند؛ ادعايي كه تركيه آن را بي اساس مي داند. 

 حزب نوازشريف
پيروز انتخابات پاكستان

حزب حاكم پاكسللتان در راي گيري محرمانه توانست 
كنترل سللناي اين كشور را به دسللت بگيرد. اين پيروزي 
انگيزه يي براي حزب مسلللم ليگ شللاخه نواز در آسللتانه 
انتخابات پارلماني در تابسللتان اسللت. به گللزارش رويترز، 
نتايللج مذكور ممكن اسللت بلله احياي جايگاه سياسللي 
محمد نوازشللريف نخسللت وزير معزول پاكستان بينجامد 
كه از جوالي گذشللته با قوه قضاييه پاكستان درگير است، 
چراكه آن زمان، دادگاه عالي پاكسللتان با صدور حكمي به 
پايان رهبري او راي داد و بابت دارايي هاي اعام نشللده رد 
صاحيتش كرد. با به دست گرفتن كنترل سنا، حزب مسلم 
ليگ نواز مي تواند قانون اساسللي را به نحوي تغيير دهد تا 
نوازشريف قادر باشد، مجددا در انتخابات سراسري آتي كه 

امسال برگزار مي شود، شركت كند و روي كار بيايد. 

جنگ داخلي در خاندان بارزاني 
اقليم كردسللتان با جنگ قدرت ميان مسرور بارزاني، 
پسللر مسللعود بارزاني، رييس سللابق و مسللتعفي اقليم 
كردسللتان عراق با نيچللروان ادريس بارزاني، بللرادرزاده 
مسعود روبه روست. به گزارش اخبار الخليج، مسرور سمت 
مشللاور امنيتي را برعهللده دارد و نيچروان بارزاني هم در 
راس دولت اقليم كردستان قرار دارد. تحليلگران معتقدند 
كه ادامه درگيري ميان پسر بارزاني و برادرزاده اش احتماال 
موجب ضعف در جايگاه خانواده بارزاني و باز كردن راه براي 

گروه هاي سياسي ليبرال است. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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پرونده8
 آنتن دهي نامناسب

اپراتورها در مترو
وزير ارتباط��ات با بيان اينكه در مت��روي تهران كه 
روزان��ه جمعيت زيادي را جابه جا مي كن��د، يك اپراتور 
آنتن ده��ي دارد ولي اپراتور ديگر آنتن دهي خوبي ندارد 
و مردم محروم  مي ش��وند. به گزارش ايسنا، محمدجواد 
آذري جهرم��ي در همايش تهران هوش��مند اظهار كرد: 
حركت به سمت شهر هوشمند و هوشمندسازي شهر در 
سراسر كشور به گفتمان سازي نياز دارد و اين همايش ها 
و نمايش��گاه ها مي توان��د بر گفتمان س��ازي و آش��نايي 
دس��ت اندركاران اين عرصه با اهميت ش��هر هوش��مند 
موثر باش��د. وزير ارتباطات گفت: شهر هوشمند كاالي 
لوكس، فرصت و موقعيت نيست بلكه ضرورت حكمراني 
آينده شهري بوده كه بايد صورت پذيرد. وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات اضافه كرد: حوزه تخصصي ش��هر 
هوش��مند و تاثير آن در زندگي بش��ر به عنوان الزاماتي 
است كه بايد به آن پرداخته شود و اگر بخواهيم مديريت 
مناب��ع را بهتر و براي مردم رفاه ايجاد كنيم و همچنين 
به مبارزه با فساد و بهبود شاخص هاي مديريتي بپردازيم، 
چاره ي��ي ج��ز روي آوردن به ش��هر هوش��مند نداريم. 
آذري جهرمي با بيان اينكه شهر هوشمند، كاالي لوكس، 
فرصت و موقعيت نيس��ت و ض��رورت حكمراني آينده 
شهرهاس��ت، گفت: بخش عمده يي از رشد اقتصادي در 
دنيا با نگاه بهره وري بوده كه يكي از پيشران هايش حوزه 
فناوري اس��ت. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اضافه 
كرد: در توس��عه ديجيت��ال بزرگ ترين حركت خالقيت 
اس��ت و اين خالقيت را بايد براي بهبود شرايط استفاده 
كرد. به عبارت ديگر كسب و كارهايي شكل گرفته اند و 
شهر نيز با معضالت آلودگي، ترافيكي و غيره مواجه است. 
يعني فضايي داريم كه با مشكالتي مواجه بوده و از طرف 
ديگر فضايي داريم كه مي تواند پويا و خالق باشد. يعني 
همه شرايط آماده است اما چه چيزي الزمه ايجاد تحول 
اس��ت. آذري جهرمي در ادامه تصريح ك��رد: اين تحول 
ايجاد نمي شود مگر با مديريت اما در جمهوري اسالمي 
عادت كرده ايم كه مديريت مان با تصدي گري دولتي آغاز 
ش��ود كه اين امر محكوم به شكس��ت است. در حقيقت 
ما نياز به ش��اخص گذاري داريم و بايد شجاعانه به بيان 
ش��اخص ها بپردازيم تا بگوييم بطور مثال گازكربونيك 
توليد شده روزانه در هواي تهران چقدر بوده و با توسعه 
شهر هوشمند به چه ميزان مي رسد و مشخص كنيم كه 
مديريت ترافيك در چه وضعيتي است و با هوشمندسازي 
قص��د داريم آن را به چه نقطه يي برس��انيم. وي با بيان 
اينكه اين شفاف س��ازي اثرات مهم��ي دارد، گفت: يكي 
از اين اثرات اين اس��ت كه شهروندان از وضعيت موجود 
آگاه شوند و از طرفي اين شفافيت سازي براي نخبگان و 
جواناني كه كس��ب و كاري ايجاد كرده اند؛ حاوي پيامي 
خواهد بود. به عبارت ديگر براي آنها بازاري ايجاد خواهد 
ش��د و با اين امر موضوع بيكاري حل مي شود. بنابراين 
بسيار مهم است كه در برنامه توسعه شهري شاخص ها را 

مشخص كنيم و اين امر نياز به مطالعات دارد.  

 افزايش جهاني قيمت
مواد غذايي 

رش��د جهاني قيمت غالت اصلي و محصوالت لبني، 
عالوه ب��ر جبران كاهش به��اي روغن نباتي، زمينه هاي 
افزايش قيمت جهاني محصوالت غذايي را در ماه فوريه 
گذش��ته )12 بهمن تا 9 اسفند( فراهم كرد. به گزارش 
دفتر نمايندگي سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 
)فائو( در ايران، ش��اخص بهاي مواد غذايي فائو بازارهاي 
بين الملل��ي پنج گروه اصلي كاالي غذايي را بر اس��اس 
وزن تج��اري به صورت ماهيان��ه رصد مي كند. ميانگين 
ش��اخص بهاي مواد غذايي فائو در ماه فوريه )12 بهمن 
تا 9 اس��فند( با افزايش 1.1درصدي نس��بت به ماه قبل 
)ژانويه( به 170.8 واحد رسيد، با اين وجود ميانگين اين 
شاخص نس��بت به مدت مشابه در سال قبل 2.7درصد 
كاهش نش��ان مي دهد. ش��اخص بهاي غالت كه قيمت 
گندم، برنج و دانه درشت هاي اصلي به ويژه ذرت را رصد 
مي كند، با افزايش 2.5درصدي براي دومين ماه متوالي 
شاهد رش��د بود كه شرايط نامساعد جوي بر چشم انداز 
توليد گندم زمستاني در امريكا و ذرت در آرژانتين تاثير 
منفي گذاش��ته اس��ت. فائو همچنين ب��ا تجديدنظر در 
پيش بيني  برداش��ت جهاني گندم با وجود كاهش توليد 
در سال جاري ميالدي، تاكيد كرد كه سطح ذخاير اين 
محصول به باالترين ميزان خود خواهد رس��يد. شاخص 
بهاي لبنيات در پي رش��د قيم��ت بين المللي كره، پنير 
و ش��ير خش��ك كامل و كم  چرب 6.2درص��د افزايش 
يافت. تقاضاي باالي جهاني در كنار كاهش توليد ش��ير 
در نيوزيلند اين تغيير قيمت را رقم زد. ش��اخص بهاي 
گوش��ت بطور عمده بدون تغيير مان��د و كاهش قيمت 
گوش��ت طيور در چهارمين ماه متوالي با افزايش قيمت 
گوشت گاو جبران شد. شاخص بهاي روغن نباتي فائو در 
پي پيش بيني افزايش توليد مازاد جهاني در سال جاري 
ميالدي 3.1درصد افت نشان داد و به پايين  ترين سطح 
در 19 ماه گذش��ته رسيد، افزايش ذخاير روغن پالم در 
مالزي و اندونزي مهم ترين عامل افت قيمت اين محصول 
بود. شاخص بهاي شكر فائو نيز با كاهش 3.4 درصدي به 
پايين ترين ميزان در دو سال اخير رسيد، توليدكنندگان 
عم��ده اين محصول به مانند تايلند و هند توليد خود را 
افزاي��ش داده و فع��االن بازار نيز در پي برداش��ت باالي 
چغن��در قند و همچنين كاش��ت اين محص��ول، آماده 
رشد چشمگير توليد شكر در اتحاديه اروپا هستند. فائو 
همچنين در گ��زارش ديگري با عنوان »گزارش عرضه 
و تقاص��اي غالت« اعالم ك��رد كه عرضه جهاني غالت 
اصلي در ش��رايط مطلوبي به سر مي برد و پيش بيني ها 
نشان مي دهند كه ذخاير اين محصوالت در پايان فصل 
زراعي ج��اري به ميزان 14 ميليون تن افزايش خواهد 
داشت. ذخاير جهاني گندم و دانه  درشت ها در بازار سال 
جاري ميالدي با پشت سر گذاشتن ركوردهاي قبلي به 
ترتيب بالغ ب��ر 272.7 ميليون تن و 39.8 ميليون تن 
خواهد بود. فائو پس از اتمام برداش��ت محصول غالت 
در س��ال گذش��ته ميالدي و همچنين در پي افزايش 
برداشت محصوالت دانه  درشت به ويژه ذرت در استراليا 
و آفريقاي شرقي و غربي، پيش بيني توليد جهاني غالت 
در سال 2017 را به 2 هزار و 642 ميليون تن افزايش 
داد. اين سازمان همچنين با انتشار نخستين پيش  بيني 
خود درباره توليد گندم در سال 2018 ميزان برداشت 
اي��ن محص��ول را 744 ميليون توليد اع��الم كرد. اين 
رقم ميانگين كه نش��انگر افت توليد در دومين س��ال 
متوالي است بازتاب كاهش برداش��ت در اتحاديه اروپا 
و فدراسيون روسيه به ش��مار مي رود. شرايط نامساعد 
ج��وي در امريكاي جنوب��ي و آفريقاي جنوبي در كنار 
پيش بيني كاهش كشت، نمايانگر افت احتمالي برداشت 

ذرت در نيمكره جنوبي است. 

اخبار

انتقاد رييس جمهوري در مجمع عمومي بانك مركزي از بانك هاي رفاقتي 

بانك ها بايد مدرن و اسالمي باشند نه رفاقتي و غيرشفاف
حس��ن روحاني  رييس جمهوري اسالمي ايران 
اظهار داشت كه رش��د اقتصادي امسال 6 درصد 
برآورد ش��ده اس��ت. او كه در پنج��اه و هفتمين 
مجمع عمومي بانك مركزي، س��خنراني مي كرد 
همچنين گفت كه بانك ها هم بايد مدرن باش��ند 
و هم اس��المي. بانك رفاقتي و غيرش��فاف، بانك 

خوب و اسالمي نيست. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بان��ك مرك��زي 
دكترحس��ن روحاني كه در جمع مديران بانك ها 
و موسس��ات مالي و اعتباري در پنجاه و هفتمين 
مجمع س��االنه بانك مركزي جمهوري اس��المي 
اي��ران س��خن مي گفت ب��ا قدردان��ي از خدمات 
بانك ها در راستاي افزايش رونق و ثبات اقتصادي 
در كشور گفت: به هر ميزان ثبات در كشور بيشتر 
باش��د، مي توانيم براي رس��يدن به آينده يي بهتر 

برنامه هاي مناسب تري را داشته باشيم. 
وي اف��زود: مجموعه سياس��ت هاي اقتصادي 
دولت و بانك مركزي در چهار سال گذشته يعني 
ت��ا پايان دول��ت يازدهم بر مبناي ش��اخص هاي 
اقتص��ادي، سياس��ت هاي موفق��ي بوده اس��ت. 
ضمن آنكه در همه ش��اخص هاي اقتصادي پيش 
رفت��ه ايم؛ نقش بانك ها در صنعت، كش��اورزي و 

خدمات، محوري است. 
دكتر روحاني نظارت دقيق و ايجاد شفافيت را 
از جمله اقدامات مهم بانك مركزي با كمك ساير 
بانك ها برش��مرد و گفت: در چهار س��ال گذشته 
توانس��تيم به هدف بزرگي دس��ت پيدا كنيم. در 
آغاز دولت يازدهم هنگامي كه از تورم تك رقمي 
س��خن مي گفتيم برخي نه تنه��ا باور نمي كردند، 
بلكه لبخند تمس��خر ه��م مي زدند، چ��را كه ما 
در ش��رايطي بودي��م كه ميزان تورم س��االنه 40 
درصد، ت��ورم نقطه به نقطه 45 درصد و تورم در 
م��واد خوراكي 51 درصد بود و ما در آن ش��رايط 
مي گفتيم گام به گام در اين دولت به سمت تورم 

تك رقمي حركت خواهيم كرد. 
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: يكي از آرزوها 
و برنامه هاي اعالم ش��ده دولت رس��يدن به تورم 
تك رقمي بود كه البته كار س��اده و آس��اني نبود، 
ضمن اينكه عده يي ه��م بودند كه با اين تصميم 
مواف��ق نبوده و مي گفتند خ��روج از ركود و رونق 
اقتصادي براي دولت هدف اول و كنترل تورم بايد 

در اولويت دوم قرار داشته باشد. 
دكت��ر روحاني اف��زود: به هر ح��ال تورم تك 
رقم��ي تحقق يافت و اين يك آرزوي بلندمدت و 
26 س��اله بود تا بتوانيم به تورم تك رقمي برسيم 
و امس��ال هم با توجه به اينكه در روزهاي پاياني 
س��ال قرار داريم مي شود به طور مطمئن گفت كه 

تورم سال 96 هم تك رقمي است. 
رييس جمهور اظهار داش��ت: خواس��ت من از 
بانك مركزي اين اس��ت كه اين راه را براي س��ال 
بعد و سال هاي آينده ادامه دهد البته ممكن است 
سخت و سنگين باش��د، اما حركت در اين مسير 
براي ما ضرورت دارد چرا كه امروز كشورهايي كه 
داراي تورم دو رقمي هس��تند تعدادشان به اندازه 

انگشتان يك دست هم نيست. 
دكتر روحان��ي تاكيد كرد: بايد ش��رايط را بر 
محور ثبات اقتصادي ق��رار داده و اداره كنيم كه 
يك پايه مهم آن در آينده اعتماد مردم به كنترل 

تورم است. 

حفظ »اميد« و »اعتماد« راز موفقيت
رييس جمهور كنترل تورم را در زندگي عادي 
مردم و براي جلب اعتماد سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي حائز اهميت دانس��ت و گفت: اساسا اداره 
كش��ور چه در بخش اقتص��اد و چه در بخش هاي 
ديگر مبتني بر دو پايه مهم اميد و اعتماد اس��ت 
ك��ه اگر اين دو پايه برق��رار بماند، موفق خواهيم 

بود. 
دكتر روحاني با اشاره به اينكه تمام تالش هايي 
ك��ه عليه نظام و دولت انجام مي ش��ود، بر مبناي 
اين است كه مردم نسبت به آينده اميدشان را از 
دست بدهند و اعتماد ميان دولت و مردم كاهش 
يابد، افزود: اگر اعتماد متقابل ميان دولت و مردم 
مس��تحكم بماند و به آينده اميدوار باش��يم همه 
امور در مس��ير درس��ت قرار مي گيرد، چرا كه ما 
در كشوري داراي توانمندي هاي فراوان و سرمايه 
بي ش��مار با ملتي بزرگ قرار داريم و مي توانيم به 

راحتي از مسائل و مشكالت مان عبور كنيم. 
رييس جمه��ور با بيان اينكه اگر در س��ال 92 
مي گفتيم در س��ال 95 تورم تك رقمي خواهيم 
داشت، شايد حتي باور آن براي بعضي از مديران 
و مس��ووالن بانكي نيز س��خت بود، اظهار داشت: 
اين دستاورد بزرگ بايد حفظ شود، البته بي خبر 
نيس��تم؛ برخي به بهانه مخالفت با دولت به اميد 
و آينده ملت ضربه مي زنند كه البته اين اقدامات 
بر مبن��اي كم عقلي و كمبود عقل اس��ت و گر نه 

مخالفت با دولت معنايي ندارد. 
دكت��ر روحان��ي ادامه داد: مب��ارزه با دولت به 
معن��اي مبارزه با منافع ملي و ضربه زدن به اميد 

و اعتماد مردم است. 
رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينك��ه بزرگ ترين 
اعتم��اد م��ردم در بخش اقتصادي باي��د به بانك 
مركزي و ديگر بانك ها باش��د، خاطرنش��ان كرد: 
امي��د و اعتماد مردم به بان��ك مركزي به مراتب 
بيش��تر از چند س��ال قبل اس��ت و افزايش يافته 
اس��ت چرا كه ام��روز نظارت ه��اي بانك مركزي 
دقيق تر و برخي غده هاي س��رطاني از نظام بانكي 
خارج و س��رمايه بانك ها و ارتباط��ات بين المللي 

آنها افزايش يافته است. 

 افزايش اعتماد به بانك مركزي 
دكتر روحاني ادامه داد: مطمئنا امروز اعتمادها 
نس��بت به بانك مركزي و ديگر بانك ها بيشتر از 
قبل شده و گرنه در طول اين مدت نمي توانستيم 

بر ركود فائق شويم. 
رييس جمهور با اش��اره به اينكه همه اقدامات 
بر مبناي رونق و رش��د اقتصادي انجام مي ش��ود، 

گفت: كشور بايد در مسير رشد اقتصادي و رونق 
قرار بگيرد؛ اگر ش��رايط آغاز دولت يازدهم ادامه 
پي��دا مي كرد و رش��دها منفي بود ام��روز هرگز 

نمي توانستيم نسبت به آينده اميدوار باشيم. 

دكت��ر روحاني ب��ا بيان اينكه رش��د اقتصادي 
ايران در سال 95 در رتبه اول جهان قرار داشت، 
خاطرنش��ان كرد: ممكن اس��ت برخي بگويند كه 
افزاي��ش توليد نفت بخش بزرگي از اين رش��د را 
برعهده داش��ته اما بايد بداني��م كه افزايش توليد 
نفت هم به واسطه مجاهدت و كار خستگي ناپذير 
سربازان جبهه توليد و مهندسان و كارگران نفت 
در كشور بوده كه توانستند در طول 6 ماه ميزان 

توليد نفت را به ميزان گذشته بازگردانند. 
رييس جمه��ور ادام��ه داد: اينكه صادرات نفت 
خام كش��ور از يك ميليون بش��كه در طول 6 ماه 
به 2 ميليون بش��كه افزايش پي��دا كرد، به خاطر 
تالش و مجاهدت تالش��گران اي��ن عرصه بوده و 
اگر گشايشي ايجاد ش��ده به خاطر تالش ملت و 

ديپلمات ها بوده است. 
دكتر روحاني از تورم، رش��د، اشتغال و ميزان 
س��رمايه گذاري ب��ه عن��وان ش��اخص هاي اصلي 
اقتصاد نام برد و اظهار داش��ت: در بخش اشتغال 
تعداد افرادي كه ش��اغل هستند از 21. 3 ميليون 
نف��ر در س��ال 92 به 23. 3 ميلي��ون نفر افزايش 
يافته و اين به معناي آن اس��ت كه در س��ال هاي 
اخير بيش از 2 ميليون ش��غل خالص در كش��ور 
ايجاد شده و ساالنه 500 هزار نفر به طور متوسط 

اشتغال خالص ايجاد شده است. 
هم��ه  در  اينك��ه  بي��ان  ب��ا  رييس جمه��ور 
ش��اخص هاي اقتصادي قدم هاي خوبي برداش��ته 
شده، گفت: در زمينه اشتغال، صنعت، كشاورزي 
و اجراي طرح هاي مهم در كش��ور، بانك ها نقشي 

محوري دارند. 
دكتر روحاني اظهار داش��ت: پيش بيني دولت 
اين اس��ت كه در س��ال 97 با اجراي طرح جديد 
نوسازي بافت هاي فرسوده كه در شوراي اشتغال 
به تصويب رس��يد 280 هزار ش��غل جديد ايجاد 
خواهد شد. رييس جمهور با بيان اينكه طرح هاي 
خوبي ب��راي بازآفريني ش��هري و محالت وجود 
دارد كه در راس��تاي همين طرح ها در سال آينده 
ساخت 200 هزار واحد مسكوني آغاز خواهد شد، 
گفت: البته دولت قرار نيست مسكن بسازد، بلكه 
تس��هيالت را در اختيار توس��عه گران و مردم قرار 
مي ده��د و اقدام��ات زيربنايي و روبنايي توس��ط 
سرمايه گذاران صورت گرفته و مردم در محله هاي 
خود زندگي شان را در خانه هاي جديد با آرامش و 
اعتماد بيشتر ادامه داده و ارزش پولي و مالي آنها 

نيز بيشتر مي شود. 
دكت��ر روحاني با اش��اره به اينكه مقرر ش��ده 
تس��هيالتي با س��ود 6درصد به خانه اولي ها ارائه 
ش��ود، گفت: اين مش��وق و رفاه بزرگي براي آنها 
بوده و در اين مسير ضمن اينكه دولت تسهيالت 
فراهم مي كند، خود وارد عمل نشده و توسعه گران 
و مردم محله دس��ت به دست هم داده و كارها را 

انجام خواهند داد. 

 نقش محوري بانك ها در همه بخش هاي 
اقتصادي

رييس جمه��ور با بيان اينكه بانك ها در اجراي 
همه طرح ها نقش محوري دارند و يكي از پايه هاي 

رش��د اقتصادي به شمار مي آيند، گفت: در يكي، 
دو سال اخير، ناسپاسي ها و نامهرباني ها نسبت به 
مديران و مس��ووالن بانك ها انجام شده كه البته 
نادرست بوده است. بانك بي نقص نيست،  اما رشد 
اقتصادي نتيجه اقدامات بزرگي است كه از سوي 

بانك ها به انجام رسيده است. 
رييس جمه��ور تصري��ح ك��رد: م��ا ام��روز در 
شرايطي هستيم كه بانك مركزي و دولت و قواي 
ديگر توانس��تند از يك مشكل بزرگ علي االصول 
عبور كنند و آن موسسات غيرمجاز بود. موسسات 
غيرمج��ازي كه م��ردم را ب��ه دام مي انداختند و 
تش��ويق به سود و بهره بيش��تر مي كردند و از آن 
طرف وقتي كم مي آوردند، مجدداً ناچار مي شدند 
س��ود بيش��تري را اعالم كنند تا پول بيشتري را 
ج��ذب كنن��د و بده��كاري اش به مردم بيش��تر 

مي شد. 
روحاني اظهار داشت: چقدر اين وضع مردم و 
دولت را گرفتار كردند و چقدر وقت قوا را گرفتند. 
اين كار تا به اينجا كه انجام گرفته، سه قوه دست 
به دس��ت هم دادند، نمايندگان س��ه قوه در كنار 

هم نشستند و تصميمات عاجل گرفتند. 
وي ب��ا اش��اره به گ��زارش مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام در مورد حس��اب هاي مالي س��ال 
95، گفت: در اين گزارش ديديم كه بانك مركزي 
در كل از س��ال 95 تا اينجا يك رقمي حدود 20 
ه��زار ميليارد تومان براي نجات وضع موسس��ات 
مالي در نظر گرفته است. براي مردم و آنهايي كه 

بيگناه و گرفتار شدند، توضيح دهيد. 
رييس قوه مجريه اظهار داش��ت: بانك مركزي 
ب��ا نظارت دقيق��ش نبايد بگ��ذارد هيچ وقت اين 
حادثه در كش��ور تكرار ش��ود، البته اين موضوع 
موسس��ات غيرمجاز مربوط به دهه 80 اس��ت و 
مربوط ب��ه دولت يازدهم و دوازدهم نيس��ت، اما 
بارش بر روي دولت يازدهم و دوازدهم افتاد. چرا 
اين اتفاق افتاد؟ به دليل عدم شفافيت، نظارت و 

اينكه بانك ها هزينه شان زياد است. 
روحاني اضافه كرد: بانك مركزي اگر اختياراتي 
مي خواهد از دولت و مجلس بگيرد، چرا يك بانك 
در يك خيابان اين همه ش��عبه دارد؟ مبناي اين 
مساله چيس��ت؟ اين همه ساختمان گران قيمت، 
چرا پول مردم را حبس كرده است؟ چقدر شعبه 

ما نياز داريم؟
وي بيان داش��ت: در خارج اگر بخواهيم شعبه 
دوم��ي از بانكي را پيدا كني��م، حتما بايد با مترو 
ي��ا اتوبوس برويم و پياده به ش��عبه دوم آن بانك 
نمي ت��وان رس��يد. اينجا قدم به ق��دم و تفريحانه 
چندين شعبه بانك را مشاهده مي كنيد. چرا اين 
پول گردش نمي كند؟ چرا اين  قدر بنگاهداري در 
بانك هاي ما رواج پيدا كرده است؟ مگر بانك بايد 

بنگاهدار باشد. 
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: من در دولت 
دوازدهم مدام به وزي��ر اقتصاد تاكيد مي كنم كه 
اموالي را ك��ه نياز ندارند، بفروش��ند و بانك هاي 
خصوص��ي هم باي��د اين كار را كنن��د. پول بانك 
خصوص��ي براي مردم اس��ت و اي��ن عدالتي كه 
رهبري معظم انق��الب روي آن تاكيد كردند، آيا 
پولي كه به مردم مي دهيد بايد عادالنه تسهيالت 
به آنه��ا دهيد؟ ن��ه اينكه هرچه پ��ول مي گيرند 
به موسس��ه خودش��ان مي دهند. كي مي رسد به 
بنگاه هاي ديگر و مردم پول بدهند. اگر اين چنين 

شد ما مشكل پيدا مي كنيم. 
روحاني اضافه كرد: اموال را آزاد كنيم و براي 
رش��د اقتصادي بياوريم. آرزوي همه ما بايد رشد 
اقتصادي، رون��ق اقتصادي و اش��تغال در جامعه 
باش��د و اين كار امكان پذير است اگر همه دست 
به دس��ت هم بدهيم. ما براي تورم تك رقمي بايد 
تالش كنيم. بايد همه تالش كنيم رشد اقتصادي 
ما رشد مناسبي باش��د. رشد اقتصادي 6 ماهه را 
ك��ه مركز آمار اعالم كرده اس��ت 6 درصد اس��ت 
كه بدون نفت اس��ت. اميدواريم تا پايان سال هم 
همين رقم ها را داش��ته باشيم و رشدمان باالي 5 

درصد باشد.
رش��د 6 درصد در ش��رايط امروز دنيا كه رشد 
متوس��ط آن خيلي كمتر از اين اس��ت، مناس��ب 

است و بايد تالش كنيم بيشتر شود. 
وي ادام��ه داد: بايد ش��فافيت همه بانك ها در 
ترازنامه هايش را بيش��تر كنيم. خواهش مي كنم 
فش��ار به بانك مركزي را كم كنيد. اين پايه پولي 
را كه به همه ما فش��ار م��ي آورد، بخش بزرگي از 
آن مربوط به بانك ها اس��ت. بانك ها هس��تند كه 
از بانك مركزي برداش��ت بيش��تر مي كنند و اين 

برداشت بيش��تر باعث رش��د پايه پولي مي شود. 
رشد پايه پولي هزاران عوارض دارد. 

رييس قوه مجري��ه تصريح كرد: بانك مركزي 
باي��د كاري كند برمبناي انضب��اط آنها بتوانند از 
اي��ن خط اعتباري اس��تفاده كنن��د و آنهايي كه 
انضباط بيش��تري دارند، بايد بتوانند بيشتر از اين 
خط اعتباري اس��تفاده كنند و آنه��ا كه انضباط 
كمت��ري دارند، كمتر بايد بتوانند اس��تفاده كنند 
تا به آن نقطه يي برس��يم كه نقطه مطلوب ما در 

بانكداري است. 
روحاني گفت: اس��اس اين مس��اله اين اس��ت 
ك��ه بانك هاي م��ا از بنگاهداري خارج ش��وند و 
س��رمايه هاي منجم��د خودش��ان را بتوانن��د در 
مس��ير توليد به كار اندازند و در اختيار بخش هاي 
اقتص��ادي كش��ور قرار دهن��د و خودش��ان را از 

بنگاهداري رها كنند. 
دكت��ر روحان��ي با بيان اينك��ه در طول 3 الي 
4سال گذش��ته،  روابط مان با دنيا بهتر از گذشته 
شده اس��ت، افزود: به واسطه تالش بانك مركزي 
و ساير بانك ها امروز در زمينه روابط با بانك هاي 
خارجي، بانك هاي عام��ل، رابط هاي كارگزاري و 
ال سي ها ش��رايط بهتري نسبت به گذشته داريم 
كه البته هنوز مطلوب و كامل نيست و بايد تالش 

بيشتري انجام شود. 
رييس جمهور با تاكي��د بر اينكه دولت مصمم 
است اين مس��ير را ادامه داده و اعتماد بانك هاي 
جهاني بايد نس��بت به بانك هاي ما بيش��تر شود، 
افزود: ميزان س��رمايه يك بانك، كفايت سرمايه، 
انضب��اط در بان��ك و ترازنام��ه ش��فاف از جمله 
مواردي اس��ت كه مي توان��د در افزايش اعتماد و 
گس��ترش روابط بانك هاي خارج��ي با بانك هاي 
ما تاثيرگذار باش��د كه دولت در اين راس��تا س��ه 
اليحه در زمينه مبارزه با پولش��ويي، مسائل مالي 
تروريس��م و اصالح برخي مواد قانوني به مجلس 
ارائ��ه كرده كه تصويب اين لوايح مي تواند ديدگاه 
جهاني را نسبت به بانك هاي داخلي و روند پولي 

و مالي در داخل كشور تغيير دهد. 

دكتر روحاني با تاكيد ب��ر اينكه امروز اعتماد 
بانك ه��اي جهاني ب��ه بانك هاي داخل��ي نتيجه 
سرمايه و ترازنامه شفاف است، گفت: مطمئناً كار 
با شفافيت به نفع ماست و اگر كسي فكر مي كند 
كه اقدامات بدون ش��فافيت به نفع او خواهد بود، 
قطع��اً اين نفعي كوتاه مدت اس��ت چ��را كه نفع 
بلندم��دت همه ما در ش��فافيت و در نظر گرفتن 

منافع ملي است. 
رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه نظارت بانك 
مركزي ب��ر بانك ها و گ��ردش پول بايد بيش��تر 
ش��ود، گفت: پولي كه در اختيار بانك ها قرار دارد 
در حقيق��ت امانت مردم اس��ت ك��ه بايد بهترين 

بهره برداري از آن صورت گيرد. 

 بانك ها بايد »مدرن« و »اسالمي« باشند
دكتر روحاني با اشاره به اينكه بانك ها بايد هم 
مدرن و هم اس��المي باش��ند، اظهار داشت: بانك 
رفاقتي و غيرشفاف، بانك خوب و اسالمي نيست. 
رييس جمه��ور ب��ا بي��ان اينكه ام��روز يكي از 

مش��كالت سيس��تم بانكداري ما اين است كه در 
طول سا هاي گذش��ته نسبت به بانكداري جهاني 
عقب افتادگي داريم و بايد خود را هر چه سريع تر 
با آيين نامه ها و مقررات روز بانكداري دنيا سازگار 
كني��م،  ادام��ه داد: امروز يك قدم از آن ليس��ت 
س��ياه در مقررات و قوانين بانك��ي و مالي فاصله 

گرفته ايم. 
روحاني با بيان اينكه شرايط امروز ما در زمينه 
ريس��ك اقتصادي بهتر از قبل ش��ده و پيشرفت 
داش��ته ايم، گفت: با هر معي��اري كه بخواهيم در 
نظر بگيريم، امروز وضع بانك ها در كشور بهتر از 
گذش��ته است و به همان نس��بت اعتماد مردم به 
بانك ها بايد بيشتر و روابط بانك ها با دنيا سهل تر 

و گسترده تر باشد. 
رييس جمهور با اشاره به اينكه در دنياي امروز 
بدون ارتباط با جهان نمي شود امور بانكي و مالي 
را به خوبي انجام داد، افزود: البته به صورت گران 
قيم��ت مي توانيم هم��ه كار انجام دهي��م اما اگر 
مي خواهي��م منابعي ارزان در اختيار داش��ته و از 
امكانات و منابع مالي دنيا به خوبي استفاده كنيم، 

بايد در راستاي افزايش اعتماد تالش كنيم. 
دكتر روحاني با بيان اينكه بانك مركزي، دولت 
و دو قوه مقننه و قضاييه با كمك هم توانستند از 
يك مشكل بزرگ يعني موسسات غيرمجاز مالي 
كه مردم را تش��ويق به سرمايه گذاري با سودهاي 
غيرمتع��ارف مي كردن��د، عبور كنن��د، گفت: اين 
اقدام مهم با تصميمات عاجل نمايندگان سه قوه 
و با همت گسترده به انجام رسيد و طبق گزارش 
مجمع و حساب هاي مالي سال 95 بانك مركزي 
حدود 20 هزار ميلي��ارد تومان براي نجات مردم 
از موسسات مالي غيرمجاز اختصاص داده كه اين 
كار كوچكي نيست و بايد براي مردم توضيح داده 

شود تا آنها گرفتار اين مشكالت نشوند. 

 با نظارت دقيق بايد مانع ظهور موسسات 
غيرمجاز شد

رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه بانك مركزي 
با نظارت دقيق خود نبايد اجازه دهد كه اينگونه 
مس��ائل در كشور تكرار شوند، افزود: البته تجربه 
اين موسس��ات غيرمجاز و تاسيس آنها مربوط به 
دهه هش��تاد اس��ت و اين به خاطر عدم شفافيت 

و نظارت ها بوده است و هرگز نبايد تكرار شود. 
روحاني با انتقاد از اينكه بانك ها و موسس��ات 
مالي و اعتباري بس��يار پرهزينه هس��تند، گفت: 
چ��را ي��ك بانك باي��د تع��داد زيادي ش��عبه در 
يك منطقه داش��ته باش��د و اين در حالي اس��ت 
 كه نبايد با خريد س��اختمان پ��ول مردم حبس

شود. او با بيان اينكه امروز بنگاه داري در بانك هاي 
ما رواج يافته اس��ت، افزود: بانك بنگاه دار نيست 
و مس��اله يي كه نس��بت به آن مداوم اصرار دارم 
اين است كه در بانك هاي دولتي اموالي كه مازاد 
بوده و مورد نياز نيس��ت، فروخته ش��ود كه البته 
بانك هاي خصوصي هم بايد اين كار را بكنند چرا 

كه آنها نيز با پول مردم اداره مي شوند. 
دكتر روحاني با اشاره به تاكيدات رهبر معظم 
انقالب مبني بر رعايت عدالت در همه امور گفت: 
بانك ها با پول مردم مي چرخند و بايد تسهيالت 
عادالن��ه به م��ردم بدهند، ضمن اينك��ه بايد در 
راس��تاي آزاد كردن اموال و فعال شدن در مسير 

رشد و رونق اقتصادي تالش كنيم. 
رييس جمه��ور ب��ا بي��ان اينكه رش��د و رونق 
اقتص��ادي بايد ه��دف و آرزوي همگان باش��د و 
تحقق آن به ش��رطي كه همه ب��ه ميدان بيايند 
امكان پذير خواهد بود، خاطرنش��ان كرد: بانك ها 
باي��د همه تالش خود را به كار بگيرند تا ش��رايط 
تورم و رشد اقتصادي در كشور به ميزان مناسبي 
باشد. بر اين اساس تا پايان امسال رشد اقتصادي 
كشور بدون احتس��اب درآمدهاي نفتي 6 درصد 
اس��ت كه با توجه به شرايط امروز جهان رشدي 

مناسب است. 

 شفافيت در ترازنامه بانك ها بايد افزايش يابد
دكتر روحاني با تاكيد بر اينكه بايد ش��فافيت 
بانك ها در ترازنامه ها بيش��تر ش��ده و فشارها به 
بان��ك مركزي كاهش يابد، اف��زود: بخش بزرگي 
از پاي��ه پولي مربوط به بانك ها بوده و رش��د پايه 
پولي عوارض بسياري را به دنبال دارد كه در اين 
راس��تا بانك مركزي بايد ب��ه گونه يي برنامه ريزي 
كن��د تا بانك ها بر مبناي انضب��اط بتوانند از اين 
خط اعتباري اس��تفاده كنند و در نهايت به نقطه 

مطلوب در بانكداري دست پيدا كنيم. 
رييس جمه��ور اظهار داش��ت: اس��اس بر اين 
اس��ت كه بانك ه��ا از بنگاهداري خارج ش��وند و 
سرمايه هاي مطلوب را در مسير توليد قرار دهند 
و ارتب��اط با بانك هاي جهان��ي افزايش پيدا كند. 
امروز س��رمايه گذاري خارجي و ميزان فاينانس ها 
بيش��تر ش��ده و بانك مركزي باي��د تالش كند تا 
از اين فضا به بهترين ش��كل بهره برداري ش��ود. 
احتياط خوب است، اما بايد اجازه دهيم تا كارها 

نيز انجام شود. 
رييس جمهور اظهار داشت: من مطمئن هستم 
كه مردم مي توانند هم به آينده اقتصادي كش��ور 
اميدوارتر باش��ند و هم مي توانند به آينده اقتصاد 
اعتماد بيشتري داشته باشند. بانك مركزي يكي 
از وظايف��ش اين اس��ت كه آين��ده را براي مردم 
روش��ن كند. بانك مركزي هم تا پايان سال بايد 
بس��ته 19تايي را كامل انجام ده��د، مردم كاماًل 

بايد به سال آينده شان اطمينان داشته باشند. 
روحان��ي اضافه كرد: بانك مركزي براي س��ال 
آينده بايد در زمينه تورم و ارز به مردم قول دهد. 
همان ك��ه خودش مرتب مي گوي��د ارز 5 درصد 
بيش��تر باال نمي رود، بر هم��ان مبنا به مردم قول 
دهد. اعتماد به آينده مي تواند اضطراب و ناآرامي 
در ب��ازار را از بين ببرد و ثبات به ما دهد و ثبات 
بهترين س��رمايه ما در بخش اقتصاد است. هرقدر 
اين ثبات بيش��تر باش��د، مي توانيم ب��راي آينده 

تالش هاي بيشتري داشته باشيم. 

ما امروز در شرايطي هستيم كه بانك 
مركزي و دولت و قواي ديگر توانستند 

از يك مشكل بزرگ علي االصول 
عبور كنند و آن موسسات غيرمجاز 

بود. موسسات غيرمجازي كه مردم را به 
دام مي انداختند و تشويق به سود و بهره 

بيشتر مي كردند و از آن طرف وقتي كم 
مي آوردند، مجدداً ناچار مي شدند سود 

بيشتري را اعالم كنند تا پول بيشتري 
را جذب كنند و بدهكاري اش به مردم 
بيشتر مي شد.  چقدر اين وضع مردم و 

دولت را گرفتار كرد و چقدر وقت قوا 
را گرفت. اين كار تا به اينجا كه انجام 

گرفته، سه قوه دست به دست هم دادند، 
نمايندگان سه قوه در كنار هم نشستند و 

تصميمات عاجل گرفتند

                                                                                                      

بانك مركزي در كل از سال 95 تا 
اينجا يك رقمي حدود 20 هزار ميليارد 

تومان براي نجات وضع موسسات 
مالي در نظر گرفته است. براي مردم 
و آنهايي كه بيگناه و گرفتار شدند، 

توضيح دهيد

اساس اين مساله اين است كه بانك هاي 
ما از بنگاهداري خارج شوند و 

سرمايه هاي منجمد خودشان را بتوانند 
در مسير توليد به كار اندازند و در اختيار 
بخش هاي اقتصادي كشور قرار دهند و 

خودشان را از بنگاهداري رها كنند

امروز سرمايه گذاري خارجي و ميزان 
فاينانس ها بيشتر شده و بانك مركزي 

بايد تالش كند تا از اين فضا به بهترين 
شكل بهره برداري شود. احتياط خوب 
است، اما بايد اجازه دهيم تا كارها نيز 

انجام شود
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عضو شوراي عالي كار در گفت وگو با »تعادل« تصريح كرد

البيگريوزارتبهداشتعليه42ميليوننفر

هدايت هوشمندانه »خلق پول« به سمت لكوموتيوهاي اقتصاد
كليد برون رفت از بن بس��ت موجود در تحقق 
رش��د و رونق درون��زا منطبق با اه��داف اقتصاد 
مقاومت��ي، هداي��ت حداكث��ري خل��ق پ��ول به 
بخش هايي از اقتصاد ملي است كه اوالً بيشترين 
پيون��د با صنايع و فعاليت هاي وابس��ته و قابليت 
رونق آفريني در س��اير فعاليت ها را دارا هس��تند؛ 
ثانياً نه��اده، دانش و عامليت ه��اي آن در داخل 
كش��ور در دس��ترس اس��ت. بخش س��اختمان 

مهم ترين مصداق اين مفهوم است. 
در يك��ي از مق��االت برت��ر چهارمين همايش 
س��االنه اقتص��اد مقاومتي تحت عن��وان »تبيين 
راهب��رد »هدايت خلق پول« ب��ه مثابه مهم ترين 
گام عملي در تحقق اقتصاد مقاومتي«، به بررسي 
آث��ار هدايت منابع به س��مت تولي��د و ارائه اين 
راهب��رد جهت تحقق اقتص��اد مقاومتي پرداخته 

شده است. 
در چكي��ده اي��ن مقاله كه توس��ط حس��ين 
دروديان فارغ التحصيل دكتراي اقتصاد دانش��گاه 
تهران و پژوهش��گر موسس��ه سياس��ت پژوهي و 
مطالع��ات راهبردي حكمت نوش��ته ش��ده آمده 

است: 
اقتصاد كشور در حالي در حسرت يك طراحي 
عملي بزرگ مقياس براي عينيت بخشيدن به ايده 
اقتصاد مقاومتي اس��ت كه دو واقعيت متناقض، 
رش��د ش��ديد كل هاي پولي از يك سو و تنگناي 
اعتباري بخ��ش خصوصي و ضعف فاحش تامين 
مالي پيش رانه هاي اقتصاد از سوي ديگر، حكايت 
از ي��ك خأل ب��زرگ در هدايت پول خلق ش��ده 
در اقتصاد كش��ور دارد؛ خألي كه پرساختن آن 
مترادف است با بزرگ ترين و مهم ترين گام عملي 
در مس��ير درونزايي اقتص��ادي. يكي از مهم ترين 
موانع پي��ش روي اين طراحي، انگاره هاي پولي-

بانكي جاافتاده توسط جريان اصلي دانش اقتصاد 
نظير تاكيد بر خنثايي پول، عدم مداخله در ساز 
و كار بازار، و هدف گذاري تورم پايين و تك رقمي 
براي اقتصاد ملي است. بخش مهمي از معضالت 
كنون��ي در نظ��ام پولي و بانك��ي از حيث ارتباط 
ضعيف آن با بخش حقيقي و مس��ائل اولويت دار 

اقتصاد ملي، محصول كاربست اين انگاره هاست. 
برون رفت عملي از بن بس��ت موجود مستلزم يك 
گشايش نظري و ابتناء كنش هاي حكمرانانه پولي 
به گفتماني واقع گرايانه و متناس��ب با مقتضيات 
اقتصاد كشور است، گفتماني كه مهم ترين مولفه 
آن وقوف به ظرفيت هاي توليدي-توسعه يي نهفته 
در نهاد پول است. در اين مقاله استدالل شده كه 
كليد برون رفت از بن بست موجود در تحقق رشد 
و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتي، 
هدايت حداكثري خلق پ��ول –اعم از پول بانك 
مرك��زي و پول بانكي- ب��ه بخش هايي از اقتصاد 
ملي اس��ت كه اوال بيش��ترين پيوند ب��ا صنايع و 
فعاليت ه��اي وابس��ته و قابلي��ت رونق آفريني در 
س��اير فعاليت ها را دارا هستند؛ ثانياً نهاده، دانش 
و عامليت هاي آن در داخل كش��ور در دس��ترس 
اس��ت. بخش س��اختمان مهم ترين مصداق اين 

مفهوم است. 

 ظرفيت هاي توسعه اي نهفته در پول
نظري��ه جريان متعارف در حالي بس��ط حجم 
پ��ول را فاقد آثار حقيقي ب��ر اقتصاد مي داند كه 
قادر نيس��ت توضيح دهد چرا سياست هاي پولي 
و مس��ائل مرتبط با تامين مال��ي اين اندازه براي 

فعاالن اقتصادي مهم و محل نگراني است. 
همچنين است تمايل نسبي دولت ها به كاربرد 
ابزار پول براي تامين مالي مخارج عمومي و ملي 
)در عين تاييد اينكه ممكن اس��ت دولت ميل به 
زياده روي نامطلوب در كاربرد آن داش��ته باشد( 
كه يكس��ره به جهل و ناداني دولت مردان نسبت 
ب��ه بي تاثير بودن پ��ول در بلندم��دت و ماهيت 

سوءاستفاده گر آنها منتسب مي شود. 
اما واقعيت آن اس��ت كه گ��زاره خنثايي پول 
يا بي تاثي��ري قطعي آن بر رش��د بخش حقيقي 
فاقد وجاهت است. اين بدان معنا نيست كه رشد 
حجم پول در هر شرايطي به بسط بخش حقيقي 
منتهي مي گردد، بلكه س��خن پيرامون »امكان« 
تاثيرگذاري پول بر توليد اس��ت؛ »امكان«ي كه 
در چارچ��وب نظريه متعارف يكس��ره رد و انكار 

مي گردد. 
آنچه اقتصاد متع��ارف از ارتباط پول با بخش 
حقيقي مي پندارد، محدود است به تاثير انبساط 
پولي بر تحريك تقاضاي مصرفي و سرمايه گذاري 
كه اقتصاد متعارف به جهت اتكا به فرض اشتغال 
كام��ل ي��ا در قرائت هاي كيفي تر، ات��كا به فرض 
غيرمنعط��ف  بودن س��مت تولي��د و عرضه، اين 
اثربخش��ي را رد مي كند. اساسا مفهوم »پول در 
تولي��د« براي جري��ان متعارف اقتص��ادي امري 
ناشناخته و به سختي قابل درك است. براي درك 
علت »امكان پذيري« تاثيرات توليدي-توسعه يي 
رش��د حجم پول، باي��د توضيحاتي بيش��تر ارائه 
كرد تا بررسي ش��ود بنيان نظري چنين ادعايي 
چيست. اهميت اين موضوع براي اقتصاد ايران در 
ش��رايط كنوني از منظر انديشه اقتصاد مقاومتي 
بس��يار كليدي است، زيرا تاييد اين امكان پذيري 
به منزله پي ب��ردن به يك ظرفيت نهادي مغفول 
براي بنيان گذاري حركت هاي جهشي توسعه يي 

در كشور است. 

 كليد گشايش براي رشد و رونق درونزا
اقتصاد كش��ور در حال��ي همچنان در عطش 
حركت هايي عملي در مس��ير عينيت بخش��ي به 
اقتص��اد مقاومت��ي به س��ر مي برد ك��ه تهديدات 
ناش��ي از محدوديت هاي هر چه بيشتر در روابط 
اقتص��ادي با دنياي خ��ارج، بيش از گذش��ته بر 
لزوم طراح��ي و تمهيد نيروهاي��ي درونزا جهت 
بنيان گذاري رونق و تحرك درونزا در اقتصاد ملي 

داللت مي ورزد. 
بالتكليف��ي عملي در ح��وزه اقتصاد مقاومتي 
ب��ه مي��زان زي��ادي ناش��ي از ضعف ه��ا و عدم 
راه گش��ايي هاي نظري اس��ت. با عل��م به اهميت 
نظام پولي-بانكي در رش��د و توسعه اقتصادي، و 
نظر به محوريت اين بخش در ش��رايط حاضر در 
اقتصاد كش��ور هم از وجه فرص��ت و هم تهديد، 
باورهاي جري��ان اصلي اقتصاد در خصوص نقش 
و جايگاه پول و بان��ك نه تنها براي بنيان گذاري 
اين راهگشايي ناكارا، بلكه داراي آثار مخرب است 

كه ارزيابي صادقانه نتايج انگاره هاي پولي جريان 
اصلي اين حقيقت را به روش��ني نشان مي دهد. 
كاربس��ت ايده هايي نظير خصوصي س��ازي نظام 
بانكي، آزادس��ازي نرخ بهره و احاله جهت گيري 
اعتبارات به انگيزه هاي معطوف به نفع ش��خصي 
طبقه نخبه مالي-بانك��ي، خنثايي پول و اولويت 
كاهش تورم اكنون كش��ور را به موقعيتي رسانده 
كه در عين رش��د حيرت��اور در كل ه��اي پولي، 
بخ��ش حقيقي مهم ترين معضل خ��ود را تامين 
مالي دانس��ته و تنگناي مال��ي، بخش خصوصي 
و پروژه ه��اي اولويت دار ملي را تحت فش��ار قرار 
داده اس��ت، پايه پولي مصروف استقراض و اضافه 
برداشت بانك ها شده، ش��كاف دارايي-بدهي در 
ترازنامه نظام بانكي به ارقامي كم نظير در تجارب 

جهاني رسيده است. 
كليد گشايش براي رشد و رونق درونزا منطبق 
با اهداف اقتص��اد مقاومتي، از حوزه پولي-بانكي 
مي گ��ذرد. اين مهم ترين تهدي��د اقتصاد ملي در 
عي��ن حال مهم تري��ن فرصت قاب��ل بهره برداري 
اس��ت. بس��ياري از حركت ها و طرح هاي بزرگ 
در برخي از بخش هاي پيش ران مهم كش��ور –با 

اولويت بخش س��اختمان- صرفاً يا عمدتا متوقف 
»تامين مالي« آن هم بر حس��ب پول داخلي اند، 
پولي ك��ه در ترازنام��ه بانك ه��ا و بانك مركزي 
پيوسته به معني واقعي در حال هدررفت است. 

تغيير جهت عملي در اين راس��تا مستلزم يك 
تغيير جهت نظري و ابتنا به نظريه يي بديل در باب 
نسبت پول و توس��عه است كه بر درونزايي پول، 
امكان و ظرفيت انبس��اط پولي براي رشد بخش 
حقيقي، و لزوم كنش گ��ري فعاالنه حاكميت در 
هدايت پول خلق شده مبتني بر ادبيات »هدايت 
اعتبار« اتكا دارد. هدف اين هدايت، بخش هايي با 
نهاده و دانش دردسترس و اثرات پيش راني قوي 

و انباشت نيازهاي اجابت نشده است. 
حجم نقدينگ��ي در بازه نيمه ۹۲ تا پايان ۹۶ 
بال��غ بر هزار ه��زار ميليارد توم��ان و حجم پايه 
پولي بيش از ۱۱۰ ه��زار ميليارد تومان افزايش 
خواهد يافت كه داللت بر اين دارد كه حل مسئله 
اساسي »فقدان پول« در اجراي طرح هاي بزرگ 
در بخش هاي پيش ران اقتصاد ملي، نيازمند يك 
»بازآفريني پولي-بانك��ي« در مديريت و تنظيم 

رابطه بخش پولي با بخش حقيقي است. 

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
بن��د )ز( تبصره 7 بودجه كه در روند و جريان 
تصويب همواره مورد انتقاد كارگران و كارفرمايان 
بود، روز شنبه در نهايت با تصويب شوراي نگهبان 
ب��ه قان��ون تبديل ش��د. اين بند س��ازمان تامين 
اجتماع��ي را مكلف كرده اس��ت ك��ه تمام منابع 
 و درآمده��اي خ��ود را به خزانه داري كل كش��ور 

واريز كند. 
 علي خدايي نماينده كارگران در شوراي عالي كار
بعد از تصويب و تشخيص عدم مغايرت آن با شرع 
از سوي شوراي نگهبان درباره نحوه تصميم گيري 
تش��كل هاي كارگري با اين قان��ون و تعارضات و 
چالش هايي كه در اجراي اين قانون پيش خواهد 

آمد با »تعادل« گفت وگو كرد. 
اي��ن نماين��ده كارگري 4 انتقاد ك��ه هر كدام 
ش��امل يك پيش بين��ي از معضالت اي��ن قانون 
براي س��ازمان تامين اجتماعي و كارگران اس��ت، 
ارائه كرد كه يكي از آنها مغايرت با ش��رع اس��ت. 
مبن��اي منطق��ي اين اس��تدالل تف��اوت بين دو 
مفه��وم حق الن��اس و بيت المال اس��ت. از طرف 
ديگر خدايي تصويب اي��ن قانون را نتيجه قدرت 
البي گري وزارت بهداش��ت دانست كه به گفته او 
خواسته هاي خود را بر جمعيت 4۲ ميليون نفري 

كارگران تحميل كرد. 

 ترك اعتراضي شوراي عالي كار
ب��ه گفته علي خداي��ي نماين��ده كارگران در 
ش��وراي كارگري ترك اعتراضي جلس��ه شوراي 
عال��ي كار آخرين حركت جمعي صورت گرفته از 
س��وي نمايندگان كارگران در مذاكرات مربوط به 

تعيين دستمزد بوده است. 
كنش جمع��ي نماين��دگان كارگ��ران به طور 
دقيق ت��ر در اعتراض ب��ه موضوع مناب��ع درماني 
تامين اجتماعي انجام شده است؛ موضوعي كه در 
بند ز تبصره 7 بودجه سال ۹7 مقرر كرده تامين 
اجتماعي بايد از سال آينده منابع درماني خود را 
به خزانه داري واريز كند. اين تبصره بعد از تصويب 
در مجلس، ش��وراي نگهبان ه��م آن را با قوانين 
باالدستي و موازين اسالمي سازگار دانسته و تاييد 
كرده اس��ت. در روزهاي اخي��ر برخي كارگران با 
تجمع مقابل وزارت كار از شوراي نگهبان تقاضاي 
رد اين تبصره را كرده بودند كه در نهايت اين امر 

محقق نشد. 
خدايي در اين خصوص با بيان اينكه ما ادله و 
ايرادات منطقي خ��ود را در رد اين بند از بودجه 
در جلسات ش��وراي عالي كار ارائه كرديم، گفت: 
با وجود اين متاس��فانه شوراي نگهبان اين بند را 

تصويب كرده است. 

 تصميم گيري درباره ادامه دادن يا ندادن
تاييد ش��وراي نگهبان از اين جهت كه به نظر 
مي رس��د براي كارگ��ران و نماينده هاي كارگري 
غيرقابل پيش بيني بوده حاال تصميم گيري درباره 
نحوه مواجهه با آن، ضرورت ايجاد يك همفكري 
جمع��ي را به وج��ود آورده اس��ت؛ موضوعي كه 
خداي��ي ه��م آن را تايي��د مي كند: »بع��د از اين 
موض��وع مجددا ني��از داريم كه كارگ��ران به يك 
اشتراك نظر واحد برسند و تصميم گيري كنند.«

وي گفت چون تصويب اليحه از سوي شوراي 
نگهبان تازه اس��ت )روز ش��نبه ۱3 اسفند( هنوز 
جلس��ه يي براي تصميم گيري درباره آن تشكيل 

نشده است. 
به گفته علي خدايي محتواي اين جلسه عالوه 
ب��ر همفكري در خصوص نحوه مواجهه با تصويب 

نهاي��ي تبصره 7 بودج��ه، در زمينه ادامه دادن يا 
ندادن مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزد 

و چگونگي تصميم گيري بر سر آن خواهد بود. 
وي گف��ت در حال حاضر هي��چ پيش بيني از 
نتايج اين جلس��ه نمي توانم ارائه دهم و اين كامال 

به نظر جمعي همكاران بستگي دارد. 

 واكنش دولت به اعتراض كارگران
به گ��زارش »تعادل«، با اس��تناد به ماده۱۶7 
قانون كار، در وزارت كار و امور اجتماعي شورايي 

به نام شوراي عالي كار متشكل از: 
الف: وزير كار و امور اجتماعي كه رياست شورا 

را به عهده خواهد داشت. 
ب: دو نف��ر از افراد بصير و مطلع در مس��ائل 
اجتماعي و اقتصادي به پيش��نهاد وزير كار و امور 
اجتماعي و تصويب هي��ات وزيران كه يك نفر از 
آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد 

شد. 
ج: سه نفر از نمايندگان كارفرمايان )يك نفر از 

بخش كشاورزي( به انتخاب كارفرمايان. 
د: س��ه نفر از نمايندگان كارگران )يك نفر از 
بخش كش��اورزي( به انتخاب كانون عالي شوراي 

اسالمي كار است
تركيب ش��وراي عالي كار توسط قانونگذار در 
قان��ون كار ۹ نف��ر تعيين ش��ده و در ماده ۱۶7 
قان��ون كار بر نقش مس��اوي ش��ركاي اجتماعي 
براي تصميم گيري تاكيد مي كند. امسال عالوه بر 
اين ۹ نفر دو نفر ديگر نيز از س��وي دولت به اين 
تركيب اضافه شد كه از جهت سنگيني وزن دولت 
در راي گيري ه��ا موج��ب اعت��راض نماينده هاي 

كارگران شد. 
به هر روي دولت امسال در جلسات تصميماتي 
گرفت كه از س��وي دو ضلع ديگر اين مثلث مورد 
موافقت قرار نگرفته اس��ت و اين موضوع تا زمان 
حاض��ر باعث ب��ه تاخي��ر افت��ادن تصميم گيري 
درخصوص يك موضوع بس��يار با اهميت كه رويه 
قانوني و هر س��اله است، ش��د. از اين جهت همه 
انتظارها به اين س��مت است كه دولت براي حل 
تعارضات به يك راه حل مش��خص برس��د. با اين 
حال گفته مي شود كه دولت هنوز بعد از گذشت 

۱5 روز از اين واقعه هيچ واكنش��ي نش��ان نداده 
است. علي خدايي، نماينده كارگران شوراي عالي 
كار در اي��ن خصوص گفت: ب��ا اينكه دولت هيچ 
واكنشي نشان نداده است، اما وزير كار اعتراض ها 
را بحق دانس��ته و از اين نظ��ر مي توان آن را تنها 

موضع گيري دولت قلمداد كرد. 
وي همچني��ن اظهار كرد: با وج��ود اينكه در 
اين مدت اعتراض هاي خود را به صورت رس��مي 
به س��ه نه��اد دول��ت، مجلس و ش��وراي نگهبان 
ارائ��ه كرده ايم، آنها نه به اي��ن اعتراضات توجهي 
مبذول داشته اند و نه اينكه حتي تاكنون حاضر به 

گفت وگو شده اند. 
ب��ا توجه به اين اتفاق��ات خدايي با بيان اينكه 
كاري در مقابل اين عدم توجه ها نمي ش��ود كرد، 
گفت: در اين زمين��ه كارگران بايد به يك اجماع 
و تصميم گيري برس��ند. وي ادامه داد: ما هميشه 
مطي��ع قانون هس��تيم و اين مس��اله هم پس از 
تصويب شوراي نگهبان وقتي تبديل به قانون شود 
كاري با اجراي ْآن نخواهيم داش��ت، اما مساله يي 
ك��ه باقي مي ماند اين اس��ت ك��ه قوانين ديگري 
وجود دارد كه بن��ا به مصلحت يا هر داليل ديگر 
معطل مانده است. قطعا وقتي طرف مقابل اصرار 
دارد كه يك موضوع مورد اعتراض ما را تبديل به 
قانون كند اين هم حق طبيعي ما اس��ت كه روي 

اجراي اين قوانين پافشاري كنيم. 

 پتانسيل امروزي تشكل هاي كارگري
نماين��ده كارگري ش��وراي عال��ي كارگري در 
ادامه اين گفت وگو به پتانس��يل و قدرت چانه زني 
تش��كل هاي كارگري كش��ور پرداخ��ت و به اين 
پرسش كه آيا در حال حاضر اين قدرت چانه زني 
براي مقابل��ه با تبصره 7 وجود دارد، پاس��خ داد: 
موض��وع تصوي��ب تبصره 7 نش��ان داد كه گوش 
ش��نوايي براي ش��نيدن حرف هاي ما وجود نداد 
چ��ون در اين زمينه تم��ام نهادهاي مرتبط مورد 
خطاب قرار گرفت، اعتراضات زيادي انجام ش��د، 
اما حقيقت اين اس��ت كه نظ��ر كارگران و حتي 
كارفرماي��ان م��ورد توجه قرار نگرف��ت. به همين 
خاطر معادالت تش��كل هاي كارگري بيش��تر به 
پايبندي طرف هاي مقابل بستگي دارد و اگر اين 

موضوع را در چارچوب مناس��بات سه جانبه گرايي 
)دول��ت، نماينده ه��اي كارگ��ري و كارفرماي��ي( 
ن��گاه كنيم، طرف ه��اي مقاب��ل داراي ابزارهايي 
هس��تند كه كارگران فاقد آنهاست. اين ابزارها بر 
 مبناي منطق و اس��تدالل نيس��ت، بلكه متكي بر 

قدرت هستند. 
وي ادامه داد: در موضوع اخير وزارت بهداشت 
عم��ال با البي گري خود توانس��ت منويات خود را 
به كرس��ي نشاند. اين امر نش��ان مي دهد حداقل 
در اي��ن زمينه كلي��ت وزارت كار و تش��كل هاي 
كارگري و كارفرمايي و جمعيت 4۲ ميليوني خود 
و خانوارهايشان در مقابل قدرت البي گري وزارت 
بهداش��ت شكس��ت خورد. اين در حالي است كه 
وزارت بهداشت و هيچ كدام از مقام هاي مسووالن 
آْن نه وقتي براي گفت وگو در زمينه قانون مذكور 
اختص��اص داد و نه به دليل و ايرادات ما پاس��خ 
دادند. هر چند كه اين موضوع نش��ان مي دهد كه 
پاس��خي منطقي در چنته داش��تند حتما در اين 

گفت وگوها حاضر مي شدند. 
ب��ه گفته خداي��ي در اين موض��وع عمال اهرم 
قدرت به كار گرفته ش��د و البي گري هاي وزارت 
بهداش��ت توانس��ت نظر و خواس��ته خ��ود را بر 
تمام تش��كل هاي كارگري، وزارت كار و بسياري 
 از كارشناس��ان دلس��وز كه هش��دار داده بودند، 

تحميل كند. 

 تاثير اجراي قانون مورد اعتراض
نماينده كارگري ش��وراي عال��ي كار در ادامه 
توضيحات��ي راجع به تبص��ره 7 و تاثير اجراي آن 
بر س��ازمان تامين اجتماع��ي و زندگي كارگران 
ارائ��ه داد. خدايي با بيان اينكه قس��مت عمده يي 
از هزينه ه��اي درمان��ي خانواره��اي كارگ��ري و 
بيمه ش��دگان و بازنشسته هاي تامين اجتماعي به 
صورت راي��گان انجام مي گيرد، اف��زود: در قانون 
س��ال ۶۹ س��ازمان تامين اجتماعي مكلف ش��د 
ك��ه كليه هزينه هاي درماني افراد تحت پوش��ش 
خ��ود را به صورت رايگان انج��ام دهد. اين قانون 
به دو صورت درمان مس��تقيم و خريد خدمت به 

كارگران ارائه مي شود. 
وي در ادامه بيان ك��رد: با اجراي طرح تحول 

س��المت هزينه ه��اي غيرمتعارف��ي به س��ازمان 
تامي��ن اجتماع��ي تحمي��ل ش��د ك��ه افزاي��ش 
۱5۰ درص��دي تعرفه ه��ا برخي داروه��ا و 4۰۰ 
درصدي بيمارس��تان ها را موجب ش��د. در س��ال 
۹۱ هزينه ه��اي درماني تامي��ن اجتماعي 5 هزار 
ميلي��ارد تومان بوده كه در س��ال ۹5 به ۱۹ هزار 
و ۶۰۰ميليارد تومان رس��يده اس��ت. اين افزايش 
هزينه هنگفت از سوي اجراي طرح تحول سالمت 
به بار آمد كه موجب شد سازمان تامين اجتماعي 
براي تامين هزينه هاي جاري خود مجبور به اخذ 
وام شود. همان طور كه سال گذشته حدود ۹ هزار 
ميليارد تومان از بانك هاي كشور وام گرفته است. 
خدايي با بيان اينكه اين موضوع نش��ان دهنده 
شروع يك بحران جدي در تامين اجتماعي است، 
گفت: اگ��ر اين روند اصالح نش��ود به مرور زمان 
دولت مجبور شود كه دست به اقدامات اصالحي 
بزن��د، از جمله ما پيش بين��ي مي كنيم كه دولت 
خود ش��رايطي به وجود آورد كه ناگزير به اجراي 
تغيي��رات پارامتريك ش��ود كه بار اي��ن زنجيره 
اتفاق��ات در درجه اول به جامعه كارگري كش��ور 

تحميل خواهد شد. 

 4 انتقاد اساسي به تبصره 7 
نماينده كارگري ش��وراي عال��ي كار در ادامه 
4 انتق��اد اصل��ي خود را كه هر ك��دام پيش بيني 
يك معضل در آينده س��ازمان تامين اجتماعي و 
كارگران تحت پوش��ش آن را دربر مي گيرد، ابراز 
ك��رد. در زمينه انتق��اد اول، وي با ارجاع به بحث 
خود راجع به چالش هاي طرح تحول س��المت به 
عنوان يكي از عوامل بحران مالي تامين اجتماعي، 
اف��زود: در اختي��ار گرفتن مناب��ع درماني تامين 
اجتماعي در خزانه كل منجر به اين خواهد ش��د 
ك��ه هزينه هاي درماني به م��رور زمان بي كيفيت 
و ناكاف��ي ش��ود، چراك��ه يكپارچه ش��دن منابع 
درماني با ديگر منابع كش��ور موجب خواهد ش��د 
كه اين منابع تحت تاثير هزينه هاي جاري كشور 
ق��رار گيرد و در صورت ل��زوم به بخش هاي ديگر 

اختصاص داده شود. 
انتق��اد دوم خداي��ي ب��ه نگران��ي از موض��وع 
ش��كل گيري دولتي سازي منابع مردم برمي گردد. 
»مناب��ع تامي��ن اجتماعي متعلق ب��ه كارگران و 
بيمه پردازان است و جزو منابع عمومي نيست كه 

به خزانه داري كل منتقل شود.« 
»مغايرت با ش��رع« يك��ي ديگ��ر از انتقادات 
خدايي به اين قانون است. به گفته وي چون اين 
منابع جزو حق الناس است نه بيت المال انتقال آن 
به خزانه داري مغاير با ش��رع اسالم است و از اين 
جهت هيچ دولتي حق ندارد آن را به خزانه داري 
كل منتق��ل كند. خدايي در اين خصوص توضيح 
داد: اگر تاكنون از سوي دولت به صورت غيرقانوني 
برداش��ت هايي از سازمان تامين اجتماعي صورت 
مي گرفت، اكنون اين رون��د غيرقانوني تبديل به 
قانون شده و نشان مي دهد كاركرد قانون به جاي 

دفاع ازحق به ابزار قدرت تبديل شده است. 
چه��ارم اينكه به گفته وي ب��ا اين اتفاق بحث 
س��ه جانبه گرايي و تعامل بين بازيگران اجتماعي 
عمال ش��عاري بودن خود را به اثبات مي رس��اند. 
دس��ت اندازي ب��ه مناب��ع تامي��ن اجتماعي جز 
مع��دود مباحثي ب��ود كه اجماع��ي در بين تمام 
تش��كل هاي كارگري با انواع تفاوت س��ليقه ها در 
مخالف��ت با آن به وج��ود آورد. حتي اين مطالبه 
در بين كارفرمايان هم مورد اجماع بوده اس��ت و 
با اين حال از س��وي دولت ن��ه نظر كارگران و نه 

كارفرمايان در نظر گرفته شد. 

پرداخت ۸۰ هزار ميليارد تومان 
عوارض به شهرداري ها

 رييس كل س��ازمان مالياتي گفت: تعام��ل موثر برخط
۱۲ دس��تگاه  و نهاد از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال، پست 
و بانك مركزي با نظام مالياتي اش��اره كرد و گفت: اطالعات 
هويتي، مالي، مكاني و عملكرد موديان از بخش هاي ذي ربط 

اخذ و استفاده مي شود. 
ب��ه گ��زارش »تعادل«، س��يدكامل تقوي ن��ژاد در جمع 
اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران غيردولتي كه با حضور 
س��لطاني فر معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و معاون��ان ماليات هاي مس��تقيم و ماليات ب��ر ارزش افزوده 
س��ازمان امور مالياتي برگزار ش��د، با تاكيد بر اينكه اساس 
كار دولت بر اجراي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي اس��توار 
اس��ت، گفت: تامين هزينه هاي كش��ور از محل درآمدهاي 
مالياتي از اساس��ي ترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار 
مي رود و باتوجه به اشاره صريح بند ۱7 سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي مبني بر اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم 
درآمدهاي مالياتي، هم اكنون سهم ماليات از توليد ناخالص 
داخلي به 8درصد رس��يده كه البته تا پايان برنامه ششم اين 
رقم بايس��تي به ۱۱درصد برسد و اين در حالي است كه در 
كشورهاي توسعه يافته اين رقم بين ۲۰ تا 4۰درصد متغير 

است. 
وي در ادامه به تشريح سياست ها و اقدامات سازمان امور 
مالياتي پرداخت و گفت: مهم ترين سياست سازمان، تعامل با 
موديان مالياتي است و در حال حاضر مبارزه با فرار مالياتي و 
افزايش عدالت مالياتي در اولويت برنامه هاي نظام مالياتي قرار 
دارد و رشد ماليات ها نيز از محل بسط منابع جديد، گسترش 

چتر مالياتي و شناسايي موديان جديد تامين خواهد شد. 
تقوي نژاد با اشاره به ايجاد پايگاه اطالعات موديان مالياتي 
در اجراي ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم نيز گفت: به 
واسطه بهره مندي از اين پايگاه، تاكنون بيش از يك ميليون 
ركورد از موديان در اين بانك اطالعاتي ثبت و ضبط شده كه 
عالوه بر اس��تفاده در تشخيص دقيق تر ماليات، به شناسايي 

موديان مالياتي جديد نيز كمك شايان توجهي مي كند. 
وي تصريح كرد: با ايجاد پايگاه اطالعات موديان مالياتي 
و تقوي��ت و افزايش سيس��تم هاي واحدياب��ي مكانيزه، روند 
مبارزه با فرار مالياتي سرعت يافته و در سال ۹5 و با تكيه بر 
اطالعات اين پايگاه، در حدود 3۰۰ هزار مودي مالياتي جديد 

شناسايي و ماليات حقه از آنان اخذ شده است. 
ريي��س كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور بيان داش��ت: 
همچنين با بررس��ي به عم��ل آمده از محل مب��ارزه با فرار 
مالياتي، از س��ال گذش��ته تاكنون، حدود ۱۰ هزار ميليارد 

تومان ماليات مطالبه شده است. 
تقوي ن��ژاد ادامه داد: ش��فافيت اقتص��ادي چه به صورت 
ايج��اد قوانين جديد و ساده س��ازي مق��ررات و چه از طريق 
ايجاد پايگاه هاي اطالعات��ي و فناوري هاي جديد اطالعاتي، 
نقش مهمي در مبارزه با فرار مالياتي در كشور ايفا مي كند و 
در شرايطي كه فرار مالياتي ابعاد پيچيده يي به خود گرفته، 
توج��ه اركان نظام به تقوي��ت اطالعات جام��ع اقتصادي و 
ني��ز ضمانت هاي اجرايي قوانين ماليات��ي از اهميت ويژه يي 

برخوردار است. 
وي به هماهنگي و تعامل موثر برخط ۱۲ دستگاه  و نهاد 
از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال، پست و به ويژه بانك مركزي 
با نظام مالياتي اش��اره كرد و گفت: در حال حاضر، اطالعات 
هويتي، مالي، مكاني و عملكردي موديان از همه بخش هاي 
ذيربط اخذ و در فرآيند رسيدگي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
تقوي نژاد اضاف��ه كرد: در رابطه ب��ا تقويت ضمانت هاي 
اجرايي در قانون مصوب تيرماه سال ۱3۹4، اصالحات موثري 
صورت گرفته كه بحث جرم انگاري ماليات از مهم ترين آنها 
به ش��مار مي رود و از اين پس ش��اهد برخورد جدي و قاطع 
دس��تگاه مالياتي با مودياني كه به هر شيوه متوسل به فرار 

مالياتي مي شوند، خواهيم بود. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، افزود: خوش��بختانه 
ب��ا اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم، موضوع جرم انگاري 
ماليات عملياتي ش��د و مصاديق فرار مالياتي نيز مشخص و 
مجازات هايي نيز براي آن پيش بيني شده و بر حفظ محرمانه 
ب��ودن اطالعات موديان از س��وي كاركنان نظام مالياتي نيز 
تاكيد و در صورت سوءاستفاده از آن، مجازات هايي پيش بيني 

شده است. 
وي در ادام��ه، با بيان اينكه حمايت از توليد و صادرات از 
مهم ترين برنامه هاي اين سازمان و ارائه استفاده از تسهيالت 
ومش��وق هاي قانوني در ايجاد رونق اقتص��ادي، مورد توجه 
جدي ماست، عنوان داش��ت: سازمان امور مالياتي پيشنهاد 
كاهش ن��رخ ماليات بخش هاي مول��د از ۲5درصد فعلي به 
۲۰درصد را به مراجع ذي ربط ارائه داده اس��ت كه در شرايط 
فعل��ي مي تواند براي خروج از ركود و افزايش رونق اقتصادي 
گام مثبتي باشد. رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور در 
بخش ديگري از سخنان خود، ماليات را هم حق بيتالمال و 
هم حق الناس عنوان كرد و گفت: ما حق نداريم در امر وصول 
ماليات كه به بيت المال و مردم تعلق دارد كوتاهي كنيم و در 
امر وصول ماليات كه از جنس عدالت نيز هست، نبايد مرتكب 

ظلم يا بي عدالتي شويم. 
تقوي نژاد با اش��اره به اينكه تاكيد س��ازمان امور مالياتي 
كش��ور، الكترونيكي كردن و ساده سازي فرآيندهاي مالياتي 
است و ما يكي از كامل ترين نظام هاي مالياتي در اين زمينه 
هستيم، خاطرنشان كرد: مكانيزه شدن اين فرآيند كه باهدف 
تكري��م ارباب رجوع و افزايش رضايتمن��دي موديان صورت 
گرفته اس��ت س��بب كاهش ترددهاي غيرضروري، كاهش 

هزينه ها و پيشگيري از جعل گواهي مالياتي شده است. 
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور در ادامه به 
قانون ماليات بر ارزش افزوده هم اشاره كرد و گفت: اين 
نوع ماليات، يك��ي از نظام هاي نوين و مدرن مالياتي در 
كشورهاي توسعه يافته محس��وب مي گردد و از ابتداي 
اج��راي اين قانون در كش��ور )مهرم��اه ۱387( تا پايان 
دي ماه س��ال ۱3۹۶، بالغ ب��ر ۲۲5 هزار ميليارد تومان 
ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافت شده كه 8۰ هزار 
ميلي��ارد تومان در قالب عوارض دراختيار ش��هرداري ها 
و دهياري ه��اي كش��ور قرار گرفته كه بال��غ بر ۱۶ هزار 
ميلي��ارد توم��ان عوارض به حس��اب ش��هرداري تهران 
واريز شده اس��ت. وي ادامه داد: همچنين يك درصد از 
س��هم ماليات بر ارزش افزوده نيز مطابق قانون به بخش 
س��المت اختصاص مي يابد كه تاكن��ون بالغ بر ۱4 هزار 
ميليارد تومان تا پايان دي ماه سال ۱3۹۶ به اين بخش 
اختصاص يافته اس��ت و اينها در حالي اس��ت كه مردم 
حق دارند بدانند كه مالياتي كه پرداخت مي كنند در چه 

محل هايي هزينه مي شود. 
وي مهم تري��ن نياز امروز كش��ور را افزايش كارايي و 
توان نظ��ام مالياتي به عنوان مطلوبترين ش��كل تامين 
مالي هزينه هاي كش��ور برش��مرد و از رسانه ها خواست 
اركان مختلف نظام را براي جلب مش��اركت مدني، براي 
گس��ترش و فراگير نمودن عدالت اجتماعي، بهره مندي 
موث��ر از ظرفيت هاي ب��ه فعليت در نيام��ده اقتصادي 
و تامي��ن حداكث��ري هزينه هاي جاري كش��ور از محل 
درآمدهاي پايدار، سالم و درونزاي اقتصادي يعني ماليات 

به كار گيرند. 

خبر
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كاال10 بورس
رشد حجم معامالت 

محصوالت پتروشيمي 
ط��ي هفته گذش��ته در بازار محصوالت پتروش��يمي و 
فرآورده هاي نفتي بي��ش از ۲۳۶ هزار و ۲۸۵ تن محصول 
به ارزش��ي بيش از ۵ ه��زار و ۱۱۸ ميليارد و ۷۰۷ ميليون 
ريال دادوستد ش��د كه اين ارقام به نسبت معامالت هفته 
گذشته به ترتيب با رشد نزديك به ۲۸ و ۲۶ درصدي رو به 
رو شد. به گزارش كاال خبر، طي هفته گذشته پرحجم ترين 
معامالت به محصول وكيوم باتوم اختصاص داشت، بطوري 
كه از كل حجم معامالت انجام ش��ده در اين بازار، ۹۰ هزار 
و ۲۰۵ تن وكيوم باتوم معامله شد و با توجه به تقاضاي ۹۱ 
هزار و ۲۰۵ تني، كاالي مذكور بيشترين حجم تقاضا را به 
خود اختص��اص داد و به عنوان جذاب ترين محصول هفته 
قبل معرفي شد. افزون بر اين، طي هفته گذشته، خريداران 
در ت��االر فرآورده هاي نفتي براي محصوالتي همچون لوب 
كات، گوگرد و عاي��ق رطوبتي به رقابت پرداختند؛ بطوري 
كه در خصوص اين محصوالت ميزان تقاضا از عرضه پيشي 
گرفت. همچنين، از نظر ارزش معامالت نيز، گروه پليمري ها 
با معامله ۴۳ هزار و ۷۷۶ تن محصول به ارزشي بيش از ۲ 
هزار و ۳۵۵ ميليارد و ۵۱۲ ميليون ريال در قالب معامالت 
سلف و نقدي باالترين ارزش معامالت را در تاالر پتروشيمي 
و فرآورده هاي نفتي به ثبت رساند. حجم معامالت نقدي و 
س��لف شيميايي ها نيز در مجموع به حدود ۲۰ هزار و ۹۳۶ 
تن محصول رس��يد كه اين ميزان حجم معامالتي نس��بت 
به هفته گذشته با رشد ۷.۴۷درصدي رو به رو بوده است. 

رشد قيمت ورق گرم چين
 روزه��اي اخي��ر صادركننده ه��اي ورق گ��رم چي��ن 
قيمت هاي پيشنهادي را افزايش داده اند. محدوديت عرضه 
صادرات��ي در آينده نزدي��ك از قيمت ها حمايت مي كند. از 
طرفي فروش��نده هاي چيني انتظار دارن��د تقاضا در آينده 
نزديك در بازار داخلي باال برود. به گزارش كاال خبر، آخرين 
قيمت پيشنهادي ورق گرم صادراتي چين ۶۰۵ تا ۶۲۰ دالر 
هر تن فوب ثبت ش��ده كه ۱۰ تا ۱۵ دالر هر تن نسبت به 
سه هفته قبل از تعطيالت چيني ها باال رفته است. با اينكه 
تعطيالت چيني ها ۲۱ فوريه رس��ما تمام ش��ده بود ولي تا 
روزهاي اخير هنوز پيشنهاد قيمت جديدي در بازار صادرات 
داده نمي ش��د. افزون بر اين، در بازار داخلي نيز قيمت ورق 
گرم ۱۴ دالر هر تن باال رفته اس��ت كه البته به دليل رشد 

تقاضا نبوده و فقط جو رواني بازار قيمت را باال برد. 

بازار بيلت بهبود يافت
بازار بيلت س��ي اي اس جو مثبتي دارد و عرضه كننده ها 
موفق ش��ده اند افزايش قيمت هاي جديدي داش��ته باشند. 
ب��ه گزارش كاال خبر، تقاضاي مطلوب منطقه منا و افزايش 
خريداران بيلت در آسيا پس از تعطيالت سال نو در چين به 
بهبود بازار بيلت كمك كرده است. همچنين، آخرين قيمت 
پيشنهادي عرضه كنندگان س��ي اي اس ۵۳۰ تا ۵۳۵ دالر 
هر تن فوب درياي سياه ثبت شده كه براي توليدات آوريل 
است و ۱۰ دالر هر تن نسبت به هفته قبل باال رفته است. 
افزون بر اين، در خاور دور نيز فعاليت بازار بيلت بهتر شده 
و اخيرا ۴۰ هزار تن بيلت س��ي اي اس در ۵۴۰ دالر هر تن 
فوب معادل ۵۵۵ دالر هر تن سي اف آر جنوب شرق آسيا 

فروخته شده كه ۵ دالر هر تن رشد قيمت داشته است. 

۴ عامل موثر بر قيمت طال 
در سال ۲۰۱۸

شوراي جهاني طال در تازه ترين گزارش خود پيش بيني 
كرده اس��ت كه ۴ عامل مهم مي تواند بر قيمت طال در سال 
۲۰۱۸ ميالدي تاثيرگذار باشد. به گزارش كاال خبر، شوراي 
جهاني طال در تحليل خود پيش بيني كرده است كه قيمت 
طال در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي تحت تاثير ۴ عامل مهم يعني 
سياست هاي پولي بانك هاي مركزي، قيمت دارايي ها، رشد 
اقتص��ادي جهان و عرض��ه و تقاضا قرار خواهد داش��ت. بر 
اس��اس اين گزارش كاهش ارزش دالر امريكا موجب ش��ده 
است تا قيمت هر اونس طال در سال ۲۰۱۷ ميالدي با رشد 
۱۳.۵درصدي روبرو ش��ود. اين بيشترين رشد قيمت طال از 
سال ۲۰۱۰ به شمار مي رود. همچنين، عملكرد مثبت قيمت 
طال در س��ال ۲۰۱۷ براي س��رمايه گذاران و توليدكنندگان 
عام��ل اميدوار كننده يي بوده اس��ت. از ديگر نكات مهم اين 
تحليل رش��د فزاينده تقاضاي سكه و ش��مش طال در بازار 
چين در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي است. تقاضاي آلمان، بخش 
فناوري و تكنولوژي نيز تاثير مهمي بر تقويت قيمت طال در 
سال ۲۰۱۷ داشته است. افزون بر اين، تقاضاي جهاني طال 
در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي به پايين ترين س��طح خود از سال 
۲۰۰۹ رسيده اس��ت. كاهش تقاضاي سرمايه گذاري و افت 
خريد بانك هاي مركزي جهان بيشترين تاثير را داشته است. 
همچنين، ادامه روند صعودي خريد طال از سوي بانك هاي 
مركزي مي تواند تاثير زيادي بر افزايش قيمت طال در سال 
۲۰۱۸ داش��ته باشد. طي سال گذش��ته بانك هاي مركزي 
جهان براي هش��تمين س��ال متوالي ذخاير ط��الي خود را 
افزايش داده اند. بانك هاي مركزي روسيه تركيه و قزاقستان 

بيشترين خريد را داشته اند. 

بورس دوبي مالك بدترين 
متغير معامالتي خاورميانه

ب��ازار دوب��ي در معامالت چهارمي��ن روز از م��اه مارچ، 
با روند نوس��اني شاخص ها همراه ش��د و به نظر مي رسد از 
جذابيت اين بازار براي س��رمايه گذاران كاسته شده است. به 
گزارش سنا، بازار دوبي با روزهاي طاليي خود فاصله گرفته 
و س��رمايه گذاران كماكان در حال كوچ از اين بازار هستند. 
افزون بر اين، ارزش سهام معامله شده در بازار اصلي امارات 
به پايين ترين ميزان نسبت به پنج ماه گذشته رسيده و افت 
شاخص هاي اين بازار بسيار محسوس بوده است. همچنين، 
بررسي ميانگين ۳۰ روز گذشته، اين بازار نشان مي دهد كه 
نسبت معامالت روزانه صورت گرفته با حجم بسيار كمي رو 
به رو بوده و اين بزرگ ترين نشانه از كم رنگ شدن رونق در 
بازار س��هام دوبي است كه منجر به افت شاخص اصلي اين 
بازار در مقايس��ه با سال ۲۰۱۶ شده اس��ت. علي آدو مدير 
موسسه مديريت دارايي دامان در دوبي در اين خصوص بيان 
داشت: اشتهاي سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي حضور 
در بازار س��هام دوبي كم شده است. پيش بيني كارشناسان 
اين بود كه پس از پشت سر گذاشتن فصل ارائه گزارش هاي 
مال��ي، بازار دوب��اره جان خواهد گرفت ك��ه اين پيش بيني 

محقق نشد. بازار با كمبود كاتاليزور روبه رو شده است. 

ساختمان آجري

بين الملل

يك مباشر از اجراي موفق سياست خريد توافقي خبر داد

زعفران ايران شناسنامه دار شد
يك مباشر خريد توافقي زعفران با اشاره به اينكه 
با اجراي سياست خريد توافقي، زعفران ايراني براي 
نخستين بار شناسنامه دار ش��د، گفت: با اين اقدام 
و تداوم آن در س��ال هاي آتي مي توان برند زعفران 
ايران��ي را در دنيا مطرح كرد. ط��رح خريد توافقي 
زعفران درحالي امسال براي نخستين بار در كشور 
اجرايي ش��د كه محصول طالي سرخ كشاورزان در 
قال��ب دو روش معام��الت قطع��ي و فيزيكي و نيز 
گواهي س��پرده كااليي به قيمت هاي تعيين ش��ده 
از س��وي وزارت جهاد كشاورزي خريداري شد. اين 
ط��رح درحالي از مهر ماه امس��ال ب��ه اجرا درآمده 
كه ه��دف اصلي آن حمايت دولت از كش��اورزان و 
جلوگي��ري از كاهش قيمت ها در ب��ازار تحت تاثير 
دخالت واسطه ها و دالالن بود. سياستي كه به نظر 
مي رس��د در صورت تداوم در س��ال هاي آتي بتواند 
برند زعفران ايراني را در دنيا به همگان معرفي كند. 
به گزارش تس��نيم؛ در اين زمينه مديرعامل يك 
شركت مباشر رسمي در طرح خريد توافقي زعفران 
پيرامون استقبال كشاورزان و زعفرانكاران از اجراي 
اين طرح گفت: كش��اورزان و زعفران كاران از اجراي 
سياست خريد توافقي كه براي نخستين بار در كشور 
اجرايي ش��د، استقبال كردند و زعفران كاران از نحوه 

پرداخت پول محصول خود رضايت كامل داشتند. 
غالمرض��ا كريمي اف��زود: با توجه ب��ه نتايج و 
بررس��ي هاي انجام شده، كش��اورزان اين موضوع 
را قب��ول دارن��د كه اجراي اين سياس��ت بس��يار 
موفقيت آميز بوده و اگر اجرايي نمي ش��د در سال 
جاري قيمت ها به طور قطع با كاهش چشمگيري 
مواجه مي ش��د. اما اجراي اين سياس��ت حمايتي 
از س��وي دولت مانع از كاهش شديد قيمت ها در 
ب��ازار ش��د. وي تاكيد كرد: اين ط��رح درحالي با 
موفقيت ب��ه اجرا درآمد كه از تجارب نخس��تين 
س��ال مي توان ب��راي بهبود س��ازوكارهاي فعلي 
اس��تفاده كرد تا چنانچه نواقص و كاس��تي هايي 
هم وجود داش��ته باشد در سال هاي بعدي اجراي 
اين سياس��ت مرتفع ش��ده و بتوان ب��ه موفقيت 

۱۰۰درصدي دست يافت. 
كريم��ي ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ا اجراي سياس��ت 
خري��د توافق��ي زعفران ه��دف اصل��ي دولت براي 
خدمت رس��اني بهتر به كشاورزان محقق شد، اظهار 
كرد: ما به عنوان يكي از مباشران رسمي در اجراي 
اين طرح بيش از ۲تن و ۸۰۰كيلوگرم زعفران را به 
روش معامله قطعي از كشاورزان خريداري كرديم و 
بيش از يك تن و ۳۰۰كيلوگرم زعفران نيز در قالب 
گواهي س��پرده كااليي در بورس كاال مورد معامله 

قرار داديم. 

 محصولي ارز آور
وي درخصوص كيفيت محصول خريداري شده 
از زعف��ران كاران در قال��ب سياس��ت خريد توافقي 
اظهار كرد: با توجه به اس��تانداردهاي تعيين ش��ده 
تا به حال محصولي با اين مشخصات كيفي و آناليز 
ش��ده خريداري نش��ده بود؛ به ط��وري كه كيفيت 
محص��ول خريداري ش��ده در قالب اين سياس��ت 
ب��ا افزايش چش��مگيري همراه ش��ده اس��ت. اين 
مباش��ر رس��مي زعفران با تاكيد بر اينكه با اجراي 
اين سياس��ت، زعف��ران ايراني براي نخس��تين بار 
شناس��نامه دار شد، عنوان كرد: با اين اقدام و تداوم 
اجراي اين سياس��ت در سال هاي آتي مي توان برند 
زعفران ايراني را در دنيا مطرح كرد و حجم صادرات 
مس��تقيم اين محصول ارزآور را افزايش داد. گفتني 
اس��ت، خريد توافقي زعفران يكي از سياس��ت هاي 
حمايتي دولت است كه دس��تورالعمل آن از سوي 
وزير جهاد كش��اورزي ابالغ ش��ده و خريد زعفران 
به قيمت توافقي توس��ط س��ازمان مرك��زي تعاون 
روستايي ايران در قالب دو سناريو صورت مي گيرد؛ 
به طوري كه س��ناريو اول مبتني بر خريد فيزيكي 
زعفران اس��ت كه توس��ط س��ازمان مركزي تعاون 
روستايي ايران با پرداخت ۴۰درصد از پول كشاورز 

ب��وده ك��ه در آن معامل��ه به صورت قطع��ي انجام 
مي شود و زعفران خريداري شده براي تقويت بخش 
صادرات و حفظ جايگاه بين المللي زعفران از طريق 
بورس كاالي ايران عرضه مي ش��ود. در سناريو دوم 
نيز خريد زعفران به ش��كل گواهي س��پرده كااليي 
مورد معامله در بورس كاالي ايران است كه طي آن 
قيمت توافقي زعفران بر مبناي مشخصات كيفي و 
وضعي��ت ظاهري انواع محصول در ۴دس��ته تعيين 
شده است. به اين ترتيب قيمت هاي توافقي مصوب 
زعفران ممتاز رش��ته يي بريده)نگي��ن( به ازاي هر 
كيلوگرم ۵۴ ميليون ريال، قيمت زعفران رشته يي 
بريده ممتاز)س��رگل يا س��رقلم( ه��ر كيلوگرم ۵۱ 
ميليون ري��ال و قيمت توافقي مصوب براي زعفران 
رش��ته يي درجه يك)پوش��ال مرغوب( هر كيلوگرم 
به قيمت ۴۸ميليون ريال اس��ت و در نهايت قيمت 
مصوب توافقي زعفران رش��ته يي درجه دو)پوش��ال 
معمولي( ني��ز به ازاي هر كيلوگرم ۴۳ميليون ريال 

تعيين شده است. 
در اين شيوه س��ازمان مركزي تعاوني روستايي 
موظف ب��ه خريد ۳۰درصد گواهي س��پرده كااليي 
صادر شده براي كشاورز با سازوكار معامالت گواهي 
س��پرده كااليي بوده و نس��بت به تسويه حساب با 

كش��اورزان براس��اس مقررات بورس اقدام مي كند. 
همچني��ن ۷۰درص��د باقيمانده محصول كش��اورز 
به مدت ۳م��اه با اخذ هزينه انبارداري از كش��اورز 
نگهداري مي شود و در صورتي كه طي ۳ماه مذكور 
كش��اورز موفق به فروش محص��ول خود در بورس 
نش��ود ۷۰درصد مذكور نيز پ��س از ۳ماه با همان 
حداقل قيمت خريد توافقي توس��ط مجري طرح با 
س��ازوكار معامالت گواهي سپرده كااليي خريداري 

شده و با كشاورز تسويه مي شود. 

 رعايت حقوق مصرف كنندگان 
در سويي ديگر، رييس س��ازمان ملي استاندارد 
ايران س��ازوكار بورس كاالي اي��ران را مصداقي در 
جهت حمايت از توليد كننده و مصرف كننده عنوان 
ك��رد. به گزارش بورس كاال، نيره پيروزبخت عنوان 
ك��رد: ب��ورس كاال به عن��وان يك��ي از اركان بازار 
س��رمايه نقش مهمي در رسيدن كاالهاي باكيفيت 
و استاندارد به دست مصرف كنندگان ايفا مي كند. 

به گفت��ه رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران 
براساس قوانين سازمان ملي استاندارد و مولفه ۲۴ 
اقتصاد مقاومتي، رعايت كيفيت و اس��تاندارد همه 
كاالها براي رس��يدن به دست مصرف كننده الزامي 

است كه با توجه به وجود نظارت ها و قوانين بورس 
كاال در جه��ت دريافت تضامي��ن از طرفين معامله 
مي توان گفت، بورس كاال نقش موثري در توس��عه 
حقوق مصرف كننده و توليد كننده دارد. پيروزبخت 
تاكي��د ك��رد: رعايت اس��تاندارد و كيفي��ت كاال از 
اولويت هاي رعايت حقوق مصرف كنندگان است كه 
بورس نيز يكي از ابزارهاي رس��يدن به اين اولويت 
در رعايت حقوق مصرف كنندگان به شمار مي رود. 
براس��اس اين گزارش مديرعام��ل بورس كاالي 
اي��ران طي چن��د روز اخير ب��ا بي��ان اينكه بورس 
كاال محلي براي كش��ف قيمت كاالهاي واسطه يي 
بوده و مدعي اس��ت ك��ه مي تواند س��نجه كيفيت 
را ب��ا موضوع قيمت ايجاد كن��د، گفت: براي اينكه 
بورس كاال بتواند بس��تري اس��تاندارد براي معامله 
كااله��ا فراهم كن��د از ابزارهاي مختل��ف بهره مند 
اس��ت كه اين ابزارها ش��امل معامالت نقدي، نسيه 
و س��لف، قراردادهاي آتي و اختيار معامله، گواهي 
س��پرده كااليي، صندوق كااليي، قراردادهاي سلف 
م��وازي اس��تاندارد و اوراق خريد دي��ن همچنين 
كش��ف پريمي��وم و پيمان ه��اي آتي اس��ت. حامد 
س��لطاني نژاد افزود: كيفيت در بورس كاال يك اصل 
ب��وده و رعايت اس��تانداردهاي كيفي تعيين ش��ده 
در تمامي معامالت، ش��رط اجتناب ناپذير معامالت 

بورس كاالست. 
س��لطاني نژاد درخصوص تجربه استاندارد كيفي 
در سيس��تم انب��ارداري ب��ورس فلزات لن��دن نيز 
گفت: انبارهاي ب��ورس مجوز پذيرش كاالهايي كه 
ب��ورس آن نش��ان كااليي)برند( را پذيرفته اس��ت، 
دارند. همچنين براي پذيرش نش��ان كااليي)برند( 
ب��ورس ارزيابي كيف��ي از آن محصول را براس��اس 
اس��تانداردهاي مش��خص انجام مي ده��د و پس از 
تحوي��ل كاال ب��ه انبار، قبض انب��ار از جانب انباردار 
صادر مي شود. سپس قبض انبار پس از فروش كاال 
در بورس ب��ه خريدار منتقل مي ش��ود و خريدار با 
مراجعه به انبار كاالي استاندارد را تحويل مي گيرد؛ 
در اين زمينه بورس كاال نيز در راس��تاي اس��تقرار 
نظام انبارداري اقدامات مطلوبي انجام داده اس��ت. 
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران ب��ه راهكارهاي 
پيش��نهادي براي گس��ترش اس��تاندارد پرداخت و 
گفت: ادام��ه اصالح يا تعريف اس��تانداردهاي ملي 
از جانب س��ازمان ملي استاندارد با همكاري بورس 
كاال، تصويب قانون انبارداري در ايران در راس��تاي 
گس��ترش اس��تاندارد و كاناليزه كردن معامالت به 
بازاري متشكل و ايجاد مشوق هاي مالياتي با هدف 
س��وق دادن معامالت به بورس ب��ا هدف كمك به 

گسترش استاندارد ازجمله اين پيشنهادات است.

روز گذش��ته نخس��تين گواهي س��پرده كااليي 
در صنع��ت پتروش��يمي براي محص��ول پلي اتيلن 
س��نگين ب��ادي BL۳ توليدي پتروش��يمي جم با 
نم��اد »پت��ر۹۷۰۱ن۰۱« در ب��ورس كاالي اي��ران 
معامله ش��د. به گزارش كاال خبر هر گواهي سپرده 
كاالي��ي محص��ول پلي اتيلن س��نگين ب��ادي اين 
مجتمع پتروش��يمي به قيمت ۵۶ هزار و ۶۰۰ ريال 
م��ورد معامله قرار گرفت و ۴۴ه��زار گواهي معادل 
۴۴هزاركيلوگرم)۴۴ت��ن( از اين محص��ول در بازار 
دادوستد شد و ارزش معامالتي بيش از دو ميليارد و 

۴۹۰ميليون ريال را رقم زد. همچنين تقاضاي خريد 
گواهي س��پرده ۴۴هزاركيلوگرم از اين محصول نيز 
به قيمت ۵۵ هزار و ۵۰ ريال در سامانه معامالت به 
ثبت رسيد؛ اما معامله يي در اين قيمت انجام نشد. 
همچنين پيش از اين نيز مديرعامل ش��ركت تاپكو 
درخصوص عرضه نخستين گواهي سپرده كااليي در 
صنعت پتروشيمي توس��ط پتروشيمي جم با اشاره 
به اينكه يكي از دغدغه هاي صنعت پتروش��يمي در 
شرايط فعلي، عرضه و رساندن محصوالت به دست 
توليدكنندگان خرد است، گفت: اين توليدكنندگان 

كوچك همواره ب��ا دغدغه تامين م��واد اوليه براي 
بنگاه ه��اي خود رو ب��ه رو هس��تند. مجيد رضايي 
ادامه داد: عرضه محصوالت پتروش��يمي به صورت 
گواهي سپرده كااليي و صدور قبض هاي انبار سبب 
مي ش��ود تا فرآيند دسترس��ي توليدكنن��دگان به 
محصوالت مورد نياز كارگاه ها تسهيل شده و بخشي 
از مشكالت صنايع پايين دست مرتفع شود. گفتني 
است، پتروشيمي جم نخستين شركتي است كه به 
راه اندازي معامالت گواهي سپرده كااليي محصوالت 
پتروشيمي در بورس كاالي ايران كمك كرده است. 

BL۳ مختصات معامالت گواهي سپرده 
براس��اس اين گ��زارش، مقدار محص��ول در هر 
گواهي س��پرده كااليي يك كيلوگرم اس��ت و جهت 
تحوي��ل گرفت��ن كاال از انبار الزم اس��ت حداقل به 
ميزان ۱۰۰۰كيلوگرم گواهي سپرده كااليي توسط 
مالك ارائه ش��ود؛ در صورت مالكي��ت كمتر از اين 
مقدار الزم اس��ت، گواهي سپرده الزم تا وزن مذكور 
توسط فرد متقاضي تحويل از بازار معامالت گواهي 
س��پرده كااليي خريداري ش��ود. همچنين ش��يوه 
معامله اين گواهي س��پرده كااليي به صورت حراج 
تك قيمتي اس��ت؛ از اين رو كلي��ه معامالت با يك 
قيمت در پايان دوره س��فارش گيري انجام مي شود. 
همچنين با توجه به شيوه معامالت ناپيوسته، دارايي 
كليه خريداران در پايان روز از حالت گواهي سپرده 
كااليي خارج مي ش��ود و در ص��ورت نياز به تبديل 

مجدد به گواهي س��پرده كااليي ب��راي عرضه الزم 
است، درخواست به انبار ارسال شود. نكته قابل توجه 
اين اس��ت كه طبق اطالعيه صادره از س��وي بورس 
كاالي ايران در زمان تس��ويه وج��ه معامله عالوه بر 
وج��ه معامله و كارمزدهاي معمول، ماليات بر ارزش 
اف��زوده نيز از خريدار دريافت ش��ده و توس��ط اتاق 
پاياپاي به حساب فروشنده واريز خواهد شد. افزون 
بر اين معام��الت گواهي س��پرده كااليي اين نماد 
داراي معامالت ثانويه نب��وده و به ازاي هر معامله، 
مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده به همراه وج��ه معامله 
توس��ط خريدار پرداخ��ت مي ش��ود. در پايان اين 
گزارش مي افزايد، انبار ش��ركت بازرگاني پتروشيمي 
به ظرفيت ۲۰۰هزاركيلوگرم محصول براي انبارداري 
محصول پلي اتيلن سنگين بادي توليدي پتروشيمي 

جم معرفي و پذيرش شده است. 

در راستاي حمايت از صنايع پايين دست و توليدكنندگان خرد صورت گرفت

معامله نخستين گواهي  سپرده  كااليي صنعت پتروشيمي در بورس  كاال

معامالت قرارداد اختيار معامله سكه طال سررسيد تير ماه ۹۷ از 
روز شنبه در بورس كاال راه اندازي شد. بر اين اساس مطابق بند ۱۷ 
مش��خصات قرارداد اختيار معامله س��كه طال در شركت بورس كاال، 
قراردادهاي اختيار خريد و فروش سكه طال سررسيد تير ماه ۱۳۹۷ 
از روز شنبه به اين شرح، قرارداد اختيار خريد سررسيد تير ماه ۹۷ با 
قيمت اعمال ۱۵ميليون ريال و وجه تضمين اوليه موقعيت بازفروش 
در روز اول ب��ه قيمت يك ميلي��ون و ۶۰۰ هزار ريال، قرارداد اختيار 
خريد سررس��يد تير ماه ۹۷ با قيمت اعمال ۱۵ميليون و ۵۰۰ هزار 
ريال و وجه تضمين اوليه موقعيت بازفروش در روز اول به قيمت يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار ريال، قرارداد اختيار خريد سررسيد تير ماه ۹۷ با 

قيمت اعمال ۱۶ميليون ريال و وجه تضمين اوليه موقعيت بازفروش 
در روز اول به قيمت يك ميليون ريال، قرارداد اختيار خريد سررسيد 
تير م��اه ۹۷ با قيمت اعمال ۱۵ميليون ري��ال و وجه تضمين اوليه 
موقعيت بازفروش در روز اول به قيمت يك ميليون و ۲۰۰هزار ريال. 
قرارداد اختيار خريد سررسيد تير ماه ۹۷ با قيمت اعمال ۱۵ميليون 
و ۵۰۰ ه��زار ري��ال و وجه تضمين اوليه موقعي��ت بازفروش در روز 
اول ب��ه قيمت يك ميليون و ۶۰۰ هزار ري��ال، قرارداد اختيار خريد 
سررسيد تير ماه ۹۷ با قيمت اعمال ۱۶ميليون ريال و وجه تضمين 
اوليه موقعيت بازفروش در روز اول به قيمت يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
ريال راه اندازي شد. به گزارش ايبنا، قراردادهاي اختيار معامله بدون 

حد نوسان قيمتي با دوره گشايش به مدت ۳۰دقيقه در ابتداي جلسه 
معامالت��ي آغاز و با دوره عادي معامالتي ادامه مي يابد. همچنين در 
صورت افزايش قيمت سكه به بيش از ۱۶ميليون ريال يا كاهش آن 
به كمتر از ۱۵ميليون ري��ال مطابق با نحوه درج قراردادهاي اختيار 
معامله در مش��خصات ق��رارداد، نماد معامالتي جدي��د به نمادهاي 

معامالتي اضافه خواهد شد. 

 عرضه در تاالر نقره اي
در سويي ديگر، تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي 
ايران در روز يك ش��نبه ميزبان عرضه ۱۰هزار تن س��بد تيرآهن 
مخلوط و ۲۲۰تن ميلگرد در گروه فوالد، ۲هزار و ۱۰۰تن شمش 
هزار پوندي، يك هزار و ۲۰تن بيلت و ۷۳۰تن شمش آلياژي در 
گ��روه آلومينيوم همچنين ۷۱۰تن م��س مفتول، ۴هزار تن مس 

كاتد، ۲۴تن كنس��انتره فلزات گرانبها و ۳۸۰تن سولفور موليبدن 
بود. بر اين اساس ۶۷۶ هزار قطعه جوجه يك روزه، يك هزار تن 
روغن خام كلزا، ۵ هزار تن س��بد گندم دوروم، ۲۱هزار و ۴۰۰تن 
گندم خوراكي و دوروم و ۵ هزار و ۷۵۰تن ش��كر س��فيد نيز در 
تاالر محصوالت كش��اورزي عرضه ش��د. عالوه ب��ر اين ۱۳هزار و 
۴۸۱ت��ن برنج، ۷۸هزار و ۷۲۰تن انواع قي��ر و ۶ هزار تن گوگرد 
ني��ز در تاالر صادراتي بورس كاالي ايران مورد عرضه قرار گرفت. 
همچنين تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران 
نيز در اين روز شاهد عرضه ۹۱هزار و ۴۱۵تن قير، مواد پليمري، 
مواد ش��يميايي، گوگ��رد و لوب كات بود. براس��اس اين گزارش، 
ب��ازار فرعي بورس كاالي اي��ران نيز در اي��ن روز عرضه ۱۰۰تن 
شيرخش��ك، ۱۸۶تن ضايع��ات فلزي و ۷۵تن ك��ره الكتيكي را 

تجربه كرد. 

راه اندازي قرارداد اختيار معامله سكه سررسيد تير ۹۷

 مواد پليمري و شيميايي در سراشيبي قيمت: بررسي 
قيمت ه��اي پايه اعالمي از س��وي دفتر توس��عه صنايع تكميلي 
پتروش��يمي حاكي از كاهش قيمت مبناي ارز محاس��باتي براي 
محصوالت پليمري و ش��يميايي نسبت به قيمت هفته گذشته و 
كاهش قيمت عمده مواد پليمري و ش��يميايي اس��ت. به گزارش 
كاال خبر، طب��ق قيمت هاي پايه اعالمي، مبن��اي نرخ هر دالر با 
۷۶۴ ري��ال كاهش به قيمت ۴۵۳۵ تومان و ۲ ريال اعالم ش��ده 
كه ب��ا افت ۱.۷درصدي نس��بت به قيمت پايه هفت��ه قبل براي 
اين ارز همراه بوده اس��ت. برهمين اس��اس، قيمت قريب به اتفاق 
محصوالت پليمري با افت مواجه ش��ده است. به طوري كه قيمت 
پلي اتيلن سنگين تزريقي و دوراني با ۱.۹درصد كاهش بيشترين 
ميزان افت را نس��بت به هفته گذش��ته داشته است. در ميان پلي 
اتيلن ه��ا تنها گريد ترفتاالت بطري و س��بك خطي با افزايش رو 
به رو ش��ده و قيمت پايه ساير گريدها با كاهش همراه بوده است. 
قيمت پلي اس��تايرن مق��اوم و گريدهاي مختل��ف PVC هم با 
۱.۷درص��د كاهش براي هفته جاري اعالم ش��د. در مقابل قيمت 
پلي اتيلن سبك خطي با بيشترين افزايش نسبت به هفته گذشته 
همراه ش��د و ۱.۷درصد رش��د كرده است. به طوري كه قيمت اين 
محصول با ۸۶۵ريال افزايش نس��بت به قيمت هاي هفته گذشته 
رو به رو شده اس��ت. پس از آن نيز قيمت SBR با ۹۶۴ريال رشد 
همراه ش��ده و ۱.۵درص��د افزايش قيمت را تجربه كرده اس��ت. 
قيم��ت پايه اعالمي ب��راي محصول پل��ي پروپيلن نس��اجي نيز 
۱.۴درصد افزايش را براي اين هفته ش��اهد است تا اين محصول 

گروه پليمري ۷۲۱ ريال باالتر از هفته گذشته قيمت گذاري شود. 
همچنين، در گروه ش��يميايي ها نيز تحت تاثير كاهش ۷۶۴ريالي 
به��اي دالر، عمده قيمت ها نزولي اعالم ش��ده اس��ت. قيمت پايه 
آمونياك مايع و گاز با ۷.۲درصد افت كاهش محسوسي را نسبت 
به هفته قبل ش��اهد اس��ت. پس از آن نيز استايرن منومر معادل 
۲.۲درصد كاهش قيمت را تجربه كرده تا قيمت پايه اين محصول 
به نسبت هفته قبل ۱۳۳۱ ريال افت كند. در مقابل اوره صنعتي 
گرانوله نس��بت به هفته قب��ل ۶.۸درصد افزايش را در قيمت پايه 
تجربه كرده اس��ت. افزون بر اي��ن، زايلين مخلوط نيز پس از اوره 
صنعتي گرانوله بيش��ترين افزايش قيمت را در گروه شيميايي ها 
ش��اهد اس��ت. به طوري كه قيمت پايه اين ماده با ۲.۷درصد رشد 

نسبت به هفته قبل اعالم شده است. 
 بازار ميلگرد در رونق: ميلگرد صادراتي تركيه ۱۰دالر هر 
تن باال رفته و به ۵۸۵ تا ۵۹۵ دالر هر تن فوب رس��يده است. به 
گزارش كاال خبر، ميلگرد در بازار داخلي تركيه ۵۹۰ تا ۶۲۰ دالر 
هر تن در كارخانه است و فروشنده ها معامله در بازار داخلي را به 
صادرات ترجيح مي دهند. از طرفي قيمت فعلي بيلت وارداتي در 
تركيه به ۵۳۰ تا ۵۴۵ دالر هر تن سي اف آر رسيده است و فعاالن 
بازار انتظار دارند قيمت قراضه وارداتي در تركيه در آينده نزديك 
۵ تا ۱۰ دالر هر تن باالتر برود و جو بازار بيلت نيز مثبت باشد. 
 پيش بيني بازار آرام آلوميني�وم: قيمت آلومينيوم طي 
هفته گذش��ته، با افت ۲.۶درصدي نس��بت به هفته پيش از آن، 
ميانگي��ن ۲ ه��زار و ۱۶۱ دالر به ازاي هر ت��ن را رقم زد. در عين 

ح��ال طي اين هفته، بيش از ۷.۸هزار ت��ن از موجودي هاي قابل 
ف��روش انبارهاي بورس فلزات لندن نيز كاس��ته ش��د. به گزارش 
كاال خب��ر؛ قيمت نقدي آلومينيوم طي هفته هاي گذش��ته، پس 
از پيش��نهاد وزارت بازرگان��ي اياالت متحده امري��كا براي اعمال 
محدوديت تج��ارت و افزاي��ش تعرفه هاي گمرك��ي آلومينيوم و 
محص��والت آنكه افزايش يافته بود، به روند اصالحي و نزولي خود 
ادام��ه داد و هفته گذش��ته را ب��ا قيمت ۲ ه��زار و ۱۴۰ دالر بر 
 تن به پايان رس��اند. طي هفته هاي گذشته قيمت آلومينيوم طي

 ۲ مرحل��ه افزايش يافته ب��ود. مرحله اول افزاي��ش قيمت ها كه 
به واس��طه كاهش ارزش دالر و شدت گرفتن خريدها با بازگشت 
س��رمايه گذاران و دالالن چيني به بازار، پس از تعطيلي هاي سال 

نوي چين صورت گرفته بود. 
مرحل��ه دوم افزاي��ش قيمت ها كه در اوايل هفته س��وم فوريه 
اتف��اق افتاده بود، عمدتا متاثر از سياس��ت هاي دولت امريكا براي 
مقابله با دامپينگ آلومينيوم اين كش��ور بود. پس از اين ۲ مرحله 
افزاي��ش قيمت آلومينيوم، اين فلز س��بك رون��د اصالحي پيش 
گرفت و به س��طوح قيمتي پاييني س��قوط كرد. هر چند كه طي 
روزهاي هفته گذشته كه ارزش دالر با اندكي افزايش همراه بود، 
به س��قوط بيشتر قيمت آلومينيوم طي اين هفته دامن زد. به طور 
كلي مي توان گفت كه قيمت آلومينيوم طي هفته گذشته، قيمت 
ميانگين ۲هزار و ۱۶۱ دالر به ازاي هر تن را رقم زد كه نسبت به 
هفته پيش از آن، افت ۲.۶درصدي داشت. در عين حال طي اين 
هفت��ه، بيش از ۷.۸هزار تن از موجودي هاي قابل فروش انبارهاي 

بورس فلزات لندن كاسته شد. 
در پيش��نهادي كه وزارت بازرگاني اياالت متحده براي اجراي 
اقدامات ضددامپينگ آلومينيوم به رياس��ت جمهوري اين كش��ور 

ارائ��ه داده ب��ود، عالوه ب��ر افزايش مي��زان تعرفه ه��اي گمركي، 
س��هميه بندي و محدوديت مبادالت تجاري را با برخي كش��ورها 
خواس��تار بود. اين در حالي است كه طي سال هاي اخير تقاضاي 
واردات��ي محصوالت آلومينيوم��ي اياالت متح��ده، نه تنها به دليل 
افزاي��ش ميزان تقاضا، بلكه به دلي��ل كاهش ميزان عرضه داخلي، 

رشد چشم گيري داشته است. 
در اي��ن پيش��نهاد ۳ گزين��ه ب��راي مقابل��ه دامپينگ صنعت 
آلومينيوم امريكا مطرح ش��ده اس��ت. در گزينه اول، اعمال تعرفه 
۷.۷درصدي ب��راي واردات تمام محصوالت آلومينيومي از تمامي 
كش��ورها پيشنهاد شده اس��ت. گزينه دوم، ش��امل اعمال تعرفه 
۲۳.۶درص��دي روي تم��ام محص��والت آلومينيوم��ي وارداتي از 
كش��ورهاي چين، هنگ كنگ، روس��يه، ونزوئال و ويتنام مي شود. 
در اي��ن گزينه، اياالت متحده، واردات اين محصوالت را از س��اير 
كش��ورها به ط��ور كامل قطع خواه��د كرد و درنهاي��ت در گزينه 
س��وم، تمامي كش��ورهاي صادركننده محصوالت آلومينيومي به 
اياالت متحده، تنها مجوز ۸۶.۷درصد حجم صادراتي سال ۲۰۱۷ 
را كس��ب خواهند كرد. با اين حال دونال��د ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده در روز ابتدايي ماه مارس )پنج ش��نبه، ۱۰ اس��فند( 
نظ��ر خود را ب��ا اعمال تعرف��ه ۱۰ درصدي گمرك��ي روي تمام 
محصوالت آلومينيومي ب��راي مقابله با دامپينگ اعالم كرد. البته 
باتوجه به اينكه تصميم نهايي براي اين پيش��نهاد از س��وي نهاد 
رياست جمهوري تا اواسط ماه آوريل اتخاذ خواهد شد، اين بيانيه 
تاثي��ر اندكي روي رش��د قيمت آلومينيوم گذاش��ت. با وجود اين 
انتظار مي رود كه اين بيانيه از رشد قيمت آلومينيوم طي روزهاي 
آتي حمايت كند و مانع از س��قوط بيش��تر قيمت آلومينيوم طي 

اين هفته شود. 

نگاهي به تحوالت تاالر  نقره اي

بازار سرمايه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 غول بروكراس�ي راه سرمايه گذاري و توليد را 
س�د كرده است-اصفهان|  بروكراس��ي زايد در استان 
اصفهان پاي ارباب رجوع و س��رمايه گذار را سست كرده و 
به مهم ترين مانع سرمايه گذاري و توليد تبديل شده است. 
به گزارش ايرنا، »محسن مهرعليزاده« استاندار اصفهان 
كه از آبان ماه گذشته سكان مديريت استان اصفهان را به 
دست گرفته است، در چهارماه گذشته 14 بار از بروكراسي 
يا كاغذ بازي به عنوان مهم ترين مشكل سرمايه گذاري اين 
استان ياد كرده و بر ضرورت تسهيل در روند سرمايه گذاري 

و توليد تاكيد كرده است. 
مهرعليزاده وجود كاغذبازي ها و بروكراس��ي منفي در 
اصفهان را » ام االمراض« مشكالت، سرمايه گريزي ها، عدم 
پيشرفت منطبق بر ظرفيت ها و توانايي هاي موجود و ديگر 

مشكالت اين استان عنوان كرده است. 
واژه بروكراسي نخس��تين بار در قرن هيجدهم )سال 
1745( توس��ط اقتص��اددان فرانس��وي به نام »وينس��ت 
دوگورن��ي« مط��رح ش��ده اس��ت. او ب��ه واژه فرانس��وي 
»bureau« ب��ه معني ميز تحرير، دفتر و اداره، پس��وند 

»cracy« به معناي حكومت را افزود. 
 ۶۰هزار هكت�ار از زمين هاي ملي در آس�تانه 
بيابان شدن اس�ت-همدان| مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان همدان با بيان اينكه در ايجاد فضاي سبز 
براي ورودي شهرها مقام نخست كشور را داريم، گفت: از 
ابتداي سال تاكنون ۶55پرونده به مساحت ۶44هكتار از 
زمين هاي ملي رفع تصرف ش��ده است. اسفنديار خزايي 
در نشس��ت خبري با اصحاب رس��انه استان اظهار داشت: 
نخستين روز هفته يعني 15 اسفند روز ملي »درختكاري« 
نام دارد كه در اين روز جشن درختكاري و كاشت نهال در 
مركز آموزش و تحقيقات كشاورزي استان و شهرستان ها 
برگ��زار و 130 هزار اصله نهال از در بين مردم مي ش��ود. 
خزايي بيان كرد: دومين روز هفته »منابع طبيعي، رسانه 
فرهنگ س��ازي و مسووليت اجتماعي« نام دارد كه در اين 
روز مراسم كاش��ت نهال با حضور جوامع محلي، سمن ها 
و مردم با همكاري س��ازمان س��يما، منظر و فضاي س��بز 
ش��هرداري انجام مي شود. وي از حضور كارشناسان منابع 
طبيعي در مدارس و صحبت درباره اهميت منابع طبيعي و 
جذب هميار طبيعت از بين دانش آموزان خبر داد و گفت: 

۶ هزار و 500 هميار طبيعت در استان وجود دارد. 
 كش�ف بزرگ ترين محموله بذر خشخاش در 
كشور-زاهدان| بزرگ ترين محموله بذر خشخاش كشور 

در سيستان و بلوچستان كشف و ضبط شد. 
به گ��زارش روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني 
جنوب ش��رق س��پاه اعالم كرد: اين محموله 13 تني در 
اقدام��ي غافلگيرانه و ضربتي در انباري در مناطق مركزي 

شهر زاهدان كشف و ضبط شد. 
در اين عمليات تعدادي از قاچاقچيان نيز دس��تگير و 

تحويل مراجع قضايي شدند. 
 ممنوعي�ت برداش�ت »كرف�س كوه�ي« در 
چهارمحال و بختياري-شهركرد| برداشت گونه گياهي 
»كرفس كوهي« در چهارمحال و بختياري ممنوع اس��ت. 
مدي��ركل منابع طبيع��ي وآبخيزداري اس��تان افزود: اين 
ممنوعي��ت ب��راي مراقبت كرفس كوهي ب��ه عنوان گونه 
گياهي كمياب و كمك به ذخيره ژنتيكي تا پايان تابستان 

اعمال مي شود. 
علي محمدي مقدم با اشاره به اينكه دامنه هاي زاگرس 
در چهارمحال وبختياري مهم ترين رويشگاه اين گونه گياهي 
اس��ت، افزود: با توجه به تخريب وسيع گونه نادر و مرتعي 
كرفس از سوي سودجويان در سال هاي گذشته  با متخلفان 
اين امر برخورد جدي مي شود. او بوته كني، مشاركت در امر 
انتقال و توزيع گونه مرتعي كرفس را تخلف هاي مش��هود 
در اين زمينه اعالم كرد و گفت: بر اس��اس قانون مجازات 
اسالمي و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، هر نوع عمليات 
تخريب منابع طبيعي يا حمل غيرمجاز گياه كرفس كوهي 

جرم است و با مرتكبان برخورد خواهد شد. 
 بيشتر مازندراني ها گل و گياه توليد مي كنند-

س�اري| رييس هيات مديره توليد كنن��دگان گل و گياه 
مازن��دران گف��ت: فقدان س��اختارهاي علم��ي مهم ترين 
چالش توليدكنندگان گل و گياه مازندران است. غالمرضا 
گلزاري دهنو با اش��اره به وضعي��ت توليدات گل و گياه در 
اس��تان مازندران اظهار كرد: اتحاديه گل و گياه مازندران 
ب��ا عضوي��ت ه��زار و 200 واح��د رس��مي بزرگ ترين و 
منسجم ترين تش��كل در ايران به شمار مي رود و توليدات 
منطقه ش��امل اركيده، گياهان آپارتماني و گياهان فضاي 
باز مي شود كه در اين ميان همه اين عرصه ها ارزش باالي 
اقتص��ادي داش��ته و مي توانند به عنوان تولي��د صادراتي 
قلمداد شوند. او افزود: توليد گل و گياهان زينتي در استان 
مازن��دران ج��دا از اينكه يك توليد تج��اري در واحدهاي 
بزرگ صنعتي بوده است، يك توليد خانگي نيز محسوب 
مي شود به طوري كه توليد گل و گياه زينتي در سبد توليد 

بسياري از خانوارهاي منطقه مازندران منظور مي شود. 
 نيروگاه�ي ك�ه يك س�وم آب ي�ك ش�هر را 
مي بلعد-كرج| امام جمعه فرديس از صرف يك سوم آب 
فرديس براي خنك كردن توربين هاي نيروگاه منتظرقائم 
خبر داد. حجت االسالم والمسلمين علي اكبر ايماني گفت: 
ت��ا چندي پيش نيروگاه منتظرقائ��م آلودگي زيادي براي 
فرديس به دنبال داش��ت كه اين مشكل با گازسوز شدن 
نيروگاه حل ش��د. ايماني افزود: اما مشكل مصرف بي رويه 
آب در اين نيروگاه همچنان ادامه دارد و مس��ووالن به اين 
موضوع توجهي نمي كنند. او با بيان اينكه يك سوم از آب 
مصرفي فرديس براي خنك كردن توربين هاي اين نيروگاه 
هدر مي رود، تصريح كرد: مي توان با اس��تفاده از پس��اب و 
فاضالب تصفيه شده اين كار را انجام داد اما متاسفانه اين 
آب همچنان از طريق چاه تامين مي ش��ود و مسووالن به 

بازچرخاني آب توجهي ندارند. 
 نظر مس�اعد رييس جمهور به انتق�ال آب خزر و 
خليج فارس-سمنان| استاندار سمنان، پروژه انتقال آب را 
يك طرح ملي دانست و گفت: پروژه انتقال آب به عنوان يك 
طرح ملي مهم مورد توجه و تاكيد رياس��ت جمهوري اس��ت. 
سيدشهاب الدين چاووشي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
اين استان اظهار كرد: البته بايد اين مهم را هم مد نظر داشت 
كه انتقال آب از خزر يا خليج فارس يك طرح و ايده است كه 
نظر مساعد رييس جمهور را با خود دارد. اين مقام ارشد اجرايي 
به مشكل كم آبي در استان اشاره و خاطرنشان كرد: استان ما 
با كم آبي مواجه است لذا بايد در ستاد اقتصادمقاومتي استان 

براي مديريت منابع آبي برنامه ريزي شود. 
  باغ پرندگان بندرعباس افتتاح شد-بندرعباس| 
با حضور اس��تاندار هرمزگان و س��اير مس��ووالن استاني باغ 
پرندگان بندرعباس افتتاح ش��د. ش��هردار بندرعباس در اين 
خصوص در گفت وگو با ايسنا  افزود: احداث فضاهاي تفريحي 
و گردش��گري يكي از ضرورت هاي شهر بندرعباس است كه 
با توجه به طرح هاي در حال احداث ش��هرداري بندرعباس، 
آينده خوبي را در اين زمينه خواهيم داشت. عباس اميني زاده 
تصريح كرد: باغ پرندگان بندرعباس با مس��احتي بالغ بر ۶.2 
هكتار در مجموعه بزرگ طبيع��ت واقع در چهار كيلومتري 
جاده بندرعباس- ميناب قرار گرفته است كه مساحت كل اين 
مجموعه 32 هكتار است و اعتباري بالغ بر 12ميليارد تومان را 

به خود اختصاص داده است. 

اخبارشهرستانها

بررسي چالش هاي پيش روي فعاليت هاي نوپا در ايران

حمايت از استارت آپ ها تسهيل محيط كار است

معاون وزير تعاون: 

كشور با بيكاري تجميع شده مواجه است

گروه بنگاه ها|
موض��وع اس��تفاده از ظرفيت هاي مش��اغل نوين و 
اس��تارت آپ ها براي مهار بح��ران فزاينده بيكاري يكي 
از اولويت هاي��ي اس��ت كه بن��ا به گفته مس��ووالن در 
برنامه ه��اي تدارك ديده دول��ت در بخش اقتصاد قرار 
دارد. روز گذشته همايش تهران هوشمند فرصتي شد 
ت��ا راهكارهاي توس��عه اين نوع كس��ب و كار از منظر 

تحليلي و اجرايي مورد بررسي قرار بگيرد. 
حضور چهره يي چون سورنا ستاري معاون فناوري 
رييس جمهور در اين همايش وزن اين سمينار را براي 
بررس��ي چالش هاي پيش روي اين نوع كس��ب و كار 
افزاي��ش داده بود. يكي از س��خنران هاي اين همايش 
س��تاري معاون فناوري رييس جمهور ب��ود كه يك بار 
ديگر اع��الم كرد، دولت آماده اس��ت تا به مش��كالت 
فعاالن اس��تارت آپي رسيدگي كند. اين در حالي است 
كه بنا به گفته فعاالن اين نوع كس��ب و كار مهم ترين 
چالش پي��ش روي اس��تارت آپ ها مجوزه��اي دولتي 
ب��راي آغاز ب��ه كار اس��ت. اما در ش��رايطي كه معاون 
رييس جمهور از آمادگي دولت براي حل اين مشكالت 
خبر داده است، پرسش كليدي اين است كه چه عاملي 
باعث شده تا توسعه اين نوع مشاغل بر اساس اهداف از 

پيش تعيين شده پيش نرود؟

 استخدام 2۰هزار نفر در يك استارت آپ
مع��اون علمي و فن��اوري رييس جمه��وري گفت: 
حمايت دولت از استارت آپ ها و كسب و كارهاي نوين 
تس��هيل محيط كسب و كار است. سورنا ستاري ديروز 
در حاش��يه آيين افتتاحيه همايش و نمايشگاه تهران 
هوش��مند در جمع خبرنگاران اف��زود: دولت نبايد در 

زمينه سرمايه گذاري ورود كند. 
او با اش��اره به استخدام 20 هزار نفر در روزهاي 
آين��ده توس��ط يكي از اس��تارت آپ ها خاطرنش��ان 
كرد: بايد محيط كس��ب و كار به گونه يي باش��د كه 
استارت آپ هاي اينچنيني به راحتي بتوانند در شهر 

تهران فعاليت كنند. 
س��تاري با بي��ان اينكه باي��د خالقي��ت و نوآوري 
پياده س��ازي شود، گفت: بيش از 3هزار و 400 شركت 
دانش بنيان وجود دارد. تا چهار سال گذشته هيچ كس 
راج��ع ب��ه اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي دانش بنيان 
صحبت��ي نمي كرد اما امروز اي��ن موضوع به طور جدي 

مورد توجه قرار دارد. 
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري همچنين 
در افتتاحيه همايش و نمايش��گاه تهران هوشمند در 
برج ميالد گفت: تفكر اس��تخدامي كش��نده روحيه 
خالقيت است.س��تاري از كس��اني كه تنه��ا به فكر 
اس��تخدام در مراكز دولتي هستند، انتقاد كرد و اين 
نوع تفكر را كشنده روحيه خالقيت در كشور دانست. 
نفت و وابستگي به آن ذهن ها را آلوده كرده است كه 

بايد براي رهايي از آن به سمت خالقيت پروري رفت. 
ستاري بر ايجاد زيست بوم شهر هوشمند تاكيد كرد 
و پياده س��ازي آن در ش��هري مانند ته��ران را عامل 

كاهش مشكالت دانست. 
مع��اون علمي و فناوري رييس جمهوري از فراهم 
بودن پايه هاي زيس��ت بوم شهر هوشمند خبر داد و 
تصريح كرد: ضعف بزرگ فعلي محيط كس��ب و كار 

است و بايد براي رفع آن تالش كرد. 
س��تاري توس��عه زيس��ت بوم شهر هوش��مند را 
مبتني بر وام ندانس��ت و خواس��تار ايج��اد فرهنگ 

سرمايه گذاري در كشور شد. 
مع��اون علمي و فن��اوري رييس جمهور غيربومي 
ب��ودن دانش��گاه و صنع��ت را عامل ايجاد اش��تغال 
خالصه ش��ده در استخدام برش��مرد و گفت: اكنون 
اس��تخدام دولت شدن آرزوي جوانان است كه سبب 

شده خالقيت از بين برود. 
س��تاري عن��وان ك��رد: مفهوم آموزش در ش��هر 
هوش��مند تغيير خواهد كرد و در اين شهر انسان هر 

لحظه در حال ياد گيري خواهد بود. 
وي گفت: الزم است در شهر هوشمند همه شهر 
تبديل به پارك علم و فناوري شود كه معاونت علمي 
و فناوري آماده همكاري با ش��هرداري تهران در اين 

زمينه است. 
ستاري بر ضرورت توسعه شتاب دهنده ها تاكيد كرد 

و از ظهور نس��ل جديدي در كشور خبر داد كه مبتني 
بر خالقيت بومي اس��ت. وي اتكا به پول نفت و توسعه 
نامتوازن صنعت در استان اصفهان را عامل نابودي اين 
شهر دانس��ت و گفت: اكنون استان اصفهان از بيكاري 

زياد رنج مي برد كه عامل توسعه نامتوازن است. 

 استارت آپ ها به دنبال حل مشكالت 
شناسايي شده از مردم هستند

در همي��ن زمينه يك فعال اس��تارت آپي در حوزه 
اكوسيستم اظهار كرد: حمايت هايي كه در حوزه كسب 
و كارهاي نوپا مي شود، نسبت به 10 سال گذشته قابل 

مقايسه نيست. 
س��يدجمال يوسفي در حاش��يه يكي از برنامه هاي 
اس��تارت آپي در تهران با اش��اره به  اينكه استارت آپ ها 
يك موضوع جديد است كه در هزاره سوم مطرح شد و 
بعدها به سبكي از زندگي تبديل شد، گفت: استارت آپ 
به كسب و كارهاي نوپايي اطالق مي شود كه به دنبال 
حل مش��كالت شناس��ايي ش��ده از مردم هس��تند و 
ارزش هايي كه خلق مي كنند را به مش��تريان و جامعه 

هدف خود ارائه دهند. 
وي ادام��ه داد: اي��ن اس��تارت آپ ها ظرفيت اين 
را دارن��د ك��ه س��ريع رش��د كنند و طبيعي اس��ت 
كه اگر كاري رش��د س��ريع داش��ته باش��د، ضريب 
شكست پذيري ش��ان باال م��ي رود و باالي ۹5درصد 

اس��تارت آ  پ در دنيا منجر به شكست مي شود؛ چرا 
ك��ه نمي توانند محصول مناس��بي را توليد كنند يا 

محصول توليد شده توسط آنها تقاضايي ندارد. 
اين فعال حوزه اكوسيس��تم با اش��اره به جنس 
افرادي كه از اس��تارت آپ ها ثروتمند مي شود و غالبا 
سن پاييني هم دارند، تصريح كرد: در ايران وضعيت 
م��ا با توجه به اينكه اين تفكر جديد ورود پيدا كرده 
است و اينكه در سهولت كسب و كار در رده پاييني 
ق��رار دارد، اتفاقات و رويدادهاي اس��تارت آپ ها به 
لحاظ كمي خوب اس��ت ولي در قياس با كشورهاي 
پيش��رو ضعف خيلي داريم. همچنين به لحاظ ساير 
شؤونات كس��ب و كارمان آن انتظاري كه در اولش 
وجود دارد، اتفاق افتاده اس��ت ولي همين اتفاقاتي 

هم كه هست در سطح قابل قبولي است. 
وي خاطرنشان كرد: اكوسيستم استارت آپي كشور 
در مرحله جنيني اس��ت و ما هن��وز به آن مرحله بلوغ 
نرسيده ايم به همين خاطر هم زمان مي برد تا اتفاقاتي 
بيفت��د ول��ي مردم ما ب��ه لحاظ فرهنگي به  ش��دت با 
تكنولوژي هاي نوين انطباق پذير هس��تند و اميدواري 
زي��ادي اس��ت كه اگ��ر دس��تگاه هاي تاثيرگ��ذار يك 
مقدار كارها را تس��هيل و از دخالت ها كاهش بدهند و 
مشكالت زير س��اختي را برطرف كنند آن جهشي كه 

مدنظر است به حد كمال مي رسد. 
اين مس��وول با اش��اره به اينكه جوانان مستعد در 

كشور زياد هستند، گفت: اما به لحاظ آموزش به دليل 
اينكه ما تك بعدي با دانش��جويان ما برخورد مي ش��ود 
يك مقدار ريس��ك پذيري و خالقي��ت در افراد ضعيف 
اس��ت و بايد از كودكي خالقيت به آنها آموخته شود تا 
وقتي وارد بازار كار مي شوند، موفق تر عمل كنند و بايد 

اين موضوعات در مدارس ما آموزش داده شود. 

 مجوزهاي دولتي بزرگ ترين مانع استارت آپ ها
اما در ش��رايطي كه س��تاري از آمادگي دولت براي 
حمايت همه جانبه از مشاغل آنالين و هوشمند صحبت 
مي كند، مدير طرح ملي توس��عه كسب و كار و اشتغال 
پاي��دار چندي قبل با انتق��اد از مجوزهاي متعدد براي 
راه اندازي اس��تارت آ پ ها گفت: متاس��فانه در كشور ما 
ساختارو الگوي مناسبي براي راه اندازي اين نوع كسب 

و كارها وجود ندارد. 
رضا تازيكي مدير طرح ملي توس��عه كس��ب و كار 
و اش��تغال پاي��دار )تكاپ��و( وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي در گفت وگو با مهر با انتقاد ش��ديد از لزوم 
درياف��ت مجوزهاي متع��دد از دس��تگاه هاي دولتي و 
خصوص��ي ب��راي راه اندازي كس��ب و كاره��اي نوپا و 
اس��تارت آپ ها گفت: متاسفانه در كش��ور ما ساختار و 
الگوي مناس��بي براي راه اندازي اين نوع كسب و كارها 

با وجود ايده هاي نو توسط جوانان وجود ندارد. 
وي با بيان اينكه امروز مهم ترين و بزرگ ترين مانع 
پيش روي متقاضيان راه اندازي اس��تارت آپ ها، الزام به 
دريافت مجوزهاي متعدد توس��ط دستگاه هاي مختلف 
اس��ت، بيان داشت: عالوه بر اين، صندوق هاي ضمانت 
براي كاهش خطرپذيري با هدف تضمين اصل سرمايه 
متقاضي��ان وجود ندارد؛ عالوه ب��ر اينها در حوزه نظام 
تامين اجتماع��ي نيز حمايت هاي بيمه يي مناس��ب و 

هدفمندي از اين نوع كسب و كارها نمي شود. 
مدير طرح ملي تكاپ��و در وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با تاكيد بر اينكه امروز بس��ياري از صاحبان 
ايده براي راه اندازي كسب و كارهاي نوپا به لحاظ مالي 
متكي به خود هستند و تنها موانع آنها مجوزهاي دست 
و پا گير اس��ت، گفت: استارت آپ ها داراي ظرفيت هاي 
بالقوه هس��تند اما براي عملياتي شدن آنها بايد موانع 

موجود برداشته شود. 
تازيك��ي ادام��ه داد: بدون ش��ك اي��ده و صاحبان 
اي��ده در كش��ور ب��راي راه ان��دازي اين نوع كس��ب و 
كارها و ايجاد حجم زيادي فرصت ش��غلي وجود دارد 
ام��ا مزاحمت هايي كه براي متقاضي��ان وجود دارد )از 
جمله تعدد دريافت مجوز از دستگاه هاي مختلف براي 
راه اندازي يك اس��تارت آپ( زمينه را براي ايده فروشي، 
سپردن پياده س��ازي طرح ها به شركت هاي خارجي و 
مهاجرت صاحبان ايده به خارج از كش��ور فراهم كرده 
اس��ت و در اين ارتباط موارد بس��ياري هس��تند كه به 

دليل عدم حمايت مهاجرت كردند. 

در پايان پاييز سال ۹۶ ميانگين نرخ بيكاري كشور 
11.۹درصد اعالم ش��ده كه هرمزگان ب��ا 7.5درصد 
كمتري��ن و كرمانش��اه با 25.۶درصد بيش��ترين نرخ 
بيكاري را داشتند و استان يزد با 13.۹درصد پنجمين 
اس��تان از لحاظ نرخ بيكاري در كش��ور شناخته شد. 
آم��اري كه يك  بار ديگر اقتصاد اي��ران را در برابر اين 
پرس��ش كليدي مي نش��اند كه مهم ترين چالش هاي 
پيش روي اش��تغال زايي در كش��ورمان چيست؟ اين 
پرسش��ي اس��ت كه اقتصاد ايران اي��ن روزها تالش 
مي كند با تش��ريح ابعاد و زواياي گوناگون آن پاسخي 
براي آن بيابد؛ چالش��ي كه ي��ك روز در صحبت هاي 
مع��اون اول رييس جمه��وري درب��اره دامنه وس��يع 
مطالبات دهه ش��صتي ها بروز مي كند و روز ديگر در 
قالب اظهارات وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين 

خصوص رسانه يي مي شود. 
 ديروز هم معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين باره صحبت 
كرد و گفت: كشور در سال هاي اخير به دليل افزايش 
تعداد جويندگان كار به ويژه در ميان دانش آموختگان 
دانشگاه ها با چالش بيكاري تجميع شده، مواجه است. 

نصراهلل بازوند در جلسه شوراي هماهنگي تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اس��تان يزد بر توجه ويژه مديران 
به برنامه هاي ۹گانه وزارتخانه براي رفع و كاهش اين 

چالش تاكيد كرد. 
او افزود: يكي از اين برنامه ها عنايت ويژه به اشتغال 
اس��ت و با توجه به افزايش ش��مار جويندگان كار از 
گذش��ته تاكنون بايد برنامه ريزي جامع براي رفع اين 
مش��كل صورت گيرد. با توجه به تجميع بيكاري اگر 
ساالنه يك ميليون شغل هم در كشور ايجاد شود باز 
هم پديده بيكاري رفع نخواهد ش��د. با توجه به اينكه 
عمده بي��كاران دانش آموخته مراك��ز آموزش عالي و 
دانش��گاهي هستند بايد در اين خصوص تدبير جدي 

انديشيده شود. 
معاون وزير تعاون با بيان اينكه فاصله ميان وزارت 
علوم و دانش��گاه ها با بازار كار درحال افزايش اس��ت، 
ادامه داد: بايد در ايجاد رشته هاي تحصيلي نيازسنجي 
ك��رد، اين كار تنها در حوزه بهداش��ت و درمان انجام 
شده است. اكنون حدود 5 ميليون دانشجو در كشور 
مشغول تحصيل هستند، اگر ساالنه يك تا 1.5ميليون 
نف��ر دانش آموخت��ه ش��وند، اي��ن تعداد ب��ه بيكاران 

غيردانشگاهي و بيكاران دوره هاي قبل اضافه خواهند 
شد و ساالنه 3تا 4ميليون بيكار خواهيم داشت. 

او با يادآوري اينكه اگر همه قوا بسيج شوند و سالي 
يك ميليون ش��غل هم در كشور ايجاد شود، گفت: با 
توجه به اينكه حدود 2ميليون افراد جوياي كار ناشي 
از بي��كاري تجمعي باقيمانده از قب��ل همراه با تعداد 

جديد بيكاران در كشور خواهيم داشت. 
اين مس��وول در ادامه به مش��كالت صندوق هاي 
بازنشستگي و س��اير صندوق هاي زيرمجموعه وزارت 
تعاون اش��اره كرد و گفت: با توجه ب��ه اينكه ورودي 
و خروج��ي صندوق ها در برخي م��وارد 8 تا 10برابر 
گزارش مي شود به چالشي براي آينده تبديل خواهند 
ش��د. معاون وزير تعاون در ادامه درباره طرح »روستا 
تع��اون« براي ايجاد اش��تغال در روس��تاها هم اظهار 
كرد: هدف از اجراي اين طرح افزايش تعداد تعاوني ها 
نيست بلكه ايجاد اشتغال و ورود تعاوني هاي موجود به 

بازار كار و سرمايه مد نظر است. 
ب��ه گفته بازوند در گذش��ته تا 200هزار ش��ركت 
تعاوني ايجاد ش��د ولي امروز ۹0ت��ا 100هزار تعاوني 
فعاليت دارن��د كه همين تعداد براي افزايش ش��غل 

به وي��ژه در روس��تاها موث��ر خواهد ب��ود. او يكي از 
چالش هاي پي��ش روي اين وزارتخانه را مش��كل در 
جابه جايي مديران به ويژه در اس��تان ها و پاسخگويي 
وزي��ر در اين خصوص به نمايندگان دانس��ت و اظهار 
كرد: درحالي كه بايد تمام تالش ها براي س��وق دادن 
مطالبه گري ها به سمت حمايت از اهداف وزارتخانه و 
دولت باش��د. او بر لزوم ايجاد هماهنگي و يكپارچگي 

بيش��تر بين قلمروهاي س��تادي وزارتخان��ه و اجراي 
سياس��ت هاي اين مجموعه تاكيد كرد و يادآور ش��د: 
130ه��زار نيروي زيرمجموعه حوزه وزارتخانه اس��ت 
كه با اين هماهنگي ها داراي نشاط و تحرك بيشتري 
خواهند شد. در نشست ياد شده، مديران دستگاه هاي 
زيرمجموعه وزارت تعاون در اس��تان يزد گزارش��ي از 

عملكرد واحدهاي خود را ارائه كردند. 

كرمانشاه|
با توجه به اهميت توسعه دامنه هاي 
صادرات��ي در فرآين��د توس��عه پايدار، 
مديركل گمركات اس��تان كرمانش��اه 
از رش��د ۹3درصدي ص��ادرات ظروف 
مالمين از گمركات اس��تان طي مدت 

سپري شده از امسال خبر داد. 
خليل حي��دري در گفت وگو با مهر 
از رش��د صادرات ظروف مالمين از طريق گمركات و بازارچه هاي 
مرزي اس��تان كرمانش��اه خب��ر داد و گفت: در 11ماهه امس��ال 
71ميلي��ون و 514 هزار و 874 دالر ص��ادرات ظروف مالمين به 
وزن 24هزار و 275تن از گمركات اس��تان كرمانشاه صادر شد كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۹3درصد و از حيث 
وزن 8۶ درصد افزايش داش��ته است. او افزود: در اين مدت نيز 53 
ميليون و 58۶ هزار و ۶41 دالر نايلون پالستيكي به وزن 17هزار 
و 7۹تن از گمركات اس��تان كرمانش��اه صادر شد كه اين مقدار در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته از نظر وزني 5۶ درصد و از 
حيث ارزش نيز ۶4 درصد افزايش داشته است. مديركل گمركات 
اس��تان كرمانشاه اظهار كرد: در 11ماهه سال جاري صادرات لوازم 
خانه داري و پاكيزگي از مواد پالس��تيكي ۶4 ميليون و 3۶7هزار و 
۹03دالر به وزن 21هزار و ۶۶5 تن بوده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته از نظر ارزش 25درصد و از حيث وزن نيز 22درصد 
افزايش داشته اس��ت. او صادرات گوني پالستيكي دوخته شده را 
25ميليون و 323هزار و 570 دالر به وزن 7هزار و 735تن عنوان 
كرد و افزود: اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر 
وزني ۶4 درصد و از حيث ارزش نيز ۶7 درصد افزايش داشته است. 

 رشد ۹۳ درصدي صادرات ظروف مالمين
از گمركات استان كرمانشاه

 لرستان|
مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي 
لرستان با بيان اينكه ۶2 درصد حجم 
مخازن س��دهاي اس��تان هنوز خالي 
اس��ت، گفت: ۶ پروژه س��د و شبكه 
آبي��اري اس��تان از فري��ز وزارت نيرو 

خارج شدند. 
به گزارش ايسنا، رضا ميرزايي در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه در سال هاي گذشته ۶ پروژه مهم 
سد و شبكه آبياري و زهكشي داشتيم كه اعتباري هم نداشتند، 
افزود: با توجه به اينكه در سال هاي گذشته منابع آبي غني در 
حوضه اس��تان با تعداد پروژه ها همخواني ندارد، پيگير اجرايي 
شدن اين پروژ ه ها شديم و طي يك سال گذشته تاكنون از همه 
ظرفيت ها ازجمله استاندار و مجمع نمايندگان استان استفاده 

كرديم و توانستيم اين پروژه ها را از فريز خارج كنيم. 
مديرعامل شركت آب منطقه يي لرستان ادامه داد: پروژه هاي 
ساختمان سد مخملكوه يا همان سد و تونل »كاكارضا«، شبكه 
آبياري و زهكشي »كاكارضا«، س��اختمان سد و شبكه آبياري 
زهكش��ي »زيبا محمد«، ساختمان س��د »شهيد بروجردي« و 
س��اختمان سد و شبكه آبياري و زهكش��ي »تاج امير« نورآباد 
از فري��ز خارج ش��دند و براي آنها در س��ال ۹7 رديف اعتباري 
پيش بيني ش��ده اس��ت. ميرزايي با تاكيد بر اينكه پروژه هايي 
كه در س��ال هاي ۹5و ۹۶ داراي موافقت نامه يك ميليون ريالي 
بوده است امروز در بودجه داراي رديف اعتباري هستند، افزود: 
عملي��ات اجراي��ي اين پروژه ها پ��س از طي مراح��ل قانوني و 

انتخاب پيمانكار شروع مي شود. 

 ۶2 درصد حجم مخازن سدهاي لرستان
هنوز خالي است

ايالم|
مديركل ام��ور اقتص��ادي و دارايي 
اس��تان اي��الم از شناس��ايي 5۶ فرصت 
اي��ن  در  فاينان��س  و  س��رمايه گذاري 
اس��تان خب��ر داد. ب��ه گزارش ايس��نا 
»عل��ي س��ايه ميري« در جلس��ه مركز 
خدم��ات س��رمايه گذاري اظه��ار كرد: 
جذب س��رمايه گذار به مراحل مختلفي 
تقسيم مي شود و نخستين مرحله معرفي ويژگي هاي پروژه و ايجاد 
مشوق براي سرمايه گذار براي جلب مشاركت است. او افزود: امروزه 
كشورهاي مختلف براي زمينه سازي حضور سرمايه گذاران خارجي 
ان��واع مش��وق ها را در نظر گرفته و تالش دارن��د، موانع پيش رو را 
برداش��ته و قوانين را تسهيل كنند. مديركل امور اقتصادي و دارايي 
اس��تان ايالم اضافه كرد: اگر مي خواهيم از اين قافله عقب نمانيم و 
با توجه به محدوديت منابع دولتي بتوانيم پروژه هاي نيمه تمام و در 
دس��ت اجرا را به سر و ساماني برسانيم بايد قوانين زائد و غيرضرور 
را حذف و تالش كنيم س��رمايه گذار در حداقل زمان ممكن بتواند 
پروژه خود را اجرايي كند. سايه ميري به برنامه هاي در دست اجراي 
اقتصادي استان در اين حوزه اشاره كرد و گفت: شناسايي فرصت هاي 
سرمايه گذاري، تهيه اطالعات الزم و راهنمايي و مشاوره و پيگيري 
براي جذب س��رمايه گذار از اقدامات اين دس��تگاه ب��راي راه اندازي 
مركز خدمات س��رمايه گذاري بوده اس��ت. او عنوان كرد: در همين 
راس��تا تاكنون 5۶ فرصت سرمايه گذاري و فاينانس در استان احصا 
و شناسايي شده كه 15مورد در اولويت قرار گرفته اند. مديركل امور 
اقتصادي و دارايي ايالم اظهار كرد: اين پروژه ها به 2زبان انگليسي و 

فارسي معرفي و در اختيار سرمايه گذاران قرار گرفته است. 

 شناسايي 5۶ فرصت
سرمايه گذاري در ايالم

آذربايجان شرقي|
ش��هردار و رييس ش��وراي اسالمي 
ش��هر تبري��ز در دي��دار با جمع��ي از 
اعض��اي يك ش��ركت تج��اري آلماني 
دي��روز درخصوص راهكارهاي توس��عه 
همكاري ه��اي اقتص��ادي، فرهنگ��ي و 

دانشگاهي گفت وگو كردند. 
به گزارش ايرنا در اين ديدار طرفين بر 
شروع همكاري در زمينه هاي اقتصادي، تجاري، انرژي هاي نو، مسائل 
زيس��ت محيط��ي، بازيافت زباله و صنعت چ��رم و كفش بين تبريز و 
ايال��ت راين لند فالز آلمان تاكيد كردند. ش��هردار تبريز در اين ديدار 
گفت: اساسي ترين موضوعاتي كه امروزه براي شهرها مهم و اولويت دار 
اس��ت، بحث هاي اقتصادي اس��ت كه اساس توس��عه شهرها را شكل 
مي دهد. ايرج ش��هين باهر با بيان اينكه تبريز يكي از قطب هاي فعال 
كفش در منطقه خاورميانه اس��ت، افزود: اي��ن صنعت با وجود فعال 
ب��ودن در كنار صنعت فرش تبريز نياز به علم و تكنولوژي هاي جديد 
در زمين��ه م��د و طراحي دارد تا بتواند بازاره��اي جهاني را در اختيار 
بگيرد. وي خاطرنش��ان كرد: شروع اين روابط مي تواند توليدكنندگان 
را با روش هاي به روز و جديد كه در آلمان اجرا مي ش��ود، آش��نا كند 
و از طرفي امكان س��رمايه گذاري براي توليدكنندگان آلماني در تبريز 
نيز ايجاد مي شود. كالن شهر 1.8ميليون نفري تبريز از زمان هاي قديم 
با بس��ياري از ش��هرهاي آلمان به ويژه هامب��ورگ روابط تجاري دارد 
ب��ه گونه يي كه هم اكنون نيز پرواز تبريز- هامبورگ داير اس��ت. اونال 
كايمكچي از مديران ارشد شركت تجاري آلماني گفت: شهر پرماسنس 
آلمان يكي از قطب هاي صنعت كفش چرم آلمان و اروپاس��ت كه به 
روزترين متدهاي دنيا در زمينه طراحي و كيفيت در آن اجرا مي شود. 

تبريز و ايالت راين لندفالز آلمان همكاري هاي 
دو جانبه را توسعه مي دهند
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اقتصاد اجتماعي12
 رايزني وزير كشور

براي بازگشايي معابر كولبري
عضو كميسيون اجتماعي مجلس از رايزني هاي وزير 
كشور با مسووالن براي بازگشايي معابر كولبري خبر داد. 
رس��ول خضري در مورد بازگشايي معابر كولبري گفت: 
دولت عراق در اقليم كردس��تان دستور به مسدود شدن 
معابر داده اس��ت، بنابراين طبق گفته هاي وزير كش��ور 
رايزني هايي ب��ا وزيرامور خارجه و مس��ووالن امنيتي و 
نظامي صورت گرفته تا به هر طريقي دولت مركزي عراق 
متقاعد ش��ود كه اقليم كردستان بتواند معابر كولبري را 
باز كند. عضو كميس��يون اجتماعي مجلس افزود: وزير 
كشور مطرح كرد كه اگر آنها مجوز بازگشايي مرز را صادر 
كنند، ايران نيز همكاري مي كند، بنابراين بيشتر تالش ها 
صورت مي گيرد تا قبل از پايان س��ال مرزها براي ايجاد 
شرايط مساعد جهت ورود اجناس به داخل كشور فراهم 

شود؛ از اين رو اميدواريم مشكل حل شود. 

واكنش ابتكار به اتهام زني 
برخي رسانه ها 

معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور ضمن اشاره به 
اتهامات تخريبي عليه اعضاي دولت، آنها را غيرواقعي خواند 
و نشانگر اضمحالل اخالقي دانست.  معصومه ابتكار نوشت: 
از تعداد بازداشتي هاي معترضان به حجاب اطالعي ندارم، 
اما مي دانم پس از حوادث دي ماه، تالش دولت بر اين مدار 
بوده كه تعداد بازداش��تي ها كاهش يابد و بازداشت ها نيز 
موقت باش��ند و افراد خيلي س��ريع آزاد شوند.  او با اشاره 
به اتهامات وارد ش��ده به وي از س��وي رسانه هاي خاص، 
پرونده فعاالن محيط زيست و ساير موارد، گفت: متاسفانه 
اتهام زني و تخريب در فضاي رس��انه يي بسيار شده و اين 
موضوع، جاي تاس��ف بسياري دارد.  معاون رييس جمهور 
در امور زن��ان و خانواده با بيان اينكه حتما اين موضوع را 
مورد پيگيرد حقوقي و قضايي ق��رار مي دهد، اظهار كرد: 
اين نوع اتهام زني ها و تخريب ها نشانگر اضمحالل اخالقي 
است كه جاي تاسف بسياري دارد. البته تاسف بيشتر اين 
اس��ت كه اين كارها توسط كس��اني صورت مي گيرد كه 
مدعي دينداري و اخالق مداري هس��تند. ابتكار ادامه داد: 
آنها مواردي را مطرح مي كنند كه اثبات نش��ده و واقعيت 
هم ندارد. مورد اخير مطرح ش��ده نيز يكي از صدها اتهام 
غيرواقعي و تخريبي اس��ت كه عليه اعضاي دولت تاكنون 
مطرح ش��ده است. من اميدوارم اين مسائل روشن شود و 

همه به چارچوب قانون و اخالقيات بازگرديم. 

پرداخت عيدي مستمري بگيران 
تامين اجتماعي 

بن��ا ب��ر اع��الم س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي؛ عيدي 
بازنشس��تگان و مستمري بگيران اين سازمان از ١٥ تا ٢٢ 
اسفند ماه براساس حروف الفبا پرداخت مي شود. مجموع 
اعتبار اختصاص يافته براي پرداخت عيدي بازنشس��تگان 
اين س��ازمان حدود ٢١٠٠ ميليارد تومان است. بر اساس 
برنامه ريزي انجام شده، مستمري بگيراني كه نام خانوادگي 
آنان با حروف غ، ذ، ن، م آغاز مي ش��ود، عيدي خود را در 
روز ١٥ اسفند ماه دريافت مي كنند. مستمري بگيراني كه 
نام خانوادگي ش��ان با حروف ك، د، ش، ع آغاز مي ش��ود 
نيز در ١٦ اس��فند عي��دي را دريافت مي كنند.  همچنين 
بازنشس��تگاني كه نام خانوادگي آنها با حروف گ، ل، و، ه، 
ي آغازمي شود، در روز ١٧ اسفند عيدي دريافت مي كنند.  
عالوه بر اين در روز ١٧ اسفندماه عيدي مستمري بگيراني 
كه از بانكي غير از بانك رفاه كارگران مس��تمري دريافت 
مي كنند، به حساب آنها واريز مي شود. در روز ١٩ اسفندماه 
عيدي بازنشس��تگاني كه نام خانوادگي آنان با حروف ط، 
خ، س، ظ، ر، ق آغاز مي ش��ود، پرداخت خواهد شد و آن 
دسته از بازنشستگان و مستمري بگيراني كه نام خانوادگي 
آنها با حروف ح، ف، ض، ز، ژ، ص، ج، چ ش��روع مي شود؛ 
مستمري خود را ٢٠ اسفند دريافت مي كنند.  مستمري 
بگيراني كه نام خانوادگي آنها با حروف پ، ت، ث، ب، ا آغاز 
مي شود نيز، در ٢١ اسفند و افرادي كه نام خانوادگي شان با 
حرف آ شروع مي شود در ٢٢ اسفند ماه مبلغ عيدي خود 

را دريافت مي كنند. 

 مرگ ۵۰ درصد ايرانيان
با سكته هاي قلبي و مغزي 

وزير بهداشت با اشاره به توليد بيش از ١٠٠ داروي 
جديد در بازار، گفت: ام��روز هم دو داروي جديد روانه 
بازار ش��د كه حاصل تالش دانش��مندان و شركت هاي 
دانش بنيان داخل كشور است و اين دو دارو بسيار مهم 

و تاثيرگذار است. 
حسن هاشمي درحاش��يه مراسم معرفي دو داروي 
جديد درمان هپاتيتC و پيشگيري از سكته هاي قلبي 
و عروق��ي با تاكيد بر اينكه داروي پلي پيل با خاصيت 
ضد انعقاد خ��ون و كاهنده فش��ار و چربي خون، بايد 
در افراد باالي ۴٠ س��ال مصرف ش��ود، افزود: اين دارو 
تركيبي از چند دارو اس��ت كه از بروز سكته هاي قلبي 
و مغزي نيز پيش��گيري مي كند و از آنجا كه در كشور 
ما بيش از ٥٠ درصد علت مرگ ايرانيان را س��كته هاي 
قلبي و مغزي تش��كيل مي دهد بهتر است كه افراد آن 
را مصرف كنند. هاش��مي با اشاره به داروي سووداك با 
خاصيت درمان هپاتيت c، افزود: اين دارو براي درمان 
هپاتيت C است كه اين بيماري مي تواند آثار جدي به 

كبد وارد كند و موجب سرطان كبد شود. 
وزير بهداش��ت ضمن قدرداني از رييس پژوهشگاه 
كبد و گوارش و اساتيد ارزشمند اين پژوهشگاه و بنياد 
بركت به دليل حمايت هايش��ان در جهت توليد اين دو 
محصول، گفت: از دانشگاه علوم پزشكي تهران به دليل 
وجود چنين مجموعه هايي در دل خود، تشكر مي كنيم 
و مطمئنيم كه در ماه هاي آينده شاهد رونمايي تعداد 

بيشتري از اين نوع محصوالت خواهيم بود. 
هاش��مي تاكيد كرد: رونماي��ي از اين نوع داروها، 
نمايش��ي نيس��ت و در بازار حض��ور خواهند يافت و 
جامعه پزشكي و جامعه پزشكي بين المللي نيز حتما 
اين داروها را نسخه خواهند كرد و مردم چه در كشور 
و چ��ه در خارج از مرزهاي ايران نيز به اين داروهاي 
توليد داخل اعتماد خواهند كرد. وزير بهداشت افزود: 
اين دو دارو در حال حاضر در بازار عرضه ش��ده است 
و داروي سووداك با قيمتي كمتر از ١٠ درصد قيمت 
بين المللي موجود اس��ت ولي اثر بخشي آن به دليل 
اينكه تركيبي از دو داروي امريكايي و اروپايي است، 
بيش��تر است. هاشمي در پايان ابراز اميدواري كرد تا 
بيمه ه��ا بتوانند به نحوي تقويت ش��وند تا از اين دو 
دارو و م��ردم حمايت كنند و تا مردم هزينه كمتري 

را براي تهيه آنها متحمل شوند. 

اخبار

ساليانه 3 هزار نفر در كشور بر اثر سوختگي جان خود را از دست مي دهند

كم توجهي بيمه ها به بيماران سوختگي
مي��زان ش��يوع س��وختگي در ايران، هش��ت برابر 
ميانگين جهاني است. س��االنه ١۸٠ هزار نفر در كشور 
دچار س��وختگي مي شوند. از اين تعداد ۳٠ هزار نفر در 
بيمارس��تان هاي سوختگي بستري شده و سه هزار نفر 
نيز جان مي بازند. با اين حال تفاوتي ندارد س��وختگي 
با آتش باش��د يا اس��يد يا هر چيز ديگري كه جسم را 
مي س��وزاند، وقتي س��ر و كار بيمار دچار سوختگي به 
بيمارس��تان ها مي افتد، دردش چندين برابر مي ش��ود. 
كمبود بيمارس��تان تخصصي و سرگرداني هاي مربوط 
به آن يك طرف، هزينه هاي سرس��ام آور درمان و جاي 
خالي حمايت هاي بيمه از س��وي ديگر رنج سوختگي 
را بيشتر مي كند. در شرايط فعلي، تنها سوختگي هاي 
اتفاقي يا م��واردي كه حين كار اتف��اق مي افتد، تحت 
پوش��ش بيم��ه هس��تند، حال آنك��ه تنه��ا ٢۳درصد 
سوختگي ها بر اثر حوادث ش��غلي اتفاق مي افتد و اگر 
فرد به داليلي غير از انجام كار دچار سوختگي شود، زير 
بار هزينه ه��اي درمان از بين مي رود چراكه بعد از بروز 
سوختگي فرد شغل خود را هم از دست مي دهد و هيچ 
كارفرمايي تمايل ندارد، كارمند سوخته استخدام كند، 
بيماران مبتال به سوختگي هر روز فقيرتر مي شوند تا هم 
رنج از دس��ت دادن سالمت به جان شان زخم زند و هم 

مشكالت ريز و درشت اقتصادي كمرشان را خم كند. 

 هر يك درصد سوختگي
۵ ميليون تومان هزينه درمان

محمدج��واد فاطم��ي رييس انجم��ن حمايت از 
بيماران سوخته، درباره وضعيت بيمه بيماران سوخته 
مي گوي��د: همه كس��اني ك��ه س��وخته اند بايد تحت 
پوش��ش بيمه قرار گيرند؛ چه آنهايي كه در حادثه يي 
دچار س��وختگي شده اند و چه كساني كه خودسوزي 
كرده ان��د يا ديگري آنها را س��وزانده اس��ت اما اكنون 
وضعيت به گونه يي اس��ت كه اگر ي��ك نفر ديگري را 
بسوزاند يا اگر خودسوزي اتفاق افتد پوشش بيمه يي 
وجود ندارد. اگر فردي، ش��خص ديگري را آتش بزند، 
او مس��وول پرداخت هزينه هاي بيمار خواهد بود. در 
مورد خودس��وزي وخودكشي هم گفته مي شود چون 
خ��ود فرد اقدام به اين كار كرده اس��ت، بايد هزينه ها 

را خودش بپردازد.
او افزود: اگر بخواهيم بيمار سوختگي را به صورت 

درست درمان كنيم و مراقبت هاي مناسب شامل انجام 
تمام پانس��مان ها و عمل هاي جراحي را براي او انجام 
دهيم، درمان هر يك درصد س��وختگي، پنج ميليون 
تومان هزينه مي برد. معموال بيماري در بيمارس��تان 
س��وختگي بس��تري مي ش��ود كه حداقل ١٠درصد 
سوختگي داشته باشد؛ بنابر اين هربيماري كه بستري 
ش��ود حدودا ٥٠ ميليون تومان بايد هزينه كند و اگر 
بيمارستان بيمه او را قبول كند ١٠درصد اين هزينه را 
بايد بپردازد. به دليل هزينه هاي باال، اين خدمات تحت 
پوش بسته هاي خدمتي وزارت بهداشت )طرح تحول 

نظام سالمت( هنوز قرار نگرفته است. 
رييس انجمن حمايت از بيماران سوخته،  بيان كرد: 

ما بيماراني داريم كه مجبور مي ش��وند خانه و زندگي 
خود را بفروش��ند تا هزينه درمان خود را بپردازند. در 
مواردي هزينه بيمارس��تان ب��ه ۳٠٠ ميليون تومان 
هم رس��يده و بيمار ش��غل خود را هم از دس��ت داده 
است. همه اين موارد باعث مي شود آنها فقر اقتصادي 
شديدي پيدا كنند؛ در نتيجه درمان را ادامه نمي دهند. 

 بيمه ها جا خالي مي دهند
جاي خال��ي بيمه ه��ا در پرداخت هزين��ه درمان 
س��وختگي، س��بب ش��د تا برخي نمايندگان مجلس 
نس��بت به اين موضوع واكنش نشان دهند. عباسعلي 
پوربافراني  عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس 

يكي از نمايندگاني است كه خواستار افزايش پوشش 
بيمه يي بيماران س��وانح سوختگي شد. او گفت: »اگر 
در دعوا، درگيري و تصادف، فرد دچار سوختگي شود 
 و مس��تندات الزم را براي ارائه نداش��ته باشد بيمه ها 
زي��ر بار هزينه هاي درمان نمي روند. حمايت هاي بيمه 
در حدي است كه وقتي بيمار به مرحله ترميم پوست 
مي رس��د، بيمه ها اين نوع عمل ه��ا را به عنوان زيبايي 
تلقي مي كنند و دست از حمايت بيمار مي كشند. براي 
بهبود وضعيت اين بيماران بايد پوشش بيمه يي، تعداد 
تخت هاي سوختگي و همچنين بيمارستان هاي سوانح 
سوختگي در كش��ور افزايش يابد.« او افزود: متاسفانه 
بيمارس��تان هاي سوختگي تنها در كالن شهرها وجود 

دارد و استان هاي كوچك و محروم از اين مجموعه هاي 
درماني برخوردار نيس��تند. بيماران سوختگي مناطق 
مح��روم به علت نب��ود مراكز درمان��ي مجهز به اجبار 
بايد به كالن ش��هرها سفر كنند، كه باعث مي شود اين 
اف��راد عالوه بر تحمل هزينه هاي زياد درمان خود بايد 

هزينه هاي مالي زيادي را بابت سفر پرداخت كنند.

 بيمه ها كمترين حمايت را
از بيماران سوختگي دارند

اظه��ارات پوربافراني، در حالي اس��ت كه حس��ن 
قاضي زاده هاش��مي وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي كشور، كه در راس سيستم بهداشت و درمان 
ق��رار دارد، هم از وضعيت بيمه ها براي پرداخت هزينه 
درمان بيماران س��وختگي اظهار نارضايتي مي كند. او 
روز گذش��ته در هفتمين كنگره كش��وري سوختگي، 
درباره اين موضوع گفت: متاس��فم در حوزه پيشگيري 
نتوانس��تيم آن طور كه بايد از دوره دبستان كار كنيم و 
آموزش الزم را بدهيم تا بتوانيم در كاهش بار بيماري ها 
و مصدومان حوادث سوختگي موفق باشيم. تنها راه در 
جهت پيش��گيري از بروز اين قبيل حوادث و س��وانح، 
توجه به نهاده��اي مردمي و س��ازمان هاي مردم نهاد 
است كه با وجود بي مهري بعضي ها و وزارت بهداشت، 
خسته نشدند و مسيري را پيش گرفته اند كه قطعا در 

پيشگيري و درمان اثرگذار است. 
قاضي زاده بيان كرد: نمي خواهم ادعا كنم كار مهمي 
در كش��ور طي ۴ سال گذشته انجام شده، اما در مقايسه 
با قب��ل از نظر تعداد و امكانات كارهايي انجام ش��ده كه 
كم س��ابقه اس��ت. ولي با آنچ��ه بايد انجام ش��ود فاصله 
زيادي داريم و از مس��ووالن حوزه درمان وزارت بهداشت 
مي خواهم هر اختيار و اعتباري وجود دارد، دراختيار مركز 
تحقيقات س��وختگي قرار گيرد. معتقدم با دادن اختيار 
و سياس��ت گذاري و اعتبار و نظ��ارت به مركز تحقيقات 

سوختگي مي توانيم به همه آرزوهاي مان برسيم. 
قاضي زاده هاش��مي افزود: همه درد ما اين است كه 
بيمه ها در حوزه س��وختگي كمترين حمايت را دارند 
و اميدواريم در س��ال آينده اين حجم از دلخوري ها و 
نارضايتي كه تحت مديريت بنده اس��ت وجود نداشته 
باشد و بتوانيم از كمك فكري و همچنين اجرايي شما 

بهره مند شويم. 

طرح هاي ضربتي و متعدد پليس براي موضوعات مختلف كه جزو 
وظايف ذاتي و روتين نيروي انتظامي است، بار ديگر براي دستگيري 
موادفروشان و جمع آوري معتادان اجرايي مي شود؛ طرحي كه پليس 
مي گويد با اجراي آن تهران از حضور موادفروشان پاكسازي مي شود، 
اما احتماال همه جز رييس پليس پايتخت مي دانند كه موضوع مواد 
مخدر پيچيده تر از آن اس��ت كه با اجراي يك طرح ضربتي، حضور 

موادفروشان در تهران »پاكسازي« شود. 
به هر ح��ال ديروز رييس پليس پايتخت از عمليات گس��ترده 
پليس براي دس��تگيري موادفروشان و جمع آوري معتادان متجاهر 
خبر داد و جزئيات آن را تش��ريح كرد. س��ردار حسين رحيمي در 
حاش��يه مرحله جديد طرح برخورد با موادفروش��ان و جمع آوري 
معت��ادان با حض��ور در جمع خبرنگاران گفت: ط��ي روزهاي اخير 
همكاران من در هش��ت مرحله عمليات موفق به انهدام هفت باند 
مواد مخدر ش��ده و در مجموع بيش از يك تن انواع مواد مخدر از 
سوداگران مرگ كشف كردند.  او با بيان اينكه بيش از يك تن مواد 
پيش ساز مواد مخدر صنعتي نيز از قاچاقچيان كشف و ضبط شد، 

ادامه داد: در همين راس��تا ٢٠قاچاقچي عمده نيز از س��وي پليس 
دستگير شدند. همچنين ٥٠٠ كيلوگرم انواع شربت و قرص متادون 
از اين افراد كش��ف وضبط ش��د. رحيمي در ادامه سخنان خود به 
جمع آوري معتادان متجاهر اشاره كرد و گفت: ۸٠٠ معتاد متجاهر 
در عمليات پليس دستگير شده اند. او درباره برخورد با خرده فروشان 
م��واد مخدر نيز تصري��ح كرد: عالوه ب��ر ٢٠ قاچاقچي عمده ٢۳٠ 
خرده فروش مواد مخدر نيز كه عمدتا در پارك ها فعاليت مي كردند، 
دستگير شدند. رييس پليس پايتخت با بيان اينكه ١٥ دستگاه انواع 
خودرو نيز از قاچاقچيان كش��ف و ضبط شد، گفت: قاچاقچيان به 

وسيله اين خودروها اقدام به توزيع موادمخدر مي كردند. 

 جمع آوري 2۰ هزار معتاد متجاهر در 11 ماهه امسال
رحيمي با بيان اينكه همكاران من از ابتداي امسال تا پايان بهمن 
ماه بيش از ٢١ مواد كشف كردند، گفت: همچنين بيش از ٢٠هزار 
معتاد متجاهر نيز جمع آوري و ٧٠ باند عمده مواد مخدر نيز منهدم 
ش��د كه در مقايسه اين آمارها با س��ال قبل از افزايش ١٠درصدي 

كش��فيات و افزايش ٧درصدي قاچاقچيان مواد مخدر حكايت دارد.  
او در پاس��خ به سوالي درباره اينكه به نظر مي رسد، معتادان پس از 
جمع آوري دوباره به سطح خيابان ها باز مي گردند، گفت: به نظرم در 
يك دور اشتباه ايستاده ايم و اين افراد سه ماه به مراكز بازپروري رفته 
و بي��ش از ٩٠ درص��د از آنها به اين چرخه بر مي گردند كه به نظرم 
بايد در اين زمينه فكري جديد بكنيم و پيش��نهاد من اين است كه 
ش��هر و مكاني را براي اين افراد پيش بيني كرده كه بسياري از اين 
افراد كه كارتن خواب هس��تند يا از طرف خانواده ها طرد شده اند به 
اين مكان ها برده ش��ده و نگهداري شوند كه قطعا زمان حضور اين 
افراد در چنين زمان هايي بايد بيش��تر از سه ماه باشد.  او ادامه داد: 
همچنين بايد در اين فضا عالوه بر اين براي اين افراد شغل، فضاي 
بهداش��تي و موقعيت اجتماعي فراهم كنيم و تمام دسترسي ها به 
مواد مخدر بر ايشان از بين برود و چه ايرادي دارد كه دستگاه هايي 
مانند بهزيس��تي، كميته امداد، وزارت بهداش��ت و... دراين زمينه با 
يكديگر همكاري كنند.   فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه 
آنچه گفته شد تنها يك پيشنهاد است كه تنها مطرح كرديم، گفت : 
حتي بس��ياري از خانواده ها مي توانند هزينه فرزندان خود را كه به 
اين مكان ها آورده مي ش��ودند، بپردازن��د.  رحيمي همچين درباره 
دستگيري سرشبكه توزيع كوكايين در تهران گفت: گروهي كه اقدام 

به وارد كردن كوكايين از تركيه به داخل كشور كرده بود با نيم كيلو 
كوكايين دستگير شدند. اين افراد ايراني و ترك بوده و پيش از اين 
نيز سابقه دستگيري داشتند و همان طور كه مي دانيد، كوكايين در 
كش��ور ما توليد نمي شود و از خارج از كشور آن هم به شكل قاچاق 
وارد مي كنن��د. رحيمي درب��اره ورود مواد مخدر به تهران نيز اظهار 
كرد: آمارهاي ما نش��ان مي دهد ورود مواد مخدر به تهران كم شده 
و همچنين م��ا با اقداماتي كه انجام داديم، امني��ت را از معتادان و 

موادفروشان سلب كرده ايم. 

 پلمب 9 انبار مواد محترقه
وي در پاسخ به سوالي درباره اقدامات پليس درباره چهارشنبه سوري 
گفت: ٩ انبار مواد محترقه پلمب شده و اعضاي باندها دستگير شده اند. 
آمار كشفيات ما در اين ايام نسبت به سال قبل افزايش يافت و همكاران 
ما در پليس اماكن تذكر جدي به پاساژهاي مطرح در اين حوزه مي دهند. 
او با اش��اره به هماهنگي ايجاد ش��ده بين پليس و دستگاه قضايي براي 
چهارشنبه سوري امس��ال گفت: قطعا با متخلفان برخورد قاطعي انجام 
مي ش��ود و ما توجه ويژه يي به س��اخت و خريد و ف��روش مواد محترقه 
دست ساز داريم و قطعا اگر واحدي اقدام به عرضه اين مواد كند، پلمب و 

با فروشندگان نيز برخورد مي شود. 

عمليات پليس براي پاكسازي تهران از موادفروش و معتاد

وزير تعاون در نامه يي به معاون اول رييس جمهور به نقايص 
مصوبه جديد مجلس براي بازنشستگي زودهنگام روستاييان در 
اليحه بودجه ٩٧ هش��دار داد و تصويب اين موضوع در شوراي 

نگهبان را فاجعه بار خواند. 
در نام��ه علي ربيعي به اس��حاق جهانگيري با اش��اره به بند 
الحاقي ٢ به تبصره ٧ اليحه بودجه س��ال ١۳٩٧ كل كشور در 
مجلس شوراي اسالمي آمده است: اين مصوبه داراي بار مالي و 
بدون تعيين منابع مالي الزم براي دولت است كه به اين ترتيب 
يا منابع آن بايد از بودجه عمومي تامين ش��ود كه اين امر مغاير 
با اصل ٧٥ قانون اساسي است يا بايد از منابع ساير بيمه شدگان 

برداشت و به مصرف غير برسد كه موجب اضرار به غير و خالف 
اصل ۴٠ و بند ٥ اصل ۴۳ قانون اساسي و نيز خالف حق الناس 
و ش��رع اس��ت. وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي در اين نامه 
خواس��تار مذاكره دولت با ش��وراي نگهبان براي مخالفت با اين 

بند الحاقي شده است. 
نمايندگان مجلس ش��وراي در زم��ان تصويب اليحه بودجه 
س��ال ١۳٩٧ بن��دي را ب��ه تصويب رس��اندند كه براس��اس آن 
»صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير موظف 
است كليه روستايياني را كه حداقل ١٠ سال حق بيمه پرداخت 
كرده اند و به س��ن ٦٠ س��ال رس��يده اند را بازنشسته كرده و به 

اندازه س��نواتي كه حق بيمه پرداخت كرده اند به آنان مستمري 
پرداخت كند. 

در نام��ه علي ربيعي همچنين آمده اس��ت: براس��اس اين 
قان��ون در س��ال آين��ده تعداد بازنشس��تگان صن��دوق بيمه 
اجتماعي كش��اورزان، روس��تاييان و عش��اير از ٥٢ هزار نفر 
ب��ه بي��ش از ١۳٥ هزار نفر افزايش خواه��د يافت كه اين امر 
باعث خواهد شد كه ميزان تعهد عملكردي صندوق از ٢۳٠٠ 
ميليارد ريال س��ال ١۳٩٦ به رقم ٥٠١۴ ميليارد ريال يعني 

٢ برابر افزايش يابد. 
در بخ��ش ديگر اين نامه آمده اس��ت: اگر مصوبه مجلس به 
قانون تبديل شود، كاهش دوران بيمه پردازي از ١٥ به ١٠ سال 
موجب كاه��ش درآمدهاي صندوق و افزاي��ش دوران پرداخت 
مس��تمري و در نتيجه افزايش تعهدات و پرداخت هاي صندوق 

خواهد ش��د كه تاثيرات منفي درآمد- هزينه يي چشمگيري را 
به همراه خواهد داشت. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين 
نامه به اش��اره به محاس��بات »درآمد- تعهد« براي بيمه شدگان 
صندوق بيمه اجتماعي كش��اورزان، روس��تاييان و عشاير گفته 
است با محاسبه سن و مدت زمان بيمه پردازي، ١۳ ماه پرداخت 
حقوق و عيدي، نرخ س��ود س��پرده بلندمدت بانكي اعالم شده 
از س��وي بانك مركزي و بدون هيچ كس��ر هزينه اداري و حق 
الزحمه ه��اي پرداختي س��ال آين��ده اين صن��دوق بايد ٢٧١۴ 
ميليارد ريال مس��تمري پرداخت كند كه ب��ه اين ترتيب بدون 
افزايش هيچ بيمه شده جديدي، منابع اين صندوق تنها مي تواند 
براي ۴ سال پاسخگوي تامين منابع تعهدات ايجاد شده باشد و 
صندوق از س��ال پنجم بايد از ذخيره ساير بيمه شدگان برداشت 

و به حساب افراد مشمول اين مصوبه پرداخت كند. 

مخالفت »وزير رفاه« با مصوبه بازنشستگي روستاييان

وزير كشور با تاكيد بر اينكه نگاه ما به حجاب مجرمانه نيست، 
گفت: موضوع جلسه بعدي شوراي اجتماعي كشور حجاب خواهد 
بود. در اين جلسه دنبال ارائه گزارش هاي تحليلي و علت شناسانه 

در زمينه حجاب هستيم. 
عبدالرضا رحماني فضلي در نود و هشتمين جلسه شوراي اجتماعي 
كشور كه صبح ديروز با موضوع بررسي آخرين وضعيت زنان سرپرست 
خانوار و بررس��ي پيش نويس آيين نامه پيوست اجتماعي برگزار شد، 
اظهار كرد: بايد توجه كنيم كه جامعه ما يك جامعه متدين و علماي ما 
مورد توجه هستند. آنان اخيرا نگراني ها و دغدغه هايي درحوزه حجاب 
داشتند البته اين نگراني همه ما است چون داليل اجتماعي يك جامعه 
متدين بايد طبق آموزه هاي ديني و قوانين مربوط به آن جامعه باشد. 

او ادام��ه داد: در س��ال هاي اخير تحوالت اجتماعي و تغيير در 
س��بك زندگي باعث ايجاد س��رعت در تحوالت مربوط به مظاهر 
اجتماعي به ويژه در حجاب شده است كه ما هم متولي آن هستيم 
و بايد پيش بيني ها و اقدامات الزم و هم ارزيابي و تحليل درست از 
جامعه در اين زمينه داشته باشيم. وزير كشور در ادامه گفت: وزارت 
كشور به اين موضوعات ورود مي كند اما ورود ما به عنوان بخشي از 
دولت ختم مساله محسوب نمي شود و نگاه ما به بحث حجاب يك 
نگاه مجرمانه و جرم انگارانه نيست بلكه از نظر ما حجاب يك مساله 
فرهنگي اس��ت و بايد به آن با حساس��يت پرداخته شود. رحماني 
فضلي با اشاره به تشكيل جلسه شوراي اجتماعي كشور در دو هفته 
آتي اظهار كرد: تقاضا مي كنم در جلسه بعدي به مطالعات دقيقي 
كه پيش از اين روي بحث حجاب انجام شده، پرداخته شود. وزير 
كشور تاكيد كرد: گزارش هاي تحليلي و علت شناسانه و راه حل هاي 
قاب��ل اجرا در اين حوزه بايد ارائه ش��ود. اين راه حل ها لزوما نبايد 
ختم به نيروي انتظامي ش��ود چون اينها براي مواقع اضطرار است 

و نمي توانيم براي هر موضوعي مقابل افراد بايس��تيم. او افزود: در 
چنين موضوعاتي نيروي انتظام��ي و قوه قضاييه به تنهايي كافي 
نيس��ت و در اين موضوعات مردم و مش��اركت مردمي بايد محور 
اصلي قرار گيرد. وزير كش��ور در ادامه اظهار كرد: ٩۴درصد مردم 
ايران متدين و معتقد به حجاب هستند بنابراين بايد بدانيم چطور 

برخورد كنيم كه مظاهر عيني آن جلوه بيشتري داشته باشد. 
رحماني فضلي در ادامه اظهار كرد: بهتر اس��ت در جلس��ات 
ش��وراي اجتماعي به جاي ارائه گزارش اقدامات، به راه حل ها و 
اينكه چه كار بايد بكنيم؛ پرداخته ش��ود. همه اعضا نيز نظرات 
خود را صادقانه و روش��ن در اين زمين��ه اعالم كنند. حتي اگر 
نظرات متفاوت باش��د هم هيچ اشكالي ندارد چون ممكن است 
نظرات متفاوت ما را به راه حل هاي متفاوت برساند. وزير كشور 
در پايان با بيان اينكه موضوع جلس��ه بعدي حجاب خواهد بود، 
تاكيد كرد: موضوع اصلي اين اس��ت كه از حجاب به عنوان يك 

امر ديني حمايت و صيانت كنيم. 

وزير كشور با تاكيد بر اعتقاد 94درصد مردم به حجاب: 

نگاه ما به حجاب مجرمانه نيست
عضو كميسيون كشاورزي مجلس خبر داد: 

تداوم روند صعودي تخريب جنگل
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تاكيد بر لزوم ايجاد انقالبي 
ج��دي براي حفاظت از مراتع و جنگل ها، گفت: در برخي مناطق 

كشور تخريب مراتع و جنگل به رقابت تبديل شده است. 
علي اكبري با يادآوري آغاز هفته منابع طبيعي و روز درختكاري 
با بيان اينكه فرهنگ درختكاري بايد ميان مردم ترويج شود، گفت: 
روز درخت��كاري روزي نمادين بوده و بايد انقالب و حركتي جدي 
براي رجوع همگاني در جهت حفظ و حراس��ت از اين ميراث بين 
نسلي ايجاد ش��ود؛ اين روز بايد جدي گرفته شود و تمامي عموم 

براي كاشت نهال و گسترش فضاي سبز گام بردارند. 
نماينده مردم ش��يراز در مجلس شوراي اس��المي، با انتقاد از 
اينكه در حفظ و نگهداري از درختان، مراتع و جنگل بسيار غفلت 
كرده ايم، افزود: روند صعودي تخريب جنگل ها و مراتع ادامه داشته 
و امروزه جنگل ها به صورت وس��يعي مورد اس��تفاده انسان ها قرار 
گرفته به طوري كه حيات اين اكوسيس��تم به شكل خطرناكي به 

مخاطره افتاده است. 
او ب��ا تاكيد بر لزوم تالش همگاني براي حفظ جنگل و مراتع، 
ادامه داد: زنگ تخريب مراتع بايد به صدا درآيد و فرهنگ س��ازي 
مناس��بي از س��وي رس��انه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما انجام 
شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اينكه در برخي 
مناطق كش��ور تخريب مراتع و جنگل به رقابت تبديل شده است 
و مردم در تخريب آن از هم پيشي مي گيرند، به خانه ملت گفت: 
جلب مش��اركت مردم مهم ترين راهكار حفظ مراتع و جنگل هاي 

كشور است. 
اكبري با انتقاد از اينكه س��رانه فضاي سبز كشور بسيار اندك 
است و بايد افزايش يابد، گفت: زماني كه نظام طبعيت دستخوش 
تغيير مي ش��ود حيات خاك، حيات وحش و مع��اش مردم نيز با 

تهديد مواجه مي ش��ود و بايد تالش كرد كه فضاي س��بز، مراتع و 
جنگل ها به عنوان شاهرگ پايداري خاك در طبيعت حفظ شود. 

نماين��ده مردم ش��يراز در مجلس دهم، ب��ا بيان اينكه طرح 
تنف��س جنگل كاراي��ي الزم براي حفاظت از جن��گل را ندارد، 
اف��زود: مديريت بهره برداري از جنگل بايد در دس��تور كار قرار 
گيرد؛ در كش��وري مانند نيوزيلند كه آب و هوايي مانند شمال 
دارد درخت��ان را قطع و جايي كه الزم باش��د اقدام به كاش��ت 
نهال مي كنند و به اين ش��كل نيس��ت كه بهره برداري از جنگل 
متوقف ش��ود. عضو كميسيون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: همچنين هر ٢٠ سال يك 
بار تم��ام درختان را قطع و جاي آنها نهال مي كارند بنابراين با 
توجه به تقارن آب و هواي ش��مال با برخي كش��ورها نياز است 
از تج��ارب آنها بهره برد در واقع توقف بهره برداري از جنگل به 
معناي تخريب بيش��تر مراتع ب��وده و به هيچ وجه اثرگذار نبوده 

و نتيجه عكس دارد. 
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در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

افزايش 20 درصدي نرخ بليت مترو در سال 97
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

اعضاي ش��وراي ش��هر تهران روز گذشته قيمت 
نهاي��ي بلي��ت مترو را پس از بحث و بررس��ي براي 
س��ال 97 تصويب كردند. ش��ورايي ها با اكثريت آرا 
افزايش 20درصدي قيمت بليت تك سفره از 800 
ب��ه 1000 توم��ان و قيمت بليت مت��روي فرودگاه 
ام��ام خميني)ره( از 6000 توم��ان به 7500تومان 
را تصويب كردند. پارلمان شهري پايتخت همچنين 
براي نخستين  بار براي بليت حومه نرخ جداگانه يي 
تصوي��ب كرد. ت��ا پيش از اين قيم��ت بليت حومه 
همانند بليت تك س��فره 800 تومان بود. ديروز اما 
شوراي شهر به افزايش 46.6درصدي نرخ اين بليت 
راي داد. به اين ترتيب قيمت بليت مترو براي حومه 

تهران از سال آينده 1500تومان خواهد بود. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« محم��د عليخاني، رييس 
كميس��يون حمل و نقل ش��ورا در جريان بررس��ي 
اليح��ه تعيين قيم��ت بليت مترو تهران در س��ال 
97 پيش��نهادهاي اي��ن كميس��يون را مطرح كرد. 
پيشنهاد كميس��يون حمل و نقل مبني بر اين بود 
كه بليت تك س��فره از 800 تومان به 1000تومان 
برس��د. بليت مترو كرج به تهران از 800 تومان به 
2000تومان و بليت مترو فرودگاه امام خميني)ره( 

به 10هزار تومان افزايش يابد. 
عليخاني معتقد اس��ت، مترو ته��ران به صورت 
ماهان��ه 60 ميليارد تومان زي��ان مي دهد و اگر اين 
نرخ ها اصالح ش��ود، بخش��ي از زي��ان يعني حدود 

12ميليارد آن جبران مي شود. 

 انتقاد شديد از نرخ بليت متروي حومه
احمدمسجد جامعي، رييس كميسيون فرهنگي 
ش��ورا با انتقاد از افزاي��ش 150درصدي نرخ بليت 
متروي تهران و حومه گفت: كس��اني كه از متروي 
كرج اس��تفاده مي كنند به دليل مشكالت معيشتي 
در اي��ن مح��دوده زندگي مي كنن��د و اين افزايش 
قيمت قابل دفاع نيس��ت. اين افزايش 150درصدي 
غيرعادي است و اينكه دولت سهم خود را نمي دهد 
يا سياس��ت هاي ترافيكي ما درس��ت نيس��ت نبايد 

منجر به افزايش هزينه شهروندان شود. 
مسجدجامعي با اش��اره به مسافراني كه هر روز 
از ك��رج به ته��ران مي آيند، گفت: اي��ن خدمات به 
ش��هروندان غيرتهراني نيس��ت، اين افراد كس��اني 
هس��تند كه در تهران كار و زندگي مي كنند اما به 
دليل مش��كالت معيشتي در حومه ساكن هستند و 
افزايش پيشنهاد ش��ده، افزايش غيرمتعارفي است 

كه بر معيشت آنها اثر مي گذارد. 
وي ادام��ه داد: اينكه منوريل را احداث مي كنند، 
پولي براي احداث آن مي دهند سپس براي جمع آوري 
آن اتوبان دو طبقه مي س��ازند و در جاي نامناس��ب 
س��رمايه گذاري مي كنند از بي تدبيري تصميم گيران 
اس��ت و اگر اين پول ها صرف س��اخت مترو مي شد، 
وضعي��ت مترو اينگونه نبود. اما اي��ن نرخ ها به هيچ 
 وجه قابل دفاع نيست و پيشنهاد شهرداري نسبت به 
پيشنهاد كميسيون قابل دفاع تر است هر چند همان 

نرخ ها نيز قابليت چانه زدن داشتند و بين بد و بدتر 
آن پيشنهاد قابل دفاع است. 

وي در ادامه صحبت هاي خود پيش��نهاد داد تا 
بليت متروي حومه 25درصد افزايش داش��ته باشد. 
مجي��د فراهاني، ريي��س كميته بودج��ه و نظارت 
ش��وراي شهر از پيشنهاد مسجدجامعي دفاع كرد و 
گفت: چنانچه اين پيش��نهاد راي نياورد، افرادي كه 
از كرج به تهران مي آيند به جاي اس��تفاده از مترو 
از ساير وسايل حمل و نقل استفاده مي كنند و اين 
امر س��بب تشديد بار ترافيكي در صبحگاه و هنگام 

برگشت در شامگاه خواهد شد. 
شركت بهره برداري مترو بايد با كاهش هزينه ها 
اعتبارات خود را جبران كند. در شركت بهره برداري 
مت��رو ح��دود 4هزار نفر ب��ه صورت م��ازاد درحال 
فعاليت هستند و هزينه اين نيروهاي مازاد بر گردن 

شهروندان است. 
به گفته فراهاني، بدترين اتفاق ممكن اين است كه 
قيمت ه��ا افزايش بيابد اما خدمات افزايش پيدا نكند. 
اگ��ر از ابتداي س��ال آينده افزايش قيم��ت ولو اندك 
در هزينه هاي مترو داش��ته باشيم بايد مردم احساس 
كنند، خدمات بهتري دريافت مي كنند. در نهايت اين 
پيشنهاد به تصويب رسيد و بليت مترو تهران و حومه 
به جاي مبلغ پيش��نهادي كميسيون حمل و نقل كه 

2هزار تومان بود 1500تومان تعيين شد. 

 2270 تومان؛ هزينه تمام شده بليت مترو
محسن پورسيدآقايي، معاون شهردار تهران نيز 
توضيحات��ي در اي��ن باره ارائه ك��رد و گفت: هزينه 
تمام ش��ده بليت مترو 2هزار و 270تومان است كه 

يك سوم آن را بايد از مصرف كننده بگيريم با وجود 
آنكه تيم مديريت ش��هري تغيير ك��رده و ما گمان 
مي كرديم، دولت سهم خود را پرداخت مي كند تا به 
حال اين اتفاق نيفتاده و دو س��وم هزينه هاي بليت 

مترو توسط شهرداري پرداخت مي شود. 
پورس��يدآقايي از نتايج نظرسنجي صحبت كرد 
كه در آن 60 درصد ش��ركت كنندگان حاضر بودند، 
هزينه بيش��تري بدهند اما تعداد واگن ها و قطارها 
افزايش پيدا كند. او توضيح بيش��تري ارائه نكرد كه 
اين نظرس��نجي كجا و چگونه برگزار شده و جامعه 
هدف چه كس��اني بوده ان��د. از آنجا ك��ه عموما در 
كش��ور ما مردم به مسووالن بي اعتمادند و از سوي 
ديگر از مشكالت مالي رنج مي برند اين نظرسنجي 

در نوع خود جالب است. 
پورسيدآقايي معتقد است، افرادي كه از كرج به 
تهران مي آيند دو سرويس مي گيرند، يعني از كرج 
به صادقيه و از آنجا وارد قطار درون شهري مي شوند 

بنابراين بايد هزينه بيشتري بپردازند. 
الزم به ذكر است در اليحه شهرداري نرخ بليت 
مت��رو براي فرودگاه ام��ام)ره( 6 هزار تومان بود كه 
كميس��يون اين عدد را به 10ه��زار تومان افزايش 
داده ب��ود اما در نهايت مبلغ 7ه��زار و 500 تومان 

به تصويب رسيد. 

 اقدام عجيب شوراي شهر تهران
از آنجا كه اعضاي شوراي شهر هنوز با روند كار 
شورا آشنا نش��ده اند، روز گذشته در جريان بررسي 
قيمت مت��رو درحالي كه با اكثريت آرا قيمت بليت 
مترو در سال 97 را به تصويب رسانده بودند، بارديگر 

اين مصوبه را تغيير دادند. مصوبه قيمت هاي جديد 
با مخالفت فراهاني و مس��جدجامعي دو عضو شورا 
روبه رو ش��د و با درخواس��ت آنها بار ديگر در مورد 
قيمت ها راي گيري ش��د و اين  بار اعضا قيمت هاي 

متفاوتي را به تصويب رساندند. 

 تخفيف 25 درصدي براي كارت هاي مترو
سيدحس��ن رس��ولي، عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه ش��ورا در جريان بررسي اليحه تعيين قيمت 
بليت متروي تهران در س��ال 1397 س��ه پيشنهاد 
از س��وي كميس��يون ارائه داد كه هر 3 پيشنهاد به 

تصويب رسيد. 
رس��ولي با بيان اينكه انتظار مي رفت اين اليحه 
پيش از ارائه در صحن براي بررس��ي به كميسيون 
برنامه  و بودجه ش��وراي ش��هر ته��ران ارجاع داده 
مي ش��د، اظهار كرد: با اين  حال در هش��تم اسفند 
كميس��يون ب��ه اي��ن اليح��ه ورود ك��رد و ضمن 
موافقت با نظرات كميس��يون عم��ران و حمل ونقل 

پيشنهاد هايي نيز داد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه عرفا دولت موظف اس��ت تا 
يك س��وم يارانه بليت مت��روي را تامين كند، تاكيد 
ك��رد: در اين زمينه دو قانون مصوب وجود دارد كه 
دول��ت را به پرداخت يارانه بليت مترو موظف كرده 
اس��ت. بند 8 قانون هدفمند ك��ردن يارانه مصوب 
س��ال 88 دول��ت را موظف كرده ت��ا از محل منابع 
عمومي به بنگاه ها و س��ازمان هايي مجري همچون 

شهرداري مابه التفاوت يارانه را پرداخت كند. 
نايب رييس كميس��يون برنامه  و بودجه شوراي 
ش��هري تهران ادامه داد: همچنين براس��اس ماده 

90 در قان��ون برنامه چهارم دولت ملزم به پرداخت 
يارانه شده و در سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون 
اساسي اين الزام براي دولت محرز است اما تاكنون 
اق��دام نكرده اس��ت. از اين  رو كميس��يون برنامه  و 
بودجه پيش��نهاد مي كند اي��ن تبصره به اين عنوان 
كه ش��هرداري تهران مكلف است نسبت به پيگيري 
درخصوص وصول حق الس��هم دولت از محل يارانه 
بلي��ت مترو اق��دام كند و گزارش را هر 3س��ال به 

شوراي شهر تهران ارائه كند. 
رس��ولي با بيان اينكه در جلسه مشترك اعضاي 
شوراي ش��هر تهران با معاون رييس به اين موضوع 
نيز پرداخته ش��د، گفت: پيشنهاد دوم ما اين است 
كه زمان اجراي اين اليحه اول ارديبهشت  ماه سال 

97 باشد تا با دولت همزماني داشته باشد. 
وي درباره اقشار و مسافراني كه به  صورت مستمر 
از مترو استفاده مي كنند نيز پيشنهادي را اعالم كرد 
و اف��زود: به  منظور ترويج فرهنگ اس��تفاده از مترو 
و حمايت از اقش��اري كه به  صورت مس��تمر از مترو 
استفاده مي كنند، شركت بهره برداري متروي تهران 
موظف است نس��بت به انتش��ار بليت هاي مدت دار 
مت��رو در مقاطع س��االنه، 6  ماه��ه و فصلي با ارزش 
ريالي مورد نظر متقاضي در محدوده  كف و س��قفي 
كه متضم��ن بهره برداري منصفانه باش��د با تخفيف 

25درصد مازاد بر ساير تخفيفات اقدام كند.«
اين عضو ش��وراي ش��هر ته��ران تصري��ح كرد: 
اميدواريم با اين پيش��نهاد ضريب استفاده از كارت 
بليت از 86 درصد با تمهيداتي به100درصد برسد 
ت��ا هزينه ه��اي ش��ركت بهره برداري مترو كاس��ته 
ش��ود. با اين مصوبه ش��هرونداني كه تردد زيادي با 
مترو دارند با اس��تفاده از كارت مدت دار از تخفيف 
25درص��دي برخ��وردار خواهند ش��د. پيش از اين 
تنها دانش آموزان، دانش��جويان و... از بليت مدت دار 
اس��تفاده مي كردند و مردم ع��ادي از بليت مبلغ دار 
اس��تفاده مي كردن��د و حاال طي اي��ن مصوبه مردم 
ع��ادي نيز مي توانن��د از بليت مدت دار يك س��اله 

استفاده كنند. 

 تصويب جا به  جايي 7۶0 ميليارد تومان
دستور جلسه بعدي شورا جابه جايي 760ميليارد 
تومان در بودجه 96 شهرداري تهران بود كه اعضاي 
شوراي شهر تهران با يك فوريت اين جابه جايي در 

رديف هاي بودجه شهرداري موافقت كردند. 
به گ��زارش »«تع��ادل« حج��ت اهلل ميرزايي در 
جلس��ه علني روز يك ش��نبه پ��س از اعتراض اعضا 
ب��ه دلي��ل عدم حض��ور به صحن ش��ورا آم��د و از 
ي��ك فوريت اليحه جابه جاي��ي 760ميليارد بودجه 

شهرداري با رعايت سقف بودجه دفاع كرد. 
وي با بيان اينكه در دو حوزه عمراني و هزينه يي 
دچار كمبود شده ايم، گفت: با رعايت سقف بودجه 
درخواس��ت جابه جاي��ي 300ميلي��ارد توم��ان در 
ح��وزه پروژه هاي عمران��ي و 450ميليارد تومان در 
رديف هاي هزينه يي را داريم كه اعضاي شورا با اين 

يك فوريت موافقت كردند. 

ساخت پالسكو متوقف شد
مع��اون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران از 
توقف ساخت پالسكو خبر داد و گفت: بايد پيش  پروانه 
حفاري براي كار صادر شود. مهدي حجت در گفت وگو 
با فارس، با اش��اره به اينكه اجراي پروژه ساخت پالسكو 
متوقف شده است،  گفت: سازندگان با دستگاه پيكور در 
حال تخريب ديوار بتني بودند كه اين كار باعث ارتعاش 
در ديوارهاي بازار كويتي ها شد و تعدادي از شيشه هاي 
آنها شكست. معاون شهردار تهران ادامه داد:  در پي اين 
اتفاقات آنها شكايت كردند كه به ساختمان ما لطمه وارد 
مي شود. وي با بيان اينكه فعال كار را متوقف كرده ايم و 
بايد پيش پروانه براي حفاري آن صادر ش��ود، گفت: در 
حال هماهنگي با بنياد مستضعفان در اين زمينه هستيم. 
در سال 1395 ساختمان پالسكو بر اثر آتش سوزي فرو 
ريخت. مسووالن وعده دادند كه اين ساختمان را دوباره 
احداث خواهند كرد. ياري مدير ش��ركت پيمانكار اين 
پروژه گفت: با وجود مش��كالتي جهت صدور مجوز هاي 
قانوني از س��وي برخي مراجع مرتبط كه با رايزني هاي 
گس��ترده در حال مرتفع ش��دن آنها هستيم، عمليات 
خاكبرداري آغاز ش��ده اس��ت. وي با اش��اره به تمركز 
توان بنياد مستضعفان براي اجراي هر چه سريع تر اين 
پروژه، سرعت بخشي به عمليات خاكبرداري را منوط به 
همكاري مالكان سرقفلي ساختمان 5 طبقه براي تخليه 
و تخريب هرچه زودتر س��اختمان اع��الم كرد و گفت: 
خوش��بختانه گروهي از ساكنان س��اختمان پنج طبقه 
ب��ا مجريان پروژه هماهنگي و هم��كاري قابل تقديري 
داشته اند ولي براي جلوگيري از كندي عمليات اجرايي 
اين بخش پروژه نياز به همكاري همه كس��به اس��ت تا 

برنامه زمان بندي پروژه با تاخير و كندي مواجه نشود. 

 تامين ايمني پايتخت
25 سال طول مي كشد

عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران، تكميل 
س��ريع ش��بكه جمع آوري و هدايت آب هاي س��طحي 
ش��هر تهران بدون مش��اركت دول��ت را امري ناممكن 
دانس��ت. به گزارش مهر، زهرا نژادبهرام كه در حاشيه 
بازديد از پروژه س��اماندهي سرشاخه تونل جمع آوري و 
هدايت آب هاي س��طحي 17 شهريور- پيروزي سخن 
مي گفت، با بيان آنكه احتمال وقوع س��يالب همچنان 
يك��ي از مخاط��رات تهديدكننده امنيت ش��هروندان 
به ش��مار مي آيد، تكميل ش��بكه جمع آوري و هدايت 
 آب هاي سطحي ش��هر تهران را نيازمند تكميل شبكه 
700 كيلومتري تونل، كانال و لوله گذاري ذكر و اضافه 
كرد: اجراي اين زيرساخت ها به انضمام تعمير اساسي و 
ساماندهي حدود 200 كيلومتر از طول شبكه موجود، 
نيازمن��د صرف هزينه يي معادل 20هزار ميليارد تومان 
اس��ت و چنانچه دولت در اين زمينه وارد ميدان نشود، 
امكان ندارد مديريت شهري بتواند مشكل ايمني مقابل 
س��يالب را در كوتاه مدت برطرف كند. وي با تاكيد بر 
اينكه مديريت شهري پايتخت در حوزه ايمني شهر يك 
تنه اقدام كرده و ب��ار وظايف ديگر نهادها و ارگان ها را 
به دوش كش��يده اس��ت، افزود: شهر تهران با مساحت 
تقريبي 700 كيلومتر مربع، قواي س��ه گانه كشور را به 
لحاظ موقعيت ساختارهاي اداري و تاسيسات موردنياز 
پوشش داده اما ريالي درقبال اين خدمات دريافت نكرده 
اس��ت. نژادبهرام تامين ايمني ش��هر تهران را نيازمند 
اهتمام ويژه دول��ت و نمايندگان مجلس در تخصيص 
و تامين اعتبارات موردنياز دانست و با بيان آنكه تامين 
ايمني پايتخت با اس��تفاده از بودجه ي��ي كه مديريت 
شهري از محل دريافت عوارض دراختيار دارد 25 سال 
طول مي كش��د، تاكيد كرد نهاد هاي دخيل در اين امر 

بايد هزينه تامين ايمني الزم در تهران را بپردازند.  

تكميل نقشه سه بعدي پايتخت 
تا 2 ماه آينده

ش��هردار ته��ران گف��ت: هم اكن��ون ته��ران داراي 
نقش��ه هاي سه بعدي اس��ت و با كاري كه در طول چند 
ماه اخير انجام ش��ده و ط��ي يكي، دو ماه آينده تكميل 
مي ش��ود. ب��ه گ��زارش مه��ر، محمدعل��ي نجفي طي 
سخناني در همايش »تهران هوشمند« تاكيد كرد: شهر 
هوشمند در برنامه يي كه با تشكيل شوراي شهر جديد 
و مسووليت بنده در ش��هرداري تهران به صورت جدي 
مطرح شده، به عنوان يكي از اصلي ترين محورهاي برنامه 
پنج س��اله سوم مورد هدف قرار مي گيرد اما بايد درنظر 
داشت كه دستيابي به شهر هوشمند مستلزم شرايط و 
اجراي تمهيدات خاصي است؛ شروع اين كار هم نياز به 
يك عزم ملي براي اجراي اين برنامه ها دارد، در غير اين 
صورت ش��هرداري تهران به تنهايي نخواهد توانست از 
عهده اجراي اين مگاپروژه و برنامه وسيع برآيد. به گفته 
نجفي، در ماه هاي گذش��ته شرايط عمومي كشور براي 
حركت به سمت شهر هوشمند مهيا شده و با هماهنگي 
ايجاد شده در شهرداري ها و به خصوص شهرداري تهران 
با دس��تگاه اجراي��ي و قواي مقنن��ه و قضاييه، تعامل و 
گفت وگوي هاي مثبت و وحدت آفريني بين دس��تگاه ها 
انجام ش��ده كه اين امر ش��رايط را براي اجراي اين امر 
به ش��دت مهيا كرده است. نجفي خاطرنشان كرد: البته 
رسيدن به مديريت يكپارچه شهري كار بسيار مشكلي 
اس��ت كه بايد طي يك فرآين��د و به صورت يك برنامه 
دايناميكي موردتوجه قرار گيرد اما بايد اين كار ش��روع 
ش��ود؛ در غي��ر اين ص��ورت بدون داش��تن اطالعات و 
داده هاي يكپارچه و همكاري همه اجزاي شهر، دستيابي 
به شهر هوشمند محقق نمي شود. هم اكنون تهران داراي 
نقش��ه هاي سه بعدي اس��ت و با كاري كه در طول چند 
ماه اخير انجام ش��ده و ط��ي يكي، دو ماه آينده تكميل 
مي شود، تهران تنها شهر ايران خواهد بود كه نقشه هاي 
سه بعدي كاملي براي آن آماده مي شود. اين اقدام پلتفرم 
خوب��ي دراختيار ما مي گذارد تا با ق��رار دادن داده هاي 
دستگاه هاي مختلف روي آن بتوانيم، بخشي از تجزيه و 
تحليل هاي موردنياز براي شهر هوشمند را انجام دهيم تا 
يك سري از خدمات جديد را در اين فاصله زماني كوتاه 
در سال 97 به شهروندان عرضه كنيم. نجفي افزود: بايد 
برنامه هايي براي درگير كردن عموم مردم در پروژه هاي 
ش��هر هوشمند داش��ته باش��يم كه يكي از الزامات اين 
امر، دسترس��ي به اينترنت پرسرعت توسط عامه مردم 
است؛ در اين مس��ير وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
اهتمام دارند تا هر چه زودتر برنامه هاي موردنظر را براي 
دسترس��ي به اينترنت پرس��رعت اجرايي كنند. نجفي 
به موضوع مبارزه با فس��اد و شفاف س��ازي نيز اشاره و 
ابراز كرد: ش��فافيت يك امر »پادفساد« به شمار مي رود 
ك��ه خودش در ذات خودش يك نوع مقابله با فس��اد را 
پرورش داده و توليد مي كند. اين شفافيت به اتكاي شهر 

هوشمند بسيار ميسرتر خواهد بود. 

ايرانشهر

در حال حاضر ساخت مسكن در جهان به مساله يي مهم تبديل 
شده و در آينده تنها كشورهايي كه بتوانند طبق اصول و مقررات 
خانه و مسكن بسازند، از افزايش قيمت ها جلوگيري خواهند كرد. 
به گ��زارش فارس، مجمع جهاني اقتص��اد در جديد ترين گزارش 
خود اعالم كرد: طي 30سال آينده كشورهايي كه سياست ساخت 
مسكن با استانداردهاي الزم را اجرا كنند، خواهند توانست مسائل 
و مشكالت موجود را دور بزنند، از افزايش قيمت ها جلوگيري كنند 

و مواد الزم براي ساخت مسكن  را فراهم كنند. 
دولت ها بايد طراحي ها و مدل هاي پايدار در مس��كن داش��ته 
باش��ند تا طول عمر اس��تفاده از مسكن  بيشتر شود. ميزان انتشار 
كرب��ن را با اس��تفاده از مدل هاي جديد كاه��ش دهند كه در اين 
صورت منابع هم در ساخت مسكن به درستي مديريت خواهد شد. 
هم اكنون بسياري از كش��ورها با دشواري هاي ساخت مسكن 
مواجه هستند و اين به چالش ملي براي اكثر كشورها تبديل شده 
اس��ت. براي بقيه كشورهاي جهان هم به زودي مسكن مساله ساز 
خواهد شد و به مساله چالش زا براي اكثر كشورها و دولت ها تبديل 

خواهد شد. 
در گزارش مجمع جهاني اقتصاد آمده است: تا پايان قرن حاضر 

به جمعيت جهان 3.6ميليارد نفر ديگر اضافه خواهد شد. 
بر اس��اس اعالم سازمان ملل متحد احتماال جمعيت جهان تا 
سال 2100 از 11.2ميليارد نفر مي گذرد، اين جمعيت رو به فزون، 
نياز به تامين زيرساخت ها و توسعه است كه فشار براي استفاده از 

منابع را به شدت افزايش خواهد داد. 
براي اين ميزان جمعيت نياز اس��ت تا 7برابر جمعيت اتحاديه 
اروپا تامين نياز ش��ود. در ح��ال حاضر جمعيت جهان 45ميليون 
نفر در سال افزايش مي يابد كه بيشترين و اساسي ترين نياز آنها در 

آينده مسكن خواهد بود. 

 وضعيت ساخت مسكن بايد تغيير كند 
هم اكنون سرانه اس��تفاده از مسكن در كشورها متفاوت است. 
براس��اس اعالم س��ازمان ملل متحد طي 50 س��ال اخير، سرانه 
اس��تفاده از مسكن بسيار كاهش يافته است، يعني طي اين مدت 
تعداد اعضاي خانواري كه از يك مسكن استفاده مي كنند كم شده 
اس��ت، به طور مثال در فرانس��ه ميانگين افرادي كه از يك مسكن 
اس��تفاده مي كنند از س��ال 1968 تاكن��ون از 3.1 نفر به ازاي هر 
مس��كن به 2.3 نفر در س��ال 2011كاهش يافته است. در همين 
دوره زمان��ي ن��رخ باروري زنان هم از 2.6 ب��ه 2 تولد براي هر زن 

افت كرده است. 
در كنيا ميانگين سرانه افرادي كه از مسكن استفاده مي كنند از 
5.3 در س��ال 1969 به 4 نفر در سال 2014 رسيده، در كنار اين 
مس��اله ميزان باروري هم از 8.1 به 4.4 تولد براي هر زن كاهش 
يافته اس��ت.  از سوي ديگر افزايش روزافزون سالخوردگي به ويژه 
در كشورهاي توسعه يافته نياز به مراقبت هاي آينده را افزايش داده 
است. مفهوم آن اين است كه مردم مجبور خواهند بود در خانه هاي 
خود براي زمان طوالني به س��ر ببرند، يعني مسكن در سال هاي 

آينده مساله حياتي و اساسي خواهد بود. 

آمارهايي كه توسط نشنال ركورد درباره اسكاتلند منتشر شده 
حاكي از اين اس��ت كه نيازهاي آينده افراد بسيار سريع تر از رشد 
جمعيت پيش خواهد رفت، يعني فاصله بين نياز جامعه در مقابل 
رش��د جمعيت بيشتر خواهد شد. تا س��ال 2037 رشد جمعيت 
اس��كاتلند حدود 9درصد خواهد ش��د، در حال��ي كه پيش بيني 

مي شود نيازخانوارها 17درصد افزايش خواهد يافت. 
همچنين در انگليس تا سال 2041 جمعيت 16 درصد رشد 
خواهد كرد. در حالي كه نياز خانوارها رش��د 23 درصدي خواهد 
داش��ت و ش��كاف 7درصدي بين تقاضا و رش��د جمعيت شكل 

خواهد گرفت. 
همچن��ان كه عمر افراد طوالني تر مي ش��ود، خانوارهاي يك و 
2نفره بيشتر مي شود. در س��ال 2014 وب سايت »سيتي لب« به 

شرايط و دشواري هاي اين مساله كامل اشاره كرده است. 
همچنان كه كش��ورهاي در حال توس��عه همانند كش��ورهاي 
توس��عه يافته رشد و توس��عه مي يابند و به استانداردهاي زندگي 
مي رسند و طول عمرشان بيشتر مي شود، سرانه استفاده از خانه ها 
هم كاهش خواهد يافت و تقاضاي بيشتري را طلب خواهند كرد. 
بنابراين طي 80سال آينده نياز مسكن نسبت به رشد جامعه 7 تا 

8 درصد پيشي خواهد گرفت. 
در حال حاضر و همچنين در آينده تقاضا براي ايجاد مس��كن 
جديد دولت ها را تحت فش��ار قرار خواهد داد تا اقدام به ابتكارات 
و نوآوري هاي جديد داش��ته باش��ند تا اينكه بتوانند ميزان عرضه 

مسكن را نسبت به تقاضا افزايش دهند. 

 مدل هاي پايدار و طول عمر مسكن
در نوامبر 2017 موسس��ه اس��تراتژي صنايع انگلس��تان روي 
زيرس��اخت هاي الزم در  آينده متمركز ش��د. اين بخش طي دهه 
گذش��ته به س��رعت روي بازارهاي جديد در ح��وزه مراقبت هاي 
پزش��كي تعليم و تربيت و ساختمان هاي تجاري كار كرد اما الزم 
است براي رفع موانع و مشكالت در سال هاي آتي به سرعت روي 

مساله مسكن كار شود. 
مجمع جهاني اقتصاد در گزارش خود تاكيد مي كند: اين مساله 
كه براي تامين تقاضاي آينده در جهان نياز به س��اخت 2ميليارد 
مس��كن جديد اس��ت، صراحتا به اين نكته هم اشاره مي كند كه 
بايد كش��ورها براي تامين منابع آن ت��الش كنند. دولت هايي كه 
به طراحي ها و مدل هاي پايدار در مس��كن تاكيد مي كنند، باعث 
مي ش��وند تا طول عمر اس��تفاده از مسكن در آينده بيشتر شود و 
ميزان انتش��ار كربن در اين مدل هاي جديد كاهش خواهد يافت 
و مديريت منابع در اين كشورها به نحو صحيح انجام خواهد شد. 

طي 30س��ال آينده تنها كشورهايي كه بتوانند از سياست ها و 
مقررات صحيح ساخت مسكن استفاده كنند، خواهند توانست از 
افزايش قيمت و نيز مشكالت تامين منابع ساخت مسكن جلوگيري 
كنند. براي بس��ياري از كشورها در حال حاضر ساخت مسكن به 
حد كافي به س��وژه داغي تبديل شده و محل بحث و چالش بين 
كشورهاست و به زودي همه كشورها تحت فشار مشكالت مسكن 

قرار خواهند گرفت. 

مجمع جهاني اقتصاد پيش بيني كرد

جهان تا ۸0 سال آينده به 2 ميليارد مسكن نياز دارد
دو هفته از س��قوط هواپيماي ATR 72 ش��ركت آسمان در 
كوه دنا مي گذرد و هر دو جعبه س��ياه اي��ن هواپيما طي روزهاي 
اخير )عصر ش��نبه و صبح يك شنبه( توسط امدادگران هالل احمر 
و كوهنوردان ارتش پيدا ش��ده و به ستاد مديريت سانحه سقوط 
هواپيما واقع در استانداري كهگيلويه وبويراحمد منتقل شده است. 
پيش از پيدا ش��دن جعبه سياه ATR اظهارات ضد و نقيضي 
درباره يافتن اين جعبه و نحوه انتقال آن ازسوي مسووالن حاضر در 
منطقه دنا، مطرح شد، ضمن اينكه بالتكليفي سازمان هواپيمايي 
كشور در اطالع رساني و تاييد و تكذيب اخبار مربوط به اين سانحه 
با يافتن جعبه س��ياه ATR به اوج خود رسيد. درحالي كه عصر 
شنبه معاون استاندار كهگيلويه وبويراحمد و تعدادي از نمايندگان 
مجلس پيدا ش��دن جعبه س��ياه اين هواپيما را تاييد كردند اين 
س��ازمان روز يك ش��نبه از يافتن اين جعبه س��ياه خبر داده و آن 
را تاييد كرد و مدير روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
درباره تاخير در اطالع رساني در اين زمينه گفت: به دنبال پيدا شدن 
قطعاتي از هواپيماي سقوط كرده از سوي گروه هاي كوهنورد اعزام 
شده به منطقه حدس هايي درباره پيدا شدن جعبه سياه زده شد اما 
تا زمان تاييد نشدن آن به طور رسمي از سوي كارشناسان، سازمان 

هواپيمايي كشوري اين موضوع را تاييد نكرد. 

 درگيري شد يا نشد؟
يكي از ابهامات مطرح شده پس از يافتن جعبه سياه هواپيماي 
ATR مربوط به درگيري ميان دو گروه براي دريافت جعبه سياه 
اي��ن هواپيما ب��ود و درحالي كه يكي از اعضاي كميس��يون اصل 
90 مجل��س اعالم كرده بود كه درگيري به وجود آمده، س��ازمان 

هواپيمايي كشوري اين موضوع را تكذيب كرد. 
به��رام پارس��ايي از اعم��ال فش��ار گروه��ي ب��ه اس��تانداري 
كهگيلويه وبويراحم��د ب��راي ممانع��ت از واگ��ذاري جعبه س��ياه 
هواپيماي تهران-ياس��وج به دادس��تاني دنا خبر داد و گفت: اين 
افراد مي خواستند پيش از رويت دادستاني، جعبه سياه را به تهران 

منتقل كنند. 
پارسايي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: گروهي سعي داشتند 
ب��ه اس��تانداري كهگيلويه وبويراحمد اعمال فش��ار كنند تا جعبه 
سياه از مسير دادستاني دنا منتقل نشود و اين مساله به درگيري 
فيزيكي هم منجر ش��د. با اين حال، رضا جعف��رزاده مدير روابط 
عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در پاسخ به ايسنا، اين موضوع 
را تكذيب كرد و گفت: نمايندگان اين سازمان حين دريافت جعبه 
س��ياه با دادس��تاني همكاري ه��اي الزم را به عم��ل آورده و هيچ 

درگيري و مشكلي در اين زمينه به وجود نيامده است. 

 جعبه سياه سالم مانده يا نه؟
از ديگر ابهامات مطرح ش��ده پس از يافتن جعبه س��ياه درباره 
س��الم ماندن اطالعات اين جعبه اس��ت. در شرايطي كه مديركل 
نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي از سالم بودن جعبه 
سياه ATR سخن گفته، رييس كميسيون سانحه از صدمه ديدن 

اين قطعه به دليل نفوذ برف در آن خبر داده است. 

پ��س از يافتن جعبه س��ياه مديركل دفتر نظ��ارت بر عمليات 
هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كش��وري در واكنش��ي اعالم كرد، 
وضعيت ظاهري اين دو جعبه س��ياه نشان مي دهد مشكلي براي 

آنها از نظر فني پيش نيامده است. 
محمدس��عيد شريفي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه جعبه 
س��ياه هواپيماي ATR سانحه ديده ش��امل FDR و CVR در 
كهگيلويه وبويراحمد تحويل نماينده سازمان هواپيمايي شد، گفت: 

جعبه سياه با نخستين پرواز به تهران منتقل مي شود. 
او در تش��ريح آخرين جزئيات تحويل جعبه  س��ياه هواپيماي 
 ATR اظهار ك��رد: جعبه س��ياه هواپيماي ATR س��انحه ديده
سانحه ديده شامل FDR و CVR در استان كهگيلويه وبويراحمد 
تحويل نماينده سازمان هواپيمايي )رييس كميته بررسي سانحه 

ATR( شد. 
مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي 
اظهار كرد: كميسيون بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري 
صالحيت رسيدگي به مس��تندات حادثه و تعيين علت سانحه را 
دارد. شرفي با اشاره به انتقال قطعات پيكرهاي جان باختگان  ادامه 
 ATR داد: سازمان پزشكي قانوني يكي، دو روز پس از وقوع سانحه
از بازماندگان جانباختگان اين سانحه آزمايش هاي DNA را انجام 

داد كه با بقاياي پيكرها مطابقت داده مي شود. 
مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي 
افزود: ما نمي دانيم كه اين بقاياي پيكرهايي كه به پايين آورده شده 
 DNA است، مربوط به چند مسافر است، بلكه بايد با آزمايش هاي

سازمان پزشكي قانوني مشخص شود. 
 اما حسن رضايي فر رييس كميسيون سانحه سقوط هواپيماي 
تهران-ياسوج اعالم كرد به دليل باقي مانده جعبه سياه هواپيما به 
مدت دو هفته زير برف ها، احتمال خرابي قطعات الكترونيكي آن 
وجود دارد كه سبب شده نتوانيم به طور مستقيم به اطالعات جعبه 
سياه دسترسي مستقيم داشته باشيم. رضايي فر گفت: البته احتمال 
پاك ش��دن اطالعات جعبه س��ياه وجود ندارد. رييس كميسيون 
بررسي سانحه هواپيماي ياسوج اعالم كرد: جعبه سياه اين هواپيما 
صبح يك ش��نبه موردتاييد نهايي قرار گرفت��ه و براي طي كردن 
تش��ريفات قانوني به مقامات قضايي اس��تان كهگيلويه وبويراحمد 
تحويل شده است. به گفته او، ابتدا اطالعات اين جعبه روي دستگاه 
جديد ق��رار خواهد گرفت و پس از آن بازخواني اطالعات رس��ما 
كليد خواهد خورد. رييس كميس��يون بررس��ي سانحه هواپيماي 
ياس��وج درباره تش��ريفات قانوني آغاز به كار روي جعبه سياه نيز 
گف��ت: باتوجه به اينك��ه پرونده ابعاد قضايي ه��م دارد، ابتدا بايد 
مقامات قضايي تش��ريفات قانوني آن را نهايي كنند و سپس براي 
ارزيابي اطالعات جعبه سياه دراختيار سازمان هواپيمايي كشوري 
قرار گيرد. رضايي فر درباره زمان تخميني نهايي ش��دن بازخواني 
اطالعات هم گفت: باتوجه به شرايطي كه در جعبه سياه حكمفرما 
بوده، نمي توان انتظار داشت كه بتوان در حال حاضر زمان دقيقي 
را براي نهايي شدن بازخواني اطالعات درنظر گرفت اما تمام تالش 
ما اين اس��ت كه در كوتاه ترين زمان ممك��ن، اين اطالعات مورد 

ارزيابي دقيق قرار گيرد. 

ابهام هاي سقوط هواپيماي ATR  پايان مي يابد؟

تكذيب درگيري بر سر جعبه سياه پرواز  تهران-ياسوج
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صنعت، معدن و جتارت14
 مناطق آزاد

ايستگاه جذب سرمايه 
پايگاه خبري اتاق ايران  مش��اور رييس جمهور 
و دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي، 
اين مناطق را مهم ترين و قوي ترين پش��توانه جذب 
سرمايه گذار در كشور دانست و گفت: مناطق آزاد اين 
روزها به يك موضوع مهم و جدي در كش��ور تبديل 
ش��ده اند و اين موضوع مس��ووليت آنان را سنگين تر 
مي كند. مرتضي بانك روز گذشته در نشست شوراي 
هماهنگ��ي مديران روابط عمومي دبيرخانه ش��ورا و 
س��ازمان هاي مناطق آزاد كشور كه در تهران برگزار 
ش��د با بيان اينكه در صورت تصويب مجلس شوراي 
اس��امي، تعداد مناط��ق آزاد ب��ه ۱۵منطقه خواهد 
رس��يد، افزود: چنانچه بتوانيم برداش��ت هماهنگ از 
مناط��ق آزاد ميان مردم و مس��ووالن ايجاد كنيم به 

موفقيت مطلوبي رسيده ايم. 
او با اش��اره به باال بودن انتظ��ارات از مناطق آزاد 
كش��ور گفت: براي پاسخگويي به انتظارات و توقعات 
از مناطق آزاد باي��د با برنامه و طرح هاي همگرا وارد 
عمل شويم. مشاور رييس جمهور با بيان اينكه امروزه 
فعاليت اس��تارت آپ ها و اقتصاد متكي به آن در دنيا 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت، افزود: استارت آپ هايي 
موف��ق هس��تند ك��ه بتوانند ب��ا برق��راري ارتباط با 

مخاطب، خدمات خود را به آنان معرفي كنند. 
 بانك در ادامه س��خنان خود س��رمايه گذاران را 
مهم ترين س��رمايه بيروني مناطق آزاد خواند و افزود: 
متاس��فانه مناطق آزاد با هجمه هاي بس��ياري مواجه 
اس��ت كه با اج��راي طرح هاي هماهن��گ مي توان با 
مخاطبان مناطق، مسائل و مشكات را برطرف كرد. 
او دس��تيابي به راهكارهاي جذب سرمايه گذاران در 
سازمان هاي مناطق آزاد را اصلي ترين وظايف روابط 
عمومي ه��ا دانس��ت و افزود: مخاطب ام��روز مناطق 
آزاد امنيت، ارتباط س��ريع، تس��هيات، پنجره واحد 
خدمات��ي و پيوند ارتباطي ق��وي مي خواهد كه بايد 
به اين نيازها رس��يدگي شود. مش��اور رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه س��ازمان هاي مناط��ق آزاد بايد در 
مس��يري حركت كنند كه بتوانند اعتماد دولتمردان، 
نماين��دگان مجلس و مس��ووالن عاليرتبه كش��ور را 
جلب كنند، گفت: مناطق آزاد كشور از دوره تامين و 
تكميل زيرس��اخت ها درحال عبورند و بايد مشاركت 
هم��ه مخاطب��ان مس��تقيم و غيرمس��تقيم را براي 

رسيدن به توسعه جلب كنند. 

 اعالم شرايط سود انصراف
از خريد خودرو

ب��ه  بيش��تر  اطاع رس��اني  ه��دف  ب��ا  ش�اتا 
مصرف كنن��دگان از حقوق متعلق��ه در خريد خودرو 
و پيش��گيري از بروز مس��ائل و مشكات پيش روي 
آنها، اطاعيه يي در 8 بند منتش��ر شد كه در بند اول 
آن اعام ش��ده كه پيش فروش خ��ودرو تنها با مجوز 
معاونت امور صناي��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجاز اس��ت. رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان با اعام اين موضوع گفت: به استناد 
قان��ون حمايت از حق��وق مصرف كنن��دگان خودرو 
مص��وب 86.3.23 مجلس ش��وراي اس��امي و مفاد 
آيين نام��ه اجرايي آن در م��ورخ 28فروردين ۱39۵ 
هيات وزي��ران، پيش فروش خودرو صرفا پس از اخذ 
مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت واجد 
ضمانت بوده و ميسر است. محمود نوابي با بيان اينكه 
ليست شركت هاي داراي مجوز پيش فروش خودرو از 
طريق سامانه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
آدرس www.mimt.gov.ir و س��ازمان حماي��ت 
www. مصرف كنندگان و توليدكنندگان به نش��اني
cppo.ir قابل دسترس��ي است، افزود: براساس مفاد 
من��درج در جدول ذي��ل م��اده)4( آيين نامه اجرايي 
قان��ون حماي��ت از حقوق مصرف كنن��دگان خودرو، 
قيم��ت خودرو در روش فروش ف��وري در زمان عقد 
ق��رارداد قطعي بوده و زم��ان تحويل خودرو حداكثر 
30روز پس از عقد قرارداد اس��ت. نوابي با اش��اره به 
اينك��ه ميزان خس��ارت در عدم تحوي��ل خودرو در 
قرارداد فروش فوري مع��ادل 2.۵درصد ماهانه و در 
قرارداد پيش فروش خودرو معادل س��ود مشاركت به 
عاوه يك درصد ماهانه اس��ت، تصريح كرد: حداكثر 
ن��رخ س��ود مش��اركت در قرارداده��اي پيش فروش 
معادل ۱8درصد و حداقل معادل نرخ س��ود س��پرده 
نظام بانكي كش��ور است. به گفته او، در صورت اعام 
انص��راف خري��دار از خري��د خودرو يك م��اه پس از 
عقد قرارداد، س��ود انصراف ب��ر مبناي جدول مرتبط 
در آيين نام��ه ب��ه ماخ��ذ حداكثر 3درص��د كمتر از 
نرخ س��ود دوران مشاركت، محاس��به و عرضه كننده 
خودرو موظف به پرداخت مبلغ مذكور حداكثر ظرف 
م��دت 20روز به خريدار اس��ت. نوابي ب��ا بيان اينكه 
ش��ركت هايي مجاز به ارائه تسهيات ليزينگ خودرو 
هستند كه نام آنها در ليست شركت هاي داراي مجوز 
در سامانه بانك مركزي به نشاني www.cbi.ir درج 
شده باش��د، افزود: كليه خريداران خودرو مي توانند، 
ش��كواييه هاي مرتبط ب��ا خدمات ف��روش يا پس از 
ف��روش خود را از طريق تلف��ن ۱24 پيگيري كنند. 
از آن س��و، نواب��ي در گفت وگو با ايس��نا درخصوص 
اينك��ه برخي واحدهاي صنفي تقريبا هر ماه در صدر 
گزارش ش��كايات س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان ق��رار دارند، گفت: براس��اس نص 
صريح قانون كه مصوب س��ال ۱382 مجلس اس��ت، 
مس��ووليت نظارت ب��ر اصناف به خود ات��اق اصناف 
واگذار ش��ده و عما اين اتاق اصناف اس��ت كه بايد 
پاس��خگوي تخلفات صنفي باشد و حتي بايد توضيح 
دهد كه چرا از بيش از 3ميليون واحد صنفي كه زير 
نظ��رش دارد بايد ۷00هزار واحد هم بدون پروانه به 
فعالي��ت خود ادامه دهن��د؟! او درخصوص راه اندازي 
س��امانه جام��ع فروش گف��ت: در ايران زيرس��اخت 
راه اندازي س��امانه جامع فروش را نداريم كه براساس 
آن بت��وان ب��ر نحوه ف��روش كااله��ا، نظارت هاي در 
چارچوب داش��ت؛ به طوري كه در برخي كش��ورها 
مانند آرژانتين مش��اهده مي كنيم ك��ه 23هزار قلم 
كاال در س��امانه فروش قرار دارند كه براي آنها سقف 
قيمت در نظر گرفته ش��ده و مغازه داران در صورتي 
كه دريافتي شان بيش از آن سقف تعيين شده باشد، 
نمي توانن��د فروش خود را فاكت��ور كنند. نوابي يكي 
از راهكاره��اي اساس��ي بهبود فضاي ف��روش كاال را 
افزايش نقش مردمي در نظارت ها دانست و بر پررنگ 
ش��دن نقش انجمن هاي حمايت از مصرف كنندگان 
تاكيد كرد و الزم دانس��ت تا سازوكار مناسب تامين 

مالي آنها در سياست گذاري ها ديده شود.

اخبار

در »همايش بزرگداشت روز ملي آب« در اتاق ايران مطرح شد 

مرز ورشكستگي آبي 

»ستاد ملي رفع موانع واحدهاي توليدي« تشكيل مي شود

رونق توليد در تنگناي بروكراسي
تعادل   

دولتمردان حسن روحاني به ويژه متوليان صنعتي 
در س��ال هاي اخي��ر بر حل مش��كل بخ��ش توليد و 
برداش��تن موانع از پيش روي فعاالن بخش خصوصي 
و توليدكنندگان تاكيد كرده اند. در اين زمينه اقدامات 
حمايتي از جمله تدوين »قانون رفع موانع توليد« نيز 
در دس��تور كار قرار گرفته است. اما از آن سو همچنان 
فعاالن بخش خصوصي نس��بت ب��ه وضعيت موجود 
گله مند هس��تند. در اين ميان وزي��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت هم چندي پيش از شناس��ايي »بنگاه هاي 
اقتصادي مش��كل دار و بحراني« خبر داده بود و حال 
قوه مقننه هم دس��ت به كار ايجاد نهادي جديد براي 
رونق بخش��يدن به صنعت و رف��ع موانع بخش توليد 
ش��ده است. به طوري كه »س��تاد ملي تسهيل و رفع 
موانع واحدهاي توليدي« نام اين نهاد جديد اس��ت، 
نهادي كه نش��ان مي دهد، رفع مشكل در اين بخش 
بيش از آنكه در قالب ضمانت اجرايي ديده ش��ود، در 

پيچ و خم بروكراسي اداري گم شده است. 

 قانوني براي جان بخشيدن به صنعت
نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي مقرر كردند، 
ستاد ملي تس��هيل و رفع موانع واحدهاي توليدي به 

رياس��ت وزير صنعت، معدن و تجارت تشكيل شود. 
در جلسه علني روز يك شنبه مجلس شوراي اسامي 
بررس��ي طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور در دستور كار 
صحن علني مجلس قرار گرفت. نمايندگان با تصويب 
م��اده واحده اين طرح مقرر كردن��د مواد 6۱ و 62 به 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور مصوب س��ال 94 با اصاحات بعدي آن الحاق 
ش��ود. با الحاق ماده 6۱ به اين قانون مقرر ش��د براي 
بررس��ي و حل و فصل مشكات واحدهاي توليدي به 
دولت اجازه داده شود نسبت به ايجاد كارگروه تسهيل 
و رفع موانع توليد به رياست استاندار در استان ها اقدام 
كند. اعضاي ثابت و غيرثابت متش��كل از نمايندگان 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط و بخش هاي غيردولتي 
در اين كارگروه، وظايف و اختيارات آن در آيين نامه يي 
كه ظرف دو ماه از تاريخ اباغ اين قانون توس��ط وزير 
صنعت، معدن و تجارت تهيه مي ش��ود و پس از تاييد 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي به تصويب 
هيات وزيران مي رس��د، تعيين مي شود. طبق تبصره 
اين ماده مقرر شد، كارگروه هاي استاني مذكور تحت 
نظارت و س��اماندهي )ستاد ملي تسهيل و رفع موانع 
واحدهاي توليدي( به رياس��ت وزير صنعت، معدن و 

تج��ارت انجام وظيفه كنند. كارگروه ها و س��تاد ملي 
مذكور بايد از امكانات و نيروهاي انس��اني موجود در 
دستگاه هاي اجرايي اس��تفاده كنند و به هيچ عنوان 

تشكيات جديدي ايجاد نكنند. 
همچنين با الحاق م��اده 62 به اين قانون بانك ها 
و موسس��ات اعتباري و صندوق هاي حمايتي موظف 
شدند با تسهيات يا موارد امهال مصوب در كارگروه 
تسهيل، حداكثر ظرف يك ماه موافقت كنند يا داليل 
مخالفت خ��ود را همراه مس��تندات مربوط به هيات 
موضوع تبصره اين ماده تسليم كنند. بر اساس تبصره 
اين ماده، رييس كل بانك مركزي موظف شد پس از 
مش��ورت با استاندار هياتي متشكل از خبرگان بانكي 
و اقتصادي در هر اس��تان تش��كيل ده��د؛ اين هيات 
موظف است داليل و مستندات بانك ها براي استنكاف 
از پرداخت تس��هيات مورد نظر كارگروه تس��هيل را 
بررس��ي و درب��اره آن اظهارنظر كن��د. در صورتي كه 
داليل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيات مورد 
نظر، مورد تاييد هيات موضوع اين تبصره قرار نگيرد، 
بانك موظف است تسهيات مورد نظر را به متقاضي 
پرداخت كن��د. عدم تمكين بانك، تخلف از دس��تور 
بانك مركزي تلقي و اي��ن موضوع به هيات انتظامي 
بانك مركزي ارجاع مي ش��ود.  عاوه بر اين با تصويب 
پيشنهاد عبدالرضا مصري نماينده كرمانشاه در مجلس 
شوراي اسامي، ماده ديگري به اين طرح الحاق شد. 
طبق اين ماده مقرر ش��د، كليه اش��خاص حقيقي و 
حقوقي كه از امتيازات كارگروه تس��هيل و رفع موانع 
توليد به دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده اند، 
حق خريد تمام يا بخشي از شركت هاي قابل واگذاري 

سازمان خصوصي سازي را ندارند. بر اساس تبصره اين 
ماده، اعام ش��د خريد ۱00درصد نقدي شركت هاي 
قابل واگذاري توس��ط اين اشخاص حقيقي و حقوقي 

بامانع است. 

 طرحي كه هر روز از نو اجرا مي شود
ايجاد نهادهاي جديد براي گشودن گره هاي بخش 
صنعت اما قبا هم آزموده ش��ده و بس��ياري از فعاالن 
اقتصادي معتقدند مشكل نه در نبود اين نهادها كه در 
نبود ضمانت اجرايي براي فعاليت آنهاست. پيش از اين 
در آبان ماه سال جاري، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از شناسايي »بنگاه هاي اقتصادي مشكل دار و بحراني« 
خبر داده بود. متولي دستگاه صنعتي كشور با بيان اين 
مطلب از تشكيل كميسيوني براي شناسايي واحدهاي 
توليدي بحراني و مهم ترين چالش ها و موانع پيش روي 
توليد خبر داده بود. وزير صنعت، معدن و تجارت فرآيند 
اجرايي اين كار را مس��تلزم سه مرحله اعام كرده بود. 
فاز نخس��ت از نگاه او، ارائه تصويري روشن از وضعيت 
توليد و بازار واحدهاي توليدي و صنعتي اس��ت. در فاز 
دوم باي��د عواملي كه به ركود ب��ازار دامن مي زند و به 
تعطيلي برخي واحدهاي توليدي مي انجامد، شناسايي 
ش��وند. عاوه بر شناس��ايي عوامل بحران زا در توليد و 
صنعت، در گام سوم بايد اقدامات كليدي مثل مديريت 
واردات در دس��تور كار قرار گيرد. با اين حال اين سوال 
نيز قابل طرح است كه آيا اجرايي شدن چنين طرحي 
مي تواند كليد حل بحران بنگاه ها باشد يا خير. اين در 
حالي اس��ت كه حتي در همان زم��ان، برخي فعاالن 
اقتصادي در نقد ش��كل گيري اين كميس��يون، آن را 

ي��ك اقدام هزينه بر مي دانس��تند كه قب��ا نيز آزموده 
شده است، چراكه آنها معتقدند بحران ها قبا شناسايي 
ش��ده اما عزمي براي حل آنها وجود نداش��ته است. از 
اين رو توصيه ش��ان به وزير صنعت اين بود كه به جاي 
شناسايي بحران ها و ايجاد ساختار جديد به دنبال حل 
بحران ها باش��د.  محس��ن جال پور رييس سابق اتاق 
ايران در همان زمان درباره پيش��نهاد متولي دس��تگاه 
صنعتي كش��ور براي ايجاد يك نه��اد جديد براي رفع 
مش��كات توليد به »تعادل« گفته بود: دولتمردان به 
دنبال شكل گيري كميسيون حل بحران در حوزه توليد 
هستند؛ اين در ش��رايطي است كه بايد اين پرسش را 
مطرح كرد كه آيا بحران جز آن چيزي است كه همواره 
كنشگران اقتصادي مطرح مي كنند؟ محسن جال پور 
با طرح اين پرسش مي افزايد: چالش ها و بحران هايي كه 
طي اين س��ال ها بخش توليد و صنعت را گرفتار كرده، 
كاما مشخص است. اما اين در شرايطي است كه برنامه  
و عزمي جدي براي حل آنها از سوي دولتمردان ديده 
نمي ش��ود. او مي افزايد: بخش خصوصي و تشكل هاي 
زيرمجموع��ه آن بارها به عنوان ب��ازوي كمكي دولت 
در اين زمينه تشكيل جلسه دادند و مشكات را احصا 
كردند اما گوش ش��نوايي براي حل آنها وجود نداشته 
اس��ت. جال پور ضمن رد صريح پيشنهاد وزير صنعت 
مبني بر شكل گيري كميسيون شناسايي بحران ها در 
ح��وزه توليد، آن را اقدامي هزينه ب��ر و زمانبر مي داند. 
از اي��ن رو به گفته اين فعال بخش خصوصي، متوليان 
صنعتي بايد تمام وقتشان را روي حل بحران متمركز 
كنند؛ ب��ه عبارتي ديگر به دنب��ال كليد حل بحران ها 

باشند نه شناسايي آن. 

تعادل   
»م��رز بح��ران كم آب��ي در كش��ور را رد و به مرز 
ورشكس��تگي رس��يده ايم.« اين موضوعي بود كه روز 
گذش��ته در همايش بزرگداشت روز ملي آب از سوي 
فعاالن محيط زيست مطرح شد. بنا به اظهارنظر آنها، 
در شرايط ورشكستگي، منابع قابل جبران و بازگشت 
نيس��ت، اما در بحران ممكن اس��ت سيستم به حالت 
قبل برگردد. در ورشكستگي احياپذيري كامل ممكن 
نيس��ت. بنابراين بايد ش��رايط را بپذيري��م و در كنار 
احيا، و س��ازگاري، تغيير نوع نگرش الزم است. اينكه 
آب نيس��ت را بايد  بپذيريم و اين تغيير نگرش اس��ت. 
همچنين به گفته آنها، مدل اقتصادي حاكم بر كشور 
يا دولت پولدار در اين ش��رايط جوابگو نيس��ت و اگر 
تعادل بخشي را به خود مردم واگذار كنيم شايد نتيجه 
بهتري از راهكارهاي دولتي بگيريم. از آن س��و، رييس 
پارلمان بخش خصوصي، ضرورت تمركز دولت و بخش 
خصوصي بر بهره وري منابع آب را مورد تاكيد قرار داد. 

 راه گريزي جز حل بحران آب نيست
س��ازمان ملل متحد در گزارش سال 20۱6 خود، 
بح��ران بي آب��ي را فاجعه بعدي در آين��ده خاورميانه 
دانست؛ اين سازمان هش��دار داده بود كه كمبود آب 
و ساختارهاي ضعيف مديريتي مربوط به آن مي تواند 
ب��ه يكي از علل اصل��ي كش��مكش و درگيري ميان 
كش��ورها و اختافات منطقه يي تبديل شود. گزارش 
س��ازمان ملل حاكي از اين اس��ت كه رابطه يي آشكار 
بين كمب��ود آب، ناامني غذاي��ي، بي ثباتي اجتماعي 
و درگيري هاي خش��ونت بار وجود دارد و اين معضل 
مي تواند موجب آغاز و تش��ديد مهاجرت در سراس��ر 
جهان شود. از آن س��و، آمارها نشان مي دهند، در پي 
تغييرات آب و هوايي نامطلوب و درگيري هاي بالقوه، 
بسياري از كشورهاي واقع در آسيا، آفريقا و خاورميانه 
و كشورهاي جزيره يي در حال توسعه، شاهد اوج گيري 
جريان مهاجرت هستند. سازمان ملل متحد در بخش 
ديگري از گزارش خود پيش بيني كرده بود كه اثرات 
بالقوه بي آبي ب��ر فعاليت هاي اقتصادي و بازار كار نيز 
احتم��اال جدي و ش��ديد خواهد بود. بر اين اس��اس، 
»ايران و عراق« بين 60 تا ۷۵درصد منابع تجديدپذير 
آب خود و ساير كشورهاي خاورميانه در حدود بيش از 
۷۵درصد اين منابع را از دست داده اند.  اهميت درك 
موضوع بحران كم آبي تا جايي اس��ت كه امسال براي 
سومين بار روز گذشته شاهد بزرگداشت روز ملي آب 
با محور »نجات آب، ضرورت ملي، رسالت جهاني« به 
همت مركز ملي مطالعات راهبردي كش��اورزي و آب 

اتاق ايران بوديم. 
در ابت��داي اين هماي��ش، ريي��س پارلمان بخش 
خصوص��ي، ب��ه اقدام ه��اي اخي��ر ات��اق در راس��تاي 
فرهنگ س��ازي درس��ت مص��رف آب اش��اره ك��رد. 
غامحسين شافعي گفت: برپايي اين روز فرصتي است 
ارزنده و مغتن��م براي پرداختن به يك��ي از مهم ترين 
چالش ه��اي اساس��ي كش��ور و فرصت خوب��ي براي 
هم صداي��ي و همدلي و نواخت��ن زنگ بحران آب براي 
كليه دست اندركاران، نخبگان، مس��ووالن و دلسوزان 
كش��ور اس��ت؛ تا هم مروري مشترك باش��د به آنچه 
 در س��ال قبل رخ داده و هم آنچه در س��ال هاي آينده 
پيش روي ماس��ت. به گفته او، اين روز مي تواند نقطه 
ش��روعي براي اتحاد همه اقشار كش��ور و سازمان ها و 
نهاده��ا، براي تقدير از اقدامات صورت گرفته توس��ط 
دس��تگاه هاي اجراي��ي و بخ��ش خصوص��ي و بي��ان 
نقطه ضعف ه��ا و راه حل ه��اي ممكن جه��ت خروج از 

بحران آب باشد. شافعي افزود: با توجه به اهميت اجراي 
طرح تعادل بخش��ي آب هاي زيرزميني و طرح ارتقاي 
بهره وري آب و همچنين با در نظر گرفتن اهميت منابع 
زيست محيطي كش��ور، اهداف همايش سال جاري بر 
۷موضوع همچ��ون »مديريت بحران آب در راس��تاي 
ترمي��م منابع آب«، »اتخاذ يك تصميم كارآمد مبتني 
بر تامل همگاني«، »جلب سرمايه هاي اجتماعي در نيل 
به اهداف تعادل بخش��ي«، »تمركز بر ارتقاي بهره وري 
در بخش هاي مختلف اقتص��ادي«، »اولويت خاص بر 
حفظ محيط زيست«، »برخي راه حل هاي طبيعي رفع 
چالش آب« و »توجه ب��ه بازچرخاني آب در صنعت و 
ش��هرك هاي صنعتي و نيز بخش كش��اورزي« تمركز 

بيشتري شده است. 
شافعي معتقد است كه ورود اتاق ايران به بحث آب 
و مش��اركت در بهبود مديريت آن بسيار دقيق، جدي، 
همه جانبه و مستمر است. در اين زمينه از حدود 6سال 
گذش��ته تاكنون فعاليت اتاق آغاز ش��ده و رويكرد آن 
حفظ منافع ملي، پايداري سرزمين و حفظ امانتداري 
در ارائه مش��اور به س��ه قوه و رعايت حقوق ذي نفعان 
اس��ت.  او بااش��اره به اثرگذاري گزارش هاي مركز ملي 
مطالعات كشاورزي و آب اتاق ايران گفت: اين گزارش ها 
در مقاطعي توانس��ته اثرگذاري مثبتي داش��ته باشد، 
ازجمله اين اقدامات مي ت��وان به ارائه گزارش تحليلي 
اثرات مخرب و نامناسب طرح فدك )توسعه 2 ميليون 
هكتار اراضي جديد آبي(، پيش بيني تنش هاي حوضه 
زاين��ده رود، پيش بيني اثرات ناپايداري و تهديد اراضي 
كشاورزي استان خوزستان ناشي از احداث سد گتوند، 
پيش بيني و هش��دار بروز بحران هاي زيس��ت محيطي 
نظي��ر درياچه اروميه و پيش بيني اث��رات ناگوار صدور 

پروانه براي چاه هاي غيرمجاز را نام برد. 
ش��افعي در بخ��ش ديگر س��خنان خود ب��ه نتايج 
مطالعات آسيب شناسي دشت هاي بحراني اشاره كرد. 
او گف��ت: نتايج مطالعات آسيب شناس��ي دش��ت هاي 
بحران��ي در همايش بحران آب زيرزميني در بهمن ماه 
سال ۱393 ارائه و منجر به بيانيه يي حاوي پيشنهادات 
ساختاري، فني و عملياتي شد. به گفته او؛ درنهايت اين 
نوع پژوهش ها سبب انعقاد تفاهمنامه يي با وزارت نيرو 
در زمينه همكاري در بحث تعادل بخشي منابع آب هاي 

زيرزميني شد. 
به گفته او، در كشور ما متاسفانه هميشه پس از بروز 
بحران ب��ه فكر راه حل مي افتيم؛ بحران آب نيز يكي از 
اين بحران هاست. در ايران يكي از مشكات اساسي ما 

در زمينه آب، چگونگي مصرف آب است. 
رييس اتاق ايران به مدل كشورهاي توسعه يافته 
در زمينه مصرف آب اش��اره كرد وگفت: ما در ايران 
9ميلي��ون و 600 ه��زار هكتار زمين تجهيز ش��ده 
آب��ي داري��م، اما ح��دود 6 ميلي��ارد و 400 ميليون 
دالر صادرات كش��اورزي از آن عايد كشور مي شود. 
در تركيه به نس��بت س��طح ۵ ميليون هكتار زمين، 
۱6.6ميليارد دالر صادرات كشاورزي دارند. همچنين 
در كره جنوبي حجم صادرات كشاورزي ۱۱.2ميليارد 
دالر با سطح ۵ ميليون هكتار زمين زير كشت است. 
در مالزي 380 هكتار زمين تجهيز ش��ده آبي وجود 
دارد ك��ه از اين زمين ها 2۵.۵ ميليارد دالر صادرات 
محصوالت كش��اورزي عايد اين كش��ور مي شود. به 
گفته ش��افعي، نكته بس��يار مهم اين است كه ما در 
ايران بيش از هر چيزي بايد روي طريقه اس��تفاده از 
آب و بهره وري منابع متمركز شويم؛ اين موضوع هم 
در بخ��ش خصوصي و هم در ميان سياس��ت گذاران 

كشور بايد مورد توجه باشد. 

 چرا به اينجا رسيديم؟
از س��وي ديگر، دبير اين همايش نيز گفت: نسل 
ما ميراث دار پنج دهه مديري��ت ناكافي در حوزه آب 
است؛ هيچ نسلي به اندازه ما وامدار اين  همه كج داري ها 
نيس��ت. ما هي��چ گزينه ديگري جز حل مس��اله آب 
نداريم، آب مساله و دغدغه جهاني است و اين مشكل 
قابل حل است. محمدحسين شريعتمدار افزود: چنانچه 
به جداول مختلف بحران آب نگاه كنيم، مي بينيم ما 
در كف تنش آب قرار داريم و هنوز از آن هدف پايين 
نرفته ايم. هن��وز ۱۱00 مترمكعب به ازاي هر نفع آب 
 داريم و از نظر دانشمندان، با تكنولوژي جديد مي توان 
ش��اخص امنيت غذايي را تامين كرد. اما ما به سرعت 
در حال سقوط هس��تيم و فرصتي براي خطا نداريم. 
حداقل فرصت ما برنامه شش��م توسعه است. در پايان 
برنامه شش��م توسعه اگر نتوانيم ۱.۵برابر آب را نجات 
دهي��م، اقدامات بعدي پرهزينه خواهد ب��ود. او ادامه 
داد: س��بقت و س��رعت اقدامات تخريبي و انحطاطي 
از س��رعت اقدامات ترميمي بيش��تر است. هماهنگي 
ناكافي، اتكا به راهكارها و اعتبارات دولتي درحالي كه 
بودجه نفتي به پايان رسيده است، را مشكل مي كند. 
به گفته او، اگر تعادل بخش��ي را به خود مردم واگذار 
كنيم شايد نتيجه بهتري از راهكارهاي دولتي بگيريم. 
براي مش��كات متعدد، از جمله مش��كات حوزه 
آب، محيط زيس��ت و خاك از واژه »بحران« استفاده 
مي كنند، معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت 
محيط زيست، با بيان اينكه، بحران موقعيت حادي را 
نشان مي دهد كه همه نيروها در آن موقعيت حاد كنار 
هم آمده و حل مشكل مي كنند تا سيستم را به حالت 
اوليه برگردانند يا شكست مي خوردند، گفت: كسي كه 
از بحران حرف مي زند كه اميد به بازگش��ت دارد. اما 
در بحران آب ايران، بس��يج عموم��ي وجود ندارد. اگر 
كس��ي از بحران مي گويد يعني باور دارد كه مش��كل 
درياچه اروميه قابل حل است، تاالب هاي خشك شده 
بازگش��ت دارند و زاينده رود زنده مي شود. همچنين 
منابع آب زيرزميني برمي گردد. اما آيا طبيعت اين قدر 
برگشت پذيري دارد تا هر موقع بخواهيم خراب كرده و 

هر موقع خواستيم درست كنيم؟
كاوه مدني خود در پاس��خ به معماهايي كه مطرح 
مي ش��ود،  افزود: اين گونه نيست؛ خوشحال هستم كه 
برخي از س��ازگاري با كم آبي مي گوين��د. اين بحران 
آب نيست، بلكه ورشكستگي آب است. ورشكستگي 
ب��ه معناي كمبود منابع اس��ت و در اين حالت بدهي 
سيس��تم از موجودي سيستم بيش��تر است. در اينجا 
دليل و بهانه تراش��ي مهم نيست. به گفته او، وضعيت 
كنون��ي مملكت مي گويد ما به ان��دازه آنچه تخصيص 
داده ايم منابع آبي نداريم.  مدني با طرح پرسشي درباره 
اينكه در ورشكستگي واكنش جامعه چيست، گفت: 
واكنش جامعه و متخصصان اين اس��ت كه 90درصد 
آب در بخش كش��اورزي مصرف مي ش��ود و بايد اين 
بخش را تعطيل كرد. اما اين اشتباه است و نمي توانيم 
ب��ه اين راحتي نظر م��ردم را عوض كنيم. به گفته او؛ 
بايد ببينيم آب را چگونه و براي چه استفاده مي كنيم. 
خاك و آب را براي اش��تغال زايي استفاده مي كنيم تا 
زمان��ي كه نتوانيم فرصت ش��غلي در بخش صنعت و 
خدم��ات ايجاد كنيم، مجبوريم اين منابع را در حوزه 
كشاورزي استفاده كنيم. »مساله مهم ديگر عدالت در 
تخصيص است«؛ اين بخش ديگري از گفته هاي مدني 
اس��ت. او مي گويد: فرد ورشكسته بايد در بازپرداخت 
بدهي خود عادالنه اقدام كند. وقتي مناطق، ش��هرها 
و اس��تان ها از حجم آب موجود و ني��از خود بي خبر 

اس��ت با هر ايده يي مخالفت مي كنند. به گفته مدني؛ 
در كش��ورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته آب چگونه 
اس��تفاده مي ش��ود. اگر عدالت در تخصيص نباش��د 
نمي توان به كاهش مصرف اميدوار بود. هيچ چيزي از 
باال اصاح نمي ش��ود. اصاح حكمراني و تغيير از باال 
به پايين چاره مشكل نيست. مدل اقتصادي حاكم بر 
كش��ور يا دولت پولدار در اين شرايط جوابگو نيست. 
اقتصاد اي��ران در دوران گذار اس��ت و از تصدي گري 
وحش��تناك دولتي فاصله مي گيرد و بخش خصوصي 
قدرت مي گيرد. در اين شرايط الگوي دولتي، چاره كار 
نيست. اگر مردم بتوانند تغيير كنند مي توان به آينده 

تغيير اميدوار بود. 
او مس��اله بعدي را براي برطرف سازي چالش ها در 
مطالبه گري مردمي مي داند. مدني گفت: مطالبه گري 
ب��ا شناس��ايي اطاع��ات ممكن اس��ت اما م��ا هنوز 
اطاعات پايه ي��ي دراختيار نداريم حتي نمي دانيم كه 
س��طح حجم آب تجديدپذير در ايران چقدر اس��ت؟ 
حجم آب مصرفي در اس��تان ها و شهرستان و تهران 
چقدر اس��ت؟ در اين صورت مصرف كننده ش��هري و 
مصرف كننده روس��تايي همديگر را محكوم مي كنند. 
ما نبايد بخش كش��اورزي را در مقابل بخش ش��رب 
قرار دهيم اين اولويت بندي تصنعي درس��ت نيست و 
بايد حس عدالت ايجاد كنيم.  »ش��فافيت« نيز يكي 

از مهم ترين نكته يي است كه مدني بر آن تاكيد دارد.
او در اي��ن باره اظهاركرد: بايد ب��ه مردم اطاعات 
درس��ت داد ت��ا با اعام مس��تمر و دريافت مس��تمر 
اطاعات ش��رايط را به طور دقيق درك كنند. در اين 
صورت است كه مردم به حكمران ها و سياست گذاران 
اعتماد مي كند. انتقال اطاعات بايد به طرز س��الم به 
مردم انجام ش��ود. بايد در اين حوزه مس��تند صحبت 
كرد و مستند مطالبه كرد. مدني بر اين باور است كه 
ما درباره ورشكس��تگي آبي روايت مشتركي نداريم و 
اين باعث مي ش��ود نتوانيم به مرحله بعدي برس��يم. 
ايجاد روايت مش��ترك الزم اس��ت و بايد براي ايجاد 
و جم��ع آوري اطاع��ات تاش كنيم. از س��وي ديگر 
محمدمحسن مصلح، مديرعامل مجمع فارس كه ديگر 
سخنران اين مراسم بود، گفت: تشكل ها مي توانند در 
حد معجزه در حل مشكات آب منطقه و مردم كمك 

كنند.
 پيام رييس بخش آب يونسكو

در ادامه اين نشست پيام بانكا خيمنز سينروس 
رييس بخش آب يونس��كو و دبي��ر برنامه بين المللي 
آب شناس��ي، به مناس��بت بزرگداش��ت روز ملي آب 
ايران در س��ال 20۱8 ارائه ش��د. وي در اين سخنان 
به موضوع گس��ترش تب��ادالت بين المللي و پرهيز از 
نگاه هاي تك بعدي اشاره مي كند و تاكيد دارد كه آب 
به عنوان اولويت استراتژيك يونسكو درنظر گرفته شده 

و برنامه هاي جدي براي آن لحاظ شده است. 

در عي��ن حال عبداهلل فاضلي دبي��ر اجرايي طرح 
احيا و تعادل  بخش��ي آب زيرزمين��ي با تاكيد بر اين 
نكته كه در سال 4۷ قوانين سخت گيرانه تري نسبت 
به منابع آبي و شيوه مصرف آن وجود داشت، تصريح 
مي كند: در آن سال ها شرايط منابع آبي كشور خيلي 
بهتر از ام��روز بود اما قوانين س��خت گيرانه يي وجود 
داش��ت و از منابع آبي محافظت مي كرد متاسفانه به 
مرور با كاهش منابع و رس��يدن به بحران آبي شاهد 
اتخاذ قوانين نامناس��ب تري در س��طح كشور بوديم. 
ناصر حيدري پور معاون آبخي��زداري و مراتع و بيابان 
سازمان جنگل ها هم با اشاره به اين مساله كه بايد نگاه 
دولتي و محلي فراتر از آنچه امروز نسبت به آب وجود 
دارد، برود، مي گويد: دغدغه در مورد مصرف به وجود 
آمده اما در حوزه توزيع و اس��تحصال آب اين دغدغه 
ش��كل نگرفته است.  همچنين عباس كشاورز معاون 
پژوهشي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب 
اتاق ايران بيانيه و جمع بندي همايش را ارائه داد. وي 
معتقد است همگاني شدن دغدغه آب به صورت شفاف 
و دقيق در س��طح جامعه مي تواند به حل اين بحران 
كمك كند. كش��اورز تاكي��د دارد فرصت زيادي براي 
عب��ور از اين چالش در اختيار نداريم و به طور كلي دو 
راهكار كلي براي مقابله با بحران آب وجود دارد؛ ايجاد 
تع��ادل در منابع و مصارف به صورت زماني و مكاني و 

دوم ارتقاي بهره وري آب. 
معاون پژوهش��ي مركز ملي مطالع��ات راهبردي 
كشاورزي و آب اتاق ايران بر اين باور است تا زماني كه 
آمار و اطاعات دقيقي از وضعيت آب دراختيار نداشته 
باشيم، نمي توانيم موفق به حل بحران موجود شويم. 

وي تصري��ح مي كند: تهيه آمار دقيق و منطقه يي 
مي تواند ما را از تبعيض و بي عدالتي نجات دهد و حتي 

اعتماد مردم به مسووالن را افزايش دهد. 
كش��اورز چند پيشنهاد هم داشت، بهتر است اين 
بح��ران از اليه هاي پايي��ن و به كمك كش��اورزان و 
بخش خصوصي حل شود. از طرفي گسترش تبادالت 
بين المللي و در اولويت قرار دادن نگاه جهاني نس��بت 
به موضوع آب، از سوي ديگر تشكيل يك نهاد مدني با 
حضور افرادي كه به عنوان برترين ها در حوزه كشاورزي 
انتخاب شدند در كنار تعدادي از كارشناسان برجسته 
حوزه آب، آموزش همگاني و آشنايي با كاربرد، اهميت 
و جاي��گاه آب و محيط زيس��ت، حض��ور هنرمندان و 
مشاركت جوانان در اين حوزه مي تواند به حل بحران 

آب كمك كند. 
همچنين همزمان با برپايي سومين همايش روز 
ملي آب، اختتاميه سومين جشنواره ملي عكس آب 
نيز با اعام برندگان نهايي برگزار شد. اين جشنواره 
با مش��اركت ۷00 عكاس برگزار و 3 اثر حايز شرايط 
ب��راي دريافت تندي��س، لوح تقدي��ر و جايزه نقدي 

شدند. 

در اجاس ماهان��ه اتاق اصناف تهران، ابهاماتي 
راجع ب��ه چگونگ��ي هزينه كرد درآم��د حاصل از 
نمايشگاه هاي بهاره همچنين پول فروش ساختمان 
20ميلي��ارد تومان��ي اين اتاق مطرح ش��د. رييس 
اتحادي��ه لوازم خانگ��ي با انتقاد از عدم ش��فافيت 
درآمدهاي اتاق اصناف تهران گفت: 4س��ال پيش 
يكي از ساختمان هاي متعلق به اتاق اصناف تهران 
به قيمت حدود 20ميليارد تومان فروخته ش��د در 
صورتي كه اين مبلغ در بانك س��پرده گذاري شده 
باشد، س��ود حاصل از رقم ذكر شده ساالنه بايد 6 
ميليارد تومان باش��د و طي 4س��ال سود حاصل از 

آن پول 24ميليارد تومان اس��ت. محمد طحان پور 
با طرح اين پرس��ش كه اصل پول و سود حاصل از 
اين پول كجاس��ت و در كجا هزينه شده است؟ به 
درآمد حاصل از نمايشگاه هاي بهاره نيز اشاره كرد 
و گفت: در يك جلس��ه يي گفته شد، درآمد حاصل 
از اين نمايش��گاه ها 4ميليارد و 800 ميليون تومان 
است اما آقاي فاضلي، رييس اتاق اصناف تهران در 
همان جلسه گفت كه اين درآمد 2ميليارد و 800 

ميليون تومان است. 
رييس ات��اق اصناف ته��ران هم با بي��ان اينكه 
گزارش��ي از هزينه كرد اين درآمدها هم تاكنون ارائه 

نشده، تصريح كرد: براساس اين گزارش، بودجه 9۷ 
ات��اق اصناف تهران رأي نياورد و در نهايت روس��اي 
اتحاديه ها رأي به برگش��تن اليح��ه بودجه 9۷ اتاق 
اصناف تهران براي بررسي در جلسه مشترك هيات 
رييسه دادند و مقرر شد، تمام ريز هزينه ها و مسائل 
بودجه در آنجا به بحث گذاش��ته ش��ود و گزارشي 
پيش از اين جلسه در مورد بودجه 9۷ براي روساي 
اتحاديه ها ارسال شود.  فاضلي در اجاس ماهانه اين 
اتاق به بررسي بودجه مصوب سال ۱39۷ پرداخت، 
گفت: بودجه ساالنه اتاق اصناف تهران براي سال 9۷ 
نسبت به سال 96 افزايش حدود 9درصدي داشته و 
اين افزايش زير نرخ تورم است. به گفته او 80 درصد 
بودجه صرف هزينه هاي پرسنلي اتاق مي شود. فاضلي 
همچنين با بيان اينكه بودجه اتاق اصناف تهران بايد 

بيش از ۵.۵ ميليارد تومان باشد، گفت: اين درحالي 
است كه اين بودجه حدود 800 ميليون تومان است 
و اين مساله ناشي از ضعف اتحاديه هاست. او با بيان 
اينكه تمام جزييات بودجه براي بررس��ي در اختيار 
اتحاديه ها قرار مي گيرد، گفت: اتاق دستگاه ناظر به 
اتحاديه اس��ت و كميسيون نظارت ناظر بر عملكرد 
اتاق و هر سال تمام هزينه ها و درآمدهاي اتاق توسط 
مجموعه دولت بررسي سپس تاييد مي شود و هيچ 
س��رفصلي از بودجه اتاق اصناف تهران خارج از اين 
مجموعه نيس��ت. فاضلي در م��ورد درآمد حاصل از 
نمايشگاه ها كه در مورد شفافيت آن ابهاماتي از سوي 
روس��اي اتحاديه ها در اين جلسه مطرح شد، گفت: 
درآمد حاصل از نمايش��گاه ها دو بار در كميس��يون 

نظارت مورد بررسي قرار مي گيرد. 

رييس اتاق اصناف ايران همچنين در پاس��خ به 
اين پرسش فارس مبني بر اينكه چرا در مورد نحوه 
هزينه كرد درآمد حاصل از برپايي اين نمايش��گاه ها 
ابهام وجود دارد، گفت: بحث اين نمايش��گاه ها نبود 
و بحث درآمد حاصل از نمايش��گاه هاي اختصاصي 
بود. فاضلي توضيح داد كه اين موضوع به اتاق ربطي 
ندارد و ش��ركتي به نام مثا شركت صنوف توليدي 
يا ش��ركت فجر اصناف است كه اينها ربطي به اتاق 
اصناف ته��ران ندارد و اينها تقريب��ا از بين رفته اند 
و االن وج��ود ندارند كه مجامع��ي دارند و آنها بايد 
پاسخگو باشند درحالي كه برگزاري نمايشگاه بهاره 
زير نظر اتاق اصناف تهران اس��ت و نمايش��گاه هاي 
تخصصي و درآمد حاصل از آن كه امروز مطرح شد 

به اتاق اصناف مربوط نمي شود.

ابهام در هزينه هاي اتاق اصناف تهران!
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15 نفت و انرژي
  بايد باور كنيم كه

آب مساله همه ماست
پاون  وزير نيرو در پيامي به مناس��بت 13 اسفند ماه، روز 
ملي آب بر باور به مس��اله آب به عنوان يك مس��اله همگاني 

تصريح كرد. 
متن پيام »رضا اردكانيان« وزير نيرو به شرح زير است: 

»و جعلنا من الماء كل شيء حي«
ما همواره از آب و لزوم حفظ و بهره برداري درس��ت از آن 
سخن گفته ايم، شايد براي ما كه در كشوري با اين چنين تنوع 
آب و هواي��ي زندگي مي كنيم، باور اينكه خشكس��اليم و اين 
خشكسالي حاال ديگر همزاد ما شده است، چندان آسان نباشد 
و شايد به همين دليل است كه همواره در مواجهه با كم آبي از 
واژه هايي چون مقابله با بحران و گذر از وضعيت خشكسالي و 
نظاير آن بهره جس��ته ايم. اما گويي اتفاقي درحال وقوع است، 
نطفه يي جان مي گيرد و انديش��ه اي آرام آرام در اذهان همه ما 
متولد مي شود. گويي مي خواهيم و شايد به  ناچار، باور مي كنيم 
كه موضوع، بحران و گذر از آن نيست. خشكسالي و محدوديت 
منابع آب ش��رايطي است كه اگر مي خواهيم همچنان در اين 
مرز و بوم كه يادگار پدرانمان اس��ت بر س��ر هر كوچه اش نام 
ش��هيدي به يادگار نوشته ش��ده و تنها اميد آينده فرزندانمان 

است، سربلند بزيييم بايد خود را با آن سازگار كنيم. 
باي��د بياموزيم كه چگون��ه آب را حفظ كني��م و از اين با 
ارزش ترين داش��ته مان چگونه به درس��تي به��ره جوييم كه 
هم تمام مردان و زنان و كودكان اين س��رزمين به آب س��الم 
دسترسي داشته باش��ند هم بتوانيم آن را به عنوان مهم ترين 
ركن توسعه پايدار به كار  گيريم و ميهن خود را آباد كنيم و هم 
ميراثي از اين گوهر وجود براي نسل هاي آينده باقي بگذاريم.  
از اين رو و در ش��رايطي كه با وجود محدوديت هاي بسيار هر 
لحظه به وابستگي ما به منابع آب افزوده مي شود و در سال هاي 
آينده ش��اهد افزايش هر چه بيش��تر تقاضا در مراكز صنعتي، 
كش��اورزي و تمرك��ز جمعيت خواهيم ب��ود، ناچاريم با اتخاذ 
راهبردهاي جديد در بخش كشاورزي، بازچرخاني و استفاده از 
پساب و سازگار كردن مراكز صنعتي و خدماتي و باالتر از همه 
تطبيق فرهنگ مصرف و ش��يوه زندگيمان با شرايط كم آبي، 
كه همواره در كنار ما خواهد بود، همچنان به روند پيشرفت و 
توس��عه كشور عزيزمان ادامه دهيم. بايد بياموزيم كه آب فقط 
مساله وزارت نيرو يا دولت نيست بايد باور كنيم كه آب مساله 
همه ماست و بايد ياد بگيريم كه چگونه از طبيعت براي حفظ 

و استفاده درست از منابع آبي بهره بگيريم. 
اينجان��ب روز مل��ي آب را حض��ور يكاي��ك ش��ما مردم 
حق شناس و سرافراز ميهن اسالمي عزيزمان ايران و همكاران 
گرامي ام تبريك گفته، دست ياري به سوي شما مي گشايم و 
از خداوند متعال مي خواهم همواره يار و ياور خدمتگزارانتان 

در وزارت نيرو باشد. 

 افزايش تعداد نيروگاه هاي 
خورشيدي خانگي

پاون  تع��داد نيروگاه هاي خورش��يدي كوچك مختص 
مش��تركين ب��رق ب��ه ۸۴1 واح��د و به ظرفي��ت تجمعي 
۸1۸۴كيل��ووات رس��يد.  آماره��اي س��ازمان انرژي ه��اي 
تجديدپذير و بهره وري انرژي برق)س��اتبا( نشان مي دهد با 
توجه به استقبال گس��ترده و كم نظير سرمايه گذاران حوزه 
نيروگاه هاي تجديدپذير خانگي و صنعتي، ظرفيت و تعداد 
اي��ن نيروگاه ها ط��ي دو ماه اخي��ر از ۵۷۴ واحد نيروگاهي 
به ظرفي��ت تجمع��ي ۵۹۴3كيل��ووات ب��ه ۸۴1 واحد به 
ظرفيت تجمعي ۸1۸۴كيلووات رس��يده اس��ت.  براساس 
پيش بيني هاي س��اتبا و اطالعات دريافتي از ش��ركت هاي 
توزيع نيروي برق استاني در سراسر كشور اميد مي رود اين 

فرآيند از رشد چشمگيرتري در سال آتي برخوردار شود. 

  تداوم صادرات گاز روسيه
به اروپا

ايس�نا  وزارت انرژي روس��يه اعالم كرد، تصميم غول 
گازي گازپروم براي پايان دادن به قراردادها با اوكراين هيچ 
تهديدي براي صادرات گاز طبيعي به اروپا از طريق اوكراين 
ايجاد نمي كند.  به گزارش رويترز، مساله ترانزيت گاز پس 
از اين تش��ديد شد كه گازپروم اعالم كرد در پي حكم يك 
دادگاه در استكهلم براي پرداخت بيش از 2.۵ميليارد دالر 
به ش��ركت انرژي اوكرايني »نفت و گاز«)Naftogaz( به 
قراردادهايش خاتمه خواهد داد.  تصميم گازپروم به منزله 
تش��ديد مشاجره بلندمدت ميان مسكو و كي يف است كه 
اوكراي��ن را براي گرم  ماندن در زمس��تان با چالش مواجه 
كرده و اتحاديه اروپا را نس��بت ب��ه به خطر افتادن جريان 
گازرس��اني به اين قاره نگران كرده است.  الكساندر نواك، 
وزير انرژي روس��يه نيز در يك مكالم��ه تلفني به ماروس 
س��فكوفيچ، نايب رييس كميسيون اروپا گفت: تا زماني كه 
گازپروم و شركت »نفت و گاز« به طور كامل توافق شان را 

پايان ندهند، ترانزيت گاز در خطر نخواهد بود.

تريبون وزير

كوتاه از دنياي انرژي

در گزارش مركز پژوهش و آينده نگري سازمان برنامه درباره وضعيت آب مطرح شد

چه بايد كرد؟
امكان اتصال پهنه آبي شمال و جنوب از سال 1376 تاكنون از دست رفته است

وزير نفت در حاشيه نخستين دوره جايزه سرآمدي و بهبود مستمر صنعت نفت مطرح كرد

سختي هاي توتال براي حضور در اليه نفتي
 ايران، قطر و روسيه

بازيگران كليدي بازار آينده گاز هستند 
شانا  

صحبت درباره توتال تبديل به يك موضوع بديهي در تمام نشست ها و سخنراني هاي 
وزير نفت ش��ده اس��ت. روز ش��نبه نيز بيژن زنگنه در جمع خبرنگاران و در حاش��يه 
جلس��ه يي كه قرار بود، درباره »س��رآمدي و بهبود مستمر صنعت نفت« سخن رانده 
شود، با بيان اينكه ادغام شركت مرسك با توتال فرانسه نهايي شده است، افزود: توسعه 
اليه هاي نفتي پارس جنوبي به  راحتي به توتال سپرده نمي شود. با اين سخن عالوه بر 
آنكه ابهام و نقاط تاريك همكاري ايران و توتال افزايش مي يابد، احتمال توس��عه اليه 
نفتي پارس جنوبي به دست دانماركي ها و فرانسوي ها را هم بايد منتفي شده دانست.  
نخستين  بار در روزهاي پاياني مرداد سال جاري بود كه خبر تمايل توتال براي خريد 
بخش نفتي ش��ركت دانماركي مرسك مطرح ش��د. در آن زمان مرسك به دليل آنكه 
20سال س��ابقه كار روي اليه نفتي پارس جنوبي در كشور قطر داشت، در ايران براي 
توسعه اليه نفتي انتخاب شده بود. با اين حال تصاحب آن به وسيله توتال كه در سمت 
قطر هم برنده قرارداد توس��عه شده بود، مقام هاي نفتي ايران را به واكنش واداشت تا 
جايي كه وزير نفت به صراحت اعالم كرد: »خريد مرسك توسط توتال براي ما ايجاد 
نگراني جدي كرده است. توتال در طرف قطري نيز اپراتور اين طرح است و اگر در هر 
دو طرف اپراتور باشد، مي تواند مشكل ايجاد كند و اين نگران كننده است.« در چنين 
شرايطي واگذاري توسعه اليه نفتي پارس جنوبي به مرسك در هاله ابهام قرار گرفت و 
ايران از چند شركت جديد از جمله اني، شل، پتروناس و پتروبراس نيز دعوت كرد تا در 
صورت عالقه با ايران وارد صحبت شوند. اما اواخر مهرماه كريم زبيدي مدير برنامه ريزي 
تلفيقي شركت ملي نفت ايران عنوان كرد كه گزينه هاي ديگر عالقه خاصي نسبت به 
توسعه اليه نفتي پارس جنوبي نشان نداده اند. با چنين سخني باز هم احتمال واگذاري 
پروژه اليه نفتي به مرسك قوت گرفت، اما سخنان اين هفته زنگنه نشان مي دهد كه 
هنوز ورس��ك نتوانسته از نگراني هاي مسووالن نفتي كشور بكاهد و توسعه اليه نفتي 

فعال به نتيجه نخواهد رسيد. 

 تاكيد بر بهبود مستمر صنعت نفت
وزير نفت در آيين نخستين دوره جايزه سرآمدي و بهبود مستمر صنعت نفت به 
س��خنراني و صحبت در مسائل ديگري غير از قرارداد توتال نيز پرداخت. وي بهبود 
مس��تمر صنعت نفت را يك اصل دانس��ت و گفت: در جايزه سرآمدي به دنبال كار 
نمايش��ي نيس��تيم.  وي اظهار كرد: زماني فكر مي كردم، دليل اصلي اينكه جوامع 

پيشرفته در مساله كسب وكار به ارتقاي فناوري و پژوهش مي پردازند، چيست؟
 زنگنه با اشاره به اينكه نيمه دوم سال ۸۴ زماني كه در دانشگاه تدريس مي كردم، 
اين بحث مطرح بود كه چرا ارتباط بين صنعت و دانشگاه ضعيف است، افزود: داليل 
مختلفي براي اين مش��كل مطرح ش��د از جمله اينكه بودجه پژوهشي كم است، يا 
اراده در مي��ان مديران در زمينه پژوهش وجود ندارد.  وزير نفت با طرح اين س��وال 
كه »چرا پژوهش، خلق و توس��عه فناوري در ايران انجام نمي شود، اما در كشورهاي 
ديگر صورت مي گيرد. آيا ژن فرق دارد يا اين موضوع در كش��ورهاي ديگر دستوري 
اس��ت؟« ادامه داد: به اين موضوع خيلي فكر كردم و همچنين پيگير اين پرس��ش 
بودم كه موتور محرك توسعه كسب وكار در كشورهاي پيشرفته چيست؟ براي اين 
سوال ها فقط به يك جواب رسيدم و آن مساله رقابت بود. زنگنه با بيان اينكه موتور 
توس��عه، رقابت جدي و بي رحمانه است و بازار به كسي كه از بازار عقب بماند، هيچ 
ترحمي نمي كند، تصريح كرد: به عنوان نمونه مي توان به تلفن همراه نوكيا اشاره كرد؛ 
10سال پيش بيش��تر افراد از تلفن هاي همراه با نشان تجاري )برند( نوكيا استفاده 

مي كردند، اما هم اكنون كمتر فردي از تلفن همراه با برند نوكيا استفاده مي كند، زيرا 
اين شركت در جريان رقابت حذف شد.  وزير نفت با يادآوري اينكه در دوران كودكي 
ما تلويزيون هايي با نش��ان هاي تجاري امريكايي و ژاپني وجود داشت كه هم اكنون 
در بازار وجود ندارند، افزود: اين ش��ركت ها در جريان رقابت حذف شدند. وي افزود: 
رقابت به اين معناس��ت كه يك كاال يا خدمت ب��ا قيمت كمتر و كيفيت بهتر ارائه 
 ش��ود. وزير نفت با ذكر خاطره يي به نقل از س��فير پيشين ايران در ژاپن گفت: يك 
فرد ژاپني گفته است همه توقع دارند، ژاپن هر سال كيفيت محصوالتش را افزايش 
و قيمت آن را كاهش دهد، اما ايران چه كاري در نفت انجام مي دهد كه انتظار دارد 
قيم��ت آن باال برود؟ وي با بيان اينكه رقابت اتفاق نمي افتد مگر اينكه فناوري ارتقا 
ياب��د، تصريح كرد: با رقابت و پژوهش بايد محصولي توليد كرد كه با كيفيت بهتر و 
با قيمت پايين تر به جامعه عرضه شود.   زنگنه با بيان اينكه رقابت و توسعه فناوري 
موضوع انتخابي نيست، بلكه تالش براي حيات و ممات است، ادامه داد: »همواره از 
مسووالن شركت هاي نفت دنيا مي پرسم، قيمت نفت چه مي شود كه پاسخ جالبي از 
طرف يكي از آنان دريافت كردم، وي پاسخ داد كه ما از قيمت نفت گذشته ايم و فقط 
براي كاهش هزينه ها تالش مي كنيم.« وي اعالم كرد كه 20 روز پيش دستور تدوين 
راهكار دوباره بين دولت و ش��ركت هاي ملي نف��ت و گاز را دادم. وزير نفت با تاكيد 
بر اينكه ش��ركت با اداره كل فرق دارد، اظهار كرد: درباره س��رآمدي و بهبود مستمر 
12س��ال پيش برنامه يي نوشتم و به مجلس شوراي اس��المي ارائه دادم، چهار سال 
پيش هم اين موضوع را تكرار كردم. زنگنه با تاكيد بر اينكه بهبود مستمر يك اصل 
است و ما در جايزه سرآمدي به دنبال كار نمايشي نيستيم و هدف ثمربخشي است، 
افزود: ارزياب ها بايد از اشخاص مستقل ثالث باشند و در عين حفظ چارچوب ها با 

جامعه جهاني پيوند داشته باشند. 

تسنيم  
دبيركل جديد مجمع كش��ورهاي صادر كننده گاز گفت، كش��ورهاي عضو اين مجمع همچنان »قابل 
اتكا ترين منابع« تامين گاز در بازار باقي خواهند ماند.  به گزارش پايگاه خبري گالف تايمز يوري سنتيورين، 
دبيركل جديد مجمع كشورهاي صادركننده گاز گفت، كشورهاي عضو اين مجمع همچنان »قابل اتكا ترين 
منابع« تامين گاز در بازار باقي خواهند ماند.  وي افزود:»در ميان مدت ما انتظار داريم كه كشورهاي قطر، 
روسيه و ايران همچنان نقشي كليدي در تامين صادرات گاز ايفا كنند. اين كشورها تالش هاي زيادي براي 
آزادسازي پتانسيل عظيم صادرات گاز خود به ويژه از طريق توسعه بخش باالدستي و سرمايه گذاري هاي 
زيرساختي انجام مي دهند.« وي افزود:»ايران يك برنامه مهم براي توسعه ظرفيت هاي باالدستي خود آغاز 
كرده اس��ت.»ما معتقديم ايران در ميان مدت پتانس��يل افزايش صادرات خود به خصوص از طريق اجراي 
پروژه خط لوله انتقال گاز به پاكستان را دارد.« سنتوريون در ادامه گفت: آمارهاي اوليه سال 201۷ نشان 
مي دهد، ميزان تجارت ال ان جي 2۹1ميليون تن بوده كه رشدي 11درصدي را نشان مي دهد. اين رشد در 
سال 2016 تنها 6 درصد بود.  وي افزود: با وجود اينكه صادرات گاز از طريق خط لوله، بخش مشخصي از 
سهم خود از بازار را به صادرات ال ان جي خواهد داد اما اين نوع از صادرات گاز همچنان بيشترين سهم از 

بازار جهاني گاز را در اختيار خواهد داشت.

گروه انرژي  
در مي��ان تمام اظهارنظرهاي تك��راري پيرامون 
بح��ران آب ك��ه يكي بي��ش از ديگ��ري در تالش 
ب��راي ارائه تصوي��ري وخيم تر از اوض��اع آب ايران 
هس��تند، ارائه نتيجه پژوهشي كه در مركز پژوهش 
و آينده نگري س��ازمان برنامه و بودجه تهيه ش��ده 
اس��ت، با لحن و رويكردي متفاوت سعي در بررسي 
راهكارها براي كنار آمدن با وضعيت فعلي داش��ته 

است.
اين گزارش با معرفي 13 عامل در »پيدايش« و 
»تشديد« بحران آب در ايران، امكان سنجي طرحي 
را بررس��ي كرده اس��ت كه قدمتش به سال 126۸ 
بازمي گ��ردد. ط��رح اتصال پهنه هاي آبي ش��مال و 
جن��وب ايران. فارغ از جزئيات مطرح ش��ده در اين 
گزارش به صراحت عنوان ش��ده است كه منابع آبي 
اي��ران در حال حاضر توان مطابق��ت با اين طرح ها 
كه حتي در س��ال 13۷6 نيز امكان اجرا داش��تند 
را ن��دارد، حتي اگر ايران بتواند از پس هزينه گزاف 

اجراي اين ابرپروژه برآيد. 
اين گ��زارش از وجود ۸۸.۷ميلي��ارد مترمكعب 
آب قابل برنامه ريزي در ايران صحبت كرده اس��ت 
ك��ه تمركز بر آنها از نظر تهيه كنندگانش به صورت 
»پايدار« ايران را به سوي توسعه سوق خواهد داد. 
صحبت از اتصال آب هاي ش��مال و جنوب ايران 
بس��يار هيجان انگيز اس��ت. قابل تصور اس��ت كه با 
چني��ن طرحى اي��ران به طور كلي متحول ش��ده و 
چهره ي��ي متف��اوت از چهره هميش��گي اش خواهد 
ياف��ت. اما اين تصوي��ر واقعي نيس��ت و واقعي نيز 

نخواهد شد. 
آن ط��ور كه ش��واهد تاريخي مورد اس��تناد قرار 
گرفته گ��زارش مركز پژوهش هاي س��ازمان برنامه 
نش��ان مي دهد، نخستين بار مهندس��ان روسي در 
س��ال 126۸ ايده اتصال آب هاي ش��مال و جنوب 
اي��ران را مط��رح مي كنند، چه روس��يه تزاري، چه 
اتحاد جماهير ش��وروي و چه روسيه امروزي از اين 
اتصال به دليل كاس��تن از حجم وابستگي به تنگه 
بسفر تركيه بهره مي برند. شايد همين مساله دليل 

مطرح شدن نخست اين ايده را تبيين كند. 
اي��ران نيز به اي��ن دليل كه هميش��ه با معضل 
كمب��ود منابع آبي و ب��ه ويژه ابه��ام در آينده آنها 
روب��ه رو بوده اس��ت، از اين ايده اس��تقبال مي كند. 
براي نخستين بار هومن فرزاد مهندس ايراني طرح 
ايجاد درياچه ه��اي مصنوعي در اي��ران را مي دهد 
كه البته امروز بس��يار پرچالش و تقريبا غيرمنطقي 

به نظر مي رسد. 
بررس��ي گزارش مرك��ز پژوهش هاي س��ازمان 
برنام��ه درباره اي��ن پروژه كه تاكنون به ۴ ش��كل 
در ايران مطرح ش��ده است، نش��ان مي دهد ايران 
در دوران محمدرض��ا پهل��وي، پيگيري زيادي در 
اجراي اين پروژه داش��ت اما تضاد منافع امريكا با 
اين پروژه باعث ش��د ايران در س��ال 13۵1 كنار 
بكش��د. به دنب��ال انقالب و پ��س از آن نيز جنگ 
وخام��ت اوضاع ميان ايران و عراق عاملي ديگر در 
بي توجهي به اين پروژه ش��د ت��ا در نهايت حدود 

س��ال 13۷۴ و س��ال هاي پاياني دولت سازندگي 
دوباره به ميان بيايد. 

هنوز مشخص نيست چه چيزي سبب مي شود، 
مرحوم آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني در اين سال 
به ش��دت پيگير اين پروژه شود اما اهميت آن براي 
ش��خص هاش��مي در اين حد بوده است كه در روز 
پاياني اين دولت يعني 12 مردادماه س��ال 13۷6، 
رييس جمه��ور وقت دس��تور ب��ه ادام��ه مطالعات 
تفصيلي مي ده��د. در گزارش مرك��ز پژوهش هاي 
س��ازمان برنامه عنوان شده اس��ت كه مطالعات در 

دولت بعدي متوقف مي شود. 
ام��ا تا به همين جاي كار و روي كاغذ، بهترين 
مس��ير براي انتق��ال آب و در واقع اتصال دو پهنه 
ايران به هم مس��يري با نام »مس��ير ش��رقي 1« 
عنوان ش��ده بود كه از ش��رق تنگه اس��تراتژيك 
هرمز در خورتياب ش��روع شده و به شمال خليج 
تركمن در گرگانرود منتهي مي شود. اين مسير از 
ش��هرهايي چون طبس، بم، گنبد كاووس و بندر 

تركمن مى گذرد. 
اما در زمان بررس��ي اين ط��رح نيز تامين منابع 
آب��ي براي آن »ممكن اما با صعوبت« عنوان ش��ده 
و تكي��ه زي��ادي روي رودخانه ه��اي فصل��ي ايران 
داشته است. مهم ترين نكته يي كه تنها در 20 سال 
توانسته اس��ت امكان پذير ش��دن اجراي اين طرح 
براي ايران را از بين ببرد، همين مس��اله اس��ت. در 
گزارش مركز پژوهش هاي سازمان برنامه به وضوح 
عنوان شده است: »امكان تامين آب از منابع داخلي 

اكنون وجود ندارد.«
البته اين گزارش مس��ائلي چون »زلزله  القايي«، 
»نفوذ آب شور به س��فره هاي زيرزميني« و تبديل 

ش��دن ايران به عرصه رقاب��ت قدرت هاي جهاني را 
نيز از موانع انتقال آب ش��ور به داخل فالت مركزي 
عنوان كرده اس��ت ام��ا ظواهر نش��ان مي دهد كه 
مهم تري��ن عام��ل فعلي ك��ه حت��ي روي كاغذ نيز 
امكان پذير بودن اين پروژه ها را در شكل انتقال آب 

شيرين زير سوال مي برد، منابع آبي ايران است. 
البته اين نكته نيز مهم اس��ت ك��ه اين پروژه و 
حاميان مالي اش در سال 13۷6 مشمول تحريم هاي 
اياالت متحده شده بودند. در گزارش سازمان برنامه 
عنوان ش��ده اس��ت كه اكنون نيز با وج��ود از بين 
رفتن تحريم ها مشخص نيست، پروژه انتقال آب در 
ايران و اتصال دو پهنه ش��مال و جنوب به يكديگر 
چ��ه وضعيت��ي دارد. اياالت متحده البته در س��ال 
1۹۷3ني��ز اين پروژه را در بلندمدت ضد منافع اين 

كشور و متحدانش در ناتو توصيف كرده بود. 
به هر روي، اگر اين گزارش را مورد اس��تناد قرار 
دهيم، عمال اي��ران ديگر قادر نخواهد بود به چنين 
روش هايي براي تامين نيازهاي آبي اش دست بزند. 
اما اين گزارش پيشنهادهايي را به عنوان جايگزين 

مطرح كرده است. 
چندي��ن راه��كار در اي��ن گ��زارش ب��ه عنوان 
جايگزين هاي اتصال پهنه آبي شمال و جنوب ايران 
مطرح شده است كه در راس آنها » اجماع متوليان 
برنامه ريزي توس��عه اقتصادي-اجتماعي، بخشي و 
كالبدي به نظام يكپارچه مديريت سرزمين مبتني 

بر آمايش سرزمين« قرار مي گيرد. 
»فراهم كردن زمينه اجرايي ش��دن راهبردهاي 
بلندمدت بخش آب از منظر آمايش سرزمين مصوب 
ش��وراي آمايش سرزمين س��ال 13۹1 و همچنين 
جهت گيري ه��اي مل��ي آمايش س��رزمين مصوب 

ش��وراي عالي آمايش س��رزمين در س��ال 13۹6« 
راهكار بعدي معرفي ش��ده در اين پژوهش اس��ت. 
همان طور كه مي شود، انتظار داشت با توجه به اينكه 
در اي��ن پژوهش »ارزان ب��ودن آب« يكي از عوامل 
ايجاد كننده و تشديد كننده بحران آب در ايران تلقي 
شده است، اس��تفاده از راهكار قيمتي، روشي براي 
مديريت منابع آب مطرح شده است. در تشريح اين 
راهكار عنوان شده است: »طراحي و اعمال ساز و كار 
قيمت��ي تبعيضي بايد براي مناطق كش��ور با توجه 
ب��ه نوع محصول اعم از صنعتي و كش��اورزي و نوع 
فناوري توليد در نظر گرفته شود، )مثال ارزش گذاري 
آب در كش��ور اس��تراليا به عنوان يكي از روش هاي 
اصل��ي مديريت بح��ران م��ورد توجه ق��رار گرفته 
اس��ت(« نگارندگان اين پژوهش البته نشان داده اند 
ك��ه اهميت ويژه يي را براي راهكارهاي قيمتي قائل 
هس��تند، دعوت به » برقراري تعرفه  يا جريمه هاي 

بازدارنده مصرف بيش از حد اس��تاندارد در مصارف 
مختلف شرب، كشاورزي و صنعت و همچنين اعمال 
جريمه سنگين براي اس��تقرار واحدهاي صنعتي با 
نياز آبي باال در مناطق مواجه با بحران آب« نش��انه 

اين عالقه و اهميت به شمار مي رود. 
البته ترويج چنين راهكارهايي قطعا مخالفاني را 
به همراه خواهد داش��ت. براي مثال اكونوميست در 
گزارش��ي كه مهر ماه امس��ال با عنوان »آب كاال يا 
حقوق اوليه بشر« منتشر كرد، عنوان كرد بسياري 
بر اين باورند كه آب بايد جزو حقوق بشر به حساب 
بيايد، چرا كه نيازي اساس��ي تر از نان و سقف باالي 
س��ر اس��ت. چنين نگاهي نتايجي را ني��ز به همراه 
دارد. از جمل��ه اينكه هيچ كس نبايد براي آب خود 

هزينه يي بپردازد. 
در ادام��ه پژوه��ش س��ازمان برنام��ه »ايجاد و 
توس��عه بازارهاي محل��ي آب و فراهم كردن زمينه 
ورود بخ��ش غير دولتي ب��ه تامين و توزيع آب اعم 
از ش��رب، صنع��ت و كش��اورزي«، »تدوين الگوي 
كش��ت متناس��ب با اقلي��م مناطق مختلف كش��ور 
ظ��رف حداكثر يك س��ال آين��ده و قط��ع هرگونه 
تسهيالت اعم از يارانه، مشوق هاي مالياتي و... براي 
كشت هاي نامتناسب با الگوي كشت« نيز به عنوان 

راهكار مطرح شده است. 
اما در حالي در اين پژوهش راهكار » بازس��ازي 
ش��بكه آب و فاضالب در راستاي كاهش هدررفت 
آب ب��ا مش��اركت و هم��كاري كلي��ه ذي نفع��ان و 
ذي مدخالن« در موارد پاييني مطرح شده كه نقش 
اين مس��اله در از دس��ت رفتن مناب��ع آب در ايران 

تاكنون بسيار پررنگ عنوان شده است. 
»ال��زام فعاليت ه��اي صنعتي و س��اختمان هاي 
طبقات��ي به اج��راي سيس��تم هاي تصفيه فاضالب 
و بازچرخان��ي آب«، »خري��د چاه ه��اي كم ب��ازده 
كش��اورزي ب��راي تعادل بخش��ي به مناب��ع آب« و 
»تمرك��ز اس��تقرار صنايع با مصرف ب��االي آب در 
سواحل جنوبي كشور به دليل استفاده از منابع آب 
دريا براي تامين آب اين صنايع و ممنوعيت استقرار 
اين گون��ه صنايع در مناطق ب��ا بحران آب« از ديگر 
راهكارهاي پيش��نهاد شده در اين پژوهش به شمار 
مي روند كه به نظر مي رسد، شانس و امكان عملياتي 

شدن بيشتري را داشته باشند. 

مشخصات ابالغ شونده حقيقي:
نام: اختر- نام خانوادگي: زينتي زاده- نشاني: مجهول المكان

مدارك پيوست:
در خصوص تجديد نظرخواهي ش��هرداري كرمانش��اه به طرفيت شما نسبت به دادنامه 
۹60۹۹۷۸311۵00۹36 صادره از اين ش��عبه به پيوس��ت نس��خه ثاني دادخواست و 
ضمائم تجديدنظر خواهي به ش��ما ابالغ مي شود. مقتضي است حسب ماده 3۴6 قانون 
آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني چنانچه پاس��خي داريد ظرف 
ده روز پ��س از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد. در 

غير اينصورت پرونده به همين كيفيت به تجديد نظر ارسال مي گردد.
ضمنا به پيوس��ت دادخواست تجديدنظرخواهي/ فرجام خواهي و ضمائم )غير مكانيزه( 

ارسال مي گردد.
توجه:

• پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايي به صورت الكترونيك انجام خواهد شد 
و ابالغ به صورت كاغذي در موارد محدود و اس��تثناء انجام مي ش��ود بنابراين ضروري 
اس��ت نسبت به ثبت نام و مش��اهده اين ابالغيه و ابالغيه هاي آتي از طرق سامانه اقدام 

نماييد.
• چنانچه جهت ورود به س��امانه حس��اب كاربري )شناس��ه و رمز( دريافت ننموده ايد 
جهت ثبت نام به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و در صورت عدم دسترسي به 

نزديكترين واحد قضايي مراجعه نماييد.
شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

گزينه هاي پيشنهادي مسير آبراه خليج فارس-درياي خزر )منبع وزارت جهاد سازندگي، 1376(

عوامل پيدايش و تشديد بحران آب در ايران

توضيحاتعاملرديف

افول ميانگين بارندگي كشور در سال هاي اخير؛ افزايش روند تغيير دماي متوسط ساالنهتغيير اقليم و خشكسالي1

كم توجهي به به گزيني مكان استقرار فعاليت و جمعيت در برنامه ريزي و سياست هاي كالن كشورعدم توجه به آمايش سرزمين2

بهره برداري از منابع آب بدون توجه به محيط زيست و توسعه پايدار به خصوص از طريق سدسازينگاه سازه اي و فيزيكي به توسعه بخش آب3

ضعف قوانين بازدارنده در كشور و نواقص قوانين مرتبط با منابع آب زيرزمينيقوانين و مقررات حوزه آب۴

استقرار صنايع آب بر چون فوالد مباركه در اصفهان يا احداث نيروگاه در دشت هاي ممنوعهاستقرار فعاليت هاي آب بر در مناطق خشك۵

وجود ۷۹۴ هزار حلقه چاه عميق در كشور كه از اين تعداد 330 هزار حلقه غيرمجاز استچاه هاي غيرمجاز و برداشت غيرمجاز از چاه هاي مجاز6

عدم وجود الگوي كشت مبتني بر ظرفيت منابع در هر منطقهالگوي كشت نامناسب۷

برابر هزينه آب در كشور با يك سوم قيمت تمام شده آنارزاني آب در ايران۸

 درنظر نگرفتن ارزش آب۹
ارزاني يا رايگان بودن آب براي پيش برد سياست هايي نظير تامين امنيت غذايي و خودكفايي در كشوردر ايجاد ارزش افزوده از محصوالت كشاورزي

انتقال آب بين مناطق كم و پرآب و فشار به منابع آبي و تغيير اكوسيستم در حوضه مبداانتقال آب بين حوزه اي10

عدم صرفه جويي در كشور با واردات محصوالت آب بر )محتوي درصد باالي آب مجازي( صادرات آب مجازي11

رشد كند بهره وري مصرف آببهره وري پايين آب در بخش هاي مختلف12

 افزايش 30 ميليون نفري جمعيت و كاهش 3۷ ميليارد مترمكعبي منابع آب تجديدپذير از سال 136۵افزايش تقاضاي ناشي از افزايش جمعيت كشور13
و تخليه تصاعدي سفره هاي آب زيرزميني
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عكسروز

عكس:ايرنا افتتاحبخشبينالمللجشنوارهمدولباسفجر

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

هياهويبسياربرايهيچ
احمد آرام با بیان اينكه در ادبیات امسال تكان اساسي نداشتیم، مي گويد: در مقابل هجوم نويسنده ها براي نوشتن و چاپ داستان 

در سال ۹۶ حداقل بايد ۲۰كتاب تاپ داشته باشیم كه نداريم. اين هیاهوي بسیار براي هیچ است. 
اين داس��تان نويس درباره ارزيابي اش از وضعیت ادبیات در س��ال جاري اظهار كرد: در س��ال ۹۶ ادبیات وضعیتي مانند سال ۹۵ 
داشت؛ با اينكه در زمینه ترجمه كارهاي تازه يي ترجمه و منتشر شد در زمینه ادبیات داستاني ايراني شاهد تكان اساسي نبوديم. او با 
اشاره به درخشش نسبي چند مجموعه داستان و رمان به ايسنا گفت: بعد از بررسي اين آثار متوجه مي شويم اغلب دوستان به همان 
شیوه هاي گذشته اكتفا كرده اند؛ در واقع خود را به نحو ديگري تكرار كرده اند. نوگرايي در داستان ها كمتر اتفاق افتاده بود كه بتوانیم 
بگويیم آثار نسبت به سال گذشته پیشرفت كرده است.  او اظهار كرد: ادبیات ما دچار موضوعات مشترك شده است كه اين موضوعات 
مشترك مخاطب را خسته مي كند؛ يعني تمام اين  سوژه ها و شخصیت ها همانطور آپارتماني هستند، همان كنش هاي تكراري گذشته 

در داستان ها اتفاق مي افتد و داستان ها چیزي بیشتر از سريال هاي تلويزيوني نبودند. 

چهرهروز

نگاهيبهميزانوارداتفوالدامريكادرسال2017

خشمغولهايفوالدي
گروهگوناگون

در هفته گذش��ته دونالد ترامپ اعالم 
ك��رد كه ب��ر واردات ف��والد ۲۵درصد و 
در واردات آلومینیوم ۱۰درص��د تعرفه اعمال خواهد 
ك��رد. به گفته او اي��ن اقدام براي باال ب��ردن فعالیت 
تولیدكنندگان داخلي اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
به گفته بس��یاري از كارشناسان اين تصمیم مي تواند 
منجر به از بین رفتن بس��یاري از مش��اغل در امريكا 
ش��ود. برخي نیز اعالم كرده اند كه اي��ن اقدام ترامپ 
مي تواند جنگ تجاري عظیمي به راه بیندازد. آن طور 
كه گفته شده، بسیاري از شركاي تجاري امريكا پس 
از اي��ن تصمی��م درصدد اقدام��ات تالفي جويانه علیه 
ترامپ هستند. هرچند كه در دستور كار ترامپ هنوز 
مشخص نش��ده كه آيا شركاي تجاري اصلي مشمول 
اين تعرفه  خواهند شد يا خیر؛ طبق ساير گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده، اتحادي��ه اروپ��ا و كان��ادا بزرگ ترين 
تامین كنندگان فوالد امريكا هستند. تازه ترين آمار به 
دس��ت آمده، نشان مي دهد كه در سال ۲۰۱7 میزان 
واردات فوالد از كانادا به امريكا حدود ۵.7 میلیون تن 
بوده اس��ت. بر اين اساس از آنجا كه كانادا بزرگ ترين 
صادركننده فوالد به امريكا شناخته مي شود، تصمیم 
ترام��پ در راس��تاي اعم��ال تعرفه ب��ر واردات فوالد 
مي تواند آس��یب هاي فراواني به بازار فوالد كانادا وارد 
كن��د. آن طور ك��ه گفته ش��ده، بعد از اع��الم اعمال 
تعرفه ه��اي آلومینیوم و فوالد، اتحادي��ه اروپا و كانادا 
هردو مخالفت خود را با تعرفه هاي جديد بیان كردند. 
همچنین فرانس��وا فیلیپ ش��امپاني وزي��ر بازرگاني 
خارجي كانادا نی��ز درباره تصمیم دونالد ترامپ گفته 
كه »هر گونه تعرفه يا سهمیه يي كه بر صنعت فوالد و 
آلومینیوم كانادا تحمیل شود، پذيرفتني نخواهد بود«.

طبق آمار منتش��ر ش��ده برزيل نیز پ��س از كانادا، 
دومین منبع بزرگ تامین كننده فوالد براي امريكاست. 
ب��ر اين اس��اس برزيل با اب��راز نگراني درب��اره افزايش 
تعرفه هاي پیشنهادي امريكا اعالم كرد كه ممكن است، 
اقدام »يك جانبه يا چندجانبه« براي حفاظت از منافع 
خود انجام دهد. طبق آخرين آمار اعالم شده، در سال 
۲۰۱7 میزان ص��ادرات فوالد از برزيل به امريكا حدود 
4.7میلیون تن اعالم ش��ده است. در ادامه اين گزارش، 
كره جنوبي و مكزيك نیز در میان شركاي اصلي فوالد 
امريكا معرفي ش��ده اند. آن طور كه گفته شده، در سال 
۲۰۱7 میزان صادرات ف��والد از كره جنوبي و مكزيك 

بی��ش از 3میلیون تن بوده اس��ت. طب��ق گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده، كره جنوبي كه پس از كان��ادا و برزيل 
سومین صادر كننده فوالد به امريكاست، اعالم كرده كه 
در اي��ن زمینه با مقام هاي امريكايي گفت وگو مي كند. 
دولت اين كش��ور اع��الم كرده كه اگر می��زان عوارض 
واردات فوالد به امريكا به ۲۵درصد برسد، صادرات اين 

كشور با مشكل روبه رو خواهد شد. 
روس��یه نیز در میان كشورهاي تامین كننده فوالد 
برزيل قرار دارد. آن طور كه گفته شده، صادرات فوالد 
از روسیه به امريكا در سال ۲۰۱7 حدود ۲.۹ میلیون 
تن اعالم ش��ده است. با توجه به میزان صادرات فوالد 
روس��یه به امريكا پس از تصمیم دونالد ترامپ مبني 
ب��ر افزايش تعرفه بر اين تجارت، ديمیتري پس��كوف 
س��خنگوي كاخ كرملین با اب��راز »نگراني« از تصمیم 
تازه امريكا در مورد افزايش شديد عوارض گمركي بر 
واردات فوالد و آلومینیوم اعالم كرده كه دولت روسیه 
با »دقت« و »احتیاط« روابط تجاري خود با امريكا را 

بررسي مي كند. 
آن طور كه در ادامه اين گزارش گفته شده، تركیه، 
ژاپ��ن، آلمان و تاي��وان نیز در س��ال ۲۰۱7، بیش از 
يك میلی��ون تن فوالد به امريكا ص��ادر كرده و بر اين 
اساس در میان تامین كنندگان اصلي فوالد اين كشور 
قرار گرفته اند. همان طور كه گفته شد، تصمیم ترامپ 

مبني ب��ر افزايش تعرفه ها ب��ر واردات فوالد منجر به 
واكن��ش جهاني ش��ده اس��ت. بر اين اس��اس ريیس 
انجمن فوالد »اشتال« آلمان نیز در بیانیه يي تصمیم 
ريیس جمه��وري امريكا را محكوم كرده و اين اقدام را 

»مغاير با موازين سازمان تجارت جهاني« خواند. 
طبق اي��ن گزارش هن��د، چین و ويتن��ام نیز در 
میان كش��ورهاي صادركنن��ده فوالد ب��ه امريكا قرار 
گرفته ان��د. آن طور كه گفته ش��ده، در س��ال ۲۰۱7 
میزان ص��ادرات فوالد از اين كش��ورها به امريكا بین 
7۵۰هزار تا ۶8۰ هزار تن بوده است. بر اساس بسیاري 
از گزارش هاي منتش��ر ش��ده، امريكا تنها ۲ درصد از 
فوالد مورد نیاز خود را از چین وارد مي كند، اما قیمت 
پايین محصول چیني روي قیمت فوالد صادراتي ساير 
كش��ورها نیز تاثی��ر مي گذارد. دولت چی��ن از امريكا 
خواسته است تا سیاست حمايتي خود را متوقف كرده 
و به قوانین »تجارت چندجانبه« احترام بگذارد. تايلند 
نیز كه از صادركنندگان فوالد در آسیاست از تصمیم 
جديد ريیس جمهوري امريكا ابراز نگراني كرده است. 
عالوه بر نگراني  و واكنش هاي ايجاد شده از سوي 
كشورهاي مختلف و ش��ركاي تجاري امريكا، با اعالم 
اين خبر از س��وي ترامپ، ش��اخص سهام داوجونز در 
بازار بورس نیويورك كاهش يافت و گمانه زني درباره 

افزايش ناگهاني بهره، وال استريت را ناآرام كرد. 

آمارنامه

ردپاياماراتيها
در»روسيهگيت«

نيويوركتايمز:
گزارشي كه در صفحه 
اين روزنامه منتش��ر  اول 
ش��د، حاكي از مشاهدات 
جدي��د مول��ر در پرونده 
اته��ام دخال��ت روس��یه 
 ۲۰۱۶ انتخاب��ات  در 
اين  طب��ق  امريكاس��ت. 
گزارش بازرسان امريكايي 
در حال بررس��ي حمايت 

احتمالي اماراتي ه��ا از دونالد ترام��پ در انتخابات 
۲۰۱۶ امري��كا و اعم��ال نفوذ يك مش��اور ولیعهد 
امارات در سیاس��ت گذاري هاي كاخ سفید هستند. 
آن طور كه گفته شده، مولر به طور خاص بر اقدامات 
»جورج نادر« يك تاجر امريكايي-لبناني و مش��اور 
ولیعهد امارات متمركز ش��ده اس��ت. نادر در سال 
گذش��ته مرتبا به كاخ سفید رفت و آمد داشته و با 
مقامات ارشد امريكايي از جمله »جرد كوشنر« داماد 
و مش��اور ترامپ و »استیو بنن« استراتژيست ارشد 
س��ابق ترامپ ديدار داشته است. نادر تالش كرد در 
سیاست هاي دولت امريكا در قبال ايران و قطر نفوذ 
كند. آن طور كه گفته ش��ده، وظیفه مولر بررس��ي 
نقش روسیه در انتخابات امريكاست و هنوز مشخص 
نیست، چرا توجه او به نفوذ امارات در اين انتخابات 
جلب ش��ده اس��ت. مولر تاكنون در جريان بررسي 

پرونده روسیه علیه ۱۹ نفر اعالم جرم كرده است. 

واشنگتنپست:
اي��ن  اول  صفح��ه  در 
روزنامه گزارش��ي از تحريم 
منتشر  كره شمالي  دريايي 
ش��ده اس��ت. طب��ق اي��ن 
گزارش، امريكا و متحدانش 
ب��راي محاص��ره درياي��ي 
آماده مي شوند.  كره شمالي 
اي��ن در حال��ي اس��ت كه 
داده  كره ش��مالي هش��دار 

اس��ت هر گونه اقدام امري��كا را در خصوص محاصره 
و ممانع��ت از تج��ارت دريايي ب��ه منزله اعالن جنگ 
علیه خود مي داند. آن طور كه گفته ش��ده، چین نیز 
تقاض��اي امريكا براي تحريم 33 فروند كش��تي و ۲7 
شركت كشتیراني به اتهام نقض قوانین تحريمي علیه 
كره شمالي را به تعويق انداخت. هفته گذشته امريكا به 
بهانه آنچه جلوگیري از فعالیت هاي قاچاق كره شمالي 
براي به دست آوردن نفت و فروش زغال سنگ از طريق 
دريا نامیده شده از شوراي امنیت سازمان ملل خواستار 
تحريم ۶۱ فرد و س��ازمان را كرده بود. اين درخواست 
از س��وي امريكا همزمان با اعمال بزرگ ترين بس��ته 
تحريمي واشنگتن علیه كره شمالي صورت گرفته است. 

چايناديلي:
صفحه اول اين روزنامه، 
گزارش��ي از آغ��از ب��ه كار 
كنفرانس مشورت سیاسي 
خل��ق چین منتش��ر كرد. 
آن ط��ور كه چاين��ا ديلي 
نوشته، يكي از اصلي ترين 
دستوركارهاي اين اجالس 
انتخاب كادر رهبري جديد 
از جمل��ه ريی��س جدي��د 

كنفرانس مشورت سیاسي خلق چین است.  »وانگ 
گوا چینگ« س��خنگوي اين كنفرانس در مصاحبه با 
رسانه هاي گروهي و خبرنگاران داخلي و خارجي در 
پكن اعالم كرد اين بار اجالس كمي طوالني تر اس��ت 
و تا صبح ۱۵ مارس ادامه خواهد يافت. انتخاب كادر 
رهبري كنفرانس، تصويب منشور جديد اين مجمع 
و رسیدگي به پیشنهادهايي درباره توسعه اقتصادي 
و اجتماع��ي سراس��ر كش��ور از مهم تري��ن وظايف 
اجالس س��االنه اس��ت. همچنین قرار است گزارش 
كار كمیته دايمي كنفرانس مش��ورت سیاسي خلق 
چین در جريان اين نشس��ت قرائت شود و به دنبال 
آن نمايندگان پیش��نهادهاي مرتبط را مورد بحث و 

رايزني قرار خواهند داد.

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

سلطه»سهدوست«مكزيكيبرسينمايهاليوود
»گیلرمو دل تورو« اي��ن فرصت را دارد 
چهارمی��ن جايزه اس��كار كارگردان��ي را در 
پنج سال اخیر، نصیب سینما و سینماگران 
مكزيكي كند. به گزارش گاردين، »گیلرمو 
دل تورو« كارگردان فیلم »شكل آب« بخت 
نخست كسب جايزه كارگرداني در نودمین 

دوره جوايز س��ینمايي اسكار است، اتفاقي كه با كس��ب جايزه انجمن كارگردانان 
امريكا بی��ش از پیش براي اين كارگردان مكزيكي محتمل اس��ت. در صورتي كه 
»دل ت��ورو« بتواند اين جايزه را به خود اختصاص دهد، پس از »آلفونس��و كواران« 
در س��ال ۲۰۱4 و »الخان��درو گونزال��س ايناريتو« در س��ال هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، 
چهارمین جايزه اسكار كارگرداني را به سینماي مكزيك اختصاص مي دهد.  اين سه 
 كارگردان كه دوس��تان نزديكي هستند و در رسانه هاي سینمايي معموال با عنوان 
»Three Amigos « )سه دوست( شناخته مي شوند، سینماي مكزيك را در چند 
سال اخیر به عنوان سینمايي پیشتاز در عرصه جوايز آكادمي اسكار معرفي كرده اند 
و ساخته هاي آنها نیز به فروش قابل توجهي در گیشه بین الملل دست يافته است. 

هر س��ه اين سینماگران قابلیت خود را در مديريت پروژه هاي بزرگ هالیوودي 
به خوبي ثابت كرده اند، همان طور كه در پروژه هاي كوچك تر در سینماي مكزيك 
نیز فعال هس��تند. »دل تورو« پیش از اين فیلم  پرهزينه »حاشیه اقیانوس آرام« و 
همچنین فیلم اسپانیايي زبان »هزارتوي پن« را به سینما آورده و »آلفونسو كواران« 
نیز با فیلم فضايي »جاذبه« موفق به كسب اسكار كارگرداني شد و ساخت فیلم هايي 
چون »و مادرت هم« در مكزيك دارد.  اما »ايناريتو« با ساخت فیلم »عشق سگي« 
در سال ۲۰۰۰ به شهرت رسید و پس از آن براي ساخت فیلم هايي پیچیده از لحاظ 

فني و با استفاده از بازيگران درجه يك هالیوودي شناخته مي شود.

مننوروزصنايعدستيعيديميدهم
كمپین »آري به تولید ملي« با ش��عار 
نوروز صنايع دس��تي عی��دي مي دهم، بار 
ديگ��ر با نزديك ش��دن به نوروز و ش��روع 
نمايش��گاه هاي صنايع دس��تي ش��روع به 
كار ك��رد. مجید مه��دوي مديركل میراث 
فرهنگي استان تهران گفت: براي حمايت 

از كمپین »آري به تولید ملي« با ش��عار نوروز صنايع دس��تي عیدي مي دهم از 
هنرمندان صنايع دستي به عنوان تولید كنندگان ملي حمايت مي كنیم. او افزود: 
از فروش��گاه هاي صنايع دس��تي مي خواهیم تا با نصب شعار خريد صنايع دستي 
»آري به تولید ملي« و »من نوروز امس��ال صنايع دس��تي عیدي مي دهم« ما را 
در اين كمپین كه نیازمند مشاركت همه هموطنان است، ياري كنند. مديركل 
میراث فرهنگي اس��تان تهران ادامه داد: پوس��تر هاي اي��ن كمپین به زودي در 
خیابان استاد نجات الهي )ويال( به عنوان محور صنايع دستي بین فروشگاه هايي 
كه عالقه مند به پیوس��تن به اين كمپین هس��تند، توزيع مي شود. او با تاكید بر 
اينكه خريد صنايع دس��تي ن��ه تنها رونق اقتصادي ايج��اد مي كند بلكه موجب 
حفظ فرهنگ و هويت كش��ور مي شود، گفت: صنايع دس��تي ايراني برگرفته از 
يك تمدن چند هزارس��اله اس��ت كه بايد از آن به عنوان يك كاالي تولید ملي 
حمايت كرد. مهدوي بیان كرد: اگر فرهنگ خريد صنايع دستي ايراني به عنوان 
يك كاالي تولید ملي در جامعه نهادينه شود، ديگر شاهد عرضه كاالهاي چیني 
در بازار صنايع دس��تي نخواهیم بود. سال گذشته نیز »كمپین من صنايع دستي 
عیدي مي دهم« با هدف حمايت از تولیدات هنري تهران راه اندازي شده بود اما 
امسال اين كمپین با نام »آري به تولید ملي« با شعار نوروز صنايع دستي عیدي 

مي دهم، كار خود را از سر گرفت. 

تاريخنگاري

پايان تبعيد مصدق 
محم��د مصدق نخس��ت وزير پیش��ین اي��ران، در تبعیدگاه خود در روس��تاي 
احمدآباد، در ۱4 اس��فند س��ال ۱34۵ و در 84 س��الگي به دلیل بیماري سرطان 

درگذشت. 
بعد از كودتاي ۲8 مرداد ۱33۲ و پس از پايان محكومیت س��ه س��ال حبس 
انف��رادي مصدق، دوران تبعید غیرقانوني او ش��روع ش��د. مص��دق به زادگاهش، 
احمدآباد منتقل ش��د و تا آخر عمر همانجا تحت نظارت نیروهاي نظامي ماند. تا 
وقتي كه س��رطان او را از پا درآورد و با وجود وصیتش براي دفن ش��دن در كنار 
كشته ش��دگان 3۰ تیر در »آرامگاه ابن بابويه«، پیكرش در يكي از اتاق هاي خانه 

او به خاك سپرده شد.
مص��دق در ش��هريور س��ال 44 در جواب نامه ي��ي كه دختر داي��ي اش براي 
تس��لیت گويي مرگ زهرا، همسر دكتر مصدق، به او فرستاده بود، نوشت: »بسیار 
از اين مصیبت رنج مي كش��م. چون كه متجاوز از ۶4 س��ال همس��ر عزيزم با من 
زندگي كرد و هر پیش آمد كه برايم رس��ید، تحم��ل كرد و با من داراي يك فكر 
و يك عقیده بود و هر وقت كه احمدآباد مي آمد، مرا تس��لي مي داد، در من تاثیر 
بسیار مي كرد و آرزويم اين بود كه قبل از او من از اين دنیا بروم و اكنون برخالف 
میل، من مانده ام و او رفته اس��ت و چاره يي ندارم غیر از اينكه از خدا بخواهم كه 

مرا هم هر چه زود تر ببرد و از اين زندگي رقت بار خالص شوم.
اكنون در حدود ۱۰ سال است كه از اين قلعه نتوانسته ام خارج شوم و از روي 
حقیقت از اين زندگي سیر شده ام... گاه مي شود كه در روز چند كلمه هم صحبت 
نمي كنم... اين اس��ت وضع زندگي اشخاصي كه يك عقیده يي دارند و تسلیم هوا 
و هوس ديگران نمي ش��وند.« به گواه نزديكان مصدق، او پس از مرگ همس��رش 
نسبت به زندگي مأيوس و ناامید شده بود و كمتر از يك سال و نیم بعد، در مقابل 

بیماري طاقت نیاورد و جان سپرد. 

بازارهنر

تالش»آف«برايآشناييزدايي
كارگ��ردان »آف« ب��ا اش��اره به مضم��ون اين اثر 
نمايش��ي كه درباره تاثیر جنگ بر هويت زنان است، 
عنوان كرد: در اجراي اثر تالش كرده معاني تازه يي به 

ذهن مخاطبان متبادر شود. 
سیاوش ش��وهاني كارگردان نمايش »آف« كه در 
تماش��اخانه باران روي صحنه است در اين باره گفت: 
اين نمايش تا ۲8 اسفند ماه در تماشاخانه باران روي 
صحنه اس��ت و باتوجه به نگاه شخصي كه من نسبت 
به مضمون نمايش داشتم تا امروز بازخوردهاي خوبي 
از مخاطبان دريافت كرده ام. اين نمايش مضموني در 
ارتب��اط با تاثیر جنگ بر زن��ان دارد و نگاهي را دنبال 
مي كند كه دغدغه ش��خصي من است و برايم اهمیت 

دارد. 
او ادام��ه داد: اي��ده اصلي نمايش��نامه يعني تاثیر 
جنگ بر هويت و سرنوش��ت زن��ان را با ملیكا جباري 
در میان گذاش��تم و قرار بر اين شد او نمايشنامه يي با 
محوريت جنگ اما فراي زمان و مكان بنويسد. مقوله 
جنگ از كودكي در خان��واده و اقوام من و در زندگي 
مادر و مادربزرگم و ديگر زنان فامیل حضور داش��ته و 
اين مساله برايم دغدغه مهمي بوده است كه همیشه 
 در چنین ش��رايطي يك زن خیلي بیش��تر از مردها 
تحت تاثیر قرار مي گیرد. ش��وهاني يادآور شد: جنگ 
قالب��ي مردان��ه دارد و ب��ه همین دلی��ل تاثیر زيادي 
ب��ر هوي��ت زنان چ��ه از لحاظ ظاه��ري و چه دروني 
مي گ��ذارد. بعد از پايان جنگ ه��م اين تاثیرات ادامه 

دارد و باعث س��ردرگمي زنان ش��ده و هويت شان را 
تحت تاثی��ر قرار مي دهد. جنگ از ابت��داي تاريخ در 
بین انسان ها وجود داشته و امروزه مردم دنیا هر كدام 
به نوعي با اين مس��اله درگیر هس��تند بنابراين ما نیز 
تالش كرديم نمايشنامه فضا و مكان نامعلومي داشته 
باشد تا تصويرسازي و مطابقت زماني و مكاني در ذهن 

مخاطبان شكل بگیرد. 
اين كارگردان درباره فضاسازي نمايش توضیح داد: 
در اج��را فضايي میني مال ب��راي مخاطبان به تصوير 
كش��یده مي شود و در واقع فضاي نمايش توسط خود 
مخاطبان ش��كل مي گیرد به اين ترتیب كه سه آينه 
در صحنه تعبیه شده كه تصوير تماشاگران را بازتاب 
مي دهد و اين مفهوم را براي آنها تداعي مي كند كه هر 
كدام از آنها مي توانستند جاي شخصیت هاي نمايش 
قرار گیرند. به گفته او، آش��نايي زدايي و انتقال معاني 

جديد در اجراي »آف« مدنظر بوده است. 

»هياتمديره«پندواندرزنميدهد
نويس��نده س��ريال »هیات مدي��ره« با اش��اره به 
ويژگي هاي اين مجموعه بیان كرد كه قرار نیست به 

مخاطب پند و اندرز دهد. 
علي خودس��یاني درباره داستان اين مجموعه كه 
اين روزها ب��ه كارگرداني مازيار میري براي پخش از 
شبكه پنج سیما در نوروز تولید مي شود به مهر گفت: 
همچنان مشغول نگارش فیلمنامه اين سريال هستم 
و تاكنون حدود 38 قس��مت نوشته شده و قرار است 

حدود ۱۰۰ قسمت باشد. 
او با اشاره به زمان پخش اين سريال در نوروز بیان 
كرد: ويژگي هاي پخش نوروزي اين است كه مخاطب 
بیش��تري دارد. ما دو زمان جذب حداكثري مخاطب 
داريم ك��ه يكي در نوروز و ديگري ماه رمضان اس��ت 
كه در اين ايام تلويزيون بیننده هاي بیش��تري دارد و 
اين گونه نیست كه سريال ها رقابت چنداني با هم داشته 
باشند بنابراين من اين زمان را به عنوان رقابت نمي بینم 
بلكه به عنوان فرصتي نگاه مي كنم كه مخاطب بیشتر 
تلويزيون مي بیند. خودس��یاني درباره پخش سريال از 
ش��بكه پنج اضافه كرد: مردم چندان كاري به ش��بكه 
ندارن��د و اگر س��ريال خوب��ي باش��د در مهماني ها و 

دورهمي هاي خود درباره آن صحبت مي كنند. 
او درباره ويژگي هاي اين سريال اظهار كرد: داستان 
سريال »هیات مديره« از پیچیدگي خاصي برخوردار 

نیست، داستان هاي سرراستي دارد و ما سعي كرديم 
به جاي اينكه تماش��اگر را به معما بكشانیم بیشتر او 
را با اتفاقات س��اده يي ك��ه در زندگي همه آدم ها رخ 
مي دهد، مواجه كنیم و سعي كرديم طنز شیريني هم 

در داستان ها باشد تا كاري جذاب درآيد. 
خودس��یاني درباره اين س��ريال كه به مس��ائل 
مرتبط با آپارتمان نش��یني مي پردازد، اظهار كرد: ما 
دو نوع قواعد داريم يكي »هست و نیست« هاست و 
ديگري »بايدها و نبايدها« كه ما در ترس��یم روابط 
در اين سريال سراغ بايدها و نبايدها رفتیم. ما سعي 
نكردي��م دروغ بگويیم بلك��ه مي گويیم اين طور هم 
مي شود زندگي مي كرد همچنین سعي كرديم پند و 
اندرز ندهیم چون مخاطبان ما امروز ديگر اهل پند 

و اندرز نیستند. 

رقابت»دمسرد«درجشنوارهسالنتويهنگكنگ
»دم س��رد« در تاري��خ ۱۲ م��اه مه  در جش��نواره 
س��النتوي هنگ كنگ به نماي��ش در مي آيد و با ديگر 
آثار جهان رقابت مي كند. آكادمي علوم سینمايي ايتالیا 
بهترين آثار نمايش داده ش��ده در جشنواره هاي خود را 
به فس��تیوال هاي هم رديفش در جهان معرفي مي كند 
كه به همین منظور فیلم سینمايي »دم سرد« ساخته 
عباس رزيجي كه در فستیوال سالنتوي ايتالیا موردتوجه 
منتقدان قرار گرفته و جايزه بهترين بازيگر نقش اصلي 
زن را ب��راي بازي بیت��ا بادران به دس��ت آورده بود، به 
جش��نواره هم رديف سالنتوي هنگ كنگ معرفي كرد. 
»دم سرد« در تاريخ ۱۲ ماه مه  در هنگ كنگ به نمايش 
در خواهد آمد و با س��اير آث��ار برگزيده جهان به رقابت 
خواهد پرداخت.  بیتا بادران پس از ۶ سال دوري از دنیاي 
 بازيگري با اين فیلم به سینما بازگشت و از نكات ديگر 
»دم س��رد« مي توان به حضور بازيگراني اشاره كرد كه 
براي نخس��تین بار در نقش هاي مكم��ل مقابل دوربین 
اين فیلم رفته اند. مجید مظفري، نادر نادرپور، پريچهر 

ريالي، حمیده عابدي و عزت اهلل رمضاني فر بازيگران فیلم 
هستند و از میان عوامل اصلي مي توان به عباس رزيجي 
در مقام نويسنده، تهیه كننده و كارگردان، علي تبريزي 
در مق��ام مدير فیلمبرداري، احمد صالحي در كس��وت 
صدابردار و سهراب خسروي در مقام تدوينگر اشاره كرد. 
ع��كاس فیلم فتاح ذينوري بوده و تمام مراحل فني آن 
در البراتوار ديجیتال مركز گسترش سینماي مستند و 

تجربي انجام شده است. 
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