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 بنابر قرار و توافق،  فردا رييس دولت دوازدهم نخستين بودجه كل كشور اين دولت 
را به مجلس تقديم مي كند. براس��اس ش��واهد و قراين، بودجه سال 1397 نخستين 
بودجه يي است كه به گفته رييس سازمان مديريت به مفهوم واقعي »عملياتي« است. 
اين بدان معني اس��ت كه دس��تگاه ها بايد به ازاي هر هزينه يي كه مي كنند اسناد آن 
را ارس��ال و معادلش بودجه خود را دريافت كنند. پيش از اين نيز رييس جمهوري از 
نظارت 3ماهه بر دخل و خرج دس��تگاه هاي اجرايي در تدوين بودجه جديد س��خن 
گفته بود. بدون شك اين رويداد – بودجه عملياتي - كه نزديك به 12سال پيش از 
آن صحبت شده بود اما هيچ كدام از دولت ها نتوانستند آن را اجرايي كنند، مي توان 
اقدامي مهم در اقتصاد كش��ور قلمداد ك��رد. في الواقع يكي از ضعف هاي مهم اقتصاد 
كشور همين بودجه ريزي غيرعملياتي بود كه عمال عدالت اقتصادي را زيرسوال برده 
بود. دستگاهي بنابر برنامه هاي بلندپروازانه بخش عظيمي از بودجه را مي بلعيد بدون 
آنكه دس��تاوردي داشته باشد اما دس��تگاه ديگر از چنين امكاني برخوردار نمي شد و 
از بد حادثه اگر رييس آن هم س��خنور نبود مش��كالت آن مضاعف مي شد. در همين 
خصوص كافي است نگاهي بيندازيم به پروژه هاي عمراني كه عمر آنها به بيش از 40 
س��ال مي رسد. اگر در اين ارتباط به سخنان رييس ديوان محاسبات كه اظهار داشته 
بود در قانون بودجه كش��ور 27 طرح با عمر بيش��تر از 41 سال و 44 طرح عمراني با 
عمر تا 40 سال وجود دارد يا آنكه ۶۵۸ پروژه با عمر تا 20 سال موجود است و 7۵۸ 
پروژه در كشور است كه سال پايان اجرا ندارد و اينها را مي توان فرصت هاي از دست 
رفته دانست نگاهي بيندازيم مي توانيم پي ببريم كه چقدر پروژه ها بلندپروازانه بودند 
و هستند كه كاري جز بلعيدن بودجه نداشتند و ندارند اما در عوض پروژه هايي بودند 
و هس��تند كه زيربناي توس��عه را شكل مي دهند - مثل توسعه منابع آبي )و البته نه 
سد سازي كه سد سازي هاي گذشته نشان داد كه چه خسارت عظيمي به منابع طبيعي 
وارد شده است( كه جزو ضروريات زندگي است و آينده اقتصاد جهان به آن بستگي 
دارد - متاسفانه مغفول مانده اند. بخش عمده يي از اين نقص ها در بودجه ريزي عملياتي 
عمال برطرف مي شود اما مهم اين است كه بودجه ريزي عملياتي اجرا نه مثل 1۸ سال 

گذشته فقط در حرف باقي بماند. 
يادمان نمي رود كه در دولت دوم خاتمي،  زماني كه محمد كردبچه كه به درستي 
مي ت��وان او را پدر بودجه بعد از انقالب ناميد،  وقتي از بودجه ريزي عملياتي س��خن 
مي گفت بس��ياري براين باور بودند كه اين نوع بودجه ريزي در ايران جواب نمي دهد، 
 مهم ترين دليل آنها هم اين بود كه »فس��اد« نمي گذارد. در همان زمان هم كتابي از 
محمد خضري تحت عنوان »اقتصاد رانت جويي« منتش��ر شد كه به رانت هاي ناشي 
از بودجه ري��زي مي پرداخ��ت. به نظر مي  آيد كه در اين مدت هر دو مورد - فس��اد و 
رانت جويي- نشان داد كه چرا در اين مدت بودجه ريزي عملياتي در ايران اجرا نشد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 2 

 در حالي ك��ه رييس جمهوري فردا 
اليحه بودجه كل كش��ور س��ال 1397 
را تقدي��م مجل��س مي كن��د يك عضو 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجل��س، گف��ت: دولت اق��دام موثري 
براي ايجاد زيرس��اخت جه��ت اجراي 
حسابرس��ي برمبن��اي عملك��رد انجام 

نداده است. 
محم��د حس��يني در گفت وگ��و با 
خانه ملت، با اش��اره به الزامات بودجه 
س��ال 97، گفت: بودجه س��ال 97 در 
بع��د درآمده��ا باي��د واقع بينان��ه و در 
بعد هزينه هاي جاري انقباضي باش��د، 
همچني��ن دول��ت در بع��د هزينه هاي 
س��رمايه گذاري بايد شفاف عمل كند و 
نبايد بي دليل ب��ه هر پروژه يي اعتباري 
داده شود و سپس تخصيص داده نشود 
و ب��ا اين اقدام مردم س��رگرم ش��وند و 

آبروي خودمان را ببرد. 
عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس ش��وراي اس��المي، 
افزود: متاس��فانه اقدام��ي كه دولت در 
بودجه س��ال 9۶ انجام داده و در سال 
97 ني��ز با همين رويك��رد جلو مي رود 
اين اس��ت ك��ه بودجه ري��زي برمبناي 
عملكرد را به عنوان يك پيوس��ت براي 
تعدادي از وزارتخانه ها تهيه مي كند كه 
اين پيوست ها در شاكله يي كه مجلس 
نس��بت ب��ه س��نوات گذش��ته تصويب 

مي كند تفاوت��ي و تغييراتي ندارد و باز 
نيز يك سري اعداد و ارقام هزينه يي و 

درآمدي و تعدادي احكام است. 

با  بودجه ري�زي مبتني ب�ر عملكرد 
قوانين موجود كشور اجرايي نيست

وي ب��ا بيان اينكه در بودجه س��ال 
97 در واق��ع پيوس��ت بودج��ه ب��راي 
وزارتخانه ه��ا كه براس��اس قيمت تمام 
ش��ده براساس فعاليت اس��ت از حدود 
20 درصد به 40 درصد مي رسد، ادامه 
داد: براي��ن اس��اس برمبناي پيوس��ت 
بودج��ه عملك��ردي كه از دس��تگاه ها 
گرفته مي ش��ود بايد مبتن��ي بر همان 
فعاليت هاي تعريف ش��ده باشد، لذا اگر 
تا همين جا نيز قدمي برداشته مي شود 
بودجه ري��زي  زيرس��اخت هاي  باي��د 

برمبناي عملكرد فراهم شود. 
نماين��ده م��ردم تفرش، آش��تيان و 
فراهان در مجلس ش��وراي اسالمي، با 
اش��اره به اينكه با قوانين موجود كشور 
بودجه ريزي مبتني ب��ر عملكرد اجرايي 
نيس��ت، يادآور ش��د: گام��ي كه دولت 
متاس��فانه درباره آن فكر نكرده و اقدام 
موث��ري انج��ام نداده اص��الح قوانين و 
مق��ررات موج��ود و ايجاد زيرس��اخت 
ب��راي اج��راي حسابرس��ي برمبن��اي 
اح��كام  در  اس��ت، چراك��ه  عملك��رد 
محاس��بات عمومي كه هزينه، درآمد، 

پيش پرداخ��ت و س��اير مراح��ل خرج 
تعريف شده ش��يوه بودجه ريزي مبتني 
ب��ر عملكرد و درخواس��ت گ��زارش يا 
فعاليت و قيمت تمام شده وجود ندارد، 
لذا نمي توان اين عمليات را انجام داد. 

عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس شوراي اسالمي، در 
پايان بر لزوم تغيير قوانين موجود براي 
اجراي بودجه ريزي برمبناي عملكرد و 
بهبود وضعيت بودجه يي كش��ور تاكيد 

كرد. 

مجلس با حذف ياران�ه پردرآمدها 
موافق است 

در همين ح��ال يك عضو ديگر اين 
كميس��يون به اين خبرگزاري گفت كه 
مجلس موافق ح��ذف يارانه پردرآمدها 
اس��ت. محمدمهدي مفتح با اش��اره به 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: 
قانون هدفمندي يارانه ها، قانون خوبي 
براي ش��كوفايي و رشد اقتصادي كشور 
در هم��ه بخش ها بود، ام��ا نكته يي كه 
وجود دارد، اين اس��ت كه اين قانون در 

بخش هايي به درستي اجرا نشد. 
برنامه، بودجه  سخنگوي كميسيون 
و محاس��بات مجلس ش��وراي اسالمي، 
يك��ي از مهم ترين بخش هاي��ي كه در 
قان��ون هدفمن��دي يارانه   به درس��تي 
اجرا نشد را بخش مربوط به يارانه هاي 

نقدي دانس��ت و اظهار داشت: دولت ها 
هم��واره در پرداخ��ت يارانه هاي نقدي 
بي قانون��ي كرده ان��د، بطوري ك��ه ما در 
مجل��س به دولت تكلي��ف كرده ايم كه 
نسبت به حذف يارانه پردرآمدها اقدام 

كند، اما ين كار صورت نگرفته است. 
نماينده مردم تويسركان در مجلس 
ش��وراي اس��المي، تصريح ك��رد: طبق 
قانون هدفمن��دي يارانه ها، نبايد يارانه 
نقدي به هم��ه افراد جامع��ه پرداخت 
ش��ود و افرادي يارانه نقدي را از دولت 
درياف��ت كنند كه توان مالي مناس��بي 
ندارن��د و به نوعي مبلغ 4۵هزار و ۵00 
توماني يارانه نقدي در روند زندگي  آنها 

تاثيرگذار است. 
مفت��ح، تخل��ف دول��ت در پرداخت 
يارانه نقدي را آش��كار دانست و گفت: 
معتقدم كه ديوان محاسبات بايد نسبت 
به بررس��ي تخلف دول��ت در پرداخت 
يارانه ه��اي نقدي اق��دام كند؛ پرداخت 
ياران��ه نقدي ب��ا وضع موجود آس��يب 
ج��دي به ديگر بخش ه��ا نظير توليد و 

صنعت وارد كرده است. 
 سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي، در 
پايان خاطرنش��ان ك��رد: مجلس طبق 
قوانين��ي ك��ه تصويب ك��رده، با حذف 
يارانه پردرآمدها موافق است و مشكلي 

با اين موضوع ندارد. 

سرمقاله خبر

   خطر ازهم گسيختگي اقتصاد 
درپي سياست هاي متضاد

يك اقتصاددان با بيان اينكه سياست هاي داخلي دولت و بانك مركزي در حوزه هاي 
مالي و پولي و ارزي غالبا در تضاد با يكديگر هس��تند، اظهار كرد: چنين وضعيتي باعث 
مي ش��ود هدف مورد انتظار سياست گذاران حاصل نش��ود و ازهم گسيختگي اقتصادي 
بيش��تر ش��ود و به ثبات اقتصادي نرسيم. محمود جام س��از در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: براساس تجربيات و واقعيات گذشته و آمارهايي كه مراكز رسمي اعالم مي كنند و 
طبق سيستم هاي آمارگيري معمول كه مورد استفاده ساير كشورها نيز هست، محاسبه 
مي شود. اما به سبب داده هاي بعضا غيرواقعي نتيجه آمارها معموال شرايط واقعي اقتصادي 
كشور را به نمايش نمي گذارد؛ به طور مثال در مورد خط فقر آمارهايي از 30 تا ۵0 ميليون 
ذكر مي شود كه يك شكاف عميق آماري دارد و معلوم نيست كه واقعيت كدام است؟ در 

خصوص آمار اخير مركز آمار ايران نيز همين استنباط وجود دارد. 
او ادامه داد: اينكه مطرح مي شود 39.۵ميليون نفر جمعيت غيرفعال هستند كه در 
توليد محصوالت داخلي نقشي ندارند ممكن است مقرون به صحت باشد اما همه واقعيات 
را بيان نمي كند و ركود اقتصادي كه سال هاس��ت بر اقتصاد ايران حاكم ش��ده و تبعات 
ناخوشايند آنكه از همه مهم تر بيكاري و ساير پديده هاي اجتماعي است، متاسفانه جريان 
واقعي گردش پول و صنعت و تجارت را تحت تاثير آثار مخرب خود قرار داده كه با توجه 
به سياست هاي داخلي دولت از يك سو و ديپلماسي خارجي از ديگر سوي در حال حاضر 
چش��م انداز مطلوبي را به نمايش نمي گذارد و سياست هاي داخلي دولت و بانك مركزي 
در حوزه ه��اي مالي و پولي و ارزي غالبا در تضاد با يكديگر عمل كرده و نتيجه يي را كه 
از هدف سياس��ت ها مورد انتظار سياست گذاران است، حاصل نمي شود و باعث افزايش 

ازهم گسيختگي اقتصادي و عدم دستيابي به ثبات اقتصادي مي شود. 
اين اقتصاددان اظهار كرد: تدوين و تنظيم مقررات جديد دولتي، وضع قوانين موازي، 
ناپاي��داري قوانين و مقررات و تحريم ايران و تغييرات در تعرفه ها، عدم حمايت دولت و 
بانك ها از بخش خصوصي، بزرگ شدن دستگاه ديوان ساالري و از همه مهم تر گستردگي 
فس��ادها و اختالس هاي پولي و مالي در دس��تگاه دولت و بانك ها و عواملي از اين دست 
باعث تيره شدن فضاي كسب وكار شده و با وجود آنكه يك اداره كل در مورد بهبود فضاي 
كسب وكار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسيس شده، رتبه فضاي كسب وكار ما چهار 

پله در تابلوي اعتبارسنجي بين المللي از جمله بانك جهاني سقوط كرده است. 
وي همچنين بيان كرد: محيط كسب وكار ناشي از 10 مولفه است كه از اقدام به اخذ 
مجوز براي تاس��يس شركت يا بازرگاني شروع مي شود تا مراحل بعدي آنكه شامل اخذ 
برق اعتبار بانكي و وضعيت ماليات و صادرات و... است. همه اين مراحل آنچنان زمان بر 
و هزينه بر و با فس��اد درآميخته كه كمتر كارآفريني در فضاي اقتصادي، مالي و پولي و 
پيش بيني ناپذيري آينده به س��بب نامطلوبي مناسبات ديپلماتيك با دنياي خارج به آن 
تن مي دهد. در اين صورت چندان شگفت آور نيست اگر 40 ميليون نفر از جمعيت فعال 
كشور غيرفعال باشند. ايجاد فضاي كسب وكار مطمئن و كم ريسك كه جاذب سرمايه هاي 
داخلي و خارجي باشد مستلزم شرايط مطلوبي است كه اين فضا را آماده و جذاب براي 
سرمايه گذاري كند.  جام ساز معتقد است ضعف ديپلماسي چندجانبه يي و منطقه يي و 
دوجانبه و مطلوب تحت تاثير انديش��ه هاي غيرعالمانه و ناكارآمدي مديران از يك سو و 
ن��گاه خصمانه دنياي غرب به خصوص امريكا كه با قدرت نظامي و اقتصادي فائقه خود 
بر كش��ورهاي اروپايي و حتي جنوب ش��رقي آس��يا تاثيرگذار است، نسبت به كشور ما 
س��بب شده كه برجام تضعيف ش��ود و انتظاري كه از اين توافق مي رفت حاصل نشود. 
به خصوص تحريم هاي اخير امريكا اين موضوع را تش��ديد كرده اس��ت.  وي اظهار كرد: 
ب��ا توجه به مطالب پيش گفته و نبود اراده يي فعال در جهت بهبود منافع ملي و ورودي 
ساالنه حداقل يك ميليون از آحاد فعال جامعه به بازار كار اعم از دانشجويان دانشگاهي 
و غيردانشگاهي مسلما بر جمعيت غيرفعال كشور اضافه مي شود و توليد ناخالص داخلي 
را كاهش مي دهد.  اين اقتصاددان درباره جذب سرمايه گذاري خارجي نيز گفت: با توجه 
به شرايط سياسي و تعارض با سياست هاي غرب چندان اميدي به جذب سرمايه گذاري 
خارجي كه يكي از مهم ترين ملزومات رش��د اقتصادي است و ورود سرمايه و تكنولوژي 
و مديريت دانايي محور را در پي دارد، وجود ندارد.   به گفته جام س��از، كش��ورهايي كه 
پس از توافق برجام با امضاي تفاهمنامه هاي تجاري اميدي را در دل بخش خصوصي و 
حتي دولت زنده كردند از تفاهمنامه به انعقاد قرارداد منتهي نش��دند و برخي از آنان از 
جمله توتال فرانس��ه كه به اتفاق شركت نفتي چين و پتروپارس در مورد پارس جنوبي 
قرارداد 2۵ساله امضا كرده بودند، پا پس كشيدند و منتظر تحوالت سياسي بين المللي به 

سركردگي امريكا هستند. 
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»تعادل«  از تاثير گراني و كمبود كاغذ در بازار گزارش مي دهد

بازار  سياه كاغذ
 صفحات 12 و 14 

فلسطيني ها و نيروهاي صهيونيستي درگير شدند

 اعتراض جهاني به 
ماجراجويي جديد ترامپ

 صفحه 7 

گوناگون

رضايت از دست رفته جهان

16

دولت گام موثري براي بودجه برمبناي عملكرد برنداشت
 منصور بيطرف   

سردبير

رنا
: اي

س
عك

 بناب��ر قرار و تواف��ق،  فردا رييس دول��ت دوازدهم 
نخس��تين بودجه كل كش��ور اين دولت را به مجلس 
تقديم مي كند. براساس ش��واهد و قراين، بودجه سال 
1397 نخس��تين بودجه يي اس��ت كه به گفته رييس 
سازمان مديريت به مفهوم واقعي »عملياتي« است. اين 
بدان معني است كه دستگاه ها بايد به ازاي هر هزينه يي 
كه مي كنند اسناد آن را ارسال و معادلش بودجه خود 
را درياف��ت كنند. پيش از اي��ن نيز رييس جمهوري از 
نظ��ارت 3ماهه بر دخل و خرج دس��تگاه هاي اجرايي 
در تدوين بودجه جديد س��خن گفته بود. بدون شك 
اين رويداد – بودجه عملياتي - كه نزديك به 12سال 
پيش از آن صحبت ش��ده بود اما هيچ كدام از دولت ها 
نتوانستند آن را اجرايي كنند، مي توان اقدامي مهم در 

اقتصاد كشور قلمداد كرد ...

 س��ازمان س��رمايه گذاري و كمك هاي فني 
و اقتص��ادي ايران در گزارش��ي اع��الم كرد كه 
در 100روز نخس��ت فعالي��ت دول��ت دوازدهم 
2۸ميليارد و ۵00 ميليون دالر سرمايه خارجي 
در س��ايه بازگش��ت به نظام اقتصادي بين الملل 
تامين ش��د. اين مي��زان جذب س��رمايه گذاري 
خارجي به گفته محمد خزاعي، رييس س��ازمان 
س��رمايه گذاري و كمك ه��اي فن��ي و اقتصادي 
ايران در سايه بازگش��ت ايران به نظم اقتصادي 
بين المل��ل حاصل ش��ده اس��ت. براس��اس اين 
گزارش كه در ش��بكه اخب��ار اقتصادي و دارايي 
منتشر ش��ده، در مدت 100روز نخست فعاليت 
دولت دوازدهم طبق آماره��ا ۵7 طرح جديد با 
حج��م س��رمايه ۵ ميلي��ارد و 393ميليون دالر 

مصوب شد ...

   انتظار 12 ساله

 پشت پرده مذاكرات 
جذب فاينانس

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 3  

تشکل ها

6

ضرورت به روزرساني 
اصناف قديمي

س��اختار مش��اغل ايران براي چندين دهه به ش��كل 
يكنواخت بوده است. ما تغييرات محسوسي در بسياري از 
مشاغل نمي ديديم و به دليل اينكه نياز به تغيير احساس 
نمي ش��د صنف هاي مختلف نيز خود را به روز نكردند. اين 
مس��اله خود را در قالب افزايش بهاي تمام ش��ده بسياري 
از مشاغل نشان مي داد اما به دليل اقتصاد بسته ايران اين 
مش��كل معموال به مصرف كننده منتقل مي شد. مشكل از 
جايي هويدا گشت كه پيشرفت سريع تكنولوژي و باز شدن 
نس��بي اقتصاد باعث شد كه بعضي از صنف ها تحت تاثير 
قرار گيرند. اتفاقي كه در تاكسي تلفني افتاد و شرايطي كه 
امروز براي واحدهاي صنفي توزيعي كوچك در حال حاضر 
رخ داد در آينده دامن گير بسياري از بخش ها خواهد شد. 
اس��تفاده از ابزارهايي كه هزينه تمام شده مشاغل مختلف 
را كاهش دهد اگر از س��وي صاحبان آن مشاغل رخ ندهد 
در آين��ده نه چندان دور در اقتصاد كش��ور رخ خواهد داد. 
چند سال قبل بسياري از افراد متخصص در بحث IT اين 
پيش��نهاد را به سازمان تاكس��يراني دادند كه با استفاده از 
اپليكيشن هايي مي توان هزينه تاكسيراني را كاهش داد. اين 

پيشنهاد به چند دليل مورد توجه قرار نگرفت ...

 منصور بيطرف   

راه برون رفت از مشكالت اقتصادي 
ايرنا| نايب رييس اتاق تهران گفت: يك مشكل براي رسيدن به هدف 
اقتصاد مقاومتي، نبود درك هماهنگ و واحد از اين مفهوم است و شايد 
دليل كامياب نشدن در تدوين و رسيدن به اهداف برنامه ها همين باشد. 
عال ميرمحمد صادقي افزود: اقتصاد مقاومتي يكي از راهبردهاي اساسي 
اس��ت كه مي تواند راه برون رفت از مشكالت را براي اقتصاد ايران فراهم 
كن��د. او تصريح كرد: دولت يازدهم به اقتصاد مقاومتي و سياس��ت هاي 
اجرايي آن توجه داش��ته است اما بايد در اين دوره بيش  از پيش به اين 
مساله توجه شود. او افزود: دولت هاي غربي بعد از توافق هسته يي برجام 
قول ه��اي متعددي در حوزه اقتصادي داده بودند اما هنوز موانع بانكي را 
برطرف نكرده اند؛ بنابراين رهبر معظم انقالب با توجه به اين مسائل و با 
شناخت وضعيت اقتصاد ايران راهبرد توجه به توانمندي دروني را مورد 
عنايت قرار داده اند. ميرمحمد صادقي افزود: همواره مقام هاي كش��ور بر 
توليد داخلي تاكيد كرده اند اما بايد براي بهبود فضاي كسب وكار، تقويت 
توليد يا گسترش سرمايه گذاري گام هاي عملياتي برداشته شود. او افزود: 
غير از توليد متكي به نفت، دولت بايد بتواند به ظرفيت هاي توليد صادرات 
محورغيرنفت��ي و تقويت و حماي��ت از اين حوزه توجه و تاكيد كند. اين 
فع��ال بخش خصوصي تاكيد كرد: در صورت حمايت از توليد مي توانيم 
اميدوار باش��يم از وابس��تگي اقتصاد خود به نفت و سياست هاي نفتي و 

شو ك هاي نفتي كاسته ايم. 
به گفته او، نسبت به گذشته دولت در مسير درست تري قدم مي گذارد 
و مسير اقتصاد به سمت بهبود حركت مي كند. ميرمحمدصادقي اضافه 
كرد: اقتصاد و رش��د اقتصادي به بسترهاي آرام و متعادل نياز دارد؛ بايد 
اجازه دهيم در فضاي آرامش برنامه هاي دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي 

عملياتي شود. 

پاسخ رييس »اف بي آي« به انتقادهاي ترامپ
گ�روه جهان| رييس پليس فدرال امريكا )اف بي آي( از نهاد زيرنظر خود در برابر انتقادهاي 
دونالد ترامپ رييس جمهوري با قدرت دفاع كرد. به گزارش بي بي سي، كريستوفر ري به اعضاي 
كميت��ه قضايي مجلس نماين��دگان امريكا گفته هيچ نهاد بهتري در امريكا س��راغ ندارد. اخيرا 

ترامپ پليس فدرال را نهادي از هم پاشيده توصيف كرده بود. 
رابرت مولر يكي از روساي سابق اف بي آي اين روزها مشغول بررسي دخالت احتمالي روسيه 
در انتخابات س��ال گذش��ته امريكاست. گفته ش��ده، چهار نفر از اعضاي كارزار انتخاباتي ترامپ 
فعال پايش��ان در اين تحقيقات گير است. دو نفرشان در بازداشت خانگي هستند. هفته گذشته، 
مايكل فلين مش��اور امنيت ملي پيش��ين ترامپ و يكي از اعضاي كارزار انتخاباتي او با پذيرفتن 
اينكه به اف بي آي درباره تماس هايش با سفير پيشين روسيه دروغ گفته است، قول داد با مولر 
همكاري كند. ترامپ به جد مي گويد كه كارزار انتخاباتي او با روسيه كاري نداشته است. ترامپ 
ضم��ن انتق��اد از اف بي آي، وعده داده بود كه اين نهاد را اصالح كند. در اين جلس��ه نمايندگان 
جمهوري خواه س��عي مي كردند با تمركز بر يكي از اعضاي س��ابق تيم آقاي مولر مشروعيت كار 

او را زير سوال ببرند. 
هفته گذش��ته گزارش هايي به رس��انه ها درز كرد كه پيتر استرزوك از افسران ضد اطالعات 
اف بي آي، سال گذشته در دوره انتخابات، پيامك هاي منفي درباره ترامپ فرستاده بود. عالوه بر 
اين گزارش ش��ده بود كه مولر اين فرد را ماه ها پيش از تحقيقات كنار گذاش��ته است. ترامپ از 

همين موضوع استفاده كرد و انتقادهاي تندي به اف بي آي كرد. 
نمايندگان جمهوري خواه از همين موضوع اس��تفاده كرده و سعي كردند بي طرفي تيم مولر 
را زير س��وال ببرند. در پاس��خ به انتقاد ه��اي نمايندگان جمهوري خ��واه، وي گفت كه در همه 
سازمان ها اشتباه رخ مي دهد. او در عين حال گفت كه تحقيقات مستقل در اف بي آي به حقايق 
مربوط به هر اش��تباهي نگاه مي كند و اگر كارمندان اف بي آي اش��تباهي مرتكب ش��وند، مورد 
بازخواس��ت قرار خواهند گرفت. جيمز كومي، رييس پيش��ين اف بي آي ك��ه ترامپ او را اخراج 
كرد، مي گويد حاضر نشده آن طور كه ترامپ خواسته به او اعالم وفاداري كند و گفته كه وقتي 

ترامپ از او خواسته تحقيقات درباره ژنرال فلين را كنار بگذارد از اين كار سر باز زده است. 



 هيات دولت اليحه بودجه ۹۷ كل كش�ور 
را تصوي�ب ك�رد- پاد| آخرين جلس��ه فوق العاده 
هيات دولت جهت بررسي تبصره هاي اليحه بودجه 

سال ۱۳۹۷ كل كشور برگزار شد.
يازدهمين جلس��ه هي��ات دولت براي بررس��ي 
اليح��ه بودجه س��ال ۱۳۹۷ كل كش��ور بعدازظهر 
روز چهارش��نبه به رياست حجت  االسالم والمسلمين 
روحان��ي برگزار ش��د و تصويب اليحه بودجه س��ال 
۱۳۹۷ كل كش��ور را به اتمام رساند. براساس اعالم 
مسووالن اين اليحه اين هفته تقديم مجلس شوراي 

اسالمي خواهد شد. 
ب�ه  رييس جمه�وري  تبري�ك  پي�ام   
مناس�بت قهرمان�ي پ�ارا وزنه ب�رداران- پاد| 
رييس جمه��ور قهرمان��ي مقتدران��ه و زودهن��گام 
تيم مل��ي پاراوزنه برداري كش��ورمان در مس��ابقات 
جهاني مكزيك را تبريك گف��ت. متن پيام روحاني 
رييس جمه��ور به اين ش��رح اس��ت: پس از كس��ب 
عن��وان قهرماني از س��وي تيم مل��ي وزنه برداري در 
مس��ابقات جهاني۲۰۱۷ امري��كا، قهرماني مقتدرانه 
و زودهن��گام تيم ملي پاراوزنه برداري كش��ورمان در 
مسابقات جهاني مكزيك شادي ملت بزرگ ايران به 
ويژه جوانان عزي��ز را مضاعف كرد. اين پيروزي هاي 
ارزشمند بار ديگر نشان داد كه جوانان با استعداد و 
توانمند اين س��رزمين در رشته هاي مختلف ورزشي 
هم��واره و در ه��ر ش��رايطي توانايي فت��ح قله هاي 
افتخار را دارند و شايس��ته توجهي بيش��تر هستند. 
اينجانب اين موفقيت را به همه مردم ايران، مربيان 
و اعضاي تي��م ملي وزنه برداري معلولين كش��ور به 
ويژه خانواده هاي محترم اين ورزش��كاران، صميمانه 
تبريك مي گوي��م و تداوم س��رافرازي جوانان ايران 

اسالمي را از درگاه ايزد منان مسألت دارم. 
 ريي�س  جمه�ور يك ش�نبه بودج�ه ۹۷ 
را تقدي�م مجل�س مي كن�د- ص�دا و س�يما| 
رييس جمهور اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور 
را روز يك ش��نبه، تقديم مجلس دهم خواهد كرد. 
به��روز نعمتي، س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس 
با اش��اره به اي��ن مطلب گف��ت: رييس جمهور روز 
يك ش��نبه با حضور در صحن علن��ي ضمن تقديم 
بودجه ۹۷ به تش��ريح ابعاد مختلف بودجه خواهد 
پرداخ��ت. ب��ه گفته نعمت��ي، نماين��دگان مجلس 
از زم��ان چ��اپ و توزيع اليحه بودجه س��االنه كل 
كش��ور و پيوس��ت  ها و س��وابق آن تا مدت ۱۰روز 
مي توانند پيش��نهادهاي خود را به كميسيون هاي 
تخصص��ي مجلس تقديم كنند. وي افزود: س��پس 
كميسيون هاي تخصصي موظفند حداكثر تا ۱5روز 
پ��س از چاپ و توزي��ع اليحه، گزارش خ��ود را به 
كميس��يون تلفيق تقديم كنند و كميسيون تلفيق 
نيز موظف است حداكثر ظرف ۱5روز پس از پايان 
مهلت گزارش كميس��يون تخصصي، گزارش نهايي 

خود را به مجلس تقديم كند. 
 بازديد از سايت نطنز در برنامه كميسيون 
امني�ت ملي مجل�س- ايلن�ا| به گ��زارش ايلنا، 
عليرضا رحيم��ي، عضو كميس��يون امنيت ملي در 
يادداش��تي كوتاه ب��ه بيان توضيحات��ي درخصوص 
بازدي��د اعضاي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس از س��ايت هسته يي نطنز پرداخت و 
نوش��ت: تعدادي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس بازديدي از سايت هسته يي 

نطنز خواهند داشت.
بازديده��اي ميداني از تاسيس��ات و س��ايت هاي 
هسته يي كش��ور بخشي از فرآيند كميسيون امنيت 
مل��ي براي تهيه گزارش هاي 6  ماهه وضعيت اجراي 
برجام اس��ت. رحيمي اضافه كرد: تاكنون ۷ گزارش 
۳ ماهه توسط وزارت امور خارجه درخصوص وضعيت 
اج��راي برجام در زمان هاي مق��رر و بدون تاخير به 

كميسيون امنيت ملي ارسال شده است. 
 دولت حمايت ديگر قوا، نيروهاي مس�لح 
و س�پاه را مي طلبد- خبرآنالين| مس��وول دفتر 
رييس جمه��ور گفت: تالش براي اش��تغال، توليد و 
معيش��ت مردم، كاري نيس��ت كه فقط يك وزير يا 
دولت به تنهايي بتواند انجام دهد. ما نيازمند حمايت 
مجلس، قوه قضاييه، نيروهاي مس��لح سپاه، ارتش و 
بس��يج هستيم. محمود واعظي با بيان اينكه ما بارها 
اع��الم كرديم كه با انتقاد به دول��ت موافقيم، افزود: 
اگر مسووالن از انتقادها اطالعي نداشته باشند قطعا 
ارتباطشان با مردم قطع است و نمي توانند راه درست 
را در برآورده كردن خواس��ت م��ردم انتخاب كنند. 
وي اظه��ار كرد: اگر ش��رايط امروز كش��ور را با قبل 
مقايس��ه كنيد، درخواهيد يافت كه االن فضا خيلي 
آرام تر اس��ت. ما در اين فضا مي توانيم برنامه ريزي و 

مشكالت مردم را حل كنيم. 
 برج�ام كارآمد ب�وده اس�ت و بايد حفظ 
شود- ايس�نا| مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا با درخواس��ت از واش��نگتن براي متعهد ماندن 
به تعهدات خود گفت: توافق هسته يي ايران كارآمد 

بوده و بايد حفظ شود. 
فدريكا موگريني در پاس��خ به اين سوال مجري 
شبكه سي ان ان كه در صورت خروج امريكا از برجام 
چ��ه احتماالتي پيش  رو قرار خواهد داش��ت، گفت: 
ديدگاه اتحاديه اروپا آن است زماني كه ما يك توافق 
هسته يي داريم كه براي دو سال گذشته نتيجه بخش 
 )IAEA(ب��وده و آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي
پايبن��دي ايران به آن را تاييد كرده اس��ت بنابراين 
نبايد توافقي را كه كارآمد بوده بر هم زد به خصوص 
زماني كه ما با مش��كالت اشاعه تسليحات هسته يي 
در كره ش��مالي روبه رو هستيم. او ادامه داد: براي ما 
ام��ا اين يك موضوع امنيتي اس��ت اگر جلوگيري از 
دس��تيابي ايران به سالح هسته يي مديريت شود كه 
اكن��ون برجام اين وظيفه را انج��ام مي دهد بنابراين 

توافق هسته يي با ايران بايد حفظ شود. 
 مشكل انتصاب استانداران بومي در دولت 
يازدهم-باشگاه خبرنگاران| معاون سياسي وزير 
كش��ور گفت: در دولت قبل استاندار بومي انتخاب و 
مقرر ش��د در دولت دوازدهم استاندار بومي انتخاب 
نكنيم. اس��ماعيل جب��ارزاده درباره دلي��ل انتصاب 
استانداران غيربومي از سوي وزارت كشور اظهار كرد: 
در دولت يازدهم انتخاب استانداران به صورت بومي 
انجام ش��د اما معايبي در اين زمينه وجود داشت كه 
براساس ارزيابي هاي انجام شده، تصميم گرفتيم در 
دولت دوازدهم براي استان ها استاندار بومي انتخاب 
نكنيم. وي با اش��اره به معايب انتخاب اس��تانداران 
بومي ادامه داد: زماني كه براي اس��تان ها، اس��تاندار 
غيربومي انتخاب مي شود نگاه به وي هم براي انجام 
امور هماهنگي توس��عه يي به عن��وان نماينده دولت 
خواه��د بود نه به عنوان نماين��ده يك قوم، طايفه و 

يك قبيله. 

روي خط خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسووالن نظام و ميهمانان كنفرانس وحدت و سفراي كشورهاي اسالمي: 

بي ترديد فلسطين آزاد خواهد شد

مقامات ايران به انتقال پايتخت رژيم صهيونيستي به شهر قدس واكنش نشان دادند

استراتژي اشتباه ترامپ؛ تحول اساسي در منطقه

گروه ايران|
»استراتژي اشتباه و احمقانه« اين تركيب بند محتواي 
اصلي اكثر اظهارنظرهايي اس��ت كه چهره هاي تاثيرگذار 
داخل��ي و خارجي درباره راهب��رد جديد اياالت متحده در 
مورد انتخاب ق��دس به عنوان پايتخت يك رژيم جعلي و 

نژادپرست مطرح شده است. 
 خبري كه چهارش��نبه شب در صدر اخبار رسانه هاي 
بين الملل��ي و ش��بكه هاي اجتماعي جهان نشس��ت و به 
س��رعت برق و باد افكار عمومي جهان��ي را در نورديد و به 
ترند يك ش��بكه هاي اجتماعي نيز بدل شد. فاجعه يي كه 
وقوع آن يك چيز بيشتر نبود؛ »امريكا و رژيم صهيونيستي 
خواب هاي تازه يي ب��راي منطقه ديده اند.« خواب هايي كه 
به نظر مي رس��د با اتحاد اس��تراتژيك مسلمانان جهان به 
كابوسي تيره و تار براي امريكا و صهيونيست ها بدل شود و 

سرنوشت تازه يي در منطقه رقم بزند. 

 هرچن��د ترام��پ پي��ش از اي��ن و در اي��ام انتخابات 
رياست جمهوري امريكا نيز قول به رسميت شناختن قدس 
را به صهيونيست ها داده بود، اما هيچ كس تصور نمي كرد 
كه ترامپ در كمتر از يك سال از حضور خود در كاخ سفيد 
دست به قمار خطرناكي بزند كه تبعات آن نه تنها منطقه 
حس��اس خاورميانه را با خطر شعله ور شدن آتش جنگ و 
نژادپرستي مواجه كند، بلكه شراره هاي آن دامن بسياري 
از كش��ورهاي ديگر را نيز بگيرد. بالفاصله پس از تصميم 
نتانياهو مبني بر تغيير پايتخت رژيم غاصب صهيونيستي از 
تل آويو به شهر قدس و تاييد آن از سوي ترامپ، مقامات و 
مسووالن ايران نسبت به اين تصميم واكنش نشان دادند. 

 واكنش ايران به جنجال آفريني نتانياهو و ترامپ
نخستين واكنش نسبت به تغيير پايتخت رژيم غاصب 
صهيونيستي از تل آويو به شهر قدس را مقام معظم رهبري 

دو روز قبل از رسانه يي شدن اين خبر مطرح كرده بودند؛ 
زماني كه در ديدار مسووالن نظام و ميهمانان كنفرانس 
وحدت و سفراي كشورهاي اسالمي اين تصميم را باعث 
نابودي كامل رژيم صهيونيس��تي ارزياب��ي كردند. مقام 
معظم رهبري در اين ديدار، ادعاي دشمنان اسالم درباره 
اعالم قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي را ناشي 
از ناتواني و عجز آنها دانس��تند و افزودند: دنياي اس��الم 
بالشك در مقابل اين توطئه مي ايستد و صهيونيست ها با 
اين كار ضربه بزرگ تري مي خورند و فلسطين عزيز بدون 

ترديد سرانجام آزاد خواهد شد.  

 واكنش روحاني به انتقال پايتخت 
رژيم صهيونيستي به شهر قدس

رييس جمه��وري اس��المي اي��ران ني��ز در جري��ان 
تماس هاي تلفني با رهبران كش��ورهاي مسلمان تالش 

كرد تا توجه كش��ورهاي اسالمي را به اين موضوع جلب 
كند. روس��اي جمهوري ايران و تركيه در تماس تلفني، 
قدس ش��ريف را بخش الينفك فلس��طين دانستند و با 
نكوهش شديد تصميم امريكا، از همه كشورهاي اسالمي 
و صلح دوست جهان خواس��تند متحد و يكصدا در برابر 
اين حركت بي ثبات كننده و غيرقانوني واشنگتن بايستند. 
به گ��زارش پاد، روحاني در اين تماس تلفني با اش��اره به 
پيش��نهاد »رجب طيب اردوغان« براي تش��كيل نشست 
فوق العاده سران كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي 
گفت: م��ا معتقديم در ش��رايط كنوني همه كش��ورهاي 
اسالمي بايد متحد و يكصدا در برابر اين تصميم نادرست، 
غيرقانوني، تحريك آميز و بس��يار خطرناك امريكا اقدامي 
جدي انجام دهن��د. روحاني با قدردان��ي از تماس تلفني 
رييس جمهور تركيه تصريح كرد: امروز يكي از اولويت هاي 
جهان اسالم، مساله فلس��طين، قدس و مقابله با اقدامات 
نادرس��ت رژيم صهيونيس��تي اس��ت. ما همه كش��ورهاي 
اسالمي و صلح دوست جهان را دعوت مي كنيم تا در برابر 
اين اقدامات غيرقانوني ايس��تادگي كنند. رييس جمهور با 
بي��ان اينكه منطقه م��ا نياز به ثبات و امني��ت دارد و اين 
حركات نادرست و غيرقانوني مي تواند كشور فلسطين و كل 
منطقه را به سمت بي ثباتي بكشاند. رييس جمهور گفت كه 
ايران در نشست فوق العاده سران كشورهاي عضو سازمان 

همكاري اسالمي شركت خواهد كرد. 

 توييت ظريف درباره سكوت برخي كشورهاي عربي
در اين راستا محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در 
توييترش به زبان عربي نوش��ت: اگر نيمى از پول هايى 
را كه برخى حاكمان منطقه براى حمايت از تروريسم، 
افراطى گ��رى، فرقه گرايى و تحريك عليه همس��ايگان 
خرج كردند، براى آزادسازى فلسطين هزينه مى كردند، 
امروز شاهد اين گزافه گويى امريكا و تالش براى تقديس 
و تحكيم ]اعالميه بالفور[ »وعده آنكه مالك نيست به 

آنكه س��زاوار نيس��ت« نبودي��م. اما با وج��ود اين، چه 
بخواهند و چه نخواهند، »قدس« عربى و اسالمى باقى 
مى ماند. )اينجا( ساعاتي بعد وزارت امور خارجه بيانيه يي 
رس��مي صادر كرد و در آن ضم��ن محكوم كردن اين 
اقدام امريكا آن را در تناقض با قطعنامه هاي بين المللي 
معرف��ي كرد.مع��اون اول رييس جمهوري كش��ورمان 
نيز به اقدام ترامپ در به رس��ميت ش��ناختن قدس به 
عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي واكنش نشان داد. به 
گزارش »تعادل« اسحاق جهانگيري در صفحه توييتر 
خود نوش��ت: سرخوردگي هاي ناش��ي از شكست هاي 
پياپي در جبهه اس��تكبار، آنان را به رفتارهايي سست 
براي ترميم روحيه ياران خود واداش��ته غافل از اينكه 
به رسميت ش��ناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيستي هم با شكستي مفتضحانه تر روبه رو 

خواهد شد. 

  نابودي رژيم صهيونيستي نزديك تر شد
واكنش ها فقط به دس��تگاه اجرايي كش��ور ختم نشد 
و رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح خط و نشاني جدي 
براي دو كش��ور امريكا و رژيم صهيونيس��تي كش��يد و در 
پيام��ي اقدام ترامپ درباره قدس را محكوم كرد.  س��ردار 
محمد باقري در بخشي از اين پيام آورده است: مسلمانان 
جهان هيچ گاه اجازه نخواهند داد بخش��ي از پيكره جهان 
اس��الم از آن جدا شود و دنياي استكبار و به ويژه در راس 
آن امري��كاي جنايت��كار بداند كه اتح��اد و وحدت جهان 
اس��الم مانع از اي��ن حركت مذبوحانه خواهد ش��د و اين 
اقدام با هوشياري دنياي اس��الم شكست خواهد خورد و 
رژيم صهيونيستي را به نابودي نزديك تر خواهد كرد. ساير 
چهره هاي سياس��ي و اجرايي كش��ورمان هم هر يك در 
بيانيه هايي اين اقدام امريكا و رژيم صهيونيستي را محكوم 
كردند و اتحاد مس��لمانان را ب��راي مقابله با اين تحركات 

خواستار شدند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
در خجس��ته مي��الد نبي مكرم اس��الم حض��رت محمد 
مصطف��ي)ص( و حضرت امام جعفر ص��ادق)ع( در ديدار 
سران ۳ قوه، جمعي از مسووالن نظام، سفيران كشورهاي 
اس��المي و ميهمانان كنفرانس وحدت اسالمي، پيروي از 
تعاليم حضرت ختمي مرتبت را شرط رهايي امت اسالمي 
از مش��كالت داخلي، منطقه يي و جهاني خواندند و تاكيد 
كردند: دنياي اسالم اگر عزت و قدرت مي خواهد، وحدت و 

استقامت را سرلوحه خود قرار دهد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر معظم انقالب اس��المي با تبريك اين عيد سعيد به 
ملت ايران، امت اسالمي و همه آزادگان جهان خاطرنشان 
كردند: پيامبر عظيم الش��أن اسالم، رحمت پروردگار براي 
همه بشريت بود و پيروي از او ملت ها را از ظلم و استكبار 
قدرت ها، اختالفات طبقاتي، اشرافيت هاي ظالمانه و ديگر 

رنج ها و اسارت ها نجات مي دهد. 
ايش��ان با اش��اره به تاكيدات پروردگار ب��ه پيامبران 
اله��ي و پيروان آنها درباره اس��تقامت و پايداري به عنوان 
ش��رط پيروزي افزودند: امروز هم استقامت در راه پيامبر 
عظيم الشأن اس��الم مي تواند توطئه هاي بزرگ زورگويان 

جهاني را ناكام بگذارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي »امريكا، رژيم صهيونيستي، 
مرتجعين و وابس��تگان به قدرت ها« را »فرعون هاي امروز 
جهان« خواندند و با اشاره به تالش آنها براي ايجاد اختالف 
و جنگ در امت اس��المي گفتند: برخي سياس��تمداران 
امريكايي خواس��ته يا ناخواسته اذعان كرده اند كه بايد در 
منطقه غرب آس��يا جنگ و درگيري به وجود  آيد تا رژيم 
صهيونيس��تي در حاش��يه امن قرار گيرد و پيكر خونين 

دنياي اسالم، توان پيشرفت نداشته باشد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با ابراز تاس��ف شديد از 
پي��روي برخي حاكم��ان منطقه از خواس��ته هاي امريكا 
افزودند: جمهوري اسالمي هيچ انگيزه يي براي اختالف با 
دولت هاي مسلمان ندارد و همان گونه كه در داخل ايران، 
وحدت و برادري را حاكم كرده اس��ت در دنياي اسالم نيز 

معتقد و عالقه مند و پيگير وحدت و اتحاد است. 
ايش��ان تاكيد كردند: زبان م��ا در مقابل دنباله روهاي 
امري��كا در منطقه، زبان نصيحت اس��ت و بن��ا نداريم به 
حرف هاي برخي جّهال پاس��خ بدهيم اما آنها را نصيحت 
مي كني��م كه خدمت ب��ه ظالمان جهاني ب��ه ضرر خود 
آنهاست و به فرموده قرآن، همراهي با ظالمان سرانجامي 

جز نابودي ندارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي هدف نهايي دشمنان از ايجاد 
گروه هاي تكفيري را ايجاد جنگ ش��يعه و سني خواندند 
و افزودند: خداوند دش��منان م��ا را احمق آفريده و همين 
موجب شد، هدف دش��منان اسالم يعني جنگ مذهبي 

محقق نشود و ان شاءاهلل در آينده نيز محقق نخواهد شد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي »ايستادگي« را رمز پيروزي 
در مقابل تكفيري هاي وحشي دانستند و افزودند: مقابله 
ما با آنها، مقابله با ظلم و تحريف اس��الم بود و اكنون نيز 
دنباله هاي آنها هر جا كه باشند، عامل امريكا و صهيونيسم 

هستند و ما در مقابل آنها خواهيم ايستاد. 
ايش��ان وحدت امت اسالمي و ايس��تادگي در مقابل 
صهيونيسم و ديگر دشمنان اسالم را عالج دردهاي دنياي 
اسالم و راه رس��يدن به قدرت و عزت برشمردند و تاكيد 
كردند: مس��اله فلس��طين امروز در رأس مسائل سياسي 
امت اسالم است و همه موظفند براي آزادي و نجات ملت 

فلسطين تالش و مجاهدت كنند. 
رهبر معظم انقالب، ادعاي دشمنان اسالم درباره اعالم 
قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيس��تي را ناش��ي از 
ناتواني و عجز آنها دانستند و افزودند: دنياي اسالم بالشك 
در مقابل اين توطئه مي ايستد و صهيونيست ها با اين كار 
ضربه بزرگ تري مي خورند و فلس��طين عزيز بدون ترديد 

سرانجام آزاد خواهد شد. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي با تجليل از »ش��جاعت، 
بصيرت و اس��تقامت ملت ايران« در عب��ور از گردنه هاي 
بس��يار دش��وار ۴دهه اخير افزودند: دوس��تان جمهوري 

اس��المي در سراسر دنيا و دشمنان ايران بدانند مشكالت 
پيش رو حتما از مشكالت ۴دهه گذشته كوچك تر خواهد 
بود و ملت ايران با تواني بيشتر همه آنها را خنثي مي كند 
و پرچم عزت اس��المي را در قله هاي��ي باالتر به اهتزاز در 
خواهد آورد. پيش از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي، 
رييس جمهور مش��كالت ام��روز جهان اس��الم را نتيجه 
فاصله گرفتن از قرآن و وحي دانس��ت و افزود: امروز مردم 
مسلمان منطقه در برابر تروريست ها و حاميان مستكبر و 
صهيونيس��م آنها به پيروزي رسيده اند و دشمنان در فكر 

توطئه هاي جديدي هستند. 
آق��اي روحاني با بي��ان اينكه همچنان باي��د در برابر 
امريكا، رژيم اش��غالگر قدس و اذناب آنها هوشيار باشيم، 
گفت: دشمنان با استفاده از بيت المال مسلمين، منطقه را 
تبديل به انبار سالح و دخالت هاي خود را در منطقه بيشتر 
كرده اند. رييس جمهور با بي��ان اينكه  امريكا در گرماگرم 
جنگ سوريه با تروريست ها پايگاه هوايي اين كشور را براي 
كمك به داعش و ديگر تروريست ها بمباران كرد، افزود: هر 
زماني كه پيروزي بزرگي براي مردم س��وريه حاصل شد، 
رژيم صهيونيستي به بهانه يي بخش��ي از خاك سوريه را 
بمباران كرد. رييس جمهور با اشاره به توطئه  جديد پيش 
روي جهان اسالم افزود: قدس متعلق به اسالم و مسلمانان 

و فلسطيني هاست و جايي براي ماجراجويي جديد استكبار 
جهاني وجود ندارد. آقاي روحاني با بيان اينكه هدف بلند 
مس��لمانان آزادي قدس اس��ت، گفت: جمهوري اسالمي 
اي��ران همواره به دنبال صلح و ثبات در منطقه و با تغيير 
مرزهاي جغرافيايي مخالف اس��ت و با حمايت از ملت ها 
در برابر تروريسم، خواهان حل مشكالت از طريق مذاكره 
اس��ت اما در عين حال هيچ ملت مسلماني ازجمله ملت 
ايران تجاوز استكبار و صهيونيسم به مقدسات اسالمي را 
تحمل نخواهد كرد. رييس جمهور با بيان اينكه مسلمانان 
ازجمله ملت فلس��طين بايد در براب��ر توطئه بزرگ اعالم 
ق��دس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيس��تي يك صدا به 
 پا خيزند، افزود: كش��ورهاي اس��المي و سازمان همكاري 
اسالمي مسووليت سنگيني در اين زمينه بر دوش دارند. 

 با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي صورت گرفت؛
  انتصاب حجت االسالم عليدادي

به نمايندگي ولي فقيه و امام جمعه كرمان
حضرت  آي��ت اهلل  خامنه اي رهب��ر معظم  انقالب  
حس��ن  حجت االس��الم  حكم��ي  ط��ي  اس��المي 
عليدادي س��ليماني را به  عنوان نماينده ولي فقيه در 
استان و امام جمعه شهر كرمان منصوب  كردند. متن  

حكم  رهبر معظم انقالب  اسالمي به اين  شرح  است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ حسن عليدادي 
سليماني دامت افاضاته

اكنون كه جناب حجت االس��الم آقاي حاج سيديحيي 
جعفري از امامت جمعه كرمان كناره گيري كرده اند با تشكر 
ف��راوان از خدمات و زحمات طوالن��ي آن روحاني مردمي 
و خ��دوم، جنابعال��ي را ك��ه از شايس��تگي الزم برخوردار 
و داراي حس��ن س��ابقه در عرصه تبليغ و سلوك ديني و 
مردمي مي باش��يد به نمايندگي خود در اس��تان و امامت 
جمعه ش��هر كرمان منصوب مي كنم. مردم نجيب و عزيز 
كرم��ان، جايگاه احترام برانگيزي در دوران مبارزات نهضت 
اس��المي و نيز دوران پس از انقالب كسب كردند و اين به 
بركت فداكاري هوش��مندانه و حضور آگاهانه آنان در همه 
حوادث مهم نظامي و سياس��ي و اجتماعي چند ده ساله 
بود. چه در فصل درخش��ان دفاع مق��دس و چه در فصل 
مواجهه با حوادث طبيعي تلخ و چه در فصل پيشامدهاي 
تعيين كننده سياسي، مردم آن استان آزمون موفقي از خود 
نش��ان دادند و چهره هاي برجسته يي از ميان خود به ملت 
ايران تقديم كردند. اكنون جنابعالي در ميان اين مردم عزيز 
و محبوب به قبول وظيفه سنگيني مفتخر گشته ايد. اميد 
است به بهترين وجه از عهده آن برآييد. انس با عامه مردم، 
معاش��رت با جوانان، همكاري با دانش��گاهيان و فرزانگان، 
تقويت ج��دي جبهه فرهنگي انقالب، ارتباط مس��تمر با 
علماي اعالم و بهره گيري از توان و ابتكار جوانان انقالبي و 
مومن و غني كردن محتواي نمازجمعه را از جنابعالي انتظار 

دارم و توفيقاتتان را از خداوند متعال مسألت مي نمايم. 
سيد علي خامنه اي
۱5 آذر ۱۳۹6

 تشكر رهبر انقالب از تيم قهرمان وزنه برداري 
در مسابقات جهاني

همچنين رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي از تيم 
ملي وزنه برداري جمهوري اس��المي ايران كه با قهرماني 
در مس��ابقات جهاني افتخار آفريدند، تشكر كردند. ايشان 
همچني��ن از آقاي عليرضا كريمي كش��تي گير س��رافراز 

كشورمان در مسابقات جهاني كشتي قدرداني كردند. 
متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به اين شرح است: 

بسمه تعالي
از تيم قهرمان در مس��ابقات جهان��ي وزنه برداري كه 
موجب خرسندي ملت ايران شدند صميمانه تشكر مي كنم 
و از آقاي عليرضا كريمي پهلوان سرافراز كشورمان كه نماد 

عزت ايرانيان شد از صميم دل قدرداني مي نمايم. 
سيد علي خامنه اي
۱5 آذر ۹6
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ايران2

چهرهها

فرمانده نيروي قدس س��پاه با اشاره 
به اينكه ش��عار، اعتقاد، دلبستگي مردم 
ب��ه نظ��ام و رهب��ري و اص��ول انقالب 
روز به روز مس��تحكم تر شده است، گفت: 
امروز ش��اهديم كه جوانان ما و نسل هاي 
جديد عاش��ق  و پايبند ب��ه اصول نظام و 
واليت فقيه هس��تند. به گزارش تسنيم، 
س��ردار قاس��م س��ليماني ديروز در مراس��م توديع و معارفه مردمي 
نماينده جديد ولي فقيه در اس��تان كرمان كه با حضور حجت االسالم 
والمس��لمين محمدي گلپايگان��ي رييس دفتر مق��ام معظم رهبري، 
عليرضا رزم حسيني اس��تاندار كرمان و فرماندهان نظامي و انتظامي 
در مصلي بزرگ امام علي)ع( ش��هر كرمان برگزار ش��د، با اش��اره به 
اينكه شعار، اعتقاد، دلبستگي مردم به نظام و رهبري و اصول انقالب 
روز به روز مس��تحكم تر شده است، افزود: امروز شاهديم كه جوانان ما 
و نسل هاي جديد عاشق  و پايبند به اصول و واليت فقيه هستند. وي 
با بيان اينكه در چارچوب طبيعي و با اين دش��مني هاي گس��ترده و 
فضاهاي كنوني و با گذشت زمان بايد فرسايش و فاصله بين نسل ها 
مختلف به وجود آيد، افزود: دليل تازگي انقالب و نظام اين است كه 
انق��الب ما از جنس دين بوده و هرگ��ز روح كهنگي به خود نخواهد 
گرفت. وي گفت: روحانيون به عنوان كس��اني كه در نگهداري دين و 
اصول آن موثرند، مهم ترين عامل براي زنده ماندن روح انقالب بوده و 

توانستند مردم را در مسائل گوناگون ديني نگه دارند. 

 انقالب هرگز روح كهنگي
به خود نخواهد گرفت

وزي��ر ام��ور خارج��ه كش��ورمان در 
گفت وگويي با ش��بكه راش��اتودي روسيه 
تاكيد كرد: اگر امريكا از برجام خارج شود، 
پيام خوبي به جامع��ه بين المللي مخابره 
نمي كن��د و اگ��ر تصميم آنها اين اس��ت، 
ايران گزينه هاي خ��ود را روي ميز دارد و 
اين گزينه ها به هيچ وجه محدود نيس��تند 
و من فكر نمي كنم اين گزينه ها براي امريكا خوشايند باشد. به گزارش 
ايسنا، محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران در اين گفت وگو تاكيد كرد 
كه ائتالف ايجاد ش��ده به رهبري عربس��تان در حال نابود كردن يمن 
است. او گفت: عربستان سابقه طوالني در حمايت از گروه هاي افراط گرا 
دارد. ظريف ادامه داد: ما كساني نبوديم كه از صدام حمايت كرديم. ما از 
طالبان، داعش و جبهه النصره حمايت نكرديم. ما كساني نيستيم كه از 
افراط گرايي در سراسر جهان حمايت مي كنيم. من فكر مي كنم در آينده 
همسايه ما عربستان سعودي متوجه خواهد شد كه مارهايي مثل صدام، 
طالب��ان و داعش را كه توليد كرده عليه خود آنها قد علم خواهند كرد. 
وي افزود: اكنون زمان آن رسيده كه عربستان به دنبال توليد، توسعه و 
رفاه و رونق به جاي ديكتاتورها و س��ازمان هاي تروريستي باشد. ظريف 
همچنين به ائتالف تحت رهبري عربس��تان س��عودي اشاره كرد و اين 
ائتالف را علت نابودي يمن دانس��ت. او گفت: اكنون اين حقيقت براي 
همگان مشخص شده است كه سعودي ها حتي از كشتن كودكان و افراد 
سالخورده و نيز بمباران نواحي مسكوني طي ۳۰ ماه گذشته ابايي ندارد. 

 گزينه هاي ايران
در صورت خروج امريكا از برجام

وزير دف��اع و پش��تيباني نيروهاي 
مسلح از سفر خود در آينده يي نزديك 
ب��ه روس��يه خب��ر داد و تاكي��د كرد: 
برنامه هاي مفصل��ي در جهت تكميل 
سياس��ت خارج��ي داريم ك��ه يكي از 
فرازه��اي مهم آن دپيلماس��ي دفاعي 

است. 
امير سرتيپ امير حاتمي در گفت وگو با ايلنا در رابطه با برنامه 
وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح براي توسعه ديپلماسي 
نظام��ي گفت: محور اصلي ديپلماس��ي دفاع��ي كمك به امنيت 
و ارتق��اي صلح و ثبات منطقه و دوس��تي ميان ملت هاس��ت كه 
نيروهاي مسلح و مجموعه هاي نظامي و دفاعي در اين چارچوب 
نق��ش موثري را دارند. حاتمي در خصوص س��طح همكاري هاي 
نظامي ايران در سوريه پس از فروپاشي پايگاه هاي نظامي داعش 
در س��وريه نيز ابراز داشت: مرحله بعد از مبارزه با تروريسم كه با 
همت محور مقاومت و ملت ها انجام شد، كمك به ثبات و امنيت 
س��وريه است. وي با بيان اينكه از بين رفتن پايگاه هاي داعش در 
س��وريه و عراق به معناي تمام ش��دن آنها نيست، عنوان كرد: ما 
س��ابقه مبارزه با تروريسم را داريم. وقتي يك مرحله از مبارزه با 
تروريس��م منافق��ان را در دهه 6۰ انجام داديم ك��ه آنها درصدد 
ايجاد ناامني و بي ثباتي در كشور بودند و تا ساليان سال به انحاي 

مختلف اقدامات تروريستي خود را دنبال مي كردند. 

تخصيص هزار و ۲۰۰ميليارد تومان براي ترميم 
حقوق بازنشستگان نيروهاي مسلح

ام��ام جمعه موق��ت تهران ب��ا بيان 
اينكه رييس جمه��وري امريكا با انتقال 
پايتخت رژيم صهيونيستي از تل آويو به 
بيت المقدس قلم قرم��ز روي مذاكرات 
صلح كش��يد، گفت: اين تصميم نه تنها 
فرياد مسلمانان بلكه فرياد تمام جهان و 
حتي هم پيمانان امريكا را در آورده است. 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل س��يد احمد خاتمي در خطبه دوم نماز 
جمعه تهران افزود: واكنش ها در مقابل اين تصميم و در اين عرصه 
بسيار گسترده بوده است، حتي هم پيمانان امريكا در بيانيه هاي خود 
اين تصميم را به شدت محكوم كرده اند، ولي اين كافي نيست بايد در 
كنار اين محكوم كردن ها اقدام عملي داشته باشيم. امام جمعه موقت 
تهران اظهار داش��ت: اقدام عمل��ي در قبال تصميم رييس جمهوري 
امريكا هم همان است كه سيدحسن نصراهلل رهبر مجاهد حزب اهلل 
گف��ت كه كش��ورها بايد س��فيران خود را ف��را بخوانند و همچنين 
سفارتخانه هاي رژيم صهيونيستي را در همه جهان ببندند. امام جمعه 
موقت تهران تاكيد كرد: اين تظاهرات و اعتراضات نبايد تمام ش��ود 
بايد اين فرياد و اين خروش تا عقب نشيني كامل رژيم صهيونيستي از 
اين تصميم جنايتكارانه ادامه داشته باشد. وي افزود: برخي مسووالن 
خود امريكا گفته اند؛ اين رييس جمهوري تازه به دوران رسيده امريكا 
مش��كل رواني دارد بايد تا دير نشده قبل از اينكه فجايع ديگري به 

وجود بياورد او را درمان كنند و گرنه كار دست بشريت مي دهد. 

 ترامپ قلم قرمز روي مذاكرات صلح 
فلسطين كشيد

گزيده واكنش هاسمتنام
اقدامات ترامپ و هيات حاكمه بحران ساز امريكا تسريع كننده فروپاشي رژيم غاصب صهيونيستي است. دبير شوراي عالي امنيت مليعلي شمخاني

اشغالگران هرگز روي آرامش را نخواهند ديد و راهي جز ترك اين سرزمين يا زوال و نابودي ندارند. سخنگوي ارشد نيروهاي مسلحمسعود جزايري

دونالد ترامپ بايد بداند كه قدس شريف به عنوان قبله اول مسلمانان جهان و متعلق به فلسطيني ها باقي خواهد ماند. مشاور مقام معظم رهبري در امور بين المللعلي اكبر واليتي

تصميم امريكا در شناسايي قدس شريف به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي نقض آشكار قطعنامه هاي بين المللي و تحولي استراتژيك در مشاور رييس جمهوريحميد ابوطالبي
معادالت منطقه است. 

نايب رييس كميسيون امنيت مليكمال دهقاني
اصل رژيم اشغالگر قدس بر اشغال و تجاوز استوار شده است و تعيين بيت المقدس به عنوان پايتخت، آخرين كاري است كه مي توانند 

انجام دهند. جمهوري اسالمي ايران همواره در كنار مردم مسلمان خواهد ماند و هرجا مظلومي باشد از آن دفاع و در مقابل ظلم و بيداد 
ايستادگي خواهد كرد. 
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3 كالن
افزايش حقوق كاركنان 

۱۰درصد شد
با وجود اينكه در بخشنامه بودجه سال آينده درصد 
افزايش حقوق كاركن��ان 5درصد و به طور مشروط ۱۰ 
درصد تعيي��ن شده بود، در نهاي��ت هزينه هاي جاري 

دولت با افزايش حقوق ۱۰درصدي بسته شد. 
به گزارش ايسنا، افزايش درصد حقوق كاركنان براي 
س��ال آينده در اليحه بودجه ۱۳۹۷ ماجراي متفاوتي 
داشت به طوري كه در بخشنامه يي كه در مهرماه امسال 
به دس��تگاه هاي اجراي��ي ابالغ شد، تاكي��د بر اين بود 
كه طبق ضوابط مالي دس��تگاه هاي اجرايي بايد ميزان 

افزايش حقوق را تا 5درصد پيش بيني كنند. 
البته در اين رابطه شرايطي وجود داشت كه براساس 
آن دستگاه هايي كه بودجه خود را بر مبناي بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد تهيه مي كردند، مي توانستند معادل 
5درص��د از مح��ل صرفه جوي��ي و اجراي اي��ن نوع از 
بودجه ريزي به عنوان س��اير پرداختي ها و براي حقوق 
پيش بين��ي كنند كه ت��ا ۱۰ درص��د در مجموع قابل 

افزايش بود. 

 كشف 2محموله 
طالي قاچاق در گمرك

گمرك ايران از دو عمليات ماموران گمرك در كشف 
ط��الي قاچاق خب��ر داد و اعالم كرد: ه��ر دو محموله 
قاچ��اق طال از دو زني كشف شد ك��ه قصد داشتند از 
تركي��ه وارد كشورم��ان شون��د.  به گ��زارش »تعادل« 
ماموران گم��رك در دو عمليات مبارزه با قاچاق موفق 
ب��ه كشف ۳ كيلوگرم زيورآالت و طالي س��اخته شده 
قاچاق از مس��افران ورودي به كشور شدند. در عمليات 
نخست ماموران گمرك بازرگان موفق شدند مقدار يك 
كيلو و ۴۶۰ گرم طالي س��اخته شده از يك مسافر زن 
ورودي ب��ه كشور كشف و ضبط كنند. اين مس��افر زن 
در حال��ي كه اين مقدار ط��ال را در بدنش مخفي كرده 
بود، قصد داش��ت به صورت قاچاق وارد كشور كند كه 
ماموران گمرك با كنترل اطالعات و به كمك دستگاه 
ايكس ري نس��بت به بازرسي اين مسافر اقدام و متوجه 
مي شوند كه اين زن اشيايي را در بدن خود مخفي كرده 
است. در كنترل هاي بيشتر مقدار يك كيلو و ۴۶۰ گرم 
طال از اين مس��افر زن مسن كشف مي شود.  در دومين 
عمليات ماموران گمرك حين كنترل مسافران ورودي 
و بر اس��اس اطالعات مس��افران نسبت به بازرسي يك 
زن جوان به كمك تجهي��زات كنترلي اقدام مي كنند. 
در بررس��ي اطالعات و داده هاي دس��تگاه ايكس ري از 
وضعيت اين زن مام��وران گمرك به اشيايي مشكوك 
مي شوند كه در بدن اين مس��افر جاسازي شده بود. در 
كنترل هاي بيشتر از اين زن جوان و در بازرس��ي كامل 
مشخص مي ش��ود اين زن مقدار يك كيلو و ۶۰۰ گرم 
زيورآالت ساخته شده را در قسمت هاي مختلف بدنش 
چسبانده و قصد داشته با اين ترفند به صورت قاچاقي 

اين مقدار طال را وارد كشور كند. 

اخبار

رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران تشريح كرد

پشت پرده مذاكرات جذب فاينانس
مذاكرات با چين، كره جنوبي و ايتاليا 3 سال طول كشيد

گروه اقتصاد كالن|
 س��ازمان س��رمايه گذاري و كمك ه��اي فني 
و اقتص��ادي اي��ران در گزارش��ي اع��الم كرد كه 
در ۱۰۰روز نخس��ت فعالي��ت دول��ت دوازده��م 
۲۸ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر س��رمايه خارجي 
در س��ايه بازگشت به نظام اقتص��ادي بين الملل 
تامي��ن ش��د. اين مي��زان جذب س��رمايه گذاري 
خارجي به گفته محمد خزاعي، رييس س��ازمان 
سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران 
در سايه بازگشت ايران به نظم اقتصادي بين الملل 
حاصل شده اس��ت. براس��اس اين گزارش كه در 
شبكه اخبار اقتص��ادي و دارايي منتشر شده، در 
مدت ۱۰۰روز نخس��ت فعاليت دول��ت دوازدهم 
طب��ق آمارها 5۷ طرح جديد با حجم س��رمايه 5 
ميليارد و ۳۹۳ميليون دالر مصوب شد. همچنين 
۲۲۸ميلي��ون دالر براي افزايش س��رمايه گذاري 
طرح ه��اي موجود تاييد شد و مجموع اين ۲مورد 
به 5 ميليارد و ۶۲۱ ميليون دالر رس��يد. در عين 
ح��ال بي��ش از ۲۳ميلي��ارد و ۱۰۰ميليون دالر 
قرارداد فاينانس براي بهره برداري بخش دولتي و 
خصوصي در مشاركت با نهادهاي مالي بين المللي 
نهايي شده و آماده دريافت اس��ت. براساس اعالم 
س��ازمان س��رمايه گذاري و كمك ه��اي فن��ي و 
اقتصادي ايران همه مبالغ به صورت خالص است 
و طرح هايي ك��ه به داليل فني مجوز آنها در اين 
مدت باط��ل شده از حجم س��رمايه گذاري جلب 

شده، كسر شده است. 

 بيم بازگشت تحريم، مذاكرات را طوالني كرد
خزاعي بر اين باور است كه تنش زدايي اقتصاد 
همچنين بازگش��ت موفق ايران به نظم اقتصادي 
بين المل��ل س��بب شده تا اين مي��زان فاينانس با 
موفقي��ت جذب ش��ود. البته به گفت��ه او، گرچه 
شرايط ايران نسبت به پيش از برجام بسيار بهبود 
پي��دا كرده اما همچن��ان فشارهاي��ي عليه ايران 
وج��ود دارد. در عين ح��ال در نظر گرفتن امكان 
بازگشت تحريم ها س��بب شده ت��ا روند مذاكرات 
بس��يار طوالني ش��ود. به طوري ك��ه مذاكرات با 
كشورهاي��ي مثل ايتاليا، چين و كره جنوبي براي 

امضاي قرارداد نزديك به ۳سال طول كشيد. 
خزاعي با بيان اينكه در دولت يازدهم و پيش 

از برج��ام نرخ تورم و مبادالت ارزي كنترل شد و 
تنش هاي اقتصادي كاهش يافت، افزود: هر چند 
بعد از برجام بخش عمده يي از تحريم هاي مربوط 
به موضوع هس��ته يي كامال رفع نشد اما شدت آن 
كاهش پيدا كرد. با لغو تحريم هاي شوراي امنيت 
برخي از كشوره��ا و بانك ها شروع به همكاري با 
اي��ران كردن��د و رفت و آمد ارزي ب��ا آنها صورت 
گرفت. مذاك��رات و گفت وگوها براي تامين مالي 
چ��ه به صورت خطوط اعتب��اري و فاينانس و چه 
به صورت مستقيم انجام شد. بسياري از مشكالت 
همچ��ون بدهي ه��اي عقب افتاده به موسس��ات 
بيمه ي��ي همچ��ون س��اچه، هرم��س و فوك��اس 
نياز به مذاك��رات زما نبر داشت ك��ه نهايتا بدون 
پرداخت جريمه حل و فصل شد. رتبه بندي ايران 
يك درج��ه بهبود پيدا كرد و زمينه س��ازي براي 

تعامالت اقتصادي فراهم شد. 
رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني 
و اقتصادي ايران با بي��ان اينكه فشارها همچنان 
وج��ود دارد، اظهار كرد:»با اي��ن حال، روابط دنيا 
ب��ه خصوص كشورهاي اروپايي با ايران بهتر شده 
اس��ت. در دوره بعد از برجام تا به امروز نزديك به 
۲۳ميليارد دالر طرح هاي مصوب س��رمايه گذاري 
وج��ود دارد كه ضمانتنامه هاي آن در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي صادر شده است. در اين مدت 
طرح هايي هر چند كوچك بودند كه نتوانس��تند 
كار خود را ش��روع كنند، ضمانتنامه آنها لغو شد 
بنابراين، اين رقمي كه عنوان شد، مصوبات پايدار 
و موج��ود اس��ت. دس��تگاه هاي مختلف همچون 
وزارت نفت، وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي 
بس��ياري از اي��ن پروژه ها را اج��را كردند. بديهي 
اس��ت كه منابع مال��ي پروژه ه��اي مختلف طي 

سال هاي آينده آرام آرام وارد خواهند شد.«

مذاكرات 3 ساله با ايتاليا، چين و كره
رييس س��ازمان س��رمايه  گذاري و كمك هاي 
فني و اقتصادي ايران درخصوص توجه به مساله 
بازگشت تحريم ه��ا در طول مذاكرات هم توضيح 
داد:»مذاكرات ب��ا كشورهايي مثل ايتاليا، چين و 
كره جنوبي براي امضاي قرارداد نزديك به ۳سال 
طول كشيد تا مس��اله احتمال بازگشت تحريم ها 
ه��م رعايت ش��ود. مذاكرات در م��ورد نرخ بهره، 

كارم��زد بيمه و مواردي از اين دس��ت طي چند 
جلس��ه حل و فصل مي شوند اما گير اساسي اين 
ب��ود كه به دليل دغدغه همكاران ما در س��ازمان 
س��رمايه گذاري خارجي، شخص رييس جمهور و 
معاون��ان ايشان به خاطر چند پاراگراف، مذاكرات 

طوالني صورت مي گرفت.«
خزاع��ي با بي��ان اينكه بحث ه��اي مربوط به 
پولشوي��ي، حمايت مال��ي از تروريس��م مقررات 
ويژه يي را حاكم كرده كه كار را پيچيده مي كند، 
تصري��ح كرد:»البت��ه ما روشن كردي��م كه ايران 
در ص��ف نخس��ت مبارزه با تروريس��م اس��ت اما 
موضوع بازگشت تحريم بس��يار وقت گير اس��ت. 
درح��ال حاضر با ايتاليا مشغول مذاكره هس��تيم 
كه اميدوارم ظرف هفته ه��اي آينده نهايي شود. 
در اين مدت دو س��ه بار تركيب تيم مذكره كننده 

ايتاليا تغيير كرد. مذاكرات ما با اگزيم بانك چين 
بس��يار طول كشيد اما نهايتا تواف��ق ۱.۷ميليارد 
دالر براي برق��ي كردن راه آه��ن تهران- مشهد 
امضا شد. مذاكرات با بانك س��يتيك كراس چين 
همچنين مذاك��ره با اوبربانك اتريش و دانس��كه 

بانك هم بسيار طول كشيد تا به توافق رسيد. 
وي درخص��وص بازگش��ت اي��ران ب��ه نظ��م 
بين الملل��ي و اقتص��ادي و اهمي��ت آن از بع��د 
سياس��ي و امنيت��ي ه��م توضي��ح داد:»بازگشت 
ب��ه مجامع اقتص��ادي و بازار س��رمايه از ديدگاه 
مراودات دوجانبه اقتص��ادي و تامين منابع مورد 
نياز مي تواند مورد بحث قرار بگيرد. در اين حوزه 
مي ت��وان مدعي شد كه به مق��دار زيادي حركت 
رو ب��ه جل��و داشته ايم. نمي توان ادع��ا داشت كه 
شرايط رواب��ط دو جانبه اقتصادي ما با بانك هاي 

دني��ا كامال عادي شده اس��ت. فشاره��ا همچنان 
علي��ه ايران ادامه دارد و برخي بانك هاي بزرگ با 
مالحظات محسوسي حركت مي كنند. با اين حال 
مي توان مدعي شد كه شرايط تغيير كرده است. 

خزاع��ي اف��زود:»از بع��د ديگر ممكن اس��ت 
بازگش��ت به نظام بين المللي را به حضور ايران به 
عن��وان يك كشور داراي مناب��ع و توان اقتصادي 
تعري��ف كني��م كه متاس��فانه اين اتف��اق در حد 
رضايت بخش��ي نيفتاده اس��ت. ما عض��و مجامع 
اقتصادي هس��تيم، رف��ت و آم��د بين المللي هم 
داريم كه نمونه شاخص آن اين اس��ت كه در اين 
۳سال ايران توانست به عنوان عضو موسس بانك 
سرمايه گذاري زيرس��اخت هاي آسيا معرفي شود 
و گ��روه اي��ران از منظر ق��درت رأي بعد از چين 
قرار دارد. اين اتفاق كمي نيست كه عضو موسس 
بانكي شويم كه قرار اس��ت ب��ه رقيبي براي بانك 
جهاني و صن��دوق بين المللي پ��ول تبديل شود. 
اما در مقايس��ه با ق��درت نظامي و فرهنگي ايران 
موفقيت اندكي داشته ايم. امروز بدون يك حضور 
فعال با مكانيسم اقتصاد بين الملل نمي توان نفوذ 
اقتص��ادي خود را گس��ترش داد. تنه��ا تبادالت 

تجاري كفايت نمي كند.«
ب��ه گفت��ه رييس س��ازمان س��رمايه گذاري و 
كمك ه��اي فني و اقتصادي اي��ران در ۱۰۰روزه 
نخس��ت دولت دوازهم و طي جلسات هيات هاي 
س��رمايه گذاري كه داشتيم، ضمانتنامه 5۷ پروژه 
صادر شده اس��ت كه مجموع منابع مالي آن بالغ 
ب��ر 5 ميلياد و ۶۰۰ ميليون دالر اس��ت. طي اين 
۳س��ال، قراردادهاي خطوط اعتب��اري امضا شده 
نزديك به ۲۷ميليارد دالر است اما يادداشت هاي 
تفاه��م امضا  شده بيش از اين هاس��ت كه بيش از 
5۰ ميليارد دالر اس��ت. به عن��وان مثال قرارداد 
ب��ا اگزيم بانك ك��ره جنوبي ي��ا اوبربانك اتريش 
موجود اس��ت؛ اما ت��ا زماني كه پروژه ي��ي از آنها 
اس��تفاده نكند، بدهي بر عه��ده بخش خصوصي 
ي��ا دولتي وجود نخواهد داش��ت. البته در ماده ۴ 
برنامه ششم توس��عه رق��م ۶۰ ميليارد دالر براي 
فاينانس و سرمايه  گذاري خارجي تعيين شده كه 
تا رس��يدن به اين س��طح هنوز فاصله داريم. در 
۱۰۰روزه دول��ت دوازدهم موافقت نامه نزديك به 

۲۳ميليارد دالر نيز امضا شد. 
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 مديركل جديد حراست
بانك رفاه معارفه شد

در مراسمي با حضور مديرعامل و اعضاي هيات مديره 
بانك رفاه و تني چند از مديران بلندپايه سازمان حراست 
كل كشور، كورش يزدان به عنوان مديركل دفتر مركزي 

حراست بانك رفاه معرفي شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه، در اين مراس��م 
كه 12 آذرماه سال جاري و در جمع ديگر مديران عالي 
بانك رفاه صورت پذيرفت، از خدمات ارزش��مند حسين 
درخش��نده مديركل حراست قبلي بانك رفاه قدرداني و 
كورش يزدان به عنوان مديركل دفتر مركزي حراس��ت 

اين بانك معرفي شد. 
مديرعام��ل بانك رفاه در ايي��ن توديع و معارفه طي 
س��خناني ضمن معرفي كورش يزدان به عنوان مديركل 
حراس��ت، اظهار داش��ت: آقاي يزدان ب��ه عنوان يكي از 
اعضاي خانواده بزرگ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
داراي سوابق بسيار درخشان و ارزشمندي در حوزه هاي 

تخصصي، مديريتي و نظارتي هستند. 
دكتر سهماني در ادامه افزود: بسيار خرسند هستيم 
كه بانك رفاه از حضور ارزشمند ايشان كه فردي شناخته 
شده و داراي دانش و آگاهي مفيد در حوزه هاي اقتصادي 
و نظارتي هستند، بهره مند مي شود. ضمن خوشامدگويي 
به ايش��ان، اميدواريم حضور ايش��ان در بانك رفاه منشأ 

اثرات خير باشد. 

بانك ها بايد نسخه اي از قرارداد 
را به مشتريان ارائه كنند

با هدف ايجاد شفافيت در روابط في مابين بانك و 
مشتري و نيز لزوم توجه به فرهنگ مشتري مداري، 
بانك مركزي طي بخشنامه يي بر لزوم استفاده از فرم 
يكنواخ��ت عقود و اعطاي يك نس��خه از قرارداد به 

مشتريان توسط بانك ها تاكيد كرد. 
به گزارش »تعادل«، بانك ها و موسسات اعتباري 
مكلف ش��دند ضمن اس��تفاده از فرم هاي يكنواخت 
قراردادهاي تس��هيالتي عقود بانكي كه پيش از اين 
به تصويب ش��وراي پول و اعتبار رس��يده است، پس 
از انعقاد و امضاي قرارداد، نس��خه يي از آن كه داراي 
ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ است را در اختيار 

تسهيالت گيرنده، ضامن و وثيقه گذار قرار دهند. 
 همچنين بانك ها و موسس��ات اعتباري موظفند 
قب��ل از انعقاد ي��ا امضاي قرارداد تس��هيالت بانكي، 
تمهيداتي اتخاذ كنند تا مشتري، ضامن و وثيقه گذار 
از مفاد آن آگاهي كامل كس��ب كرده و مفاد قرارداد 
نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در 

اختيار مشتري، ضامن و وثيقه گذار قرار دهند. 
عالوه براين چگونگي انجام محاس��بات مربوط به 
اقس��اط، سهم از اصل و س��ود تسهيالت به تفكيك 
در هر يك از اقس��اط، چگونگي تس��ويه تسهيالت، 
مي��زان تخفيف تعلق گرفته در ص��ورت بازپرداخت 
يكجا و زودتر از موعد، ميزان و نحوه محاس��به وجه 
التزام تاخير تاديه دين و ساير مالحظات محاسباتي 
بايس��تي در قالب جداول پيوست قرارداد تسهيالت 
بانكي در اختيار تسهيالت گيرنده، ضامن و وثيقه گذار 

قرار گيرد. 
اطالع رس��اني كام��ل ب��ه عم��وم در خص��وص 
قراردادهاي تسهيالت بانكي به طرق ممكن از جمله 
قراردادن فرم قرارداد يادشده در پايگاه اطالع رساني 
بانك ها و موسس��ات اعتباري از جمله ديگر الزامات 

تاكيد شده در اين بخشنامه است. 

افزايش حجم مبادالت؛ شرط 
موفقيت پيمان هاي پولي

نايب رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق 
بازرگان��ي ته��ران مي گوي��د در صورت��ي كه حجم 
عمليات و تجارت بين ايران با كش��ورهايي كه با آنها 
پيمان پولي مش��ترك امضا مي ش��ود باال باشد، اين 

پيمان ها موفق خواهند بود. 
سيدحسين س��ليمي در گفت وگو با ايِبنا، درباره 
ش��رايط موفقيت پيمان هاي پولي گفت: در صورتي 
كه حجم عمليات بانكي بين ايران با كشورهايي كه با 
آنها پيمان پولي امضا مي شود، باال باشد، اين موضوع 
 مي تواند كم��ك قابل توجهي به تجارت و تس��هيل

آن كند. 
وي افزود: ايران در حال حاضر حدود ۸۰ ميليارد 
دالر نفت، گاز و محصوالت پتروشيمي در سال صادر 
مي كند كه اين رقم به دالر يا يورو دريافت مي شود؛ 
براي موفقيت پيمان هاي پولي بايد اين حجم بزرگ 

به ارز كشورهاي متقابل دريافت شود. 
عض��و هيات مدي��ره بان��ك خاورميانه با اش��اره به 
امضاي پيمان پولي با تركيه اظهارداشت: حجم تجارت 
غيرنفتي اي��ران با تركيه حدود ۵ ميليارد دالر اس��ت 
كه رقم بااليي نيس��ت؛ اي��ران مي تواند به جاي دالر يا 
يورو، لير تركيه دريافت كند و براي آن گشايش اعتبار 
انج��ام دهد و واردات خود را ب��ه ريال بپردازد ولي اين 
رقم چندان باال نيس��ت. نايب  رييس كميس��يون بازار 
پول و س��رمايه اتاق تهران ادام��ه داد: واردات ايران از 
كشورهايي كه با آنها پيمان پولي امضا كرده با پول آن 
كشور تهاتر مي شود ولي اين رقم در حال حاضر چندان 
سرنوشت س��از نيست. س��ليمي در عين حال گفت: به 
هرحال اين پيمان ها گشايش��ي در ش��رايط موجود كه 
در نقل و انتقال دالر مش��كل داري��م، به وجود خواهد 
آورد. عضو هيات مديره بانك خاورميانه ادامه داد: براي 
موفقيت پيمان هاي پولي الزم اس��ت تا دست كم 2۰ تا 
۳۰ ميليارد دالر از حجم مبادالت ايران با كش��ورهاي 

ديگر از اين طريق انجام شود. 

 مرحله جديد پرداخت
به سپرده گذاران ثامن الحجج

از روز پنج شنبه 16 آذر 96 پرداخت وجوه سپرده گذاران 
تعاون��ي منحله ثامن الحجج تا س��قف دو ميلي��ارد ريال در 

شعب بانك پارسيان در سراسر كشور آغاز شد. 
ب��ه گزارش روابط عمومي بانك پارس��يان، در ادامه 
همراهي اين بانك با اجراي سياس��ت هاي س��اماندهي 
بانك مركزي به موسس��ات مالي اعتب��اري فاقد مجوز 
و عامليت بانك پارس��يان براي پرداخت/تعيين تكليف 
وج��وه س��پرده هاي اين تعاون��ي، فاز جدي��د پرداخت 
ت��ا س��قف مبل��غ دو ميليارد ري��ال براي آن گ��روه از 
سپرده گذاران كه مدت »14ماه« از تاريخ تكميل »فرم 
درخواست« ايشان سپري شده است از روز پنج شنبه به 

تاريخ 16 آذر 96 آغاز شد.

اخبار

سود سپرده گذاري 3، ۶ و 9ماهه براي سال 97 بررسي مي شود  

سپرده كوتاه مدت ويژه تا پايان سال ممنوع است

بررسي حراج سكه و آثار اقتصادي آن بر بازار مالي  

كاهش قيمت انواع سكه و ارز
پيش بيني كارشناسان از كاهش نرخ طال در بازار جهاني طي هفته هاي آينده

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
روز پنج شنبه با ۳1هزار و ۸۰۰ تومان افت، يك ميليون و 

414هزار تومان فروخته شد. 
به گزارش »تعادل« روز پنج ش��نبه و در بازار آزاد هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي با ۳1 ه��زار و ۸۰۰ تومان 
كاهش نسبت به روز سه ش��نبه يك ميليون و 414 هزار 
تومان معامله شد و بر اساس آمار هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با 14هزار تومان افت، يك ميليون و 

۳66 هزار تومان داد و ستد شد. 
همچني��ن در ب��ازار آزاد قيمت هر قطعه س��كه نيم 
بهار آزادي با ۵هزار تومان افت نس��بت به روز سه ش��نبه 
۷1۸هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 6 هزار و 
۳۰۰ تومان كاهش 41۵هزار و ۷۰۰ تومان ارزش گذاري 
ش��ده بود. س��كه گرمي نيز با ۳هزار توم��ان افت قيمت 
266ه��زار تومان معامله و هر گ��رم طالي 1۸عيار نيز با 
ه��زار و ۳46تومان كاهش، 129ه��زار و 9۵4 تومان داد 
و ستد مي شد. افزون بر اين، صرافي هاي پايتخت نيز هر 
دالر امريكا را با ۳تومان كاهش نس��بت به روز سه شنبه 
4 هزار و 19۷توم��ان مي فروختند. همچنين هر يورو با 
1۸ تومان كاهش نس��بت به روز سه شنبه ۵ هزار و 11۷ 
توم��ان و هر پوند انگليس نيز با 9 توم��ان افت ۵ هزار و 
۸4۵ تومان معامله شد. تحليلگران تكنيكال معتقدند در 
صورتي كه طال بتواند سطح 1242دالر را بشكند و كمتر 
از اين قيمت مقاومت كند، ممكن اس��ت تا سطح بعدي 

يعني 12۳4 دالر هم كاهش قيمت را تجربه كند. 
يكي از تحليلگران بين المللي معتقد است كه كلوز اين 
هفته بازارهاي جهاني بس��يار اهمي��ت دارد و در صورتي 
كه طال كمتر از 124۰ دالر بس��ته شود، ممكن است تا 
قبل از ش��روع س��ال نو ميالدي، طال بار ديگر و بعد از 2 
سال مجددا وارد كانال 11۰۰ دالري شود. با وجود اينكه 
دالر تقويت شده، به نظر مي رسد كه سرمايه گذاران براي 
خريد طالي ارزان دس��ت به كار شده اند. اما روند حركت 
قيمت ها همچنان كاهشي است. به دنبال تصويب طرحي 
ب��راي تمديد موقتي تامين مالي هزينه هاي دولت امريكا 
ك��ه موجب خوش بيني س��رمايه گذاران به تصويب طرح 

اصالح نظام مالياتي امريكا شد، ارزش دالر در روز جمعه 
افزايش داش��ت. تعداد افراد امريكايي ك��ه براي دريافت 
مزاياي بيكاري ثبت نام كرده اند، در هفته گذشته به شكل 
غيرمنتظره يي كاهش داش��ت و اين نشان دهنده كاهش 
بيش��تر نرخ بيكاري در امريكاس��ت كه مي تواند هر چه 
بيشتر فدرال رزرو را تشويق به افزايش نرخ بهره در هفته 
آين��ده كند. دالر امريكا در اوايل معامالت هفته جاري به 
دليل نگراني ها نسبت به تعطيلي دولت امريكا و تنش هاي 
جديدي كه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا پس از به 
رسميت ش��ناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي در خاورميانه ايجاد كرد، تضعيف شده بود. 

بر اساس گزارش رويترز، طال ممكن است از تنش هاي 
اخير اندكي حمايت ش��ود، اما به نظر مي رس��د در حال 
حاض��ر دالر در روزه��اي منتهي به پايان س��ال ميالدي 
جاري قوي خواهد ماند. در اين بين انتظارات بااليي براي 
افزايش نرخ هاي به��ره امريكا در هفته آينده وجود دارد. 
نرخ هاي بهره باالتر امريكا از ارزش دالر پش��تيباني كرده 
و طال كه به اين ارز معامله مي ش��ود را ب��راي دارندگان 
ساير واحدهاي ارزي گران تر مي كند. بازارها منتظر انتشار 
گزارش امروز اش��تغال غيركش��اورزي امريكا هستند كه 
آخرين گزارش اشتغال پيش از نشست هفته آينده بانك 

مركزي امريكا خواهد بود. 

 آثار اقتصادي حراج سكه توسط بانك كارگشايي
در ابتداي هفته گذشته و در واكنش به افزايش قيمت 
طال و ارز، دولت از طريق بانك كارگشايي و براي تثبيت 
نرخ ها اقدام به حراج س��كه بهار آزادي كرد و در شرايطي 
كه افزايش نرخ طال و ارز در س��ه ماه گذش��ته در نتيجه 
سياست هاي پولي و بانكي دولت و بانك مركزي مبني بر 
كاهش نرخ بهره بانكي و همچنين افزايش 12.۵درصدي 
پايه پولي و رشد 24درصدي نقدينگي )از شهريور 9۵ تا 
شهريور96( بود، با اين هدف صورت گرفت كه نقدينگي 
از بانك ها به سوي ساير بازارهاي مولد مانند بازار مسكن و 

بورس رود و موجبات رونق اقتصادي را فراهم كند.
نتيج��ه روش فوق تا حدودي موفق بود و باعث ش��د 
شاخص كل بورس و اوراق بهادار تهران بعد از چهار سال 

نوس��انات ركودي از مرز 9۰هزار واحد عبور كند و رونق 
نسبي در بخش مس��كن حاكم شود ولي بايد توجه كرد 
كه آزاد شدن منابع فقط باعث رونق اين دو بازار نخواهد 
شد و بخشي از منابع نقدينگي باعث رونق ساير بازارها از 
جمله بازار طال و ارز نيز خواهد شد. البته رونق بازار طال 
و ارز يك انگيزه ديگر هم داش��ت و آن مشكالتي بود كه 

براي برجام اتفاق افتاد. 
ح��ال بانك كارگش��ايي با حراج س��كه در واقع اقدام 
ب��ه جمع آوري پول از بازار كرده و يك سياس��ت انقباض 
پولي را در دستور كار خود قرار داده كه در مسير مخالف 
سياس��ت رونق بخش��ي قبلي اس��ت. اگر اين سياست و 
س��ركوب رشد قيمت طال و ارز ادامه داشته باشد طبيعتا 
منجر به س��ركوب عالمت هاي اولي��ه رونق اقتصادي نيز 

خواهد شد، چرا كه بازارها به هم مرتبط هستند. 
به نظر مي رسد، اين س��طح از اقدام بانك كارگشايي 
بيش��تر جنبه رواني داشته و تاثير واقعي چنداني نخواهد 
داش��ت ول��ي اگر اي��ن روند ت��داوم پيدا ك��رده و حجم 
بزرگ ت��ري از پ��ول را از بازار جذب كن��د، مي تواند آثار 
ركودي خود را به همراه داش��ته باش��د. نكته يي كه بايد 
توجه كرد، اين اس��ت كه آيا پول هاي جمع آوري ش��ده 
مجددا به بازار تزريق مي شود يا خير؟ اين تزريق مي تواند 
از طريق بودج��ه دولت يا افزايش بدهي بانك ها به بانك 
مركزي صورت گيرد. اگر چنين بش��ود آثار ركودي اين 
اقدام كامال منتفي اس��ت و تم��ام اين اقدامات صرفا يك 
مانور رواني است. ولي اگر تزريق صورت نگيرد و اين اقدام 
تداوم داشته باشد بايد منتظر عواقب ركودي آن بود. براي 
قضاوت دقيق در مورد جنس اقدامي كه بانك كارگشايي 
در دستور كار خود دارد بايد كمي صبر كرد تا آمار پولي و 

بانكي آبان و آذر بانك مركزي منتشر شود. 

 رونق اقتصادي و آينده نظام بانكي
در اين رابطه س��عيد اميري كارشناس اقتصادي 
به »تعادل« گفت: گزي��ده آمارهاي اقتصادي بانك 
مرك��زي در بخ��ش پول��ي و بانكي نش��ان مي دهد 
از م��رداد 9۵ ت��ا مرداد96 نرخ رش��د پ��ول معادل 
12.4درصد و نرخ رشد نقدينگي 24درصد بوده كه 

اين امر عمدتا ناشي از افزايش بدهي بانك ها و دولت 
به بانك مركزي بوده اس��ت. افزايش مناسب حجم 
پول و كاهش ۳درصدي نرخ بهره بانكي و از س��وي 
ديگر افزايش قيمت نفت به حدود 6۰دالر مي تواند 
نويدبخش رونق اقتصادي طي يك سال آينده باشد. 
نش��انه هاي اوليه رونق نيز تا حدودي آش��كار شده 
است، حجم معامالت آپارتمان در تهران در مهرماه 
96 در مقايسه با مهرماه سال 9۵ بيش از ۳4درصد 

رشد داشته است. 
وي افزود: طي 4س��ال گذش��ته سرعت گردش 
نقدينگ��ي از 1.6 ب��ه ي��ك  كاهش يافت��ه و بخش 
عم��ده نقدينگي در حس��اب هاي س��پرده مدت دار 
بانكي متمركز ش��ده اند. با كاهش نس��بي نرخ بهره 
بانكي و رونق نس��بي بازار انتظار مي رود، نقدينگي 
از حس��اب هاي س��پرده مدت دار بانك ها به س��وي 
حس��اب هاي ديداري و بازار س��رازير شده و سرعت 
گردش نقدينگي افزايش يابد. اين امر ممكن اس��ت 
دو مش��كل ايجاد كن��د اول آنكه باعث تورم ش��ود. 
البته تورم در ح��دود 1۰ تا 1۵درصد در ميان مدت 
مي تواند براي اقتصاد ما مفيد باش��د ولي اين امكان 
نيز وجود خواهد داش��ت كه از مرزهاي مذكور عبور 

كند كه قطعا مطلوب يك اقتصاد سالم نيست. 
وي اضافه كرد: در طول چهار س��ال گذش��ته با 
وجود رك��ود اقتصادي، بنا ب��ر مصالح ملي و برخي 
مالحظات و مش��كالت داخلي، بانك ه��ا مجبور به 
پرداخ��ت بهره ه��اي كالن به س��پرده هاي مدت دار 

م��ردم بودند و اين امر مش��كالت عديده يي را براي 
نظ��ام بانكي كش��ور فراه��م كرده و ش��اخص هاي 
بنيادين نظ��ام بانكي را به درج��ات غيرقابل باوري 
رس��انده و آثار ورشكستگي در نظام بانكي كشور به 

صورت روزافزوني بروز كرده اند.
اين در حالي اس��ت كه در ص��ورت انتقال منابع 
از حس��اب هاي س��پرده ب��ه حس��اب هاي ديداري 
بار س��نگين ركود ك��ه بر دوش بانك ها س��نگيني 
مي ك��رد تا حدودي برطرف ش��ده و بانك ها با فراغ 
بال بيشتري مي توانند به منابع ارزان تري دسترسي 
داش��ته باش��ند و فرصتي پيدا كنند براي بازسازي 
خ��ود، ولي اين در مورد همه بانك ها صادق نخواهد 
بود چرا كه احتماال مردم حس��اب هاي ديداري خود 
را لزوم��ا در همان بانك هايي فعال نخواهند كرد كه 
حساب هاي سپرده داش��ته اند و اين مي تواند برخي 
بانك ه��اي كوچك كه با اعطاي نرخ بهره باال س��رپا 

بودند را به مرز نابودي بكشاند. 
 كارشناس��ان معتقدن��د در اي��ن راس��تا به نظر 
مي رس��د براي تضمين كاهش فشار بر كليت نظام 
بانك��ي الزم اس��ت، بان��ك مركزي موض��وع ايجاد 
محدوديت براي دريافت پول نقد از سيس��تم بانكي 
را ب��ه صورت جدي تري م��ورد توجه قرار دهد تا در 
صورت هجوم صاحبان حساب ها، نقدينگي از كليت 
نظام بانكي به صورت پول نقد طلب نش��ود، اين امر 
مي تواند نظام بانكي را حفظ كند حتي اگر تعدادي 

از بانك ها ورشكسته شوند.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
مطاب��ق سياس��ت هاي بان��ك مرك��زي در خصوص 
س��پرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار، افتت��اح و تمديد 
س��پرده هاي كوتاه م��دت وي��ژه ۳، 6 و 9  ماهه بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي تا پايان سال 1۳96 ممنوع 
اس��ت. همچنين بانك ها با ارس��ال مدارك و مستندات 
توجيهي متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضاي 
خود را براي افتتاح حس��اب س��پرده هاي سرمايه گذاري 
كوتاه مدت ويژه ۳، 6 و 9 ماهه براي س��ال 1۳9۷ توام با 
نرخ هاي پيشنهادي، حداكثر تا پايان دي ماه سال جاري 

به معاونت نظارت بانك مركزي ارسال كنند. 
به گزارش »تعادل« قبل از 11 شهريور و كاهش نرخ 
سود، سهم سپرده هاي كوتاه مدت عادي از كل سپرده هاي 
بخ��ش غيردولتي ۳۵.9درصد در پايان مرداد بود كه اين 
رق��م در پاي��ان مهر ماه ب��ه 24.4درص��د كاهش يافت، 
همچنين سهم س��پرده هاي بلندمدت يك س��اله از كل 
سپرده هاي بخش غيردولتي از ۳4.2درصد به 46.۳درصد 
رسيده ضمن اينكه سهم سپرده هاي كوتاه مدت ويژه نيز 

با تغيير اندك از 9.۵درصد به 9.6درصد رسيد. 
اين موضوع نشان مي دهد كه رشد سپرده كوتاه مدت 
ويژه عمال به نوعي رقيب قدرتمندي براي سپرده يك ساله 
اس��ت و در صورتي كه رشد بيش��تري داشته باشد و هر 
لحظه مش��تري بخواهد كه پول خود را از حساب بردارد، 
باعث خواهد شد كه بانك ها نتوانند روي اين منابع حساب 
باز كنند و در نتيجه عمال باعث اخالل در رش��د سپرده 

بلندمدت و منابع قابل اتكاي بانك ها خواهد شد. 
ب��ه نظر مي رس��د ك��ه به دنبال رش��د س��پرده هاي 
كوتاه م��دت ويژه با س��ود باال، اين نوع س��پرده به تدريج 
جاي بخشي از س��پرده هاي يك س��اله را گرفته و باعث 
رش��د اين نوع س��پرده ش��ده يا بخش عمده يي از خلق 
نقدينگي را جذب كرده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه تا 
پايان مهرماه 96 به دليل تماس بانك ها با مشتريان براي 
تمديد قرارداد سپرده يك ساله با نرخ هاي باالي 1۵درصد، 
س��هم بلندمدت از س��پرده ها باالتر رفته است و لذا براي 
حفظ سپرده هاي بلندمدت و جلوگيري از انتقال نقدينگي 
جديد و فعلي به س��مت سپرده كوتاه مدت، شبكه بانكي 
تصميم گرفته كه از سپرده هاي ويژه با نرخ باال جلوگيري 
كرده و حداكثر نرخ سود بلندمدت را 1۰درصد محاسبه 
كند تا تمايل سپرده گذاران به سپرده هاي بلندمدت با نرخ 

1۵ درصد افزايش يابد. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك مرك��زي، پيرو ابالغ 
بخش��نامه ۵ ش��هريور 96 موضوع اعالم سياس��ت هاي 
بانك مركزي در خصوص س��پرده هاي س��رمايه گذاري 
م��دت دار، اس��تعالم هاي مختلف و متع��ددي از جانب 
بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي درباره نرخ سود 

س��پرده هاي كوتاه م��دت وي��ژه ۳، 6 و 9  ماهه با توجه 
به مس��كوت بودن اين بخش��نامه در خصوص اين نوع 
سپرده ها انجام شده است. لذا همچنان كه در بخشنامه 
۳۰ دي 94 و بخش��نامه۵ ش��هريور 96 نيز تاكيد شد، 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظفند نرخ سود 
علي الحس��اب سپرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار را بر 
اس��اس تحليل ها و برآوردهاي جامع خويش از شرايط 
اقتص��ادي و رونده��اي آتي آن و همچني��ن با توجه به 
وضعيت شبكه بانكي و ساير بازارهاي مالي تعيين كنند. 
از اي��ن رو انتظار بر اين اس��ت كه بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري غيربانك��ي، ابتدا س��ود مورد انتظار ناش��ي از 
كل سپرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار در پايان دوره 
را پيش بيني كرده و س��پس با توج��ه به ميزان هر يك 
از انواع س��پرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار، نرخ سود 
علي الحساب آن سپرده ها را  به صورت محتاطانه  تعيين 
كنن��د. در واقع بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي 
بايد بخش��ي از س��ود مورد انتظار س��االنه را به عنوان 
سود علي الحساب سپرده هاي س��رمايه گذاري تعيين و 
اعالم كنند؛ به گونه يي كه در پايان س��ال مالي، س��ود 
علي الحس��اب پرداختي به س��پرده گذاران، بخش��ي از 
س��ود قطعي پايان دوره باش��د. اين در حالي اس��ت كه 

در ح��ال حاضر س��ود علي الحس��اب پرداختي توس��ط 
برخي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي با اتخاذ 
رويكردي پرريسك  بيش��تر از سود واقعي حاصله است 
به نحوي كه حتي تكافوي حق الوكاله بانك را نمي كند. 
بديهي است كه اين امر، مغاير با اصول و قواعد حاكم بر 
قانون عمليات بانكي بدون ربا )بهره( اس��ت. شايان ذكر 
اس��ت، عدم رعايت اين مهم از س��وي برخي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي كه با هدف جذب سپرده 
بيش��تر از طريق پرداخت نرخ هاي س��ود علي الحساب 
باالتر صورت مي گيرد، س��بب شكل گيري چرخه رقابت 
غيرس��الم و مخرب در شبكه بانكي كش��ور شده است. 
اين امر ضمن آنكه موجب افزايش بهاي تمام شده پول 
در كل ش��بكه بانكي و تضييع حقوق س��اير ذي نفعان 
بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي مي شود، مانعي 
ب��راي كاهش نرخ س��ود تس��هيالت ب��وده و در نهايت 
تهديدي براي ثبات و س��المت ش��بكه بانكي است.  با 
توجه به موارد اش��اره ش��ده و در راستاي كاهش هزينه 
تمام شده پول در بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
و افزايش دوره  ماندگاري س��پرده هاي س��رمايه گذاري 
و همچني��ن ارتق��اي ثبات و س��المت ش��بكه بانكي و 
پيش��گيري از قرار گرفتن بانك ها در وضعيت زياندهي 

و ورشكس��تگي مقرر اس��ت تا پايان  س��ال جاري صرفا 
امكان افتتاح حس��اب سپرده س��رمايه گذاري مدت دار 
يك ساله و كوتاه مدت عادي با شرايط و نرخ هاي مصرح 
در بخشنامه ۵ ش��هريور 96 )حداكثر 1۵درصد ساالنه 
براي س��پرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار يك س��اله و 
حداكثر1۰درصد س��االنه براي س��پرده هاي كوتاه مدت 
عادي به صورت علي الحساب( فراهم باشد. بر اين اساس 
افتتاح و تمديد س��پرده هاي كوتاه م��دت ويژه ۳، 6 و 9 
ماه��ه تا پايان س��ال ممنوع اس��ت. همچنين بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در صورت تمايل 
و با توجه به مفاد بخشنامه۳۰ دي 94 و ۵ شهريور 96 
و همچنين بخشنامه حاضر با ارسال مدارك و مستندات 
توجيهي متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضاي 
خود را براي افتتاح حس��اب سپرده هاي سرمايه گذاري 
كوتاه مدت ويژه ۳، 6 و 9 ماهه براي سال 1۳9۷ توام با 
نرخ هاي پيشنهادي، حداكثر تا پايان دي ماه سال جاري 
به معاون��ت نظارت بانك مركزي ارس��ال كنند. بديهي 
اس��ت، موافقت بانك مركزي براي افتتاح حس��اب هاي 
مزبور توس��ط هر بانك يا موسس��ه اعتب��اري غيربانكي 
منوط به تاييد برآوردها و رعايت شاخص هاي نظارتي به 
ويژه رعايت نرخ هاي سود سپرده ها و تسهيالت از سوي 

بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي متقاضي خواهد بود. 
در 11روز اول ش��هريور 96 بانك ه��ا ط��ي تماس با 
مش��تريان خود از طريق پيامك و تم��اس تلفني از آنها 
خواس��تند كه س��پرده هاي بلندمدت ب��ا نرخ هاي باالي 
1۵درص��د قبلي را در اين فرصت تا 11ش��هريور و براي 
يك س��ال تمديد ي��ا افزايش دهند و اي��ن موضوع منجر 
به جابه جايي بيش از 12۳هزارميليارد تومان از س��پرده 

كوتاه مدت به سپرده بلندمدت شده است. 
مع��اون اقتصادي بانك مرك��زي در اين زمينه اعالم 
كرده كه در ش��هريورماه با توجه به ش��رايط خاص بازار 
تصميم گرفتيم، فرجه يي را در بخش��نامه قرار دهيم تا 
س��پرده گذاران فرصت كافي ب��راي مراجعه به بانك ها و 
تعيين وضعيت س��پرده ها داشته باش��ند به نحوي كه 
بتوانند متناسب با شرايط مدنظر به طور صحيح سپرده ها 
را طبقه بندي كنند. به گفته وي، سپرده ها در طول مدت 
در نظر گرفته شده 1۰واحد درصد جابه جا شد يعني از 
سهم سپرده هاي كوتاه مدت 1۰واحد درصد كم و همين 
ميزان به سهم سپرده هاي بلندمدت اضافه شد. وي ادامه 
داد: بر همين اساس ماندگاري سپرده ها در سطح نظام 
بانكي باال رفت و قدرت تاب آوري شبكه بانكي در مقابل 
شوك هاي بيروني مانند شوك هاي ارزي افزايش يافت. 
به گفته وي درحالي كه نرخ رشد سپرده هاي كوتاه مدت 
در پايان مرداد ماه س��ال ج��اري ۵1.۳ درصد بود، نرخ 
رشد سپرده هاي بلندمدت در اين زمان تنها ۵.6 درصد 
بوده بنابراين س��ياليت س��پرده ها باال رفته بود. قرباني 
تصريح كرد: قبل از اجراي اين سياست سهم سپرده هاي 
كوتاه م��دت عادي از كل س��پرده هاي بخش غيردولتي 
۳۵.9درص��د در پايان مرداد بود كه اي��ن رقم در پايان 
مهر ماه ب��ه 24.4درصد كاهش يافت همچنين س��هم 
سپرده هاي بلندمدت يك ساله از كل سپرده هاي بخش 
غيردولتي از ۳4.2درصد به 46.۳درصد رس��يده ضمن 
اينكه سهم سپرده هاي كوتاه مدت ويژه نيز با تغيير اندك 
از 9.۵درص��د به 9.6درصد رس��يد. در اينجا بايد توجه 
داشت كه سهم سپرده هاي بلندمدت از كل سپرده هاي 
غيردولتي در ش��هريور 96 به عدد 4۸.۳درصد رس��يده 
ب��ود و گفته هاي معاون اقتصادي نش��ان مي دهد كه به 
46.۳درصد در مهر ماه رسيده و اگرچه نسبت به مرداد 
12واحد درصد بيشتر شده اما نسبت به شهريور 2واحد 
درصد كاهش يافته اس��ت.  اين موضوع نش��ان مي دهد 
كه روند رش��د جذب سپرده بلندمدت نسبت به 11روز 
اول ش��هريور و كل شهريور ماه كمتر شده و در مهرماه 
از مبلغ نقدينگي جديد سهم كمتري نسبت به شهريور 
جذب سپرده بلندمدت ش��ده و احتماال سهم بيشتري 
نسبت به ش��هريور جذب ساير سپردها از جمله سپرده 

كوتاه مدت شده است.    

براي نخس��تين  بار در كش��ور، كي��ف پول همراه پاس��ارگاد)كيپاد( 
جهت س��هولت در انجام تراكنش هاي پرداخت خرد همزمان با والدت 

پيامبراكرم)ص( و امام جعفرصادق)ع( در مشهد مقدس رونمايي شد. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، در اين مراس��م كه با 
حضور فالح جوش��قاني، معاون وزير و رييس س��ازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديوي��ي، براري معاون امور دولت، مجلس و اس��تان ها، 
رش��يديان استاندار خراس��ان رضوي، تقي زاده خامسي شهردار مشهد 
مقدس، آل شيخ معاون شهردار مشهد، مجيد قاسمي مديرعامل بانك 
پاس��ارگاد و مدي��ران وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، مس��ووالن 
استانداري و شهرداري، اعضاي شوراي شهر، مقامات محلي و مديران 
بانك پاس��ارگاد و شركت ايرانسل در محل تاالر شهرداري برگزار شد، 

كيف پول همراه پاسارگاد معرفي شد. 

فالح جوش��قاني، مع��اون وزير و رييس س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباطات راديويي اظهار كرد: امروزه فناوري وجه تمايز در همه كس��ب 
وكارهاست كه با رعايت اصل استفاده از ظرفيت هاي فناوري، نوآوري و 
خالقيت مطمئنا كسب وكار را متمايز خواهد كرد. در سال هاي اخير در 
حوزه ICT و زيرساخت هاي فناوري اطالعات در كشور رشد چشمگيري 
داشته ايم. با توجه به تحوالت دولت الكترونيك در آينده در همه عرصه ها 
ازجمل��ه بانكداري كام��ال منطبق بر ICT خواهيم ب��ود. وي ادامه داد: 
در ح��وزه خدمات پرداخ��ت همراه)كيف پول هم��راه( ۳ ذي نفع اصلي 
داريم؛ اپراتورهاي تلفن همراه)تامين كننده بس��تر امن و زيرس��اخت ها(، 
بانك ها)ارائ��ه خدمات پولي( و رگوالتورها)در اين خدمت: بانك مركزي و 
سازمان ارتباطات و تنظيمات مقررات راديويي(. براي بهبود خدمات، تعامل 
رگوالتورها ضرورت دارد و در بحث پرداخت همراه خوشبختانه اين تعامل 

درحال بهبود است. فالح در پايان ضمن تشكر ويژه از بانك پاسارگاد گفت: 
سياس��ت كلي وزارت فناوري اطالعات، حمايت است؛ تا به اهداف وزارت 
ارتباطات در برنامه ششم جامه عمل بپوشانيم. ما با تعامل با رگوالتورهاي 
مالي مثل سازمان بورس و بانك مركزي و بانك ها ازجمله بانك پاسارگاد، 
فضا را براي توس��عه خدمات آماده مي كنيم. رشيديان، استاندار خراسان 
رضوي عنوان كرد: خوشحاليم كه در روز ميالد در جهت خدمت به شهر 
فرزند پيامبر و در راستاي رشد علم و فناوري و ايجاد شهر هوشمند براي 
بيش از 2۷ميليون زائر و شهروندان اين شهر گام برداشته ايم. شهر مقدس 
مش��هد اكنون شهري فرا ملي اس��ت و آيينه توانمندي هاي ايران بزرگ 
اس��ت و با همراهي بخش هاي بزرگ كش��ور مثل بانك ها مي توانيم براي 
رفع نيازهاي مردم و زائران از اين ظرفيت ها بهره مند ش��ويم. اميدواريم با 
همدلي و همراهي دولت و بخش خصوصي افق هاي روشني را پيش روي 

رشد و توسعه كشور بگش��اييم. تقي زاده خامسي، شهردار مشهد مقدس 
با ارائه توضيحاتي پيرامون هوشمندس��ازي شهر مشهد عنوان كرد: امروز 
نخستين گام را به سوي شهر هوشمند برداشته ايم و اين اقدام توسط يكي 
از قوي ترين بانك هاي كشور، بانك پاسارگاد و با همكاري اپراتوري مطرح و 
وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است. بال ديگر اين شهر 
هوش��مند شهروندان هستند كه آموزش شهروندان به عنوان گام ديگري 

در جهت تامين زيرساخت هاي ديگر شهر هوشمند مورد توجه ماست. 
وي در ادامه با تش��كر از قاس��مي گفت: مديرعامل بانك پاسارگاد 
يك��ي از توانمندترين مردان بانكي ايران اس��ت ك��ه همواره با جذب 
نيروهاي مس��تعد و خ��الق، نوآوري هايي را ايجاد كرده اس��ت. باعث 
افتخار اس��ت كه شهر مش��هد به عنوان نخستين شهر انتخاب شده و 

اميدواريم توسعه خدمات ادامه يابد. 

كيف پول همراه پاسارگاد )كيپاد( رونمايي شد
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5 بورس و فرابورس
چشم انداز بازار سرمايه

اوراق  ب��ورس  شاخ��ص 
به��ادار دو هفت��ه پيش ت��ر از 
س��قف تاريخي خود كه رقم 
89500 واح��د ب��وده، عب��ور 
ك��رد. در طول اي��ن مدت اما 
درجا زد تقريبا0.7درصد رشد 
داشت و در محدوده 91.000 
باقي ماند. از ديدگاه تكنيكالي 
اس��تراحت بعد از شكس��تن 
سقف طبيعي مي باشد و حتي 

احتمال اينكه يك برگشت به محدوده سقف قبلي نيز 
وجود دارد. از نظر بنيادي نيز از آنجا كه نرخ هاي جهاني 
رشد مجددي نداشتند و وضعيت سودآوري شركت ها 
هم در انتهاي دي ماه در كدال به روزرس��اني مي شود، 

اين استراحت منطقي به نظر مي رسد. 
ركوردشكن��ي شاخ��ص ب��ورس موج��ب دو اتفاق 
مه��م شد؛ اول اينكه س��قف تاريخي 4س��اله شاخص 
كه مح��دوده مقاومتي بوده اكنون ب��ه عنوان محدوده 
حمايتي مطرح است و در واقع اين سقف تبديل به كف 
مورد انتظار شد. همچنين درخصوص اتفاق دوم نيز از 
آنجا كه ارقام فعلي براي شاخص جديد است هر رشدي 
يك ركورد براي بورس محسوب مي شود، ارزش خبري 
دارد و موجب مي شود كه نقدينگي جديدي را به سمت 

بازار سرمايه بياورد. 
در اي��ن بين اما نكته قابل تامل اين اس��ت كه فقط 
بازدهي بورس خيره كننده نيس��ت. در بازارهاي موازي 
هم س��ونامي صعود قيمت ها رخ داده اس��ت. نسبت به 
ابتداي س��ال تاكنون شاخص ب��ورس 18درصد، دالر 
آزاد 13درصد، دالر رس��مي 9درصد، سكه بهار آزادي 
18درصد و تورم كشور 5 درصد رشد داشت. درخصوص 
مسكن هم طبق آمار ثبت معامالت امالك و مستغالت 
كش��ور ميانگين قيمت ها در ته��ران 12درصد رشد را 
نشان مي دهد. رشد قيمت ها به سمت خودروها)به  ويژه 

صادراتي( درحال حركت است. 
 مجم��وع اين ارقام بيانگر اين هس��تند كه كاهش 
نرخ سود بانكي به محدوده 15درصد و مباحثي كه اين 
روزها براي اخذ ماليات از س��پرده ها مطرح است، تاثير 
خود را روي نقدينگي 1400هزارميليارد توماني گذاشته 
و بخش��ي از اي��ن نقدينگي درحال خروج از سيس��تم 
بانكي كشور بوده و به س��مت بازارهاي موازي درحال 
حركت اس��ت كه بورس هم يكي از اين بازارهاست. در 
اين خصوص به نظر مي رس��د، مس��ووالن تصميم گير 
اقتص��ادي  بايد تصميمات خ��ود را جهت پيشگيري از 

تورم افسارگسيخته اخذ كنند. 

 افزاي�ش ارزش ب�ازار »ك�روي«: شرك��ت 
توس��عه معادن روي ايران ص��ورت وضعيت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماه��ه منتهي به 30 
آبان ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 
2ه��زار و 413ميليارد و 950ميلي��ون ريال منتشر 
ك��رد. همچنين شركت با انتش��ار عملكرد يك ماهه 
خود اعالم ك��رد در ابتداي دوره مهرماه 96 تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل يك هزار و 944ميليارد و 991ميليون ريال و 
ارزش بازار معادل 6هزار و 144ميليارد و 266ميليون 
ريال در س��بد سهام خود داشت. اين در حالي است 
كه بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت در دوره 
ياد شده بدون تغيير ماند. در حالي كه ارزش بازار آن 
معادل 16 ميليارد و 139ميليون ريال افزايش يافت 
و مبل��غ 6 هزار و 160ميلي��ارد و 405ميليون ريال 
محاس��به شد. گفتني است، شركت طي ماه گذشته 

سهام هيچ شركت بورسي را خريد و فروش نكرد. 
شرك��ت  »وصن�دوق«:  پرتف�وي  اع�ام   
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري صورت 
وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه 
منته��ي به 30 آبان م��اه 96 را با س��رمايه 27هزار 
ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين شركت در ابتداي 
دوره يك ماهه منتهي به پايان آبان ماه امسال تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
14هزار و 958 ميليارد و 777ميليون ريال و ارزش 
ب��ازار 39هزار و 625 ميليارد و 473ميليون ريال در 
سبد سهام خود داشت. عالوه بر اين بهاي تمام شده 
سهام بورسي اين شركت در دوره يك ماهه ياد شده 
124ميلي��ارد و 717ميليون ريال افزايش يافت و به 
رقم 15هزار و 83ميليارد و 494ميليون ريال رسيد. 
همچني��ن ارزش بازار اي��ن شركت طي همين دوره 
2ه��زار و 851 ميليارد و 53 ميلي��ون ريال كاهش 
يافت و در پايان دوره معادل 42 هزار و 476 ميليارد 
و 526 ميليون ريال محاسبه شد. اين در حالي است 
كه در دوره يك ماهه منتهي به 30 آبان 96 س��هام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 21ميليارد 
و 688 ميلي��ون ري��ال واگ��ذار ك��رد و از اين محل 
يك ميليون ريال س��ود كس��ب كرد. اين شركت در 
دوره يك ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده 145 و 373ميليون ريال 

خريداري كرد. 
  عملك�رد يك ماه�ه »وتوش�ه«: شرك��ت 
سرمايه گذاري پارس توشه صورت وضعيت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماه��ه منتهي به 30 
آبان ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 
يك هزار و 500 ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين 
شرك��ت با انتشار عملك��رد يك ماهه خود اعالم كرد 
ط��ي م��اه گذشته تعدادي از س��هام چن��د شركت 
بورس��ي را با بهاي تمام شده مع��ادل يك ميليارد و 
663 ميليون ريال و مبلغ يك ميليارد و 922ميليون 
ريال واگ��ذار كرد و از اين بابت معادل 259 ميليون 
ريال س��ود كس��ب كرد. افزون بر اي��ن شركت طي 
همين دوره تعدادي از س��هام چند شركت بورس��ي 
را با بهاي تمام شده معادل 7 ميليارد و 663ميليون 

ريال خريداري كرد.
گفتني اس��ت، شرك��ت در ابت��داي دوره مهرماه 
96 تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي 
تمام شده معادل 759 ميليارد و 387ميليون ريال و 
ارزش بازار معادل 3هزار و 18ميليارد و 835 ميليون 
ريال در س��بد سهام خود داشت. اين در حالي است 
ك��ه بهاي تمام شده س��هام بورس��ي اين شركت در 
دوره ياد شده معادل 6 ميليارد ريال افزايش يافت و 
در پاي��ان دوره به مبلغ 765 ميليارد و 387 ميليون 
ريال رس��يد. در حالي كه ارزش بازار آن نيز معادل 
63ميليارد و 416ريال كاهش يافت و مبلغ 2هزار و 

955ميليارد و 419ميليون ريال محاسبه شد. 

يادداشت اقتصادي

روي خط شركت ها

»تعادل« از لزوم بهبود زيرساخت ها در بورس گزارش مي دهد

ضرورت تغيير عضويت در آيسكو؛ مساله اين است؟
گروه بورس| مسعود كريمي|

س��ازمان بين المللي كميس��يون هاي اوراق بهادار 
»آيس��كو« يك انجمن از سازمان هايي است كه براي 
بازاره��اي اوراق بهادار و قرارداده��اي آتي )فيوچرز( 
ضابطه گذاري مي كنند و بر آنها نظارت دارند. از همين 
رو به تازگي رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
آخرين اظهارنظرات خود در خصوص بين المللي شدن 
بازار س��رمايه ايران س��خن گفته و بر ضرورت تبديل 
بازار س��رمايه ايران از عضو ناظر آيسكو به عضو عادي 
نيز تاكيد كرده اس��ت. در اين ميان به نظر مي رس��د 
براي تغيير عضويت در آيسكو و بين المللي شدن بازار 
سرمايه ايران ايجاد زيرساخت هايي در راستاي توسعه 
ب��ورس كشور ض��روري خواهد بود، چ��را كه تا كنون 
 » IFRS« استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي
كه در راس��تاي ايجاد و افزايش شفافيت گزارش هاي 
مال��ي شركت ها كم��ك شاياني خواهد ك��رد، به طور 
كامل در بورس كشور اجرايي نشده اس��ت. از طرفي 
موضوعات مربوط به حساب كاس��تودين در راستاي 
تضمين و امنيت سرمايه گذاران هم در ابهام قرار دارد، 
چراكه سرمايه گذاران داخلي و خارجي كه قصد تزريق 
سرمايه هنگفت را به بازار سهام دارند در گام نخست 
به دنبال امنيت س��رمايه خود هستند، به گونه يي كه 
يك نهاد ناظر همانند ساير بورس هاي مطرح دنيا اين 
امنيت را تضمين كند كه متاسفانه اين مهم در بورس 
كشور فراهم نيست. در سويي ديگر براي ايجاد اعتماد 
بيشتر به سرمايه گذاران  بايد نهاد ناظر با دقت بيشتري 
روند داد و س��تد ها و ارائه گزارش هاي مالي شركت ها 
را مورد بررسي قرار دهد و در صورت بروز تخلف مالي 
از شركت  هاي پذيرفته شده در بورس، سازمان بايد با 
استفاده از سازوكار هاي جديد و حتي در برخي موارد 
ب��ا همكاري قوه قضاييه با متخلف��ان برخورد كند. از 
طرفي به روزرساني سيستم هاي معامالتي كه متاسفانه 
بار ها شاهد از كار افتادن يا ايجاد مشكالت عديده يي 
از آن بوديم هم از ديگر زيرساخت هايي است كه بايد 
مدنظر نهاد ناظر قرار گيرد. در همين حال با برطرف 
كردن مشكالت مذكور و احترام به جامعه سهامداري 
با قاطعيت مي ت��وان گفت كه زمان تغيير از عضويت 

ناظر آيسكو به عضو عادي اين نهاد فرا رسيده است. 
در همي��ن رابط��ه، شاپ��ور محم��دي ريي��س 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از قرار گرفتن جذب 
سرمايه گذاري خارجي از طريق سبد دارايي خبر داد. 
وي در خصوص وضعيت س��رمايه گذاري خارجي در 
بازار س��رمايه كشور و بين المللي شدن بورس عنوان 
كرد: بازار س��رمايه كش��ور براي حركت به س��مت 
بين المللي شدن بايد عضو نهاد هاي بين المللي مانند 
آيس��كو باشد؛ البته هم اكنون بورس ايران عضو ناظر 
اين نهاد بين المللي اس��ت. وي از برنامه اين سازمان 
براي تبديل عضو ناظر آيسكو به عضو عادي خبر داد و 
اظهار داشت: اميدواريم اين برنامه به سرعت عملياتي 
شود. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار همچنين 
از برنامه ري��زي براي افزايش ميزان س��رمايه گذاري 
خارجي از طريق سرمايه گذاري در سبد دارايي خبر 

داد و اظه��ار داشت: هم اكنون بيش از 2هزار ميليارد 
تومان س��رمايه گذاري خارجي در بازار س��هام انجام 
شده كه بيشتر آن پس از برجام بوده است. محمدي 
خاطرنشان كرد: بر اس��اس برنامه ريزي ها قرار است 
سرمايه خارجي بيشتري در بازار سرمايه جذب شود 
و به س��مت بين المللي شدن گام  برداريم. وي ادامه 
داد: س��ازمان بورس همچنين پيگيري هايي را براي 
ارائه اطالعات بازار س��هام در سايت هاي بين المللي 
ايران انجام داده و مركز مالي ايران نيز در اين زمينه 
اقدامات زيادي را انجام داده اس��ت. به گزارش ايبنا، 
چندي پي��ش قرارداد همكاري مرك��ز مالي ايران با 
شركت يوناني اينفوركس به عنوان يكي از موسسات 
بزرگ و معتبر در دنيا با هدف ارائه اطالعات استاندارد 
و به روز بازار س��رمايه ايران به سرمايه گذاران حقيقي 
و حقوق��ي دني��ا منعقد شد. همچني��ن اين شركت 
همكاري هاي��ي با ب��ورس اوراق به��ادار آتن، بورس 
اوراق به��ادار قب��رس، بورس فلزات لن��دن و دويچه 
بورس داشته است، به گونه يي كه بسياري از اطالعات 
معامالتي و مال��ي بورس هاي معتب��ر دنيا از طريق 
اينفورك��س عرضه مي شود. علي نق��وي مديرعامل 
مركز مالي ايران نيز توسعه همكاري هاي بين المللي 
و دسترسي سرمايه گذاران خارجي به اطالعات مالي 
شركت ه��اي ايراني را از اه��داف اين همكاري اعالم 
كرد. طبق اي��ن قرارداد مركز مال��ي ايران اطالعات 
معامالت سهام و ساير ابزارهاي مالي منتشر شده در 
بازار سرمايه ايران را در اختيار اينفوركس قرار خواهد 
داد تا اين شركت از طريق سامانه هاي متعلق به خود 

به سرمايه گذاران خارجي ارائه  كند. 

 برخورد با مديران مجرم
در س��ويي ديگر جعفر جمالي مع��اون حقوقي و 
س��ازمان بورس عن��وان كرد: اگر شركت قس��متي از 
داراي��ي اش را بعد از توقي��ف بفروشد و مشخص شود 
آن داراي��ي ب��ه قصد تاخي��ر انداختن ورشكس��تگي 
ي��ا ارائه صورت ه��اي مالي مخ��دوش فروخته شده، 
س��ازمان بورس ممكن اس��ت مدي��ران آن شركت را 
مجرم بشناسد. جعفر جمالي در گفت وگو با ايسنا در 
پاس��خ به اينكه اگر شركتي داراي��ي اش را كه توقيف 
ب��وده بفروشد و از محل درآمد زي��ان انباشته خود را 
پوشش دهد،  س��ازمان ب��ورس در اين مورد چه حكم 
حقوقي دارد؟ اظهار كرد: اگر شركتي ورشكسته باشد 
و ورشكستگي اش را با انجام معامالت صوري به تاخير 
بيندازد، مديران آن ممكن است بر حسب اقداماتي كه 
انجام داده اند، محكوم شوند. وي ادامه داد: اگر س��وال 
اين باشد كه آيا فروش دارايي ثابت و شناسايي درآمد 
تخلف يا جرم اس��ت؛ بايد بگوي��م خير. نفس اين كار 
جرم نيس��ت ولي استانداردهاي حس��ابداري آن را به 
عنوان درآمد مستمر به حساب نمي آورد، چرا كه اين 
درآمد يك درآمد اتفاقي اس��ت و توجه سهامداران را 
به خود جلب مي كند، يعني س��ود ناش��ي از آن يك 
سود باكيفيت نيس��ت. معاون حقوقي سازمان بورس 
گفت: اگر مشخص شود زمان��ي كه شركت دارايي را 
فروخت��ه، قبل��ش آن دارايي متوقف ب��وده و آن را به 
قص��د تاخير انداختن ورشكس��تگي يا به قصد فريب 
طلبكاران ي��ا ارائه صورت هاي مالي مخدوش فروخته 
باشد، س��ازمان بورس آن شركت را به عنوان شركتي 
كه از ارائه درس��ت اطالعات به نه��اد ناظر خودداري 

كرده، ممكن است مقصر بشناسد. جمالي در پاسخ به 
اينكه آيا س��ازمان بورس در اين مورد راسا عمل و آن 
شركت را به مراجع قضايي معرفي مي كند؟ گفت: اگر 
آن شركت از مقررات س��ازمان بورس يا قانون تجارت 
تخطي كرده باشد آن را به هيات رسيدگي به تخلفات 
ف��را مي خواند و آنجا موض��وع را مورد بررس��ي قرار 
مي دهد. اگر اثبات شد كه از استانداردهاي حسابداري 
و مقررات سازمان عدول شده است و با عدم شفافيت 
به زيان بازار س��رمايه يا ضرر س��هامداران ناشي شده 
اين موضوع اخالل در نظام مالي كشور اس��ت و عالوه 
بر اينكه اي��ن شركت بابت تخلفات انضباطي محكوم 

مي شود به دادگاه نيز معرفي خواهد شد. 

 قله تاريخي
اف��زون بر اين رضا كياني مدير تحقيق و توس��عه 
بورس تهران با بيان اينكه تغييرات ارزش بازار در 4 
سال اخير در صورتي كه با سود تقسيمي نيز تعديل 
شوند، عددي كمتر از 2.7- درصد را نشان مي دهند، 
گفت: در اين ب��ازه زماني شاخص كل رشدي حدود 
يك درصد داشته اس��ت. بر اين اساس، شاخص كل 
بورس تهران در 4 آذرماه امس��ال پس از چند س��ال 
وقفه از رك��ورد تاريخي خود عبور كرد. شاخص كل 
در اين روز به بيش از 90هزار و 469واحد رس��يد در 
حالي كه بيشترين مق��دار آن پيش از اين در تاريخ 
15 دي م��اه 1392 به ميزان 89ه��زار و 500 واحد 
به ثبت رس��يده بود. در همين ب��ازه زماني شاخص 
قيمت از 44ه��زار و 924 واحد با بيش از 35درصد 
افت به 29هزار و 4 واحد تنزل يافته اس��ت. به بيان 

ديگ��ر با وج��ود اف��ت 35 درصدي س��طح عمومي 
قيمت ه��ا، شاخ��ص كل مرز تاريخي خ��ود را پشت 
س��رگذاشته اس��ت. وي با بيان اينكه سود تقسيمي 
كلي��د حل معماي تفاوت ميان محاس��بات شاخص 
قيمت و شاخص كل اس��ت، گفت: در اين بازه زماني 
شركت هاي پذيرفته  شده در بورس تهران نزديك به 
1435هزار ميليارد ريال سود نقدي تقسيم كرده اند. 
به گزارش فارس، وي ادامه داد: بازدهي س��هام از دو 
منبع رشد قيمت و س��ود نقدي به دس��ت مي آيد و 
تغيي��رات شاخص قيمت تنه��ا نشان دهنده بازدهي 
ناشي از تغييرات قيمت اس��ت در حالي كه تغييرات 
شاخص كل بيانگر بازدهي ناشي از نوس��انات قيمت 
و س��ود نقدي اس��ت. به گفته اين مقام مسوول در 
محاس��بات شاخص، تغييرات ارزش بازاري به عنوان 
پارامت��ر اصلي م��ورد توجه قرار مي گي��رد. تغييرات 
ارزش ب��ازار مي توان��د ب��ه داليلي جز تغيير س��طح 
عموم��ي قيمت ه��ا افزايش يا كاهش ياب��د. افزايش 
س��رمايه، ورود و خ��روج شرك��ت به بورس و س��ود 
تقس��يمي نيز بر ميزان ارزش بازار اثر مي گذارند اما 
اثر آنها در محاسبات شاخص تعديل مي شود. كياني 
با اشاره به روند نوسان ارزش بورس تهران در 4 سال 
اخير افزود: در 15 دي ماه 1392 ارزش بورس تهران 
ب��ه بيش از 4 هزار و 383 هزار ميليارد ريال رس��يد 
در حالي كه طي تاريخ 4 آذرماه 1396 به نزديك 3 
هزار و 610 هزار ميليارد ريال تنزل پيدا كرد. در اين 
بازه زماني شركت هاي بورس��ي با افزايش سرمايه از 
محل آورده نقدي بيش از 423هزار ميليارد ريال به 
ارزش خود افزوده اند، همچنين شركت هاي جديدي 
با ارزش نزديك به 373 هزار ميليارد ريال در بورس 
تهران پذيرفته شده و شركت هايي با ارزشي نزديك 
به 16 ه��زار ميليارد ري��ال از بورس ته��ران اخراج 
شده اند. به باور وي، با حس��اب سرانگشتي تغييرات 
ارزش ب��ازار و در نظ��ر گرفتن پارامتره��اي ورود و 
خروجي يادشده نيز بيانگر افت 35 درصدي اس��ت 

كه بسيار نزديك به تغييرات شاخص قيمت است. 
مدير تحقيق و توسعه بورس تهران با بيان اينكه 
تغييرات ارزش بازار در بازه زماني مورد بررسي در 
صورتي كه با س��ود تقس��يمي ني��ز تعديل شوند، 
عددي كمت��ر از 2.7- درصد را نش��ان مي دهند، 
تصريح كرد: در اين بازه زماني شاخص كل رشدي 
ح��دود يك درصد داشته اس��ت. اي��ن اختالف از 
سرمايه گذاري مجدد سودهاي تقسيمي شركت ها 
ك��ه از ارزش��ي نزديك ب��ه 40درص��د ارزش بازار 
برخوردار  بوده اند، ناشي مي شود. اين مقام مسوول 
با تاكيد بر اينكه مطابق اس��تانداردهاي بين المللي 
محاسبه  شاخص كل، سودهاي تقسيمي شركت ها 
مجدد در بازار سرمايه گذاري مي شوند، يادآور شد: 
با توجه به آنكه روند حركتي بازار در اين دوره ابتدا 
نزولي و س��پس صعودي بوده و در پايان دوره نيز 
مقداري بيش از ابتداي خود داشته، تمام سودهاي 
تقس��يمي پس از س��رمايه گذاري مج��دد به رشد 

شاخص كمك كرده اند. 

گروه بورس  
شاخ��ص بورس در جريان معامالت هفته گذشته با ثبت افت 
60 واح��دي در ارتفاع 91هزار و 91واح��دي قرار گرفت. بر اين 
اس��اس در جريان معامالت هفته يي كه گذش��ت تعداد 3هزار و 
674 ميلي��ون انواع اوراق به��ادار به ارزش 9هزار و  568 ميليارد 
ري��ال در بيش از 239هزار دفعه در 4روز معامالتي مورد معامله 
قرار گرفت كه در مقايسه با معامالت 5 روز كاري هفته گذشته به 
ترتي��ب 30، 11.3و 18 درصد افت را نشان مي دهد. اين درحالي 
اس��ت كه تعداد 27ميليون واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله در بورس ته��ران به ارزش كل بيش از 279ميليارد 
ريال در اين مدت مورد معامله قرار گرفت كه با 51 و 54  درصد 
افزايش همراه شد. بر اين اس��اس، شاخ��ص بازار اول هم در اين 

م��دت با 212واحد افت به رقم 64 ه��زار و 744واحد و شاخص 
ب��ازار دوم با يك هزارو 77واحد رشد به ع��دد 193هزار و 859 
واحد رسيدند كه به ترتيب با 0.326 درصد كاهش و 0.56 درصد 

افزايش مواجه شدند. 

 رونق معامات
در س��ويي ديگر در فراب��ورس نيز هفته گذشت��ه اوراق بدهي 
 ب��ه ميزان 6 ميليون ورقه ب��ه ارزش 5 ه��زار و 434ميليارد ريال،

ETFها در رقم 52 ميليون ورقه به ارزش 503 ميليارد ريال و در 
نهايت تس��ه ها در حجم 300هزار ورقه به ارزش 221ميليارد ريال 
معامله شدند. بر اين اس��اس اوراق بده��ي بيش از 50  درصد رشد 
در حجم و ارزش معامالت را به ثبت رس��اند و ETFها نيز بيش از 

100 درصد افزايش در حجم و 48 درصد در ارزش معامالت را تجربه 
كردند. فرابورس ايران معامالت هفته گذشته را درحالي پشت سر 
گذاشت كه ارزش بازار و ارزش معامالت افزايش يافت اما در مقابل 
حجم دادوستدها و شاخص كل با كاهش روبه رو شد. بر اين اساس 
در هفته يي كه پشت سر گذاشتيم طي 4روز معامالتي يك  هزار و 
157ميليون ورقه بهادار در 144هزار دفعه مبادله شد كه ارزش آن 
8 هزار و 307ميليارد ريال بود. به اين ترتيب در مقايس��ه با هفته 
پيشين درحالي كه حجم معامالت با افت 18درصدي روبه رو شد اما 
ارزش دادوس��تدها رشد 15درصدي را تجربه كرد. همچنين ارزش 
ب��ازار فرابورس با افزايش 0.4درصدي مي��زان رشد خود از ابتداي 
س��ال را به حدود 14 درصد رس��اند، اگرچه شاخص كل 1.7 درصد 
در هفت��ه قبل ريزش كرد تا بازدهي آيفكس از ابتداي امس��ال به 
رقم 15.8 درصد برس��د. معامالت انجام شده در بازارهاي فرابورس 
نيز نشان مي دهد بهترين عملكرد هفتگي را در رشد حجم و ارزش 
معامالت، بازارهاي اول و ابزارهاي نوين مالي كسب كردند به طوري 

ك��ه در اين دو ب��ازار به ترتيب حجم معام��الت 30و 102 درصد و 
ارزش دادوس��تدها 31 و 51  درصد افزايش يافت. ساير بازارها اما با 
افت مبادالت نسبت به هفته پيشين روبه رو شدند. در همين حال 
رصد دادوستدهاي انجام شده در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز حاكي 
از آن اس��ت، اوراق بدهي و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
هفته س��بزي را به واسطه رشد معامالت تجربه كردند. هفته قبل 
اوراق بدهي به ميزان 6 ميليون ورقه به ارزش 5 هزار و 434ميليارد 
ريال، ETFها در رقم 52 ميليون ورقه به ارزش 503 ميليارد ريال 
و در نهايت تس��ه ها در حجم 300هزار ورقه به ارزش 221ميليارد 
ريال معامله شدند. بر اين اساس اوراق بدهي بيش از 50  درصد رشد 
در حجم و ارزش معامالت را به ثبت رس��اند و ETFها نيز بيش از 
100 درصد افزايش در حجم و 48 درصد در ارزش معامالت را تجربه 
كردند. اوراق تس��هيالت مس��كن اما با حدود 10 درصد كاهش در 
حجم و ارزش دادوستدها روبه رو شدند. نگاهي به صنايع فرابورسي 

نيز نشان مي دهد. 

در پي انتش��ار اطالعيه بازگشايي نماد معامالتي هاي وب پس 
از ارس��ال مستندات شفاف سازي اين ناشر به سازمان بورس، يك 
مقام مس��وول بر لزوم توجه همه سرمايه گذاران به جوانب موجود 
و ابهام ها تاكيد كرد. س��عيدمحمد عليزاده مدير نظارت بر ناشران 
سازمان بورس در گفت وگو با فارس با اشاره به انتشار پيغام ناظر 

بازار س��هام براي بازگشايي نماد معامالتي ناشر »هاي وب« گفت: 
پيوس��ت ها و مستندات شفاف سازي اين ناشر طي روز گذشته در 
حالي روي س��امانه كدال قرار گرفته كه بايد همه س��هامداران و 
سرمايه گذاران با توجه به جوانب موجود و هرگونه ابهامي كه وجود 
دارد، ب��ه آن توجه كنند. وي در خصوص عدم انتشار مس��تندات 

ارزش گذاري كارشناس��ان رس��مي و وجود ابهام هاي مختلف در 
خص��وص تفاهمنامه »هاي وب« و گ��روه پارس آنالين گفت: اين 
ناشر اعالم كرده كه در حال آماده سازي گزارش كارشناس رسمي 
است و سازمان بورس در اين زمينه پيش نويسي را از ناشر دريافت 
كرده است. به گزارش فارس، بازگشايي نماد معامالتي »هاي وب« 
در حالي از س��وي ناظر بازار سهام اعالم شده كه بنا به مستندات 
منتشر شده از س��وي ناشر اين سهم در كدال هنوز تمليك سهام 
پارس آنالي��ن در حد تفاهمنامه ب��وده و در عين حال نحوه ثبت 

حسابداري در خصوص س��رمايه گذاري هاي بلندمدت »هاي وب« 
و همچنين حساب جاري شركا و سهامدار عمده »هاي وب« پس 
از اي��ن تملي��ك براي نهاد ناظ��ر قابل تامل اس��ت. در عين حال 
رابطه سه جانبه »هاي وب« سهامدار عمده و پارس آنالين در نحوه 
فروش س��هام يكديگر و همچنين منافع ناش��ي از آن در بازار در 
زمينه افزايش سرمايه، عدم افزايش سهام شناوري و تملك سهام 
كنترلي بدون صرف منابع مالي جديد از س��وي سهامدار عمده از 

ديگر موضوعات مهم در اين معامالت است. 

شاخص بورس كشورهاي آسيايي در روز چهارشنبه به كمترين 
س��طح خود در 2 ماه اخير رس��يد؛ اما يورو و طال با افزايش ارزش 
روبه رو شدند. به گزارش رويترز، شاخص بورس كشورهاي آسيايي 
در ب��ازار معامالت روز چهارشنبه به دليل برخ��ي عوامل از جمله 
كاه��ش قيمت فلزات گرانبها و نگراني در مورد سياس��ت پولي در 
چين كه روي روند معامالت و ريس��ك پذيري سرمايه گذاران تاثير 

منف��ي خواهد گذاشت، تنزل پيدا كرد. همچنين انتظار مي رود در 
اروپا بورس فوتس��ي لندن، داكس آلمان و كاك فرانسه هر يك به 
ترتي��ب 5دهم درصد، 6دهم درص��د و 5 دهم درصد افت شاخص 
داشت��ه باشن��د. بر همين اس��اس ميانگين شاخص بورس آس��يا-
اقيانوسيه در منطقه خارج از ژاپن با 1.5درصد كاهش به كمترين 
س��طح خ��ود در 2ماه اخير رس��يد؛ ضمن اينك��ه عملكرد ضعيف 

بورس وال استريت در 24ساعت گذشته روي بورس آسيا هم تاثير 
گذاشته اس��ت. شاخص بورس SSEC شانگهاي به كمترين سطح 
خود در 3 ماه اخير رس��يد و شاخص ب��ورس HSI هنگ كنگ به 
دليل نگراني از سخت تر شدن سياست نقدينگي بانك مركزي اين 
منطقه به پايين ترين رقم در يك ماه اخير س��قوط كرد و شاخص 
نيكي ژاپن ه��م با 2 درصد كاهش روبه رو شد. در بازارهاي بدهي، 
اوراق قرضه دوس��اله امريكا به دلي��ل خوش بيني از تصويب نهايي 
اليحه اصالح مالياتي به تقريبا باالترين س��ود ارزش خود در 9 ماه 

اخير رسيد؛ اما اوراق قرضه 10ساله اين كشور بدون تغيير بود. 

شاخص در ارتفاع 91 هزار و 91 واحدي

سرمايه گذاران به شفاف سازي  »هاي وب« توجه كنند

شاخص بورس آسيا سقوط كرد

آمار معامالت

كف بازار

بين الملل

 س��يدعباس موسويان، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: با توجه به تصويب راه اندازي بازار مشتقه ارزي در شوراي 
عالي بورس همچنين ادامه نوس��انات ارز، بازار مشتقه ارزي مي تواند 
در جهت پوشش نوسانات نرخ ارز راهگشا باشد و به بانك مركزي در 
تنظيم بازار كمك كند. س��يدعباس موسويان به نوسانات بازار ارز و 
س��كه اشاره كرد و گفت: بخشي از نوس��انات اخير قيمت ارز و سكه 

مربوط به قيمت ها و رويدادهاي جهاني است به طوري كه با افزايش 
قيمت جهاني طال، قيمت سكه و ارز نيز در داخل با تغييراتي مواجه 
مي شود. وي افزود: اما بخشي از نوسانات كه به حباب قيمتي و حبابي 
شدن قيمت ها مربوط است با استفاده از ابزارهاي مالي بازار سرمايه 
مانند معامالت آتي ارز و قراردادهاي اختيار معامله ارزي به  طور كامل 
از بين مي رود و نرخ ها كامال واقعي و شفاف مي شود. به گزارش مهر، 

وي اضافه كرد: بنابراين با توجه به نياز كشور و نيز تصويب راه اندازي 
ب��ازار مشتقه ارزي در شوراي عالي بورس بايد هر چه س��ريع تر اين 
بازار براي كنترل نوس��انات ارزي راه اندازي شود بنابراين الزم است، 
بانك مركزي به عنوان نهادي كه مسووليت بازار ارز را بر عهده دارد 
با مس��اعدت و همكاري س��ازمان بورس زمينه راه اندازي اين بازار را 

فراهم كنند. 
دبي��ر كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تصريح كرد: 
هم اكنون براي راه اندازي بازار مشتقه ارزي، بسترهاي الزم در بورس 
كاالي ايران فراهم شده و بهتر اس��ت براي شروع معامالت آزمايشي 
براي بررسي جوانب كار راه اندازي شود سپس معامالت رسمي را آغاز 

كرد. موسويان در ادامه به حراج سكه از سوي بانك كارگشايي اشاره 
كرد و گفت: اگر حجم سكه در بازار از حد طبيعي كاهش پيدا كند، 
ممكن اس��ت بازار را دچار حباب كند لذا حراج س��كه از سوي بانك 
مركزي بايد در جايگاه خود رصد شود تا متناس��ب با نياز و مصرف 
داخلي تدابيري ب��راي آن انديشيده شود. بنابراي��ن بايد از اقدامات 
هيجان��ي در اين خصوص اجتن��اب كرده و حراج س��كه به صورت 
كارشناس��ي صورت بگيرد نه موردي و مقطعي؛ اين درحالي اس��ت 
كه بانك مركزي در كنار حراج سكه در بانك كارگشايي مي تواند از 
بازار مشتقه س��كه هم استفاده كند تا به  طور مستمر امكان پوشش 

نوسانات قيمتي را داشته باشد. 

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار: 

بازار مشتقه ارز براي بانك مركزي راهگشا خواهد بود

ديدگاه

بهنام بهزادفر 
 مدير امور اعضاي كانون 
كارگزاران و مدرس دانشگاه



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Sat. December  9. 2017  985   شنبه          18 آذر 1396     20  ربيع االول 1439  شماره  

 نوسان نرخ ارز 
و تاثير آن بر بازارهاي داخلي

يحيي آل اس��حاق عضو هيات نماين��دگان اتاق ايران 
اظهار كرد: نرخ ارز مانند هر كااليي ديگر تابعي از عرضه 
و تقاضا است و با افزايش تقاضا و كمبود آن، قيمت دالر 

سير صعودي خواهد داشت. 
 آل اس��حاق با بيان اينكه عرضه ارز در كشور كاهش 
يافته اس��ت، افزود: دالر از طريق ف��روش نفت، صادرات 
و خدمات گردشگري به كشور تزريق مي شود. با كاهش 
فروش نفت، مش��كالت در انتق��ال بين بانكي و تبليغات 
منفي عليه ايران باعث كاهش گردشگري وكاهش ورود 
ارز به كش��ور شده است.  اين مقام مسوول با بيان اينكه 
بخش عمده يي از ارز كشور صرف واردات مي شود، تصريح 
ك��رد: با افزايش واردات كاال براي تامين نياز هاي داخلي، 
تقاض��ا براي دالر در بازار افزايش مي يابد.  به گفته وي با 
بررس��ي ميزان واردات مي توان اطالعاتي از خروج ارز به 
دس��ت آورد كه البته با توجه ب��ه اينكه اطالعات دقيقي 
از ميزان قاچاق كاال در كش��ور نيس��ت، خروج اين عدد 

تقريبي است. 
عضو اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: با افت و خيز هاي 
اقتصادي، مردم براي حفظ سرمايه به سمت خريد دالر 
و سكه تمايل پيدا كرده اند، بنابراين پولي كه بايد صرف 
توليد شده در خريد سكه و دالر بلوكه مي شود و اين ركود 
فعاليت هاي اقتصادي سوداگري در زمينه خريد و فروش 

ارز را به دنبال دارد. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بيان كرد: در برخي 
فصول سال مانند تعطيالت سال نو ميالدي و عيد نوروز، 
س��فر هاي خارجي به ص��ورت مقطعي افزاي��ش يافته، 
بنابراي��ن در اين زمان نياز بازار ب��ه ارز نيز رو به افزايش 
خواهد بود.   آل اسحاق با بيان اينكه افزايش نرخ ارز تاثير 
متفاوتي در اقتصاد مي گذارد، ادامه داد: صادركنندگان از 
افزايش قيمت دالر استقبال مي كنند اما اين موضوع براي 
واردكنندگان به دليل افزايش قيمت كاال و س��ختي در 
فروش چندان خوش��ايند نيست. بانك مركزي با افزايش 
قيم��ت دالر و تبديل آن به ري��ال از اين موضوع منتفع 
مي شود و در نهايت مصرف كننده به دليل افزايش قيمت 
كاال و خدم��ات احس��اس نارضايتي مي كن��د.  وي با رد 
اين موضوع كه افزايش قيمت دالر از س��وي دولت براي 
كسري بودجه صورت گرفته است، اذعان كرد: با توجه به 
نزديك بودن زمان تحويل اليحه بودجه ۹۷ به مجلس و 
كس��ري بودجه دولت، شائبه يي به وجود آمده كه دولت 
براي تامين كس��ري بودجه اقدام به افزايش قيمت دالر 
كرده اس��ت كه با بررسي تاثيرات منفي افزايش دالر در 
ب��اال رفتن قيمت كاال و تورم كه مطلوب دولت نيس��ت، 
مي توان اين موضوع را رد كرد.  عضو اتاق بازرگاني تهران 
با بيان اينكه افت و خيز دالر ترس از سرمايه گذاري را به 
همراه دارد، ياد آور شد: بانك مركزي با مديريت صحيح 
توانسته از شوك هاي ناگهاني به بازار پيشگيري كرده تا 
شيب ماليمي براي افزايش يا كاهش قيمت شاهد باشيم. 
آل اس��حاق در پايان گفت: با شرايط اقتصادي كشور 
قيمت بهينه ارز در بازه يي بي��ن ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان 
است كه اضافه بر آن نوسانات بازار، تصميمات مقطعي و 
بار رواني است و صحبت هاي برخي از افراد كه ناخواسته 
باعث مي ش��وند تا وضع اقتصادي كشور را متالطم نشان 
دهند، سبب شده تا سرمايه به جاي گردش در توليد وارد 

بازار سوداگري ارز شود. 

  اولويت رفع قوانين 
دست و پاگير توليد

عباس��علي قصاعي رييس انجم��ن صنايع چيني در 
مورد بسته هاي حمايتي دولت از توليد و صادرات گفت: 
بس��ته هاي حمايتي هميشه مي تواند به توليد و صادرات 
كمك كند. اما بايد توجه داش��ت كه اهميت بس��ته هاي 

حمايتي بعد از مساله رفع موانع توليد قرار دارد. 
رييس انجمن صنايع چيني زرين رفع موانع بر سر راه 
صنعت را از مهم ترين راهكارها و سياس��ت هاي حمايتي 
دولت دانس��ت و گفت: ش��رايط حال حاض��ر اقتصاد ما 
نيازمند اين راهگشايي هاست، كما اينكه ما قانوني به نام 
رف��ع موانع توليد داريم اما عمال گشايش��ي در اين حوزه 

نمي بينيم و خيلي مفيد نبوده است. 
قصاعي گفت: چالش هاي مهم ديگري غير از نقدينگي 
بر س��ر راه صادرات وج��ود دارد. به عقيده من پيش نياز 
توسعه و رش��د صادرات هموار كردن مسير توليد است. 
توليد كننده با مسائلي از جمله نرخ سود سپرده و به تبع 
آن نرخ تسهيالت رو برو بوده كه اين مسائل بار بزرگي بر 

دوش توليد كننده است. 
وي اف��زود: اص��الح قواني��ن مرتبط با تولي��د الزم و 
ضروري است. متاسفانه ما قوانيني داريم كه دست و پاي 
توليد كننده را مي بندد. توليد كننده بايد به س��هولت و با 
كيفيت توليد كند و با اش��باح بازار داخل، س��رريز توليد 
خود را صادر كند. اين كاري است كه ما در شركت چيني 
زرين انجام داده ايم. با اصالح مشكالت قانون كار، تامين 
اجتماعي، س��ازمان مالياتي از طريق قانون گذار مي توان 
مسير توليد را هموار و در ادامه به توسعه و رشد صادرات 
انديش��يد.  قصاعي با تاكيد بر اص��الح قوانين مرتبط به 
توليد اظهار داشت: راه بهتر از تزريق منابع اصالح قوانين 
مالياتي و كاهش س��ود سپرده هاس��ت. واحد صنعتي در 
اين شرايط مشكل كمتري در خصوص نقدينگي خواهد 
داشت.  وي شرايط توليد را پس از برجام مساعدتر ارزيابي 
ك��رد و گفت: به عنوان توليد كنن��ده به طور كلي پس از 
برجام و آغاز به كار دولت يازدهم كمي رونق را احس��اس 
مي كنيم.  به گفته اين فعال اقتصادي بايد همه جوانب را 
در اعمال سياست هاي رونق توليد سنجيد. ممكن است 
كاهش نرخ س��ود بانكي نقدينگي را نه به س��مت توليد 
بلكه به سمت بازار طال و ارز ببرد. بايد با عرضه كافي ارز 
و طال مانع اين اتفاق ش��د. مديريت اين جريان بر عهده 
بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي است. البته بايد با 
اهرم اجراي قوي بانك ها را ملزم به تبعيت از قانون كنند. 
متاس��فانه بانك ها از روش هاي مختلف مي توانند از اين 

قانون سرپيچي كنند. 
قصاعي گفت: متاسفانه سياست هاي وزارت اقتصاد و 
دارايي در قبال توليد كننده بسيار سخت گيرانه است. حال 
آنكه بخش توليد نيازمند راهگشايي سازمان هاي مرتبط 
چ��ون وزارت اقتصاد و دارايي، تامين اجتماعي و ماليات 
است. انتظار ما تخصيص سوبسيد به بخش توليد نيست 
بلكه مهم ترين درخواست ما اصالح قوانين مرتبط با توليد 
اس��ت.  ريي��س انجمن صنايع چيني خاطرنش��ان كرد: 
متاسفانه مجلس ما تخصص الزم اصالحات اقتصادي را 
ن��دارد. دولت بايد اليحه هاي اصالحي را بدهد و مجلس 
آن را تصويب كند. اين فرايند با تش��ريك مساعي بخش 
خصوصي نتيجه مطلوب را به دست خواهد داد. ولو اينكه 
خيلي قدم ها در اين مس��ير برداشته شده ولي هنوز تا به 

سرمنزل مقصود راه زياد است. 

اخبار

آيا تغيير شغل ها الزاما بايد به صورت سونامي رخ دهد؟

ضرورت به روزرساني اصناف قديمي

دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران تشريح كرد

قاره آفريقا، فرصت بكر در صنعت لوازم خانگي

تحليل نايب رييس اتاق چين از پيوستن به سازمان تجارت جهاني

قيمت مناسب و بهبود كيفيت، ميزان واردات را كاهش مي دهد

 حبي��ب اهلل انص��اري دبيركل انجم��ن صنايع لوازم 
خانگ��ي اي��ران اظهار داش��ت: به طور كلي اس��تراتژي 
حاكم بر انجمن به افزايش توليد، توس��عه بازار، افزايش 
صادرات و البته خروج از ركود اس��توار اس��ت بنابراين 
بحث صادرات يكي از محورهاي برنامه هاي ما بر اساس 
استراتژي تعيين شده براي انجمن صنايع لوازم خانگي 
اس��ت. همچنين توليد كننده و صادركننده هر دو بايد 
قاعده بازي بين المللي و ورود به كش��ورهاي خارجي را 
بدانند و براي اين مهم نيازمند به يك مديريت صادرات 
در كنار ساير مديريت ها هستيم كه مغفول مانده است. 
همچنين گسترش فرهنگ صادراتي و تبديل آن به يك 
ارزش كه نه فقط جذب بازار داخلي را منجر مي ش��ود 
بلكه در جذب مش��تري در بازاره��اي خارجي توانمند 
مي شود و زماني ارزش واقعي پيدا مي كند كه بخشي از 

توليدات صادر شود. 
وي اف��زود: ام��روز حتم��ا بايد واحده��اي صنعتي 
برخوردار از فرهنگ و اين واقعيت باشند كه توليداتشان 
صادرات گرا باش��د يعني عالوه بر داغ بودن بازار داخلي 
سعي بر صادرات بخشي از توليدات باشد و بايد صادرات 
مح��ور بودن تبديل ب��ه يك فرهنگ ب��راي واحدهاي 
صنعتي ش��ود كه براي محقق شدن اين امر نيازمند به 
يك مديريت صادرات گ��را در اينگونه مجاري صنعتي 
هس��تيم. به طور كل وظيفه اين مديريت اين است كه 
بازارهاي مختل��ف و رقبا را ببيند و كاالهاي خارجي را 
بررس��ي و مزيت ها و اختالف ها را چه از نظر قيمت چه 
از نظر كيفيت كاال در نظر بگيرند كه بعد بر اساس آن 

براي صادرات برنامه ريزي كنند. 
انص��اري تصريح كرد: متاس��فانه وقت��ي مي گوييم 
صادرات اكثر واحدها مي گويند عراق و افغانستان، درست 

است كه بايد اين كشورها در اولويت قرار بگيرند اما نبايد 
به اين معنا باش��د كه ما صادراتمان را محدود به اين دو 
كشور كنيم. بنابراين ما براي صادرات بايد يك اصالحات 
ساختاري كه يك بخشي از آن مربوط به امور توليد است 
)عوام��ل دروني( انجام دهيم. در صادرات نگاهمان نبايد 
صرفا به اس��تانداردهاي ملي باش��د و اين به معني نفي 
اس��تاندارد ملي اجباري كشور نيست و لزوما به اين معنا 
نيست كه حتما ويژگي هاي توليدات داخلي در سفارشات 

كشورهاي خارجي براي صادرات لحاظ شود. 
دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران لحاظ كردن 
كيفيت مدنظر كش��ورهاي سفارش دهنده را يك مساله 
بس��يار مهم دانس��ت و گفت: از نظر ساختار و اصالحات 
داخلي نگاه به مشتري بسيار مهم است و اينكه بعد از آن 
بررس��ي هاي صورت گرفته، اصل مهم، ماندگاري كاالي 
صادراتي باشد كه متاسفانه گاهي بعد از مدتي ادامه ندارد 
پس در نتيجه به خاطر حفظ كاال در بازار مورد نظر بايد 
دقيقا نظر مشتري از جمله خدمات بعد از فروش، ميزان 
مصرف بهينه ان��رژي و برق كه نه تنها در ايران بلكه در 

ساير كشورها هم توجه ويژه يي مي شود را جلب كرد. 
وي ادام��ه داد: م��ا براي فعاليت در ام��ر صادرات در 
كنار عوامل بيروني اشاره ش��ده بايد يكسري از موانع را 
برداشته يا اصالح كنيم. قطعا در كنار بحث نرخ ارز، ثبات 
ارز و مس��اله خلق محصوالت جديد )عوامل دروني( بايد 
معافيت هاي مالياتي از سوي دولت از نظر عوارض، بحث 
ارز و حذف برخي بروكراس��ي هاي زمانبر كه در مس��ير 
صادرات وجود دارد انجام گيرد. ما وقتي امروز مي گوييم 
ص��ادرات يعن��ي صادراتي كه نه تنها منت��ج به افزايش 
اش��تغال بلكه اصوال موجب توسعه اقتصاد كشورمان نيز 
مي ش��ود. همين طور از نظر پرداخت مالي��ات، ما نبايد 

هم��ان نگاهي كه براي پرداخت مالي��ات به بازار داخلي 
مان نسبت به توليدكننده داريم همان نگاه را به صادرات 
داشته باشيم. در واقع مي توان گفت صادرات محور بودن 
براي دولتمان در راس��تاي توس��عه اقتص��ادي يك نوع 
سرمايه گذاري است كه بازده دارد. كاهش نرخ تسهيالت 
بانكي نكته بسيار مهم ديگري است كه براي ورود به اين 
عرصه نياز است. در حال حاضر نرخ تسهيالت مان براي 
افزايش توليد و سرمايه گذاري به 2۰ تا ۳۰درصد مي رسد 
و گرفتن چنين س��ودي از صادركنن��ده دور از واقعيتي 

است كه به آن نگاه مي كنيم و بايد اصالح شود. 
انص��اري ادام��ه داد: نكته ديگر تغيير سياس��ت هاي 
سازمان توسعه تجارت اس��ت. ما تعدادي رايزن تجاري 
و بازرگاني در كش��ورهاي مختلف داري��م كه اينها بايد 
فعال تر باش��ند و بايد اطالعات آن كشورها را به ايران و 
سازمان توس��عه تجارت منتقل كنند و سازمان هم بايد 

تمام اطالعات را در اختيار صادركنندگان بگذارد. 
 وي اف��زود: به اعتقاد من بهتر از داش��تن رايزن هاي 
تجاري اين اس��ت كه ما بايد مراكز تجاري در كشورهاي 
مختل��ف ايجاد كنيم ك��ه مي تواند با مش��اركت بخش 
خصوصي و تشكل ها ش��كل بگيرد كه در صورت ايجاد، 
قطعا خيلي مفيدتر از اين است كه رايزن بازرگاني داشته 
باش��يم چون اين مراكز في نفس��ه با اطالعاتي كه دارند، 
مي توانند در ابعاد وس��يع تر و براي توس��عه و ماندگاري 

صادرات فعاليت كنند. 
وي در م��ورد تس��هيالتي ك��ه دول��ت در اختي��ار 
صادركنندگان ق��رار مي دهد، گف��ت: دولت بايد مقيد 
به انجام نكات گفته ش��ده باش��د ول��ي در حال حاضر 
سازمان توسعه تجارت جوايز صادراتي در نظر مي گيرد 
كه اينها را كافي نمي دانم. اين امر بايد به نحوي باش��د 

ك��ه صادركننده تش��ويق به صادرات ش��ود و از طرفي 
اصالحات نس��بت به ماندگاري كاال و نوع تكنولوژي و... 
انجام ش��ود. نكته مهم تر اينكه در واقع كاالي صادراتي 
چق��در ارزش افزوده ايجاد مي كن��د و چقدر از منابع و 
مواد اوليه معدني داخلي مان اس��تفاده شده است. من 
معتقدم كه محور صادرات بايد ايجاد ارزش افزوده باشد 
و يكي از كمك هاي دولت كمك به ساختاري است كه 

بتواند بر مبناي ارزش افزوده عمل كند. 
انصاري با ذكر اين مطلب كه يكس��ري كارخانجات 
دولت��ي مث��ل ف��والد، م��س، پتروش��يمي و آلومينيوم 
هس��تند كه م��واد اوليه اصلي توليدات ل��وازم خانكي را 
تامين مي كنند، گف��ت: در صورت افزايش قيمت مرتب 
كارخانج��ات دولتي و عدم ب��ه موقع تحويل محصوالت 
توليدي اين امر روي قيمت محصول صادراتي هم تاثير 
قطعي دارد پس زمان��ي مي توانند برنامه ريزي كنند كه 
محيط كس��ب و كار و ش��رايط توليد و مواد اوليه هم از 
نظر قيمت و هم از نظر زمان تحويل كامال فراهم باشد. 

دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران گفت: قطعا 
بايد جلوي نهادهايي مثل پيله وري يا حتي بازارچه هاي 
مرزي كه كاالهاي بدون كيفيت را صادر مي كنند گرفته 
شود زيرا با توليد محصوالت بي كيفيت و با قيمت پايين 
كه توسط برخي واس��طه گران كه اقدام به برندسازي و 
صادرات مي كنند، مس��لما ما بازار و اعتماد مردم س��اير 
كش��ورها را از دست مي دهيم. در نتيجه نداشتن قوانين 
توليدي در واحدهاي صنعتي بدون هويت و از آن طرف 
فقر امكانات براي صادرات محور بودن در صنايع توليدي 
داراي هويت باعث مي شود متاسفانه واسطه گرهايي كه 
فقط به س��ود خودش��ان نگاه مي كند اقدام به صادرات 
كنند كه در عمل شاهد هس��تيم روي واحدهاي اصلي 

توليدكنن��ده كه صاح��ب ارزش از نظ��ر كيفيت كاالي 
صادرات گرا هستند نيز اثر منفي مي گذارند. 

انصاري در م��ورد ظرفيت هاي حوزه صادراتي صنف 
لوازم خانگي گفت: نه تنها در بخش لوازم انرژي بر شامل 
انواع صنايع پخت و پز و سرمايش��ي و گرمايشي و چرخ 
گوشت و... بلكه در بخش هايي مثل كريستال و چيني و 
تفلون و... نيز از نظر كيفيت امكانات بسيار خوبي داريم. 
نكته مهم اينكه توليدكننده براي صادرات نياز به واردات 
قطعه و م��واد اوليه دارد كه دولت باي��د براي انجام اين 
درخواست هم تسهيالتش را زياد كند و هم معافيت ها و 

امكاناتي را قائل شود. 
نايب رييس اول شوراي همكاري هاي اقتصادي ايران و 
آفريقا گفت: تمام برنامه ريزي اين است كه به قاره آفريقا 
ورود پي��دا كنيم كه براي اين ام��ر حدود يك ماه پيش 
صحبت هاي��ي با دكتر ظريف وزي��ر امور خارجه و هيات 
عاليرتب��ه در امر صادرات به آفريقا انجام ش��د. قابل ذكر 
اس��ت دو مانع اصلي و اساسي براي اين مهم، يكي نبود 
بانك براي انجام مبادالت تج��اري مان و ديگري جدي 
نگرفتن بحث حمل و نقل است كه بايد زير ساخت هاي 
حمل و نق��ل به قاره آفريقا فراهم ش��ود. مي توان گفت 
قاره آفريقا براي ما كامال بكر اس��ت ك��ه عالوه بر دارو و 
ساير كاالها نيازمند لوازم خانگي هم هستند و مي شود به 
 skd يا ckd دليل هزينه زياد حمل و نقل و... به صورت
صادر شود و بتوانيم با كمك خود كشورهاي آفريقايي و 
معاون اقتصادي وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت 
زمينه را براي س��رمايه گذاري فراهم كنيم و با مشاركت 
اتاق بازرگاني و نماينده مديركل صادراتي وزارت خارجه 
و س��اير نهادهاي مرتبط در م��ورد چگونگي رفع موانع 

توليدي بتوانيم يك تصميماتي را ارائه دهيم. 

 مجيدرضا حريري، نايب ريي��س اول اتاق بازرگاني 
چين با اشاره به اينكه ۴۰درصد صادرات ايران به كشور 
چين است، اظهار كرد: كشور چين، بزرگ ترين شريك 
تجاري ايران است و با توجه به اينكه بيشترين صادرات 
نفتي و غيرنفتي ايران به اين كشور است در مقابل عمده 

واردات نيز از چين صورت مي گيرد. 
وي، ب��ا رد اين ادعا ك��ه روابط تجاري تهران- پكن 
در سايه تحريم ها رشد چشمگيري داشته است، تصريح 
كرد: كش��ور چين با توجه به اينك��ه دومين اقتصاد در 
جهان و همچنين بزرگ ترين صادركننده كاال در جهان 
اس��ت حتي در صورت نبود تحريم ه��ا، به دليل قدرت 

اقتصادي، از شركاي عمده تجاري ايران بود. 
نايب ريي��س اول اتاق بازرگان��ي، با بيان اينكه 12۰ 
كش��ور جهان ش��ريك اول تجاري كشور چين هستند 
ادامه داد: اقتصاد قدرتمند و كيفيت مناس��ب كاالهاي 

چيني، باعث حضور در تمام بازارهاي جهان شده است 
و در بس��ياري از كشورهاي دنيا، چين به عنوان يكي از 

شركاي اصلي تجاري فعاليت مي كند. 
حريري با بيان اينكه صادرات به كشور چين بيشتر 
از واردات اس��ت، يادآور شد: ميزان صادرات به چين از 
سوي ايران در سال گذشته به 1۷ ميليارد دالر رسيد كه 

توانسته از واردات اين كشور، پيشي بگيرد. 
وي اظهار كرد: كيفيت كاال به س��ازمان اس��تاندارد 
ارتباط دارد و از طرفي سازمان گمرك نيز اين شرايط را 
بررسي كرده و در صورتي كه كااليي چنين شرايطي را 
نداشته باشد از ورود آن جلوگيري مي شود اما كاالهاي 
موجود در بازار كه فاقد كيفيت مطلوب هستند از طريق 

قاچاق وارد كشور مي شود. 
حريري با اش��اره به اينكه بح��ث واردات بي رويه از 
چين يا سايركشور ها به دليل مشكالت توليد در داخل 

كشور است، افزود: مالك خريد مصرف كننده، كيفيت و 
قيمت كاالس��ت و تا زماني كه توليدات داخلي اين دو 
عامل را رعايت نكنند تقاضا براي واردادت كاال افزايش 
خواهد يافت.  وي با مثبت خواندن تعرفه ترجيحي براي 
افزايش صادرات به تركيه ادامه داد: تعرفه هاي ترجيحي 
در ش��رايطي برقرار شد كه اقتصاد ايران با تحريم روبرو 
بود و مش��كالتي را بر س��ر راه صادرات به وجود آورد، 
اين درحالي است كه با وضع تعرفه هاي ترجيحي ميان 
تركي��ه و ايران، هم اكن��ون، 2۰۰ كاال از طرف تركيه و 
2۰۰ كاال از طرف ايران، مشمول تجارت ترجيحي شد 
و ش��رايط را براي حضور كاالهاي ايراني در بازار تركيه 
مس��اعدتر كرد.  حريري با اشاره به عدم عضويت ايران 
در س��ازمان تجارت جهاني اظهار كرد: سازمان تجارت 
جهاني به عنوان بزرگ ترين س��ازمان اقتصادي جهان، 
كه 1۶۴ عضو دارد و تنها اقتصاد قدرتمندي كه پش��ت 

در اين س��ازمان مانده اس��ت و به عضويت اين سازمان 
درنيامده ايران اس��ت.  عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان 
اينكه عضويت در س��ازمان تجارت جهاني پروس��ه يي 
زمانبر اس��ت، افزود: نبايد تصور كرد كه پروس��ه الحاق 
ايران به سازمان تجارت جهاني با سرعت پيش خواهد 
رفت اگرچه ميانگين زمان مذاكرات كشور هاي مختلف 
براي الحاق به سازمان جهاني تجارت حدود ۷ سال بوده 
اس��ت.  وي با اش��اره به مخالفت هاي برخي از كشور ها 
ب��راي ورود اي��ران به اين س��ازمان ادامه داد: س��اختار 
س��ازمان تجارت جهاني بدين گونه است كه براي ورود 
عض��و جديد، نياز به اجماع در س��ازمان وج��ود دارد و 
مخالفت هاي پيدا و پنه��ان امريكا باعث عدم عضويت 

ايران در اين سازمان اقتصادي شده است. 
اين عضو اتاق بازرگاني، با اش��اره به اينكه، اراده يي 
براي حضور در بازار جهاني در ميان مسووالن مشاهده 

نمي ش��ود، تصريح كرد: با توجه به وضعيت اقتصادي، 
هي��چ آمادگي و رغبتي از س��وي مس��ووالن و فعاالن 
اقتص��ادي براي عضويت در س��ازمان تج��ارت جهاني 
وج��ود ندارد.  وي افزود: ب��ه دليل عدم حضور ايران در 
سازمان تجارت جهاني كاال هاي ايراني براي صادرات با 
تعرفه هاي 2۰ درصدي مواجه مي ش��وند، اين درحالي 
اس��ت كه كشور هاي عضو اين سازمان، بدون وضع اين 
تعرفه ه��ا، تج��ارت مي كنند و كاالي خ��ود را با قيمت 

مناسب تري به بازار هاي جهاني ارائه مي كنند. 
حريري در پايان با بيان اينكه نبود ايران در سازمان 
تجارت جهاني ص��ادرات كاال را تحت تاثير قرار خواهد 
داد، گف��ت: صادرات نفت وپتروش��يمي منبطق بر نرخ 
جهاني اس��ت و تعرفه يي به آنها گذاشته نمي شود، اما 
براي صادرات كاالي غير نفتي، ظرف چند سال آينده با 

اين روند، با مشكل روبه رو خواهيم شد. 

س��اختار مش��اغل ايران براي چندي��ن دهه به 
ش��كل يكنواخت بوده است. ما تغييرات محسوسي 
در بسياري از مش��اغل نمي ديديم و به دليل اينكه 
نياز به تغيير احس��اس نمي شد صنف هاي مختلف 
ني��ز خود را ب��ه روز نكردند. اين مس��اله خود را در 
قالب افزايش بهاي تمام ش��ده بس��ياري از مشاغل 
نش��ان مي داد اما به دليل اقتصاد بس��ته ايران اين 
مش��كل معموال ب��ه مصرف كننده منتقل مي ش��د. 
مش��كل از جايي هويدا گش��ت كه پيشرفت سريع 
تكنولوژي و باز ش��دن نس��بي اقتصاد باعث شد كه 
بعضي از صنف ها تحت تاثير قرار گيرند. اتفاقي كه 
در تاكس��ي تلفني افتاد و ش��رايطي كه امروز براي 
واحدهاي صنفي توزيعي كوچك در حال حاضر رخ 
داد در آين��ده دامنگير بس��ياري از بخش ها خواهد 
ش��د. اس��تفاده از ابزارهايي كه هزينه تمام ش��ده 
مشاغل مختلف را كاهش دهد اگر از سوي صاحبان 
آن مش��اغل رخ ندهد در آينده ن��ه چندان دور در 

اقتصاد كشور رخ خواهد داد. 

 چرا صنف تاكسي تلفني نابود شد؟
چند س��ال قبل بس��ياري از افراد متخصص در 
بحث IT اين پيش��نهاد را به س��ازمان تاكسيراني 
دادن��د كه با اس��تفاده از اپليكيش��ن هايي مي توان 
هزينه تاكس��يراني را كاهش داد. اين پيش��نهاد به 
چند دليل مورد توجه قرار نگرفت. اوال ضرورت اين 
كار توسط مس��ووالن حس نمي شد و مهم تر اينكه 
اگر حتي اين طرح جواب مي داد به صنف تاكس��ي 
تلفني آس��يب جدي وارد مي ش��د. اما همين طرح 
چند س��ال بعد توس��ط بخش خصوصي و در قالب 
اپليكيشن هايي اجرايي شد و نتيجه آن تاريخي بود. 
بسياري از تاكسي تلفني ها مجبور به تعطيلي شدند 
و وضعيت به ش��كلي شد كه ديگر نمي توانستند در 

قبال اين رقباي جديد مقاومت كنند. 
در صنف هاي ديگر هم اين اتفاق رخ داد. كسب 
و كار بعضي مشاغل مانند مشاوران امالك به خاطر 
س��ايت هايي مانند ديوار به قدري آسيب ديد كه به 
صراح��ت اعالم كردن��د ديوار را بر سرش��ان خراب 
مي كني��م. در حقيقت بس��ياري از اصناف از طرق 
مختلف مانند البي در مجلس و نهادهاي تش��كلي 
ت��الش كردند جلوي اين رقباي جديد را بگيرند اما 

اين مساله ممكن نبود. 

 بحث تنها استارت آپ ها نيست
مساله مهمي كه در اين ميان نبايد فراموش شود 
اين اس��ت كه مشكل تنها اس��تارت آپ ها نيستند. 
هزينه تمام ش��ده بسياري از كاالها و خدمات باالتر 
از عرف جهاني اس��ت و اگر كسي بتواند با الگوهاي 

روز اي��ن كاال و خدمات را ارزان ارائه كند سيس��تم 
سنتي توانايي پاسخگويي به مشكالت را ندارد. 

بح��ث  در  مي ت��وان  را  موض��وع  اي��ن  مث��ال 
هايپرماركت ه��ا ديد. با اينكه دولت و وزارت صنعت 
باره��ا اعالم كرده بود كه گس��ترش هايپرماركت ها 
در دس��تور كار اس��ت اما هم اكن��ون مي بينيم كه 
بس��ياري از صنف ها به خاطر گس��ترش اين بخش 
با مشكل روبه رو هستند. در همين خصوص ولي اهلل 
داودآب��ادي دبيرانجمن و عض��و هيات مديره صنايع 
توليد و صادركنن��دگان كنس��انتره و آبميوه ايران 
با اش��اره به فعاليت چش��مگير هايپرماركت ها طي 
چند س��ال اخير گفت: اتفاقي كه افتاده اين اس��ت 
كه هايپرماركت ها از يك طرف فروشگاه هاي بزرگ 
و قدرتمن��دي هس��تند و خانواده ها ه��م تمايل به 
خري��د از آنها دارند و به مرور ديگر از مغازه كوچك 
زي��ر پله يي خري��د نمي كنند، بنابراين بس��ياري از 
مش��اغل كوچك كم كم از بين مي روند و به نوعي 
فرهنگ س��ازي مي شود. دوم اينكه قدرتي دارند كه 
به نوعي به توليدكننده ها حاكميت دارند. مثال تنها 
در ص��ورت تخفيف ۴۰ درصد از توليدكننده خريد 
مي كنند كه با توجه به اينكه دنياي رقابت اس��ت و 
همه توليدكننده ها س��عي مي كنند بازار بيشتري را 
به دست بياورند، رقابت سختي است كه در صورت 

عدم همكاري با آنها از حاش��يه بازار كنار مي روند. 
قابل ذكر است مثال از اين مقدار تخفيف 25 درصد 
زير قيمت 15 درصد را خود هايپرماركت برمي دارد. 
كاه��ش قيمت از يك نظر براي مصرف كننده خوب 
اس��ت ولي از س��وي ديگر اش��تغال كم مي ش��ود، 
مغازه ه��اي كوچك از بين م��ي رود، كارگرها اخراج 
مي ش��وند و بايد س��ازوكار مناس��بي براي اين امر 

تمهيد شود. 
توليدكنن��دگان محص��ول  اغل��ب  گف��ت:  وي 
خود را با ضرر مي فروش��ند و چاره ي��ي هم ندارند. 
ب��ا كوچك تري��ن اهمال��ي ب��ازاري را كه ب��راي به 
دس��ت آوردن آن س��ال ها زحمت كش��يده اند را از 
دس��ت مي دهن��د. در نتيجه بايد قواني��ن و نظمي 
ب��راي هايپرماركت ه��ا ايجاد ش��ود تا آنه��ا نتوانند 
ب��ه اين صورت اعم��ال نفوذ و فش��ار كنند كه هم 
مصرف كنن��ده و توليدكننده و هم پرس��نل توليد و 
فروشنده خيالشان راحت باشد و يك بازار متعادلي 
فراهم شود. مجموعه اين عوامل باعث شده تعادلي 
در بازار نباشد و از اين طرف به توليدكننده از سوي 
س��ازمان حمايت و وزير صنايع و... فشار وارد شود 
كه تعديل قيمت داش��ته باش��يد. مصرف كننده هم 
از اي��ن تعديل قيمت راضي اس��ت ولي به قيمت از 

دست رفتن اشتغال فرزندان در آينده. 

  تشكل ها و سونامي پيش روي
مس��اله اصلي اين اس��ت ك��ه ش��ايد بنگاه ها به 
تنهاي��ي به اتفاقات��ي كه در اقتصاد اي��ران در حال 
رخ دادن اس��ت آگاه نباش��ند ام��ا تش��كل ها اي��ن 
وظيف��ه را دارن��د كه مس��اله را درك و نس��بت به 
آن چاره ي��ي بينديش��ند. اتفاقاتي ك��ه تاكنون رخ 
داده اس��ت و تغييرات در سطح بس��يار ابتدايي به 
ويژه در موضوع خدمات و توزيع بوده اس��ت اما به 
نظر مي رس��د در آينده بخش هاي ديگر اقتصاد كه 
اتفاقات آسيب پذيري بيشتري دارند تحت تاثير قرار 

خواهند گرفت. 
اين تغييرات هم براي مصرف كننده مفيد اس��ت 
و هم براي اقتصاد اما اگر از سوي افراد خارج صنف 
رخ دهد منجر به بيكاري خواهد شد. پس اين تغيير 
بايد از درون صنف و از س��وي فعاالن همان بخش 
آغاز شود. براي مثال كشاورزي يكي از اركان اصلي 
اقتصاد كش��ور به ش��مار مي رود ك��ه از نظر ايجاد 
اش��تغال و تامين امنيت غذاي��ي از جايگاه ويژه يي 

برخوردار است. 
براين اس��اس ايجاد اس��تارت آپ ها و استفاده از 
فناوري ه��اي نوي��ن در بخش ف��روش محصوالت 
كش��اورزي و دامپروري با حذف واسطه ها و دالالن 
در شبكه توزيع مي تواند خدمات بهتري به مشتريان 

خود ارائه دهد كه تاكنون توفيقي در ش��كل گيري 
آن در حوزه كشاورزي نداشته ايم. عنايت اهلل بياباني 
قائم مقام خانه كش��اورز با اش��اره به ضرورت ايجاد 
زنجيره محصوالت كشاورزي اظهار كرد: در شرايط 
كنون��ي، مابه التفاوت قيمت محصول از توليدكننده 
تا بازار حداقل 2 تا ۳ هزار تومان اس��ت كه با ايجاد 
زنجيره و حذف واس��طه ها و دالالن از شبكه توزيع، 
محص��والت كش��اورزي و پروتئيني ب��ا قيمت هاي 

ارزان تري به دست مصرف كننده مي رسد. 
 وي افزود: استفاده از استارت آپ ها و فناوري هاي 
نوين در عرصه محصوالت كش��اورزي و دامداري از 
جمله مواردي است كه در جهت كنترل شبكه بازار 

بايد از سوي مسووالن مورد توجه قرار گيرد. 
بياباني با اش��اره به اينكه نوس��ان قيمت كاالها 
ناشي از يك زنجيره انحصارگر در بازار است، گفت: 
ايجاد زنجيره توليد عرضه محصوالت كشاورزي در 
جه��ت توزي��ع كاال با نرخ هاي ارزان تر مس��تلزم به 

كارگيري سازو كارهاي مناسب و عزم ملي است. 
قائم مقام خانه كش��اورز ادام��ه داد: با توجه به 
آنكه غرفه هاي ميدان ميوه و تره بار در س��طح شهر 
اق��دام به عرض��ه محصوالت مختلف كش��اورزي با 
قيمت ه��اي كمتر از بازار مي كنن��د، از اين رو براي 
دسترس��ي تمام آحاد جامعه بديهي است كه تعداد 

اين غرفه ها بايد در سطح شهر افزايش يابد. 
وي با اشاره به اينكه عزم ملي تنها راهكار مقابله 
با گران فروش��ي اس��ت، بيان كرد: با وجود اختالف 
فاحش قيمت از مزرعه تا س��فره انتظار مي رود كه 
دولت با س��رمايه گذاري الزم در ايجاد زنجيره هاي 
مختلف، دست دالالن در عرضه محصوالت را كوتاه 

كند. 
مس��عود اس��دي ريي��س تش��كل هاي بخ��ش 
كش��اورزي در همين رابطه گف��ت: اعمال مديريت 
صحيح در ايجاد زنجيره توليد و استارت آپ ها تاثير 
بس��زايي در كنترل قيمت محصوالت كشاورزي در 

بازار دارد. 
وي افزود: كشورهاي موفق در بخش كشاورزي 
با ايجاد زنجيره كامل و حذف واس��طه ها توانستند 
اقدام به عرضه مستقيم محصوالت از مزرعه به بازار 
كنند، در حالي كه در كش��ور بيش��ترين سود عايد 

واسطه ها و دالالن مي شود. 
اس��دي با اش��اره به اينكه دولت نسبت به ايجاد 
زنجيره ه��اي مختلف بخ��ش كش��اورزي بايد نگاه 
ويژه يي داشته باش��د، بيان كرد: ايجاد فناوري هاي 
نوي��ن در عرص��ه محص��والت مختلف كش��اورزي 
مس��تلزم هم��كاري دس��تگاه هاي مختلف اس��ت، 
چراكه انجام اين كار به تنهايي توسط وزارت جهاد 

كشاورزي با كندي صورت خواهد گرفت. 
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7  جهان
روسيه در جنگ با دالر روي 
يوآن سرمايه گذاري مي كند

گروه جهان   قرار است روسيه به زودي ۶ ميليارد اوراق 
قرضه دولت اين كشور را به يوآن منتشر كند تا به  تدريج 

نظام انحصاري تسويه حساب به دالر حذف شود. 
به گزارش راشاتودي، بورس اوراق بهادار مسكو در ماه 
 دس��امبر يا ژانويه اوراق قرضه روسي با موعد بازپرداخت

5 ساله به ارزش ۶ ميليارد يوآن)معادل تقريبا ۹۰۰ميليون 
دالر( را منتشر مي كند. به گفته كارشناسان اقتصادي، اين 
اتفاق مي تواند سرآغاز نظام مالي جديدي باشد كه به دالر 
وابسته نيس��ت. چنين حركتي از سوي دو كشور روسيه 
و چين مي تواند به حذف دالر در تس��ويه حساب هاي دو 
طرفه با استفاده از يوآن و روبل در ميان مدت منجر شود 
البته اگر متخصصان بخش مالي روسيه در اين مسير كار 
و ت��الش كنند. بانك مركزي روس��يه اعالم كرده درحال 

بررسي سرمايه گذاري هاي مشابه آتي است. 
عرض��ه اوراق قرضه روس��يه به ي��وآن مي تواند براي 
چيني ها جالب باشد چراكه چين تريليون ها دالر نقدينگي 
مازاد و صدها هزار سرمايه گذار دارد كه به آزمايش بازارهاي 
جديد سرمايه گذاري عالقه مند هستند. سرمايه گذاري در 
اوراق قرضه روس��يه به يوآن مي تواند بستر خوبي را براي 
ايجاد تنوع در بازار اوراق بهادار فعلي در چين كه به دالر 
اس��ت، فراهم آورد. در عين حال با توج��ه به دور جديد 
تحريم ه��اي امريكا كه بازار اوراق قرضه روس��يه را هدف 
قرار داده، اين اقدام مي تواند فرصت بس��يار مناسبي براي 
نزديكي بيش��تر روسيه به چين باشد. اوراق قرضه روسيه 
س��ود بااليي دارد و احتماال سرمايه گذاران غربي را به دور 
زدن تحريم هاي امري��كا و پيدا كردن راهي براي ورود به 
آن وا مي دارد. اوراق قرضه با سررسيد 5 ساله دولت روسيه 
به يورو با س��ود ساالنه 3.2درصد معامله مي شود و اوراق 
قرضه دولتي چين بين 3.۶تا 3.۹درصد س��ود س��االنه را 
به خود اختصاص داده اس��ت. اما انتظار مي رود كه عرضه 
اوراق قرضه روس��ي به يوآن براي سرمايه گذاران از اوراق 

قرضه دولت چين سود بيشتري داشته باشد. 
اين اقدام روس��يه و چين حكايت از آن دارد كه نظام 
پولي بين المللي به سمت چند قطبي شدن پيش مي رود و 
روسيه آماده است، نخستين گام ها را در اين زمينه بردارد. 
اگرچه براي روسيه، چين و بسياري از ديگر كشورها امري 
طبيعي است كه به دنبال ايجاد نظام پولي مستقل از دالر 
باشند. كشورها با روي آوردن به چنين اقداماتي مي توانند 
به تدريج از نظام منسوخ تسويه حساب ها به دالر، نظامي 
كه در آن امريكا حرف اول را مي زند و حق برابري را براي 

شركاي خود در نظر نمي گيرد، رهايي يابند. 

سفر تاريخي اردوغان به يونان
رييس جمه��ور تركي��ه در بحبوح��ه نگراني ها از 
رواب��ط آنكارا- آتن راهي يونان ش��د. وي نخس��تين 
رهبر تركيه يي اس��ت كه در ۶5 سال گذشته به اين 
كش��ور س��فر مي كند. به  گزارش خبرگزاري فرانسه 
پ��س از چندين دهه تنش كه با رويارويي نظامي در 
۱۹۹۶ آغاز و ب��ا وقوع زلزل��ه در ۱۹۹۹پايان يافت، 
رواب��ط ميان تركيه و يونان طي 2۰س��ال گذش��ته 
گرم تر و صميمي تر شده است. اما پس از آنكه رجب 
طيب اردوغان خواس��تار بهب��ود در چگونگي تعريف 
حريم هوايي و آبي دو كشور در درياي اژه شد، دولت 
يونان گفت نگران است اين اظهارات به عنوان احياي 

اختالفات قلمرويي تلقي شود. 

قراردادهاي ۱۴ ميليارد دالري 
قطر و فرانسه

قط��ر و فرانس��ه قرارداده��اي تج��اري و نظامي 
ب��ه ارزش بيش از ۱۴ميلي��ارد دالر امض��ا كرده اند. 
عربس��تان س��عودي و متحدانش قط��ر را به حمايت 
از تروريس��م متهم كرده اند اما قط��ر اين اتهام را رد 
مي كند. امانوئل ماكرون، رييس جمهوري فرانس��ه در 
دوح��ه گفته، قراردادهاي جديد نش��ان دهنده روابط 
مس��تحكم ميان دو كشور اس��ت. طبق اين توافق ها، 
قطر ۱2جنگنده رافال، نزديك به 5۰۰ خودرو زرهي 
و 5۰ هواپيماي مسافربري ايرباس A32۱ از فرانسه 
مي خ��رد. قطر طبق اي��ن توافق مي توان��د 3۶فروند 
جنگنده رافال ديگر س��فارش ده��د. همچنين يك 
كنسرس��يوم فرانس��وي مترو دوحه را با قراردادي به 
ارزش 3/5 ميليارد دالر خواهد ساخت. بحران قطر با 
عربستان سعودي و متحدانش مانع از امضاي چنين 

قراردادهايي نشده است. 

 درخواست كابل
براي گشايش دفتر طالبان 

دولت افغانس��تان براي آغ��از گفت وگو با طالبان و با 
هدف پايان دادن به جنگ ۱۶ساله در اين كشور خواستار 
گشايش دفتر اين گروه در كابل شد. به گزارش يورونيوز، 
ش��وراي عالي صلح حكومت افغانستان گفته براي آغاز 
گفت وگوها ب��ا طالبان هيچ گونه پيش ش��رطي تعيين 
نخواهد كرد و به اين گروه اجازه خواهد داد تا به شيوه يي 
كه خود صالح مي داند، وارد گفت وگو شود. آخرين باري 
كه دولت افغانستان طالبان را به گفت وگوي صلح دعوت 
كرد پس از اعالم سياس��ت جديد ترام��پ در مورد اين 
كش��ور بود. جنگ امريكا در افغانستان كه طوالني ترين 
جنگ در تاريخ اين كش��ور محس��وب مي شود تاكنون 
هزاران كشته بر جاي گذاشته و ۱2۰ميليارد دالر هزينه 

براي اين كشور در بر داشته است. 

عراق و عربستان ۱۸ قرارداد 
در حوزه انرژي امضا كردند

 عراق براي توس��عه بخش انرژي خ��ود ۱۸ قرارداد 
همكاري با ش��ركت هاي س��عودي به امضا رس��اند. به 
گزارش تريد عربيا، شركت هاي سعودي ۱۸تفاهمنامه 
را با دولت عراق براي توس��عه مش��ترك چندين پروژه 
كليدي در حوزه انرژي در عراق به امضا رساندند. خالد 
الفالح، وزير انرژي عربس��تان به هم��راه جابر العبادي، 
وزير نفت عراق و رييس هيات مديره توس��عه صادرات 
عربس��تان س��عودي در مراس��م عقد قراردادها كه در 
نمايش��گاه و كنفرانس بين المللي نف��ت و گاز عراق در 

شهر بصره برگزار شد، حضور داشتند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

فلسطيني ها و نيروهاي صهيونيستي درگير شدند

اعتراض جهاني به ماجراجويي جديد ترامپ

مذاكرات برگزيت وارد مرحله جديدي مي شود

موفقيت بزرگ »ترزا مي« در توافق با بروكسل
گروه جهان    طال تسليمي 

پ��س از چندين ماه بن بس��ت در مذاكرات برگزيت، 
بريتانيا و اتحاديه اروپا در نهايت جمعه به توافقي دست 
يافتند كه با آغاز گفت وگوها درباره روابط تجاري و دوره 
انتقالي خروج همراه خواهد بود. توافق لندن و بروكسل 
بر س��ر چارچوب جدايي ت��ا اندازه زيادي از فش��ارهاي 
موجود بر نخس��ت وزير بريتانيا كاست. ترزا مي  كه چند 
روز گذشته  را به چانه زني هاي فشرده با لندن و بروكسل 
گذرانده، موافقت كميس��يون اروپايي ب��ا آغاز مذاكرات 
تجاري را »پيروزي دش��وار« و »اقدامي در جهت منافع 
همگان« توصيف كرد. با اين حال، دونالد تاس��ك رييس 
ش��وراي اروپا، به اين مساله اشاره كرد كه فرصت زيادي 
بر سر مقدمات اوليه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا صرف 
شده و براي مذاكرات دشوار فرصت زيادي نمانده است. 
تاسك گفت: »در حالي كه از توافقنامه امروز كه به وضوح 
موفقيت فردي نخس��ت وزير ترزا مي  است، ابراز رضايت 
مي كنيم بايد به ياد داشته باشيم كه دشوارترين چالش 
همچنان پيش روي ماس��ت. هم��ه مي دانيم كه جدايي 
دشوار اس��ت، اما جدايي و ساخت روابط جديد دشوارتر 
اس��ت.« در صورت امضاي توافق حاصله توسط رهبران 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا، مرحل��ه جديد مذاكرات 
برگزيت در زمينه روابط آتي از جمله شرايط دوره انتقالي 

جدايي، آغاز خواهد شد. 

 جزئيات توافق
به گزارش »اينديپندنت«، مذاكرات ترزا مي  با حزب 
اتحادگراي دموكراتيك ايرلند شمالي تا نيمه شب جمعه 
ادامه داش��ت و پس از اتمام آن، نخس��ت وزير به همراه 
ديويد ديويس وزير برگزي��ت، براي مذاكره دقيقه ۹۰ و 
برگزاري كنفرانس خبري مش��ترك ب��ا رهبران اتحاديه 

اروپا، وارد بروكس��ل ش��د و در گفت وگو با خبرنگاران از 
برطرف شدن بن بست مذاكراتي خبر داد. ژان كلود يونكر 
رييس كميسيون اروپا، از حصول »پيشرفت قابل قبول« 
در س��ه مساله اصلي جدايي، يعني مرز ايرلند و توافقات 
مالي و حقوق شهروندان اتحاديه اروپا، خبر داد. ترزا مي 
 نيز با اشاره به اينكه شرايط براي هيچ يك از طرفين ساده 
نب��ود، گفت: »هر دو ط��رف امتيازاتي دادند و گرفتند تا 
ب��ه توافق دس��ت يابيم و اين يك پيش��رفت قابل توجه 
بود.« نخست وزير بريتانيا همچنين از ممكن شدن آغاز 
مذاكرات درباره روابط تجاري آينده سخن گفت: »چنين 
اقدامي ش��فافيت و اطمين��ان الزم را براي تجارت هايي 
ك��ه در بريتانيا و اتحاديه اروپا مش��غول به كارند، فراهم 
مي آورد.« ترزا مي  در كنفرانس خبري خود در بروكسل 
مبلغ توافقي به عنوان س��هم بريتاني��ا از بودجه اتحاديه 
اروپا )هزينه جدايي( را مبلغي »منصفانه براي شهروندان 
بريتانيايي« توصيف ك��رد. انتظار مي رود كه توافق روي 
دست كم ۴5 ميليارد پوند صورت گرفته باشد كه هزينه 
دسترس��ي بريتانيا به بازار واحد اروپايي نيز بعدها به آن 
اضافه خواهد شد. اما ترزا مي  ادعا كرد با توافق روي اين 
مبلغ، دولت همچنان مي تواند روي اولويت هاي ديگري 
همچون »امالك، مدارس و خدمات بهداشت و درمان« 
سرمايه گذاري كند. اما طبق اظهارات نخست وزير بريتانيا، 
توافق ها در زمينه مرز ايرلند ش��مالي در حد توافق هاي 
اوليه بوده و همچنان الزم اس��ت براي ش��رايط خاص و 
منحصربه فرد اين منطقه راه حلي مناسب در نظر گرفته 
شود. در زمينه حقوق شهروندان اتحاديه اروپا، يونكر به 
احتمال بروز مشكالتي در آينده اشاره كرد و گفت: »در 
خصوص حقوق شهروندان اتحاديه اروپا همچنان ديوان 
اروپايي مرجع ذي صالح محس��وب مي ش��ود.« در متن 
توافقنام��ه همچنان مي توان مناقش��ات دو طرف درباره 

حقوق ش��هروندان اروپايي س��اكن بريتانيا را مش��اهده 
كرد؛ دس��ت كم تا ۸ س��ال آينده دي��وان اروپايي مرجع 
تصميم گيرنده در اين زمينه خواهد بود كه بيشتر از زمان 

مدنظر بريتانيايي هاي حامي برگزيت سخت است. 

 استقبال بازارهاي مالي از توافق
با برطرف ش��دن بن بس��ت مذاكرات��ي، توصيه نامه 
كميس��يون اروپايي در خصوص حصول پيش��رفت قابل 
قبول در مذاكرات روزهاي ۱۴ و ۱5 دس��امبر در نشست 
رهبران اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار مي گيرد. ترزا مي  
پيش بيني كرد كه توافقنامه رس��مي در نشس��ت مورد 
تايي��د قرار گيرد. وي همچني��ن گفت كه توافق حاصل 
شده مسير گفت وگوها درباره روابط پسابرگزيت بريتانيا با 
اتحاديه اروپا را هموار ساخته است؛ مذاكراتي كه مي تواند 

به افزايش اطمينان تجارت ها از شرايط منجر شود. 
به گزارش »رويترز«، يك بانكدار ارش��د گفته توافق 
حاصله نشان مي دهد برخالف نگراني ها، بريتانيا در دوران 
پسابرگزيت روابط نزديكي با اتحاديه اروپا خواهد داشت 
و اين به معن��اي ادامه تجارت ها ميان بزرگ ترين بلوك 
تجاري و شش��مين اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. در 
پي انتش��ار خبر اين تواف��ق، ارزش پوند در برابر يورو در 
معامالت جمعه ب��ه باالترين ميزان در ۶ماهه گذش��ته 
رس��يد و هر يورو در برابر ۸۶.۹ پنس معامله شد. ارزش 
پوند در برابر دالر به باالترين ميزان در چهار روز گذشته 

افزايش يافت. 

 كاهش فشارها در لندن
آغ��از گفت وگوها درب��اره تج��ارت و دوره انتقالي 
برگزيت براي آينده نخس��ت وزيري ت��رزا مي  اهميت 
زيادي داش��ت؛ به ويژه اينكه ترزا مي  از زمان شكست 

در انتخاب��ات پارلمان��ي زودهنگام ماه ژوئ��ن، زماني 
ك��ه ح��زب محافظ��ه كار اكثري��ت را در مجلس عوام 
از دس��ت داد، ب��ا توطئه هاي متع��ددي عليه قدرتش 
مواجه ش��ده اس��ت. قانون گذاران حام��ي برگزيت در 
حزب محافظه كار ترزا م��ي  پس از حصول توافق گرد 
ترزا مي  جمع ش��دند، اتفاقي كه نشان مي دهد حزب 
ازهم گس��يخته حاكم احتماال تصمي��م ندارد در زمان 

كوتاه وي را از رهبري بركنار كند. 
بوري��س جانس��ون وزي��ر خارج��ه بريتاني��ا كه از 

پيشگامان كمپين هاي برگزيت بود، به ترزا مي  حصول 
تواف��ق را تبريك گفت و افزود: بريتانيا اكنون مي تواند 
كنترل بر قوانين، پول و مرزهاي خود را بازپس بگيرد. 
ماي��كل گوو، يكي از وزراي كابينه بريتانيا و از حاميان 
خروج از اتحاديه اروپا، توافق با بروكس��ل را »دستاورد 
مهم سياس��ي ش��خصي« ت��رزا مي  توصيف و س��وئال 
فرنان��دز رييس يكي از گروه ه��اي بانفوذ محافظه كار، 
رويك��رد »انعطاف پذير و عمل گرايانه« نخس��ت وزير را 

تحسين كرد. 

گروه جهان 
»ترامپ با تصميم خود تير خالص را به روند صلح و 
برپايي دو دولت شليك كرد.« اين تحليل برخي ناظران 
درباره اقدام اخير رييس جمهوري امريكا در به رس��ميت 
شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت اسراييل است، 
اقدامي ك��ه اعتراض ه��اي جهان��ي را برانگيخت. اغلب 
رهبران جهان با تصميم ترامپ مخالفت كردند. در همين 
ح��ال هش��دارهاي بين المللي از خطر بي ثباتي بيش��تر 
خاورميانه خبر مي دهند؛ نگراني هايي كه باعث ش��د تا 
اعضاي ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد براي بررسي 

شرايط جمعه گردهم بيايند. 
به گزارش اسكاي نيوز، جلسه جمعه شوراي امنيت با 
درخواست ۸ كشور بوليوي، مصر، فرانسه، ايتاليا، سنگال، 
س��وئد، اروگوئه و بريتانيا برگزار ش��ده تا تبعات تصميم 
ترام��پ در عملي كردن انتقال س��فارت امريكا به قدس 
اشغالي را بررسي كند. گروه هاي فلسطيني جمعه را »روز 
خشم« اعالم كرده  و از مردم فلسطين خواستند، انتفاضه 

مردمي ديگري به راه بيندازند. 
بيش از دو دهه پيش كنگ��ره امريكا به طرحي راي 
داده كه براس��اس آن واش��نگتن بايد بيت المقدس را به 
عنوان پايتخت اس��راييل به رس��ميت بشناسد. يكي از 
بندهاي اين مصوبه ب��ه رييس جمهور اجازه مي دهد كه 
ه��ر ۶  ماه درباره عملي  كردن اين موضوع تصميم بگيرد 
ي��ا آن را به عقب بيندازد. رييس جمه��ور امريكا اين  بار 
بيت المقدس را به عنوان پايتخت اس��راييل به رسميت 
شناخت اما اعالم كرد، انتقال سفارت را براي ۶ ماه ديگر 

تعليق كرده است. 
ب��ا وجود اعالم رس��مي تصميم امريكا ب��راي انتقال 
س��فارتش به بيت المقدس، ناظران مي گويند كه عملي 
ك��ردن اين تصميم با توجه به زمان الزم براي س��اخت 
ساختمان سفارت جديد عمال افتتاح اين سفارتخانه را به 
دوره بعدي رياست جمهوري امريكا موكول خواهد كرد. 
برخي منابع هم گفته اند، فرآيند انتقال سفارت دست كم 

3 تا ۴سال به طول خواهد انجاميد. 
اين درحالي اس��ت كه س��ازمان ملل متحد با توجه 
به آخرين معاهده صلح ميان اس��راييل و فلس��طيني ها 
)۱۹۹3 اس��لو( بخش ش��رقي بيت المقدس را از اراضي 
اشغالي فلسطينيان مي داند و ساخت و سازهاي اسراييل 

در اين مناطق را غيرقانوني مي شمارد. 

 واكنش هاي داخلي و خارجي
در واكنش به تصميم ترامپ، رهبران فلسطيني براي 
اعتصاب عمومي فراخوان دادند. س��ازمان حماس اعالم 
ك��رده تنها راه حل ب��راي مقابله با سياس��ت هاي امريكا 
»انتفاضه جديد« است. تشكيالت خودگردان فلسطين 

نيز ضمن محك��وم كردن اين اقدام امريكا اعالم كرد كه 
احتماال ديدار محمود عباس، رييس تشكيالت خودگران 
ب��ا معاون ترام��پ را لغو مي كند. خبرگزاري فرانس��ه به 
نق��ل از جبرئيل رجوب، يك��ي از مقام هاي بلندپايه  فتح 
در رام اهلل نوشت محمود عباس با معاون رييس جمهوري 
امري��كا دي��دار نخواهد كرد. به  گفت��ه  او، مايك پنس با 
خوش��امدگويي مقامات فلس��طيني روبه رو نخواهد شد. 
معاون رييس جمهوري امريكا قرار بود در آس��تانه جشن 

كريسمس ضمن س��فر به منطقه و با مقام هاي مصري، 
اسراييلي و فلسطيني ديدار و گفت وگو كند. 

در سطح بين المللي نيز آنگال مركل صدراعظم آلمان 
به صراحت اعالم كرد از تصميم جنجالي ترامپ حمايت 
نمي كند. امانوئل ماكرون، رييس جمهوري فرانس��ه هم 
تصمي��م ترامپ را تاس��ف آور خواند. فدري��كا موگريني، 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا ه��م با صدور 
بيانيه يي صراحتا اعالم كرد كه اتحاديه اروپا نگراني جدي 

درباره تصمي��م ترامپ دارد. موگرين��ي ضمن فراخوان 
طرفين به آرامش و خويش��تن داري گفته از ديدگاه اروپا 
اورش��ليم)بيت المقدس( بايد همزمان پايتخت اسراييل 
و كشور مستقل فلس��طيني باشد. ترزا مي،  نخست وزير 
بريتانيا نيز آش��كارا اعالم كرد با تصمي��م ترامپ موافق 
نيست. او در بيانيه يي اعالم كرد اين تصميم در رسيدن 

منطقه به صلح هيچ كمكي نمي كند. 
تركيه هم ضمن محكوم كردن اقدام ترامپ اعالم كرد 

۱3دسامبر)چهارشنبه( نشست سران سازمان همكاري 
كش��ورهاي اس��المي در اس��تانبول برگزار خواهد شد و 
تمامي رهبران كش��ورهاي مس��لمان براي پرداختن به 
موضوع بيت المقدس در آن شركت خواهند كرد. مولود 
چ��اووش اوغلو، وزير خارجه تركيه با اش��اره به تصميم 
ترام��پ گفته:»با اظهارات يك دول��ت، قدس تبديل به 

پايتخت اسراييل نخواهد شد.«
اس��پانيا، ايتالي��ا، نروژ، ژاپن، كره ش��مالي، روس��يه، 
عربس��تان س��عودي، اردن، مصر، لبنان، عراق، اندونزي، 
قطر و مالزي ازجمله كش��ورهاي ديگري هستند كه به 
اين تصميم رييس جمهوري امريكا واكنش نشان داده اند. 
اكونوميست  نوش��ت:»حتي پيش از اعالم رسمي ترامپ 
رهبر جمهوري اسالمي ايران، پاپ، دبيركل سازمان ملل 
متحد، نخست وزير ايتاليا و شمار زيادي از ديپلمات هاي 
ارش��د جهان انتقال احتمالي سفارت امريكا از تل آويو به 
بيت المقدس را محكوم كردند... اساس سياست خارجي 
ترامپ در خاورميانه روابط نزديك تر با عربس��تان است. 
ب��ا اين حال رياض ني��ز در كنار ديگر متحدان امريكايي 
جهان عرب )ازجمله قطر و اردن( انتقال س��فارت امريكا 
را محك��وم كرده ان��د. اما هيچ بعيد نيس��ت كه رهبران 
عربستان س��عودي در خفا به واشنگتن اطمينان داشته 
باشند كه بيش از اينكه براي فلسطيني ها باشند، نگران 
تقويت قدرت و نفوذ منطقه يي ايران هستند. در اين ميان 
اسراييل نيز به طور تاكتيكي يكي از متحدان سعودي ها 
در منطق��ه اس��ت.« روزنام��ه صهيونيس��تي يديع��وت 
آحارونوت نيز تاييد كرده كه عربستان از دو هفته پيش از 

تصميم ترامپ اطالع داشته است. 
روزنامه االخبار در گزارشي با عنوان »ترامپ تنها در 
اروپا« نوش��ته:»همپيمانان غرب��ي امريكا پايبند به روند 
صلح هستند. تصميم ترامپ براي همپيمانان غربي امريكا 
بسيار س��نگين بود به طوري كه نخستين اعتراض ها از 

لندن و پاريس شنيده شد.«
بي بي س��ي نوش��ته اس��ت:»اقدام ترامپ تصميمي 
برخاسته از يك استراتژي وس��يع تر در خاورميانه نبود. 
برخي گمانه زني ها حاكي از آن است كه اين اقدام ترامپ 
تاكتيكي با هدف آماده سازي زمينه براي مذاكرات صلح 
بوده اما ش��واهدي هم وجود دارد كه نشان مي دهد او با 
اين اقدام س��عي كرده كه ب��ه وعده هاي انتخاباتي كه به 
يهوديان امريكايي داده، عمل كند. ترامپ از مخالفت  تيم 

امنيت ملي دولتش خسته شده بود.«
روزنامه الخليج نيز نوش��ته:»تصميم ترامپ سراس��ر 
منطقه را در ش��رايط پرالتهابي قرار خواهد داد و درها را 
براي بازگشت تندروي به منطقه خاورميانه و فراتر از آن 
خواهد گشود. اين تصميم به افراط گرايان كمك مي كند 

تا سراسر منطقه را به آتش بكشند.«

در پي به رسميت شناخته شدن قدس به عنوان پايتخت اسراييل از سوي ترامپ 
تظاهرات گسترده يي در سرتاسر اراضي فلسطين به راه افتاده كه جمعه نيز شديدتر 
از پنج ش��نبه در تمامي مناطق فلس��طيني ازجمله قدس، كرانه باختري و نوار غزه 
ادامه داشت. به گزارش اسكاي نيوز، جوانان فلسطيني در شهرهاي مختلف با آتش 
زدن الستيك و ايجاد موانع تقريبا روند ترافيك در تمامي شهرهاي بزرگ فلسطيني 
را مختل كردند و با نظاميان صهيونيست درگير شدند. نيروهاي رژيم صهيونيستي 

نيز با اس��تفاده از ابزارهاي ضد شورش به ويژه گاز اشك آور و گلوله هاي پالستيكي 
به رويارويي با فلسطينيان خشمگين پرداختند. در اين درگيري ها ده ها فلسطيني 
زخمي ش��دند. پنج شنبه  شب نيز درگيري هاي شديدي ميان جوانان فلسطيني و 
نيروهاي اسراييلي در منطقه الطور در قدس رخ داد. گفته شده با تداوم اعتراض هاي 
مردمي در فلس��طين اشغالي نيروهاي اسراييلي در مركز شهر قدس و ديگر نواحي 

فلسطيني مستقر شده اند و ايست  بازرسي هايي را در اين مناطق ايجاد كرده اند.

خروش ملت فلسطين در »روز خشم«

نشست بين المللي حمايت از سعد حريري در پاريس
گروه جهان     

مذاكرات��ي با حضور نمايندگان ش��ماري از كش��ورها در 
پاريس براي حمايت از س��عد حريري، نخست وزير لبنان كه 

اخيرا استعفاي خود را پس گرفته است، برگزار  شد. 
به گزارش بي بي سي، مذاكرات جمعه با حضور نمايندگان 
5 كش��ور عضو داي��م ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد 
يعني امريكا، روس��يه، بريتانيا، چين و فرانس��ه برگزار شد؛ 
نمايندگاني از آلمان، ايتاليا و مصر نيز در اين نشست حضور 
يافتن��د. به گفت��ه ديپلمات هاي آگاه، هدف از اين نشس��ت 
»مشروعيت بخشي« به نخست وزيري سعد حريري است. در 
نشس��ت ديروز پاريس كه امانوئل ماكرون، رييس جمهوري 

فرانسه آن را افتتاح كرد، حريري نيز حضور داشت. 
يك ديپلمات فرانسه پيش از نشست به رويترز گفت:»اين 
نشس��ت عليه ايران يا عليه عربستان س��عودي نخواهد بود و 
قطعنامه پاياني اين نشست انگشت اتهام را به سوي كسي دراز 
نمي كند؛ اما از عربستان س��عودي و ايران خواسته مي شود تا 
در سياس��ت لبنان دخالت نكنند.« اين مقام افزود از حزب اهلل 
لبنان هم خواسته خواهد شد تا فعاليت هاي منطقه يي خود را 
محدود كند. نيروهاي حزب اهلل لبنان فعاالنه در جنگ سوريه در 

كنار نيروهاي بشار اسد، رييس جمهوري اين كشور جنگيده اند. 
حري��ري پيش تر گفته ب��ود در صورت خ��ودداري حزب اهلل از 
پايان دادن به فعاليت در آن س��وي مرزه��اي لبنان مجددا از 
نخست وزيري كناره خواهد گرفت؛ اما ظاهرا قرار است تا پايان 
كار داعش و ديگر گروه هاي تروريستي در منطقه، حزب اهلل به 

كار خود ادامه دهد. 
حري��ري ماه نوامب��ر در اقدام��ي غيرمنتظ��ره از رياض 
پايتخت عربستان سعودي، استعفاي خود را اعالم كرد. اين 
استعفا باعث حيرت و شگفتي فراواني شد و عدم بازگشت او 
به لبنان س��وال هايي را درباره دليل اين كناره گيري و محل 
اعالم آن در پي داش��ت. س��عد حريري در بيانيه اس��تعفاي 
خود از ايران و حزب اهلل لبنان انتقاد كرده بود. ميش��ل عون، 
رييس جمهوري لبنان به طور علني عربستان را به بازداشت 
حريري، نخست وزير لبنان متهم كرده است. حريري پس از 
ميانجي گري فرانسه عربستان را ترك كرد و به فرانسه رفت 
و پ��س از مدتي به كش��ورش بازگش��ت و در نهايت چندي 
پيش اس��تعفاي خود را پس گرفت. ركس تيلرس��ون، وزير 
امور خارجه امريكا نيز جمعه با نخست وزير لبنان در پاريس 

ديدار كرد.

چراغ سبز سوسيال دموكرات ها به مذاكره  با مركل 
گروه جهان     

مارتين شولتز، رهبر حزب سوسيال دموكرات آلمان از حزب 
خود چراغ س��بز گرفت تا براي تشكيل دولت ائتالفي با احزاب 
دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي به رهبري آنگال مركل، 
صدراعظم آلمان مذاكره كند. به  گزارش دويچه وله از ۶۰۰ نفر 
كه در كنگره اين حزب در برلين ش��ركت كرده بودند، اكثريت 
راي به ش��روع مذاكرات براي اين منظ��ور دادند. مذاكراتي كه 
تصميم گيري درباره نتايج آن و شركت يا عدم شركت در ائتالف 
همچنان به اراده جمعي حزب وابس��ته خواهد بود. نخس��تين 

ديدار اين احزاب احتماال هفته آينده انجام خواهد شد. 
درح��ال حاضر همچنان 3 گزينه در مقابل آلمان قرار دارد؛ 
تش��كيل يك دول��ت ائتالفي يا يك دولت اقلي��ت يا انتخابات 
مجدد. مذاكرات سوس��يال دموكرات ها با احزاب مس��يحي به 
رهبري مركل معطوف به تشكيل يك دولت ائتالفي خواهد بود. 
سوس��يال  دموكرات ها در انتخابات سپتامبر گذشته، شكستي 
تاريخ��ي را تجرب��ه كردند. از اي��ن رو اعالم كردن��د كه ديگر 
ائتالف با احزاب مسيحي را ادامه نخواهند داد و به اپوزيسيون 
خواهند رفت. اما شكست مذاكرات احزاب مسيحي با دو حزب 
كوچك تر س��بزها و ليبرال ها عمال 3 راه بيشتر باقي نگذاشت. 

مشكل اين است كه دولت اقليت براي كشوري مانند آلمان كه 
موتور محركه اتحاديه اروپا به شمار مي رود، ثبات سياسي الزم 
را ايجاد نمي كند. انتخابات مجدد هم بعيد است كه در تركيب 
آرا تغييري ايجاد كند و حتي شايد به قدرت گيري بيشتر حزب 
راس��ت پوپوليس��ت »آلترناتيو براي آلمان« منجر شود كه در 
انتخابات سپتامبر گذشته پا به پارلمان آلمان گذاشته و سومين 
فراكس��يون قدرتمند آن را تش��كيل داده است. مارتين شولتز 
درباره مذاكرات با احزاب مسيحي براي تشكيل دولت ائتالفي 
گفت كه هيچ اراده يي پيشاپيش تعيين كننده، نتيجه مذاكرات 
نخواهد بود. مش��روط  بودن مذاكرات به نوعي س��اكت كردن 
صداي كنگره جوانان حزب سوسيال دموكرات بود كه مخالف 
هر گونه ش��ركت در دولت با مركل هستند. شولتز قول داد كه 
نتيجه مذاكرات را در يك كنگره فوق العاده در ماه ژانويه س��ال 
آينده به راي اعضاي حزب بگذارد. قرار است كه رهبري حزب 
سوس��يال دموكرات تا تاريخ ۱5دسامبر يعني يك هفته ديگر 
نتايج نشست هاي خود با احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال 
مس��يحي را بسنجد و براساس آن تصميمي را به حزب توصيه 
كند. يك كنفرانس حزبي ويژه پس از آن درباره شروع مذاكرات 

تصميم مي گيرد.
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پرونده8
ضريب خودكفايي صنعت چاي 

به 22 درصد رسيد

ريي��س س��ازمان چ��اي با بي��ان اينك��ه ضريب 
خودكفايي صنعت چاي به 22درصد رس��يده است، 
گف��ت: اقدام هاي حمايتي دول��ت يازدهم از صنعت 
چ��اي نه تنها آن را از ورطه انحطاط نجات داد بلكه 

روند توليد آن بر مدار رشد قرار گرفت. 
»ول��ي اهلل روزبه��ان« در گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: 
ب��ا توجه به روند نزول��ي و فروپاشي صنعت چاي تا 
پيش از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد همچنين 
خشكس��الي و تنش ه��اي آب��ي، دول��ت يازده��م و 
دوازدهم با پرداخت تس��هيالت ارزان قيمت س��بب 
اجراي عمليات به زراعي، احياي باغ هاي باير، هرس 
بوته ها و جلوگي��ري از تغيير كارب��ري اراضي چاي 

شمال كشور شد. 
به گفته وي، امس��ال در زم��ان دوره بهره برداري 
108ه��زار تن برگ س��بز چاي ب��ه ارزش 2هزار و 
30ميليارد ريال)203ميلي��ارد تومان( از كشاورزان 
خري��داري شد كه تاكنون يك ه��زار و 350ميليارد 
ريال)135ميلي��ارد توم��ان( آن مع��ادل 65 درصد 

پرداخت شده است. 
روزبه��ان افزود: با مس��اعدت س��ازمان برنامه و 
بودج��ه كش��ور اواخر هفت��ه گذشت��ه 250ميليارد 
ريال به حساب س��ازمان چاي كشور واريز شد تا به 

چايكاران پرداخت شود. 
رييس س��ازمان چاي اظهار ك��رد: چاي مصرفي 
كش��ور مع��ادل 600 ميلي��ون دالر اس��ت كه طي 
سال هاي گذشته با نزول توليد چاي داخلي، ضريب 
خودكفايي اين صنعت به كمتر از 13درصد رس��يده 
بود اما در س��ال هاي اخير و اقدامات حمايتي دولت 
از اين صنعت ميزان خودكفايي بين 20تا 22درصد 

رسيده است. 
روزبهان گفت: ب��راي احيا و ارتقاي صنعت چاي 
كش��ور در نظر داريم طي دو برنامه 5 س��اله بتوانيم 
خودكفايي در اين صنعت را به 50 درصد برسانيم. 

وي افزود: طي س��اليان گذشته خودكفايي ما در 
صنعت چاي كشور به دليل وسعت باغات حدود 65 
درصد بود كه در دولت هاي قبل بس��ياري از باغات 
رها شدند؛ اين بدان معناست كه در ساليان گذشته 
سطح باغات چاي كشور حدود 34هزار هكتار بود كه 
تا سال 93 اين ميزان به 17هزار هكتار كاهش يافت. 
وي اضاف��ه كرد: طي س��ال هاي اخي��ر اقدامات 
حمايتي دولت سبب شده تا به طور متوسط ساالنه 

500 ميليون ريال از واردات چاي كاسته شود. 
روزبه��ان تصريح ك��رد: اكنون ح��دود 100هزار 
خانوار مستقيم و غيرمس��تقيم)در باغ ها، كارخانه ها 
و فرآين��د بس��ته بندي( اين صنعت مشغ��ول به كار 
هس��تند بنابراين احياي اي��ن صنعت مي تواند نقش 
بسزايي در اشتغال، كسب درآمد بيشتر و جلوگيري 

از خروج ارز شود. 
ريي��س س��ازمان چاي كش��ور يك��ي از اقدامات 
حمايتي دولت يازدهم را تاس��يس صندوق حمايت 
از صنعت چاي كشور در س��ال 1393 اعالم كرد كه 

براي نخستين  بار در كشور ايجاد شد. 
روزبه��ان گفت: 49درصد مناب��ع اوليه راه اندازي 
اين صندوق توس��ط دولت و 51 درصد آن توس��ط 
كارخانه هاي چ��اي و چايكاران تامين شده كه البته 
ب��راي ح��ق عضويت در اي��ن صندوق دولت س��هم 

چايكاران را پرداخت كرده است. 
وي اظهار كرد: سرمايه اوليه اين صندوق در سال 
93 حدود 86 ميليارد ريال بود كه امروز سرمايه اين 

صندوق به 600 ميليارد ريال رسيده است. 
ب��ه گفته وي، اكن��ون 45هزار خان��وار چايكار و 
70كارخان��ه ف��رآوري چ��اي در اين صن��دوق حق 

عضويت دارند. 
وي اضافه كرد: اين صن��دوق وام هايي با كارمزد 
4درصد براي اجراي عمليات به زراعي، رس��يدگي و 
تغذيه باغ ه��ا در اختيار چايكاران همچنين وام هايي 
براي كل هزينه هاي جاري و توسعه يي كارخانه هاي 
فرآوري چ��اي تخصي��ص داده كه مورد اس��تقبال 

چايكاران و كارخانه داران قرار گرفته است. 
وي بر اين باور اس��ت كه افزايش توليد و مصرف 
چاي ايراني عالوه بر رونق صنعت چاي داخلي باعث 
جلوگيري خ��روج ارز ب��راي واردات اين محصول و 

رونق اقتصاد كشور مي شود. 
رييس س��ازمان چاي كشور گف��ت: چاي ايراني 
تنها چاي توليدي ارگانيك در دنياس��ت كه به دليل 
خواب 6 ماهه باغ ها نيازي به مصرف س��موم نيست 
اما كود براي غني س��ازي خاك باغ ها مورد استفاده 
ق��رار مي گيرد؛ اين درحالي اس��ت ك��ه كشورهاي 
توليد كنن��ده چاي در دنيا به دليل برداشت 11ماهه 

چاره يي جز مصرف سموم شيميايي ندارند. 
وي افزود: مصرف چ��اي ارگانيك ايران به دليل 

طبيعي بودن موجب حفظ سالمتي مي شود. 
اكنون سطح زيركشت باغ هاي چاي شمال كشور 
به 21هزار رس��يده كه 90درصد اين باغ ها در استان 

گيالن و 10درصد در مازندران متمركز است. 
چاي وارداتي از كشورهاي توليدكننده بزرگ دنيا 
همچون هند، س��ريالنكا، كنيا و برخي دوبي، هلند، 

لهستان و ويتنام تامين مي شود. 
طبق آمارها، ايران چهارمين كشور مصرف كننده 
چاي خشك در دنياس��ت؛ براس��اس آمارها س��رانه 
مص��رف چاي خشك در كشور بيش از 1.5كيلوگرم 
ب��راي ه��ر نفر اس��ت؛ البته س��رانه مص��رف برخي 

كشورهاي اروپايي نزديك 4كيلوگرم است. 
از هر 4.5تا 5 كيلوگرم برگ سبز چاي حدود يك 

كيلوگرم چاي خشك استحصال مي شود. 
با توجه به وجود انواع چاي س��فيد، سياه و سبز 
در كش��ور، اكن��ون هر كيلوگرم چاي س��فيد ايراني 
به قيمت 12ميلي��ون ريال)يك ميليون و 200هزار 
تومان( و چاي خشك س��ياه بهاره درجه يك)مشابه 
چ��اي هندي( تا 400هزار ري��ال )40هزارتومان( به 
فروش مي رس��د اما ميانگين قيم��ت چاي ايراني در 

بازار 100هزار تا 200هزار ريال است. 
اكنون 55 ه��زار خانوار چايك��ار و 150كارخانه 
فرآوري چاي در گيالن و مازندران فعاليت مي كنند. 

خبر

تاريخ مدرنيته را مي توان بر اساس تغييرات پارادايمي سوخت نوشت

درباره سوخت
كتابي جديد مي خواهد روايت رايج ما درباره سوخت را در هم بكوبد

توسعه شيالت  و كاهش وابستگي نفتي
دريا از ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي بوده و تكيه براين پتانسيل 
طبيعي، نقش بس��زايي در كاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفتي 

دارد. 
درياه��ا  از ظرفيت ه��اي بالق��وه  اقتصادي در جه��ان به شمار 
مي روند  كه بس��ياري از كشورهاي جهان با تكيه بر اين پتانسيل  
طبيعي  به توفيقات  سازنده يي دست يافتند. وجود 3 هزار و 300 
كيلومت��ر نواحي س��احلي  در شمال و جن��وب كشورمان  فرصت 
مناس��بي براي فعاليت هاي صيادي  در كش��ور فراهم كرده كه با 
استفاده حداكثري از امكانات و توانمندي هاي خدادادي  كشورمان 
مي توانيم گامي در راستاي امنيت غذايي، ايجاد اشتغال و صادرات 

پايدار  برداريم . 
البت��ه ناگفت��ه  نماند ك��ه ارزش صادرات غيرنفت��ي  و كاهش 
وابس��تگي  به درآمدهاي حاصل از فروش نفت  موضوعي است كه 
دولت ه��ا در ادوار مختل��ف  از آن به عنوان يك��ي از اهداف مهم و 
ض��روري خود ياد كردند ، چراكه اين مس��اله تقويت نظام ارزي  و 

توسعه تبادالت  تجاري  با ديگر كشورها  را  به همراه دارد. 
اهميت توس��عه صادرات غيرنفتي  به قدري  حائز اهميت است 
كه از برنامه س��وم توس��عه تاكنون  براي آن هدفگ��ذاري  شده و 
افزايش آن يكي از الزام هاي دروني  كشور براي تحقق  اهداف  سند  
چشم انداز 1404 است . با وجود تاكيد مقام معظم رهبري در سال 
73 مبني بر بس��تن چاه هاي نفت و شكل گي��ري اقتصاد بر پايه 
توليدات غيرنفتي  به نظر مي رس��د كه توسعه صادرات محصوالت 

شيالتي  بتواند در تحقق اين آرمان تاثير بسزايي داشته باشد. 
حسن صالحي رييس س��ازمان شيالت در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگ��اران از رش��د صادرات محص��والت شيالت��ي  در 7 ماهه 
نخس��ت سال خبر داد و گفت: بنابر آمار گمرك  56 هزار تن انواع 
محص��والت شيالتي  به ارزش بالغ بر 184 ميليون دالر  صادر شد 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است. 

به گفته وي ماهيان  زينتي ، ميگو، پودر ماهي، خوراك آبزيان ، 
ماهيان درياي��ي ، قزل آالي  پرورشي، يال  اس��بي ، كپور ماهيان و 
ماهي��ان مركب  از جمله محصوالت شيالتي صادراتي  به بازارهاي 

ه��دف به شمار مي رون��د. صالحي رشد 130 درص��دي  صادرات 
پودر ماهي را يكي از اهداف س��ازمان شيالت در راس��تاي تحقق 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و افزود: با توجه به توسعه 
صي��د فانوس  ماهي��ان از اعماق  200 تا 400 مت��ر صادرات پودر 
ماهي رشد چشمگيري داشت��ه، در حالي كه در گذشته چاره يي 

جز واردات اين محصول نداشتيم . 
رييس  س��ازمان شيالت در پاس��خ به اين س��وال كه با وجود 
پتانسيل هاي خدادادي  در شمال و جنوب كشور، امكان جايگزيني  
درآمد ص��ادرات محصوالت شيالتي به جاي نف��ت  وجود دارد يا 
خير، بيان ك��رد: جايگزيني درآمد محص��والت شيالتي به جاي 
درآمد حاصل از فروش نفت آرمان گرايي است، چراكه نفت سهم 

بااليي در صادرات كشور دارد. 
 مع��اون وزير جهاد با بيان اينكه محصوالت شيالتي  مي توانند 
در صادرات كاالهاي غيرنفتي  جايگاه ويژه يي داشته باشند، اذعان 
كرد: با وجود ظرفيت  و پتانسيل هاي خدادادي  كشور در شمال و 
جن��وب در صورت برابري متنوع محصوالت و ايجاد ارزش  افزوده 
بيشتر ، امكان رشد س��االنه  30 تا 40درصدي محصوالت شيالتي 
وج��ود دارد. اين مقام مس��وول  ادامه داد: تا پاي��ان برنامه ششم 
توس��عه صادرات 450 ميليون دالر محصوالت شيالتي در دستور 
كار ق��رار گرفته كه انتظار مي رود با برنامه ريزي هاي مناس��ب به 
اين ميزان دس��ت يابيم. صالحي توسعه پرورش ماهي در قفس را 
يكي از اهداف بلندمدت سازمان شيالت در جهت توسعه صادرات 
اع��الم كرد و افزود: در برنامه ششم توس��عه توليد 200 هزار تن 
محصوالت شيالتي حاص��ل از پرورش ماهي در قفس ديده شده 

كه انتظار مي رود به اين ميزان دست يابيم. 
عيس��ي  گل شاهي مديركل دفت��ر بهبود  كيفي��ت ، فرآوري  و 
توسعه بازار آبزيان شيالت در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت 
و كش��اورزي ب��ا اشاره ب��ه آخرين وضعيت  ص��ادرات محصوالت 
شيالتي بيان ك��رد: بنابر آمار 7 ماهه گمرك  56 هزار و 500 تن 
ان��واع محصوالت شيالتي با ارزش بالغ بر 184 ميليون دالر صادر 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 17 درصد و 

ارزشي  32 درصد رشد داشته است. وي افزود: بازارهاي  صادراتي 
محصوالتي همچون ق��زل  آال، ماهيان ريز ، ماهيان جنوب و ميگو  
همزمان  با توس��عه  و پرورش در داخل گس��ترده تر شده بطوريكه  
به ارز آوري مناس��بي دس��ت يافته ايم. گل شاهي با اشاره به اينكه  
كشورهاي  آس��ياي  شرقي  و اس��كانديناوي  شيالت  را موتور  پيش  
برن��ده اقتصاد مي دانند ، بيان كرد: اقتصاد اين كشورها  با توس��عه 

تجارت محصوالت شيالتي متكي  بر درآمدهاي غيرنفتي  است. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه عم��ده درآمدهاي  كشور نروژ  
مرب��وط به حوزه شيالت اس��ت، افزود: با توجه به پتانس��يل هاي 
موجود در كشور با الگوبرداري  مناس��ب  و سرمايه گذاري مبني بر 
توسعه محصوالت شيالتي ما نيز مي توانيم  به درآمدهاي غيرنفتي 

قابل توجهي دست يابيم. 
مديركل دفتر بهبود كيفيت، فرآوري و توس��عه  بازار آبزيان در 
بخش ديگر سخنان خود با اشاره به آخرين وضعيت پرورش ماهي 
در قف��س بيان ك��رد: خوشبختانه پرورش ماه��ي در قفس از فاز 
ابتدايي خود عبور كرده به طوري كه در زمينه توليد و كيفيت  به 
موقعيت  مطلوبي دس��ت يافته ايم و هم اكنون در اجراي فاز دوم، 

كميت در كنار كيفيت دنبال مي شود. 
وي ادامه داد: با توجه به تكنولوژي  مناس��ب در زمينه پرورش 
ماهي در قفس و پتانسيل كشور در شمال و جنوب كشور مي توان 

به گسترش توليد  در سال هاي آتي اميدوار بود. 
 گل شاه��ي با اشاره به اينك��ه در گذشته تمامي نهادهاي  پايه 
بدون توجه به توليد داخ��ل از طريق واردات تامين مي شد ، بيان 
ك��رد: در شرايط كنوني  واردكنندگان  با واردات بچه  ماهي  و تخم 
چشم  زده  به دنبال آن هس��تند تا با بومي س��ازي آن در داخل به 
خوداتكايي  دس��ت يابند كه بدين  منظور با همكاري كمباين هاي 
خارجي و ايجاد مزارع كار خود را مبني بر تكثير اين بچه  ماهي ها 
آغاز كردند. ارس��الن  قاسمي  مديرعامل  اتحاديه  تكثير ، پرورش و 
صادرات آبزيان در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و كشاورزي 
با اشاره به اينكه آمارهاي صادراتي 7 ماهه قابل  اتكا نيست، اظهار 
كرد: با توجه به آنكه فصل توليد به پايان نرسيده از اين رو امكان 

پيش بيني  دقيق  ص��ادرات محصوالت شيالتي مبني بر افزايش و 
كاهش وجود ندارد . 

وي اف��زود: با وجود آنكه توليد محصوالت شيالتي تحت تاثير 
عواملي نظير شرايط آب و هوايي و شيوع بيماري  و ديگر مس��ائل 
اس��ت، از اين رو تا پايان سال بايد منتظر ماند و ديد كه وضعيت 

توليد  و صادرات به كدام سمت و سو مي رود. 
قاس��مي  ادامه داد: با وجود بحران منابع آبي به سبب وجود 3 
هزار و 300 كيلومتر نوار ساحلي در شمال  و جنوب كشور  مي توان 
با حداكثر  بهره وري از اين منابع خدادادي  و توسعه صادرات امكان 
جايگزيني  درآم��د حاصل از صادرات محصوالت شيالتي  به جاي 

نفت وجود دارد . 
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي تكثير، پرورش و صادرات آبزيان 
درآمد س��االنه صادرات نفتي را 30 تا 40 ميليارد دالر اعالم كرد 
و اف��زود: با توجه به پتانس��يل هاي موجود در كش��ور در صورت 
برنامه ري��زي و مديري��ت  توليد و صادرات محص��والت شيالتي از 
س��وي مس��ووالن دولتي  اين امكان وجود دارد كه درب  چاه هاي 
نف��ت كشور را ببنديم و تنها به عنوان يك كاالي س��رمايه يي به 
آن نگاه كنيم . وي با اشاره به اينكه مس��ووالن دولتي براي توجيه 
كارهاي خود آمارهايي  مبني بر رشد صادرات محصوالت شيالتي 
در وس��ط س��ال را اعالم مي كنند، گفت: براي مقايسه آمار توليد  
نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها بايد تا پايان سال منتظر ماند 
و ارائه آمارهاي 6 و 7 ماهه جهت قضاوت رشد و كاهش صادرات 

محصوالت شيالتي صحيح نيست . 
قاسمي ادامه داد: با وجود 3 هزار و 300 كيلومتر نوار ساحلي  
در شمال و جنوب كشور به س��بب نب��ود برنامه و مديريت دقيق  
آنچنان  كه بايد و شايد نتوانس��تيم  از اي��ن منابع خدادادي  براي 

توسعه پرورش ماهي در قفس استفاده كنيم. 
وي در خاتم��ه ب��ا بي��ان اينكه اي��ران جزو 5 كش��ور بزرگ 
توليدكننده  قزل آال در دنيا به شمار مي رود، يادآور شد: به س��بب 
ضع��ف  مديريتي مس��ووالن دولتي ب��ا واردات تيال پي��ا ، بازار اين 

محصول در معرض  خطر قرار گرفته  است. 

مولف| ايمره سمان|
مترجم| علي اميري|

ايمره س��مان، لس آنجلس ريوي��و آو بوكز- طي 
دهه گذشت��ه، انرژي مج��ددا ب��ه موضوعي جذاب 
براي پژوهش هاي دانشگاهي تبديل شده است. فهم 
چرايي آن آس��ان اس��ت: بااينكه ممكن است تجربه 
گرمايش جهاني، هنوز در سطح زندگي روزمره دشوار 
باشد )نمونه ي��ي عالي براي آنچه تيموتي مورتون به 
آن »نامكان��ي« ابرابژه ها مي گويد(، ام��ا رويدادهاي 
چشمگير آب وهواي��ي اين روزها چن��ان به وفور رخ 
مي دهن��د كه راندن دغدغه هاي زيس��ت محيطي به 
پس ذهنمان كار ساده يي نيست. و بااينكه نمي توان 
دلي��ل گرماي��ش جهان��ي را تنه��ا به مناب��ع اصلي 
انرژي مان -نفت، زغال س��نگ و گاز طبيعي- محدود 
كرد، اس��تفاده كماكان روبه رشد از اين س��وخت ها 
به نحو قابل مالحظه يي در افزايش س��طوح سياره يي 
دي اكسيد كربن دخيل بوده است. خواندن گزارش ها 
درباره منابع جديد انرژي كه به سرعت آماده استفاده 
مي شون��د، حتي در اياالت متح��ده )لعنت به دولت 
ترامپ!( دلگرم كننده اس��ت. هرچند، ب��ا وجود اين 
نوآوري ها، شكس��تي جمعي در فهم اين نكته وجود 
دارد كه شكل و شخصيت جامعه مدرن تا چه اندازه 
مديون انرژي هايي اس��ت كه سوخت هاي فسيلي در 
اختيارش گذاشته ان��د. پژوهشگراني كه امروزه روي 
انرژي كار مي كنند، صرفا عالقه مند به محكوم كردن 
انرژي هاي كثيف و تمجيد از انواع پاك آن نيس��تند. 
اين كار آس��ان اس��ت. درعوض آنها تمايل دارند تا با 
نقش انرژي در ش��كل دادن به كنش هاي اجتماعي، 
فرهنگ��ي و سياس��ي -تقريبا همه آنه��ا، و داليل و 
پيامدهاي تن��ش و خشونت همواره موجود پيرامون 
اس��تخراج منابع در هر نقطه جه��ان كلنجار بروند. 
اين كار س��خت تر اس��ت، شايد تنها به اين دليل كه 
تاكن��ون، درخصوص رابط��ه ما با ان��رژي، چيزهاي 

بسياري ناگفته و بررسي نشده باقي مانده اند. 
سوخت: يك واژه نامه نظري، اثر مبتكرانه و جذاب 
ك��ارن پينكس براي رشته يي كه به س��رعت درحال 
شناخته شدن با عنوان »علوم انس��اني انرژي« است، 
ره اوردي درخور توجه اس��ت. كتاب سوخت نيروي 
پرش��ور و انتق��ادي اش را از تمايزي كليدي مي گيرد 
ك��ه پينكس هم��ان ابت��دا مطرح مي كن��د: موضوع 
اي��ن كتاب نه انرژي، بلك��ه همان طور كه از عنوانش 
پيداست »سوخت« است. استفاده كمابيش جابه جاي 
اين دو اصطالح )دست كم در زبان انگليسي( رويه يي 
عادي شده است. اما اين تمايز مهم و گوياست. انرژي 
ني��روي الزم براي كاركردن اس��ت. ازس��وي مقابل، 
س��وخت ها ماده خام انرژي اند و اشكال گوناگوني به 
خ��ود مي گيرند، جام��د و گاز، واقع��ي و خيالي. اين 
كتاب واژه نامه كوتاهي اس��ت از تمام انواع س��وخت، 
از نفت خام گرفته تا سنگ جادوي افسانه اي. نيتش 
اين نيست كه در زمانه رويارويي با گرمايش جهاني، 
ازطريق طبقه بندي يا دسته بندي، به جهان سوخت ها 
نظم و يكپارچگي بدهد. درعوض پينكس مي خواهد 
واژه نامه نظ��ري اش خواننده را عمدا گيج و درنتيجه 
درگير نقادي كند. پينكس مي خواهد با روشي شبيه 
به »دايرةالمعارف مشخص چيني« كه خورخه لوئيس 
بورخس توصيف مي كند )و ميشل فوكو در نظم اشيا 
)1966( اشاره مشهوري به آن دارد(، »اس��تبداد امر 
انضمامي« را كه بر رابطه ما با س��وخت سيطره دارد 

سرنگون كند. او مي نويسد: 
شايد اين واژه نامه بتواند تفكر ما درباره س��وخت 
را درهم بريزد، نه براي اينكه از انرژي في نفس��ه شر 
بس��ازد و نه براي س��اختن سلس��له مراتب جديدي 
كه در آن انرژي ه��اي تجديدپذير خاصي جايگزين 
س��وخت هاي فسيلي شوند، ]... [ بلكه درعوض براي 
گشودن راه هاي جديدي براي تعامل با مواد )واقعي 
و خيال��ي( از طريق بيرون كشيدن آنها از روايت )در 
بعض��ي موارد با خشونت( و ق��راردادن آنها در هيات 
يك واژه نامه منحصربه فرد تا درنهايت كاربران بتوانند 

اين مواد را در روايت هايي جديد بگنجانند. 

 س��روكار واژه نامه ها با نحوه اس��تفاده ما از زبان، 
مطلع كردنم��ان از ريشه هاي كهن يا خارجي واژه ها، 
پي گرفت��ن توس��عه تدريج��ي آنها تا زم��ان حال و 
بخشيدن دركي به ما از تس��لط غيرمنتظره يي است 
كه ممكن اس��ت اين واژه هاي خ��اص بر كنش ها و 
احساس��اتمان داشته باشند. با اينكه پينكس برخي 
را ريشه شناس��ي مي كن��د،  آورده  واژه هاي��ي ك��ه 
مدخل ه��اي كت��اب س��وخت غني ت��ر و متنوع تر از 
مدخل هاي مشاب��ه در واژه نامه هاي معمولي اند. اين 
كتاب فهرستي منحصربه فرد از كليدواژه هايي مربوط 
به س��وخت اس��ت كه همزمان به كيمياگري و علم 
و ادبي��ات و تاريخ نيز مي پ��ردازد. براي مثال مدخل 
»زيس��ت توده« به ما م��روري اجمالي از فرايندهايي 
عرضه مي كند كه طي آنها م��اده ارگانيك به اتانول 
تبديل مي شود، و در ادامه درباره توليد مواد منفجره 
توسط س��ايرس اسميت و دارودس��ته اش در جزيره 
اس��رارآميز )1874( نوشت��ه ژول ورن و فرايندهاي 
باس��تاني و قرون وس��طايي گئورگيوس آگريكوال و 
نيكوالس فالمل شرح هايي مي آيد، سپس رابطه بين 
علم س��وخت ها و شخصيت تمثيلي خالصه وار مرور 
شده و درنهايت با بحثي درباره تاكيد فوتوريست هاي 
ايتاليايي بر دزديدن تمام سوخت ها خاتمه مي يابد. 

به نح��و مشابهي مدخل »زغال س��نگ« نيز شرح 
مختص��ري از حيات آشفته اين ماده در انگلس��تان 
عرض��ه مي كن��د و س��پس، ب��راي به دس��ت دادن 
بينش هايي درباره س��وخت موقت بودن زغال سنگ، 
س��راغ شرح هاي شگفت انگي��ز ژرمين��ال )1885( 
اث��ر امي��ل زوال و كين��گ ك��ول )1917( اثر آپتون 
س��ينكلر م��ي رود. در كت��اب زوال، زغ��ال و گوشت 
همچون ماده يي مركب آشك��ار مي شوند؛ نمي توان 
از زغال س��نگ بدون اتمام آن استفاده كرد، درست 
همان ط��ور ك��ه معدنچي ها نمي توانند ب��دون اتمام 
زندگي هايشان كار كنند. پينكس مي نويسد »به نظر 
مي رس��د اضطراب درباره پايان پذيري زغال سنگ با 
پيشرفت و تبديل شدن آن به قدرت توامان اس��ت« 
و هيجان انگي��ز اس��ت انديشيدن ب��ه اينكه چگونه 
با پيدايش نف��ت، گويي اي��ن پايان پذيري فراموش 
شده اس��ت. پينكس، در مدخلش ب��ر آنچه بدل به 
سوخت معرف مدرنيته شد، توضيح مي دهد كه چرا 
روايت كردن نفت ممكن است سخت تر از زغال سنگ 
باشد. او كه در معي��ت ايتالو كالوينو در بزرگراه هاي 
ايتالياي پس��اجنگ رانده اس��ت، مي آموزد كه نفت 
ماده يي فريبنده است -تشخيص آن به مثابه سوخت 
درمقابل انرژي )ذخيره( سخت است، و به همين دليل 
احتمال دارد كه تقريبا از زندگي روزمره ناپديد شود، 

مگر براي كس��اني كه در معرض آس��يب و خطراتي 
هستند كه استخراج و انتقال نفت به وجود مي آورد 
)مثل گروه هاي��ي از بوميان امريك��ا كه زندگي شان 
تحت تاثير خط لوله داكوتا اكسس قرار گرفته است(. 
سوخت مدخل هاي مشابهي درباره دامنه وسيعي 
از س��وخت ها دارد: »كبالت-60«، »بُ��ز« )!(، »نفت 
س��فيد«، »مغناطي��س«، »ميهن پرس��تي«، »پيه«، 
»ني��روي حيات��ي« و »باد« تنها چن��د نمونه اند. در 
مدخ��ل »هوا«، ك��ه به مثاب��ه مقدمه و م��روري بر 
روش شناسي كتاب عمل مي كند، پينكس دعوتمان 
مي كند تا جسته گريخته به اين واژه نامه نوك بزنيم 
و آن را ب��ه هر ترتيبي كه دوس��ت داري��م بخوانيم. 
اي��ن به عقيده من اندكي فريبكارانه اس��ت. كتابي از 
كليدواژه ها -چي��زي مثل فرهنگ س��وختي: 101 
كلمه براي انرژي و محيط زيس��ت ك��ه من همراه با 
جنيفر ونزل و پاتريشيا يگر ويراسته ام- ممكن است 
به خواننده اين امكان را بدهد تا به آن رجوع كرده و 
مدخلي را، به اميد بينش يا خط س��يري درباره يك 
موضوع، مرور كند. اما كتاب سوخت واژه نامه يي است 
كه بهتر اس��ت از اول تا آخر خوانده شود. اگر »هوا« 
خالصه يي از روش كتاب به دس��ت مي دهد، آخرين 
مدخل آن »سيكلون بي« آينده يي را بررسي مي كند 
كه ممكن اس��ت بر اثر رابطه يي متفاوت با س��وخت 
پدي��دار شود. در ميانه مس��ير ما از ال��ف تا ياي آن، 
مجموعه يي از شخصيت ها، نويس��نده ها و متن هايي 
تكرارشون��ده همراهي مان مي كنن��د. پينكس، براي 
كمك به س��اختن روايت هاي جديدي از س��وخت، 

مرتب به آنها رجوع مي كند. 
فهرست شخصيت ها بدون اغراق جورواجور است 
و دامنه وس��يعي دارد. پينك��س، به دنبال نمودهاي 
آينده س��وخت، س��راغ دختر كوك��ي5 )2009( اثر 
پائولو باس��يگوليپي م��ي رود: »مگاُدنت ها«، جانوران 
ماموت شكلي كه با مهندس��ي ژنتيك خلق شده اند 
و در رمان باس��يگوليپي منبع اصلي انرژي هستند، 
مدخ��ل خود را دارد و درس��ت در كن��ار و پيش از 
»متان« ق��رار گرفته اس��ت. اثر آگريك��وال، در باب 

ماهي��ت فلزات )1556(، و س��يلوا )1664( اثر جان 
ايول��ن معيارهاي��ي ب��راي درك جذابي��ت ديرپاي 
فرايندهاي كيمياگرانه ان��د كه فيزيكدان بريتانيايي، 
ارنس��ت رادرفورد )يكي از شخصيت هاي اصلي(، در 
كتاب خود كيمياي جديدتر )1937(، مي كوشد تا با 
نگ��اه خيره مدرن خود آن را از بين ببرد. يكي ديگر 
از شخصيت هاي جذابي كه نامش در سراس��ر كتاب 
ظاه��ر مي شود هنري فورد اس��ت. حض��ور فورد در 
واژه نامه س��وخت ها ممكن است كمي عجيب باشد؛ 
آخر او نه كاشف نفت است، نه راه هاي جديدي براي 
توزيع الكتريسيته ايجاد كرده است. يكي از ايده هاي 
اصلي س��وخت اين اس��ت كه توليد انب��وه اتومبيل 
موجب تغييري پارادايمي در اهميت س��وخت شده 
است، تغييري شبيه به گذار واژه »سوخت« از اجاق 
خانه به دس��ته هاي هيزمي كه براي گرم نگه داشتن 
خان��ه به كار مي رفتند. پينكس تصميمات چندي را 
بازگو مي كند كه فورد درباره س��وخت ماشين هايش 
گرفته است )مثال مدخل »موز« به ما درباره تصميم 
او مبني بر نخريدن كشتزاري در هندوراس مي گويد، 
ازآنجايي ك��ه مناب��ع كاف��ي الكل -يك��ي از پرشمار 
س��وخت هاي بالقوه ي��ي كه ب��راي ماشين ها متصور 
بودند- در امريكا موجود است(. همچنين هرازگاهي 
درب��اره نامه هاي��ي مي شنويم كه ديگ��ران به منظور 
سهيم شدن در اين پروژه به فورد نوشته اند، مخترعي 
ب��ر مزيت هاي نيتروگليس��يرين به عنوان س��وخت 
اصرار م��ي ورزد و ديگري به ف��ورد ضمانت مي دهد 
كه موتوري دايمي درس��ت كرده اس��ت كه مي تواند 
»ماشيني را با قدرت بي نهايت اسب بخار به شعاع 7 

متر جابه جا كند. «
مهم تري��ن شخصيت ه��اي س��وخت ژول ورن و 
شخصيت هاي رمان او، جزيره اس��رارآميز، هس��تند. 
پينك��س متذكر مي ش��ود كه مي توان اي��ن كتاب را 
»تقريبا همچون واژه نامه يي از اشكال س��وخت/انرژي 
خواند«. بس��ياري از مدخل ها مربوط ب��ه ماجراهاي 
اس��ميت و همتايان ف��راري اش در جزي��ره لينكلن، 
مخفي گ��اه كاپيتان نمو، اس��ت. س��اير مدخل ها، در 

گفت وگو با تجربه اسميت از يافتن يا ابداع سوخت هايي 
نوشته شده اند كه او و دوستانش در اواخر قرن 19 به 
آنها عادت كرده بودند و براي بازس��ازي تمدن به آنها 
نياز داشتند. جزيره اس��رارآميز و تعداد زيادي از ساير 
آثار ورن، براي پينكس منطق روش شناختي كتابش 

را فراهم مي كنند. پينكس مي نويسد: 
با اينكه سوخت مي خواهد چيزي بيش از فهرستي 
از اس��امي باشد، بايد اعت��راف كنم كه مضحك بودن 
حذف نك��ردن هيچ چيز با اله��ام از ورن جذابيتي در 
خود دارد. و درحالي كه فهرس��ت ها )با هر ترتيبي( 
ممكن است نشانگر استادي باشند، لحظاتي در آثار 
ورن هست كه عمال درك جهان باثبات و شناختني 

را واژگون مي كند. 
انتظارم اين اس��ت كه برخي اين واژه نامه نظري 
را آزاردهنده بيابن��د و كنجكاو شوند كه چرا بعضي 
از مدخل ه��اي خ��اص آورده شده ان��د و ب��ه بعضي 
نيز اينقدر كوت��اه پرداخته شده اس��ت. براي مثال، 
»كامف��ن« چيز زي��ادي به ما نمي گوي��د )»تركيب 
تربانتين و الكل در قرن 19 براي روشنايي اس��تفاده 
مي شد و ماليات س��نگيني بر آن بس��ته شده بود تا 
كمك��ي براي پرداخت مخارج جن��گ داخلي امريكا 
باشد. اين م��اده كيفيت هاي انفجاري دارد كه آن را 
به منزله سوخت نامطلوب مي كند(. »مكانيزه كردن« 
كه ممكن است فكر كنيم موضوعي مهم است، به يك 
جمله محدود شده، درحالي كه »جام مقدس«، اين 
جام معروف را با چند جمله كوتاه به راديوم و سنگ 
جادو پيوند مي زند. كس��اني كه ازپيش با اس��تدالل 
آلن اس��توكل در كتاب قله بات��اي: انرژي، مذهب و 
پساپايداري )2007( آشنايي ندارند بعيد است چيز 
چنداني از مدخل »روح« دس��تگيرشان شود: زمينه 
عرضه شده اندك است. اما اينها گله هايي كوچك اند. 
پيشنهاد من براي كس��اني كه كتاب سوخت ممكن 
است گاهي عصباني شان كند، اين است كه قدمي به 
عقب برداشته و چيستي اين واژه نامه را به ياد آورند. 
اين اثر هيچ عالقه يي به دايرةالمعارف بودن ندارد كه 
مي��زان مشخصي از جامعيت مي طلبد. فهرس��تي از 
سوخت هاس��ت كه هدفش نظري بودن است كه به 
معناي ابتكار يا حقه بازي نيست، بلكه بررسي جدي 
عم��ق و وس��عت برخوردمان با س��وخت و دشواري 

واقعي ايجاد رابطه يي متفاوت با آن است. 
روايت غالب ما از س��وخت ها روايتي فقير اس��ت. 
مي توان آن را به س��ادگي خالصه كرد: ما مي خواهيم 
»شتاب بزرگ« را حفظ كرده و درعين حال نگراني هاي 
زيس��تي خود را از رهگذر اين تخيل كاهش دهيم كه 
كل اين دم ودستگاه منفعت ساز منابع خور مي تواند به 
همان خوبي با انرژي پنل هاي خورشيدي و مزرعه هاي 
بادي كار كند. اين كتاب كوچك با معرفي روايت هاي 
غيرمنتظره و عجيب در كنار روايت هاي آشناتر، پيوند 
زدن روايت ه��اي ادبي با علمي، و كيمياگري با تمثيل 
و شيوه ه��اي انديشي��دن و صحبت كردن م��ا درباره 
س��وخت را از نو تنظيم مي كند. پينكس از نظريه هاي 
زيس��تي دانشگاهي دوري مي كند. هي��چ اشاره يي به 
پساانسان گرايي يا هستي شناسي هاي اُبژه محور نيست 
و به آنتروپوسين تنها اشاره كوچكي مي شود. به  همين  
ترتيب به ن��درت حرفي از پايداري ي��ا تجديدپذيري، 
به ج��ز بيرون كشي��دن آنها به عن��وان روايت هايي كه 
بايد كنار گذاشته شوند به ميان آمده اس��ت. پينكس 
تصور نمي كند كه نتيجه برخوردي انتقادي با سوخت، 
همان تاكيد تجويزي بر اس��تفاده از انواع بهتر سوخت 
باشد. پينكس مي نويسد »همين كه نويسنده/خواننده 
چنگال هايش را در داس��تاني ف��رو كرد، فرايند تحجر 
)فرايندي هم راستا با شكل گيري سوخت هاي فسيلي 
ني��ز، اما پس از گذشت واحده��اي درك ناپذير زمان( 
ش��روع مي ش��ود. او در پي به چالش كشي��دن همين 
تحجر روايي است، از طريق قانع كردن ما به رهاكردن 
داس��تان هاي واقعي يا تخيلي خوب يا بدي كه عموما 
درباره سوخت براي خودمان تعريف مي كنيم. اگر اين 
كار را نكنيم، چيزهاي زيادي براي ازدست دادن داريم. 
منبع: ترجمان

همزمان با افزايش نگراني ها درباره گرمايش زمين و تغييرات اقليمي، رشته 
جديدي در علوم انساني در حال رشد است: »علوم انساني انرژي«. اين رشته به 

تاثيرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اي مي پردازد كه انرژي ها بر حيات انساني 
گذاشته اند. »سوخت« كتاب جديد كارن پيكس يكي از نوآورانه ترين آثار 

در اين زمينه است، دايره المعارفي عجيب و غريب كه حضور سوخت ها را در 
ادبيات، تاريخ، سياست و حتي افسانه ها كاويده است
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حريري، قرباني ناكامي منطقه اي عربستان
نيكنام ببري   دانشجوي دكتري روابط بين الملل 

مقدمه
اعالم استعفاي ناگهاني سعد حريري نخست وزير 
لبنان در چهارم نوامبر پرسش هاي فراواني را پيش 
روي ناظران منطقه يي از داليل اين اقدام از س��وي 
حري��ري و تاثيرات داخل��ي و منطقه يي آن مطرح 
ساخته است. در تحليل و ارزيابي اقدام حريري بايد 
بي��ش از هر چيز به رقابت ه��اي امنيتي در منطقه 
غرب آس��يا ميان دو قدرت مهم ايران و عربس��تان 

سعودي توجه كرد. 

 شرايط منطقه
روند تحوالت در سه كشور مهم عراق، سوريه و 
يمن، سعودي ها را به شدت مستاصل و نگران ساخته 
است. با وجود س��رمايه گذاري هاي عظيم نظامي و 
مالي از س��وي عربستان در سوريه، گروه هاي تحت 
حمايت اين كش��ور در زمينه منازعه توفيق چندان 
بزرگي در برابر ارتش سوريه به دست نياورده اند. با 
وجود حضور و نفوذ معارضين س��وريه در دو استان 
ادلب در ش��مال س��وريه و درعا در جنوب سوريه، 
انتظار مي رود با تداوم روند پيشروي ارتش سوريه، 
اين مناطق نيز بزودي از كنترل جريان هاي مخالف 

دولت اسد خارج شود. 
هم اكنون گروه هايي همچون النصره، احرارالشام، 
فيل��ق الرحمن كمترين نف��وذ و حضور را در فضاي 
سرزميني سوريه دارند. قدرت گيري روزافزون ارتش 
س��وريه و تثبيت جايگاه دولت اسد، ضربه حيثيتي 
بزرگي به دولت س��عودي بود. مح��ور عربي كه در 
ط��ول بحران به گزينه يي جز حذف اس��د از قدرت 
راضي نمي ش��د؛ بعد از گذشت قريب به هفت سال 
از آغاز بحران، روياي خود را بربادرفته مي بيند. اين 
وضع به ش��كل خاصي در يمن نيز حاكم است. در 

اين كش��ور با وجود حمالت مستمر نظامي از سوي 
سعودي ها، گروه انصاراهلل به مراتب قدرتمندتر شده 
است. نيروهاي انصاراهلل با تشكيل واحدهاي مردمي 
و سازمان دهي هوش��مندانه اين نيروها در نوارهاي 
مرزي، ضربات س��همگيني به دولت عربستان وارد 
ساخته اند. در اخيرترين اين اقدام نيروهاي انصاراهلل 
در اقدام��ي تاثيرگذار، فرودگاه اس��تراتژيك الخالد 
را هدف حمالت موش��كي خود ق��رار دادند. هدف 
قرار گرفتن اي��ن فرودگاه اين پي��ام را به حاكمان 
س��عودي داد ك��ه انص��اراهلل ب��ه ني��روي قدرتمند 
در يم��ن تبديل ش��ده و امكان ح��ذف اين گروه از 
طرق نظامي به امري غيرممكن تبديل ش��ده است. 
بدين رو فرسايشي شدن جنگ يمن، ضعف نيروي 
زميني عربس��تان، افزايش اختالف ها ميان منصور 
هادي و خالد بحاح، رييس جمهوري و نخس��ت وزير 
س��ابق يمن همگي منجر به عدم كاميابي عربستان 

سعودي در بحران يمن شد. 
بدين ترتيب پيروزي جريان مقاومت در س��وريه 
و از س��وي ديگ��ر ناكامي س��عودي ها در يمن و به 
بن بس��ت رس��يدن رويكرد نظامي ش��ان، شاهزاده 
بن س��لمان را به اين تفكر واداش��ته كه ديگر بايد 
سياس��ت مدارا و احتي��اط را در قبال اي��ران كنار 
گذاش��ت و به مقابله آشكار و شديد با اين كشور در 
منطقه پرداخت. بر اين اساس طبيعي است كه گروه 
حزب اهلل به عنوان ش��اخه قدرتمند محور مقاومت 
در كانون دشمني ش��اهزادگان سعودي قرار گيرد. 
از ديد عربس��تان مهم ترين عام��ل پيروزي جريان 
مقاومت در س��وريه، حضور جدي نظامي حزب اهلل 
بود. اي��ن گروه با برخ��ورداري از تجربه جنگ هاي 
نامنظم، نقش��ي تاريخي در حراس��ت از دولت اسد 
در برابر يورش هاي نظامي جريان هاي تكفيري ايفا 
كرد. از همين رو بي جهت نيس��ت كه ثامر السبهان 

وزير مشاور سعودي در امور خليج فارس در توئيتي 
از لزوم تش��كيل ائتالف بين المللي عليه حزب اهلل با 
هدف حفظ و تامين امنيت منطقه سخن گفته بود. 
اين اظهارات به س��رعت با واكنش حس��ن نصراهلل 
دبيركل حزب اهلل لبنان مواجه شد. نصراهلل در پاسخ 
به س��خنان السبهان، مهم ترين مانع در شكل گيري 
امنيت منطقه يي را در حمايت عربستان سعودي از 
جريان ه��اي وهابي و تكفيري اعالم كرد و گفت كه 
تالش ه��اي جامعه جهاني و ق��درت منطقه يي بايد 
معط��وف به قطع حمايت هاي مال��ي و ايدئولوژيك 

عربستان سعودي از تكفيري ها باشد. 
با عطف به اين امر س��عودي ها ب��ه دنبال ديدار 
دكتر علي اكبر واليتي مشاور بين المللي رهبر معظم 
انقالب با س��عد حريري نخس��ت وزير لبنان، وي را 
به رياض فراخواندند. قابل ذكر اس��ت كه در جريان 
مذاك��ره واليتي با حريري، نماينده ايران از پيروزي 
جريان مقاومت صحبت كرده و بر لزوم پايان دادن 
به بحران ه��اي خاورميانه تاكيد كرده بود. بي گمان 
مذاكره در خصوص پيروزي جريان مقاومت از سوي 
نماينده ايران با حريري، بطوري ضمني اين پيام را 
به عربستان مي رس��اند كه گروه تحت حمايت اين 
كشور )جريان المستقبل( با واقعيت تحوالت سوريه 
كنار آمده است. از جمله نشانه بارز اين امر موافقت 
س��عد حريري با اعزام سفير )سعد زخيا( به دمشق 
بود كه س��عودي ها را بس��يار آش��فته ك��رد. از اين 
منظر اس��تعفاي حريري را بايد به عنوان نش��انه يي 
از نارضايتي كاخ آل سعود از حريري در به سرانجام 
رس��اندن ماموريتش )كنت��رل و مقابله با حزب اهلل( 
دانست. به عبارتي حريري به عنوان كارت عربستان 
در لبنان در تامين و حفظ منافع امنيتي عربس��تان 
در لبنان ناكام ماند و اين ناكامي به صورت استعفاي 

ناگهاني خودش را نشان داد. 

با اين حال سران س��عودي در تالش اند حداقل 
در نزد افكار عمومي تصور اينكه حريري تحت فشار 
سعودي ها تن به استعفا داده است، از بين ببرند. در 
همين خصوص ثامر السبهان اعالم كرد كه حريري 
با اختيار خود از قدرت كناره گيري كرده است. اين 
اظهارات در حالي از س��وي الس��بهان اعالم شد كه 
وي طي ماه ه��اي اخير حزب اهلل را به عنوان نيروي 
تروريس��تي در منطقه اعالم كرده بود و از ضرورت 
هماهنگي ميان كشورهاي منطقه با دولت لبنان در 
كنترل اين گروه سخن رانده بود. مشابهت سخنان 
الس��بهان با اظهارات حري��ري در رابطه با حزب اهلل 
و اي��ران گوي��اي همه چيز اس��ت. حري��ري در روز 
اس��تعفايش اظهارات شديداللحني عليه حزب اهلل و 
ايران داشت و همين امر شائبه نقش پرده رياض را 

در تصميم حريري بيشتر كرد. 

 مواضع امريكا و رژيم صهيونيستي
با روي كار آمدن ترامپ بر مسند رياست جمهوري 
امريكا، ش��كل و سمت وس��وي تح��والت خاورميانه و 
روابط قدرت هاي منطقه به كلي دگرگون شد. پيش تر 
در دوران اوباما، عربس��تان س��عودي در موضع تدافعي 
قرار داش��ت. از ديد س��ران وقت امريكا، سياست هاي 
مداخله جويان��ه ري��اض همچ��ون پ��رورش نيروهاي 
تروريس��تي و انجام حمايت هاي مالي، عامل اصلي در 
گسترش آشوب و بي ثباتي هاي سياسي در منطقه بوده 
است. در همين راستا اوباما در نطقي انتقادي، عربستان 
را به رفتارهاي فرقه گرايانه و تجزيه طلبي محكوم كرد. 
اوبام��ا بارها اين پي��ام را به حاكمان س��عودي داد كه 
واشنگتن حامي بي چون وچراي رويكرد هاي منطقه يي 
اين كشور نيست. اين وضعيت با روي كار آمدن ترامپ 
به كلي عوض شد. ترامپ برخالف اوباما، تمركز اصلي 
خود را روي ايران و برجام گذاش��ت و در اين راه دست 

دوستي به سوي دشمنان ايران دراز كرد. سران سعودي 
ش��ادمان از وضعيت پيش آمده به استقبال تيم جديد 
امريكا رفتن��د و با انعقاد قراردادهاي ميلياردي نفتي و 
نظامي، حس��ن نيت و آمادگي خودشان را براي اجراي 
ماموريت هاي امريكا در منطقه اعالم كردند. هم اكنون 
نيز سعودي ها با دلگرمي كاخ سفيد، به زباني تند و تيزتر 
عليه ايران سخن مي گويند. دراين بين اعالم بسته هاي 
جديد تحريمي از سوي كنگره امريكا در ماه اكتبر عليه 
حزب اهلل، س��عودي ها را در تضعيف اين گروه گستاخ تر 
كرده است. همسو با مواضع امريكا و عربستان؛ بنيامين 
نتانياهو نخس��ت وزير اس��راييل در توئيتي اس��تعفاي 
حري��ري را گام��ي در بي��داري جامع��ه جهاني عليه 
رويكرد مداخله جويانه ايران در لبنان و سوريه دانست. 
نخس��ت وزير اسراييل در پس��ت انتقادي اش نسبت به 

تبديل شدن سوريه به لبنان دوم هشدار داد. 
با وج��ود اتح��اد س��ه گانه امريكا، عربس��تان و 
رژيم صهيونيس��تي در دش��مني با حزب اهلل، روند 
تحوالت مويد شكس��ت س��ناريوي رياض در لبنان 
است. عربس��تان سعودي كه ابتدا تصور مي كرد كه 
با اس��تعفاي حريري؛ قادر خواهد بود لبنان را وارد 
يك بحران تمام عيار سياس��ي و به دنبال آن نظامي 
داخل��ي بكن��د و از اين طريق ح��زب اهلل با ورود به 
منازع��ه، اعتبار و محبوبيت مردمي اش را از دس��ت 
بدهد؛ اما در عمل نظاره گر اتحاد بيش��تر دو جريان 

ميشل عون و حزب اهلل شد. 
رييس جمه��ور لبن��ان ب��ا غيرقانون��ي خواندن 
اق��دام حريري، س��عودي ها را ب��ه تجزيه طلبي در 
لبن��ان محكوم كرد. مخالفت ع��ون با اقدام حريري 
و عدم پذيرش اس��تعفايش، س��عودي ها را بار ديگر 
در حصول به اهداف سياس��ي و استراتژيكش��ان در 

منطقه با ناكامي مواجه كرد. 
منبع: شمس

كارشناس��ان اعتقاد دارند اگرچه توافق چند روز 
پيش كش��ورهاي صادركننده نفت بر س��ر كاهش 
توليد در كوتاه مدت باعث افزايش قيمت ها مي شود 
ام��ا در نهايت با تحريك توليد نفت ش��يل موجب 

افزايش عرضه و افت قيمت ها خواهد شد. 
پس از آنكه اعضاي اوپك با كشورهاي غيرعضو 
در زمينه تمديد توافق كاهش دس��ت پيدا كردند، 
قيمت هر بشكه نفت خام روند افزايشي پيدا كرد و 
همين امر تغييرات در چشم انداز آينده بازار از سوي 

تحليلگران را به همراه داشت. 
همان گون��ه كه پيش  بيني مي ش��د ميان اعضاي 
س��ازمان اوپك و كش��ورهاي غيرعضو كه روس��يه 
رهبري آنها را بر عهده داش��ت، توافق ش��د تا براي 
9م��اه ديگر كاهش توليد ادامه يابد. به گفته »خالد 
الفليح« وزير نفت عربس��تان س��عودي قرار بر اين 
ش��د تا اوپك به ميزان 1.2ميليون بش��كه در روز و 
توليدكنن��دگان غيراوپكي هم نزديك به 600 هزار 
بش��كه از توليد خود كم كنند. اين توافق قرار است 
از ابتداي ژانويه تا دسامبر سال 2018 اجرايي شود. 
به نوش��ته خبرگزاري روسي »راشا تودي« وزير 
نفت عربس��تان از تواف��ق و همكاري كش��ورش با 
روسيه ابراز رضايت كرد و از پايبندي كامل 24عضو 

حاضر در اين نشست به توافق سخن گفت. 
پس از ان��دك زماني اين تواف��ق كاهش عرضه 
موجب افزايش سطح قيمت ها شد. تارنماي »فاكس 
بيزينس« در گزارش��ي نوش��ت: از همان بدو اعالم 
توافق توليدكنندگان نف��ت اميدواري براي افزايش 
قيمت نفت خام بيش��تر ش��د. قيمت نفت برنت با 
بيش از يك درصد افزايش بيش��تر از 63 دالر اعالم 

شد. نفت وس��ت تگزاش اينترمديت نيز با كمتر از 
يك درصد افزايش به قيمت 57.80 دالر به فروش 
رفت. نف��ت خام امريكا نيز با 96س��نت افزايش به 

بيش از 58 دالر رسيد. 
به نوش��ته اين گزارش در ابتداي سال 2016 با 
توافق اعض��اي اوپك براي كاهش توليد، بس��ياري 
ترديد داش��تند ك��ه اعضاي اين س��ازمان به توافق 
پايبند باشند. پيش  بيني مي شد اين كشورها توافق 

را به صورت پنهاني نقض كنند. 
به نوش��ته ش��بكه خبري فاكس ني��وز از همان 
زمان اين ترس وجود داش��ت كه باال رفتن قيمت ها 
موجب خواهد شد كه شركت هاي نفت غيرمتعارف 
يا شيل تحريك شوند و توليد خود را افزايش دهند؛ 
پيامد اين اقدام هم ناكام ماندن تالش هاي اوپك به 
شمار مي رفت. همين پيش بيني ها سرمايه گذاران را 

در تمام مدت مردد نگاه داشت. 
»راش��ا تودي« در گزارش خود در زمينه اثرات 
كاهش تولي��د و افزايش قيمت ها در ماه هاي اخير 
نوش��ت: همگام با روند افزاي��ش تدريجي قيمت ها 
پس از تمدي��د توافق در زمينه كاهش)در ماه هاي 
پيش( ش��ركت هاي اس��تخراج نفت غيرمتعارف يا 
ش��يل در اياالت متحده با افزاي��ش ناگهاني توليد 
روبه رو ش��دند.  راشا تودي نوشت اين امر مي تواند 
باعث ش��گفتي بازار نفت ش��ود. پيش از نشس��ت 
خبري اج��الس اخير اوپ��ك، آژان��س بين المللي 
ان��رژي عنوان كرد كه توليد نفت اياالت متحده در 
ماه سپتامبر افزايش داش��ت و به 290هزار بشكه 
باالت��ر از ماه قب��ل از آن و در كل به 9.48ميليون 
بش��كه در روز رس��يد.  بيش��تر تحليل ها نش��ان 

مي دهند، افزايش توليد امريكا به توسعه نفت هاي 
نامتعارف مربوط اس��ت. افزايش قيمت ها به باالتر 
از م��رز 50 دالر دلي��ل عمده اين اتفاق اس��ت. به 
نوش��ته فاكس نيوز برآوردها نش��ان مي دهد كه تا 
پايان س��ال 2017 ظرفيت توليد امريكا به بيشتر 
از 9.9ميليون بش��كه مي رسد و موقعيت مناسبي 
را ب��ه اين كش��ور براي آغاز س��ال جديد مي دهد.  
اوپك و روس��يه به اين نتيجه رسيده اند راهي جز 
كاهش توليد در پيش ندارند تا از كاهش قيمت ها 
جلوگي��ري كنن��د. گرچه اين دو انتظ��ار دارند در 
ميانه هاي س��ال 2018 قيمت نف��ت افزايش پيدا 
كند اما ممكن اس��ت نفت ش��يل برنامه ريزي هاي 
آنها را ناكام بگذارد. با اين حال وزير نفت عربستان 
اعتق��اد دارد، نف��ت ش��يل تواناي��ي چنداني براي 

تاثيرگذاري بر بازار ندارد. 

 تحريك نفت شيل با افزايش قيمت بازار 
بس��ياري از تحليلگران اعتق��اد دارند، ائتالف 
اعضاي اوپك و غيراوپكي در كاهش توليد بدون 
ش��ك قيم��ت را به باالتر از 60 دالر مي رس��اند. 
اين امر باعث تقويت اكتش��اف پروژه هاي ش��يل 

مي شود و اهداف اوپك را تضعيف خواهد كرد. 
دورنماي افزايش شديد توليد نفت غيرمتعارف 
در اياالت متحده ه��م در بازار هنوز وجود دارد. 
با اين وجود »خالد الفليح« وزير نفت عربس��تان 
تاكنون افزايش توليد نفت شيل را مديريت شده 
و متناس��ب دانست و اظهار كرد كه اين روند در 
س��ال 2018 ثابت مي ماند.  تحليلگر راشا تودي 
اعتقاد دارد، ارزيابي س��عودي ها ناشي از ناديده 

گرفت��ن يا كوچك ش��مردن تهديد نفت ش��يل 
امريكاس��ت. افزايش روزانه 290هزار بش��كه يي 
نفت در ماه س��پتامبر كه مع��ادل 3درصد توليد 
امري��كا ب��وده، خطرناك اس��ت. از هم��ان زمان 
مش��خص ش��د كه ش��ركت هاي امريكايي با چه 
سرعتي به رسيدن قيمت هر بشكه نفت خام به 

باالتر از 50 دالر پاسخ مي دهند. 
به گزارش ايرن��ا، تارنماي ش��بكه تلويزيوني 
»بلومب��رگ« ك��ه تمرك��ز ويژه يي ب��ر مباحث 
اقتصادي دارد در گزارش��ي نوشت سازمان اوپك 
هم��ان كاري را انج��ام داده ك��ه آرزوي ب��زرگ 
مال��كان چاه هاي نفت ش��يل ب��ود.  اين گزارش 
توافق روسيه، عربس��تان و توليدكنندگان عمده 
نف��ت را تاريخي دانس��ت و افزود: توافق بر س��ر 
كاهش تولي��د، بودجه مورد نياز ب��راي افزايش 
حف��ر چاه هاي نفت  غيرمتعارف را فراهم مي كند 
و باعث مي ش��ود آنها در يك سال آينده بتوانند 
هزينه هاي بيش��تري را صرف احداث تاسيسات 

جديد و حفر چاه كنند. 
براساس تحليل اين ش��بكه اقتصادي پس از 
افزاي��ش قيمت ها كه به دنبال چند س��ال ركود 
ب��ازار حاصل ش��د، اكنون كارشناس��ان احتمال 
مي دهند، قيمت نفت خام در سال آينده حداقل 
20درصد رش��د مي كند. هنگامي كه قيمت نفت 
خ��ام افزايش پيدا كن��د، توليدكنندگان ش��يل 
به ص��ورت معمولي از ابزاره��اي گوناگوني مالي 
همچون مبادله كااليي يا سوآپ و ديگر گزينه ها 
ب��راي تثبيت قيمت ها اس��تفاده مي كند تا براي 
يك دوره مشخص بتواند به كار خود ادامه دهد.  

»اس��كات هانول��د« از فعاالن ب��ازار مالي انرژي 
اعتقاد دارد: تصميم اوپك به افزايش فعاليت هاي 
اكتشافي كمك مي كند و به توليدكنندگان نفت 
ش��يل اين فرصت را مي دهد تا حجم بيشتري از 

توليد را در دستور كار خود قرار دهد. 
بلومب��رگ تاكي��د دارد به دنب��ال اين تحول 
مه��م س��رمايه گذاران ه��م از توليدكنن��دگان 
ش��يل مي خواهند ك��ه چاه هاي نفت خ��ود را با 
س��رمايه هاي آنها حفر كنند؛ ام��ا انتظار مي رود 
ش��ركت ها بودجه ه��اي م��ورد نياز ب��راي ادامه 
فعالي��ت خود را محافظه كارانه تر در نظر داش��ته 
باش��ند و فعاليت هاي توليدي را براساس قيمت 

50 دالر براي هر بشكه نفت تعيين كنند. 
تحليلگ��ران غرب��ي تاكيد دارند: نفت ش��يل 
تماي��ل و اش��تهاي ش��ديدي را ب��راي افزايش 
توليد دارد. اگر افزاي��ش توليد نفت غيرمتعارف 
امريكا)به پش��توانه توافق اخير اوپك( در س��ال 
بعد هم ادامه داش��ته باشد، تعهدات كشورها به 
يكديگر به تدريج گسسته خواهد شد و آنها اتحاد 
را ناديده خواهند گرفت. اين امر موجب افزايش 

بيشتر عرضه سپس كاهش قيمت خواهد شد. 
بلومب��رگ در ارزيابي آينده بازار انرژي چنين 
آورد: اگرچه ممكن است اين شرايط خوب براي 
س��ال 2018 ش��يرين تر هم ش��ود اما با افزايش 
تولي��د نفت ش��يل، توافق كنوني ميان روس��يه، 
عربس��تان و ديگ��ران تحليل خواه��د رفت. اين 
فرآين��د به معن��اي قيمت هاي بيش��تر نفت در 
كوتاه مدت است اما بايد براي سال 2019 انتظار 

قيمت هاي پايين نفت خام را داشت. 

 قفل حقوقي خزر
چگونه باز مي شود

يكي از پيامدهاي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در 
سطح منطقه، ايجاد اختالف بر سر حاكميت و حضور در 
پهنه آبي درياي خزر و بهره جويي پنج كشور پيراموني از 
منابع آن بود. جمهوري اسالمي ايران براي پايان دادن 
به اين اختالفات راهكارهايي بر اس��اس اصل انصاف در 

قواعد و قوانين بين المللي را جست وجو كرده است. 
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري 
ايرنا، وزير امور خارجه ايران هفته يي كه گذش��ت براي 
ش��ركت در هفتمين نشس��ت وزراي خارجه كشورهاي 
حوزه درياي خزر وارد روس��يه ش��د تا پيش از اجالس 
سران در آستانه پايتخت قزاقس��تان رايزني هاي الزم را 
به انجام رساند. دو روز مذاكرات »محمدجواد ظريف« در 
مسكو به عبارتي جمع بندي ده ها جلسه كارشناسي بود 
كه تاكنون براي تدوين كنوانسيون حقوقي برگزار شد تا 
مواضع و مطالبات پنج كش��ور جمهوري اسالمي ايران، 
روسيه، قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان را 
براي توافق نهايي به هم نزديك سازد. ظريف در گفت وگو 
با خبرنگاران در مسكو از ديدگاه مشترك پنج كشور در 
زمينه ممنوعيت اس��تقرار نيروه��اي نظامي خارجي در 
درياي خزر س��خن گفت و تصريح ك��رد در زمينه هاي 
زيست محيطي نيز توافق هايي بين اين كشورها حاصل 
ش��ده اس��ت. پيش از اين نيز ايران و كش��ورهاي حوزه 
درياي خ��زر در زمينه هاي امنيتي، ترابري، ماهي گيري 
و... موفق ش��ده اند به نقاط مشتركي دست يابند. اين در 
حالي اس��ت كه اصلي ترين اختالفات پس از حدود 25 
س��ال يعني از زمان فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي و 
اضافه شدن سه دولت ديگر به جمع كشورهاي پيراموني 
درياي خزر همچنان پابرجاس��ت و وضعيت حقوقي اين 

پهنه آبي همچنان در وضعيتي مبهم به سر مي برد. 

 اختالفات حقوقي در درياي خزر
ش��راكت و حقوق برابر ايران و همس��ايه ش��مالي در 
دوره پيش از فروپاشي ش��وروي مبنايي براي حضور دو 
كش��ور در درياي خزر محسوب مي ش��د؛ مبنايي كه در 
قرارداده��اي 1921 و نيز 1940تثبيت ش��د و تا ابتداي 
دهه 90 ميالدي دوام يافت. بر اساس بند يازدهم عهدنامه 
مودت ايران و شوروي در سال 1921، توافقات تحميلي 
تركمانچاي )1828 ميالدي( ملغي شد و روس ها تساوي 

حقوق كشتيراني دو كشور را پذيرفتند. 
جمهوري اس��المي ايران پس از فروپاشي شوروي از 
ابتدا بر اداره مش��ترك درياي خزر از س��وي پنج كشور، 
تصميم گيري بر اساس اجماع و ايجاد تساوي در صورت 
تقسيم اين دريا تاكيد داشته است. از منظر سياسي نيز 
تهران خواستار گس��ترش انواع همكاري بين پنج كشور 
پيرامون درياي خزر بوده و مداخله قدرت هاي خارجي در 
اين حوزه را منشا ايجاد چالش هاي گوناگون دانسته است. 
ديدگاه جمهوري اسالمي ايران هر چند در سال هاي 
ابتدايي دهه 90مي��الدي مورد تاييد تلويحي دولت هاي 
يادش��ده به ويژه روس��يه قرار گرفت ام��ا اهميت يافتن 
مناف��ع اقتصادي زيربس��تر دري��اي خزر س��بب ايجاد 
اختالفات متعدد ش��د. به اين ترتيب، كش��ورهاي حوزه 
درياي خزر براي استحصال منابع نفتي زيربستر به سوي 
گفت وگوهاي دوجانبه و سه جانبه گام برداشته و برخالف 
قاع��ده اجماع قراردادهايي را به امضا رس��اندند؛ از جمله 
قرارداد سه جانبه جمهوري آذربايجان، روسيه و قزاقستان 

براي بهره برداري از منابع نفتي درياي خزر. 
با نگاهي به مباحث ص��ورت گرفته در زمينه تدوين 
كنوانس��يون حقوقي درياي خزر مي توان گفت اختالف 
چنداني در زمينه تقس��يم و تعيين تكليف آب هاي اين 
دريا يا به اصطالح بس��تر آن وجود ندارد و شكاف مزمن 
ديدگاه ها در خصوص چگونگي تقس��يم منابع زيربستر 
مانع تدوين كنوانس��يون شده است. يكي از داليل ايجاد 
اختالف حقوقي بين كشورهاي پيرامون ناشي از تعريف 
خ��زر در قالب دريا يا درياچه اس��ت ك��ه هر يك حقوق 
و قواعد خاص خود را دارد. بر اس��اس نقش��ه مورد نظر 
تهران، مساحتي حدود 18درصدي از درياي خزر به ايران 
اختصاص مي يابد. اين در حالي اس��ت كه بر اساس مدل 
مورد نظر برخي كشورها سهم ايران چيزي نزديك به 13 
درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ مساحتي كه به دليل 
عمق زياد و ميزان ناچيز منابع انرژي و دسترسي دشوار به 

آن در عمل منفعتي را نصيب كشورمان نمي كند. 

 ايران و نقشه راه منصفانه 
جمهوري اس��المي ايران با توجه به حقوق و حضور 
تاريخي خود در درياي خ��زر در جريان گفت وگوهاي 
مربوط به تدوين كنوانسيون حقوقي، راهكارهاي مبتني 
بر »اصل انصاف« در حقوق بين الملل را دنبال مي كند. 
بخ��ش مهمي از حوزه خاكي پيرام��ون خزر قرن ها در 
مح��دوده فرهنگ ايراني قرار داش��ته اس��ت. افزون بر 
مالحظات تاريخي و فرهنگي، كش��ورهاي حاشيه خزر 
كمتر واقعيت هاي جغرافيايي خزر همچون فرورفتگي 
و بيرون آمدگي هاي س��احلي، عم��ق درياچه و جريان 
حرك��ت آب، تبع��ات و آلودگي هاي زيس��ت محيطي 
جري��ان آب و... را درنظر گرفته و بخش مهمي از توجه 

خود را به منابع نفتي زيرسطح معطوف داشته اند. 
اين در حالي اس��ت كه ايران هرگون��ه راهكار براي 
رس��يدن توافق نهايي را درگ��رو رعايت اصل انصاف در 
ح��ل و فصل اختالفات مي داند؛ اصلي كه يكي از منابع 
حقوق بين الملل به ش��مار م��ي رود و در متوني چون 
اساس��نامه دي��وان بين المللي دادگس��تري )ماده 38( 
م��ورد تاييد قرار گرفته اس��ت. در زمينه حقوق درياها 
ني��ز اصل انصاف در ماده 59 در مورد منطقه انحصاري 
اقتصادي و در ش��رايط محرز نشدن حقوق و صالحيت 
طرفي��ن دعوا، منبع رفع اختالف ش��ناخته مي ش��ود. 
مش��روط ش��مردن اصل انصاف به تمايل طرفين براي 
مبنا قرار دادن آن، تاكنون س��بب شده تا ظرفيت هاي 
اصل يادشده در جهت رفع اختالفات موجود به تمامي 
مورد اس��تفاده قرار نگيرد. از ديد صاحب نظران، جدا از 
مباحث حقوقي، جايگاه و قدرت منطقه يي و بين المللي 
واحدهاي ملي در پيش��برد ديدگاه دولت ها در مسائلي 
چون تدوين رژيم هاي حقوقي موثر است. بخش زيادي 
از توافقات غيراجماعي درياي خزر در شرايطي به زيان 
ايران رقم خود كه سياست خارجي كشور در سال هاي 
گذشته درگير بحراني ساختگي بود. در وضعيت كنوني 
اما رويكرد تعاملي، تبحر كارگزاران ديپلماتيك و رونق 
روابط دوجانبه با كش��ورهايي چون روسيه و جمهوري 

آذربايجان مي تواند از شدت اختالفات بكاهد. 
در سال هاي گذش��ته ايده هايي چون تاسيس سازمان 
همكاري اقتصادي ميان پنج كشور حوزه درياي خزر مطرح 
ش��د؛ ايده يي كه در صورت تحق��ق مي تواند ضمن پررنگ 
س��اختن منافع حاصل از همكاري هاي اقتصادي و توسعه 
روابط تج��اري و ترانزيتي، موانع پي��ش روي حل و فصل 

منصفانه اختالفات را تا حد قابل توجهي از ميان بردارد. 

گزارش كوتاه

بررسي تبعات تصميم توليدكنندگان نفت

شمشير دو لبه توافق نفتي اوپك
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بورس و فرابورس10
 انتش�ار پرتفوي آبان ماه »وغدير«: شركت 
س��رمايه گذاري غدير صورت وضعي��ت پرتفوي يك 
ماهه منتهي به 30 آبان ماه 96 را حسابرس��ي نشده 
و با س��رمايه مع��ادل 72هزار ميلي��ارد ريال منتشر 
كرد. همچنين، شركت ب��ا انتشار عملكرد يك ماهه 
خ��ود اعالم كرد ط��ي ماه گذشته تعدادي از س��هام 
چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 26 
ميلي��ارد و 517 ميليون ري��ال و مبلغ 26 ميليارد و 
517 ميلي��ون ريال واگذار ك��رد و از اين بابت هيچ 
س��ود يا زياني شناس��ايي نكرد. در سويي ديگر، اين 
شرك��ت طي همي��ن دوره تع��دادي از س��هام چند 
شرك��ت بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل 125 
ميلي��ارد و 499 ميليون ريال خريداري كرد. گفتني 
اس��ت، شركت در ابت��داي دوره مهر ماه 96 تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل 32ه��زار و 254 ميليارد و 118 ميليون ريال 
و ارزش ب��ازار معادل 58هزار و 671 ميليارد و 549 
ميليون ريال در س��بد س��هام خود داشت. عالوه بر 
اين، بهاي تمام شده س��هام بورس��ي اين شركت در 
دوره ي��اد ش��ده معادل 98 ميلي��ارد و 982 ميليون 
ريال افزايش يافت و در پايان دوره به مبلغ 32 هزار 
و 353 ميليارد و 100ميليون ريال رس��يد. در حالي 
كه ارزش بازار آن ني��ز معادل 6هزار و 745 ميليارد 
و 711 ميلي��ون ريال افزاي��ش يافت و در پايان دوره 
معادل 65ه��زار و 417 ميليارد و 260 ميليون ريال 

محاسبه شد. 
 نگاهي بر عملكرد سرمايه گذاري نور كوثر 
ايرانيان: س��رمايه گذاري نور كوثر ايرانيان )صندوق 
بازنشس��تگي كاركن��ان بان��ك ها( ص��ورت وضعيت 
پرتف��وي ي��ك ماهه منته��ي به 30 آبان م��اه 96 را 
حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل 3هزار و 500 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، اين شركت در 
ابت��داي دوره يك ماهه منتهي ب��ه 30 آبان ماه 96 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل 3هزار و 794 ميلي��ارد و 801 ميليون 
ري��ال و ارزش بازار معادل 3ه��زار و 794 ميليارد و 
411 ميليون ريال در س��بد س��هام خود داشت. اين 
در حالي اس��ت كه، بهاي تمام شده س��هام بورس��ي 
اي��ن شركت در ط��ي يك ماه مع��ادل 39 ميليارد و 
273 ميليون ري��ال افزايش يافت و به مبلغ 3هزار و 
834 ميليارد و 74 ميليون ريال رس��يد در حالي كه 
ارزش بازار آن نيز ب��ا افزايش معادل 134 ميليارد و 
455 ميلي��ون ريالي به مبلغ 3ه��زار و 814 ميليارد 
و 866 ميلي��ون ري��ال محاس��به شد. گفتني اس��ت 
اي��ن شركت در م��اه گذشته تعدادي از س��هام چند 
شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 194 ميليارد و 
477 ميلي��ون ريال خريداري كرد و طي همين دوره 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده 155 ميليارد و 204 ميليون ريال و مبلغ 195 
ميليارد و 117 ميليون ريال به فروش رساند و از اين 
باب��ت معادل 39 ميليارد و 913 ميليون ريال س��ود 

شناسايي كرد. 
 كسب س�ود واگذاري »وگستر«: گسترش 
س��رمايه گذاري ايراني��ان صورت وضعي��ت پرتفوي 
ي��ك ماهه منتهي به 30 آبان ماه 96 را حسابرس��ي 
نشده و با س��رمايه معادل 400 ميليارد ريال منتشر 
كرد. همچنين، شركت ب��ا انتشار عملكرد يك ماهه 
خ��ود اعالم كرد ط��ي ماه گذشته تعدادي از س��هام 
چن��د شركت بورس��ي را با بهاي تم��ام شده معادل 
10ميلي��ارد و 349 ميليون ريال و مبلغ 14 ميليارد 
و 869 ميلي��ون ريال واگذار كرد و از اين بابت مبلغ 
چهار ميليارد و 520 ميليون ريال س��ود كسب كرد. 
ع��الوه بر اين شرك��ت طي همي��ن دوره تعدادي از 
س��هام چن��د شركت بورس��ي را با به��اي تمام شده 
مع��ادل 23 ميليارد و 285 ميلي��ون ريال خريداري 
كرد. گفتني اس��ت، شركت در ابتداي دوره مهر ماه 
96 تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي 
تم��ام شده معادل 333 ميليارد و 757 ميليون ريال 
و ارزش ب��ازار معادل 307 ميلي��ارد و 204 ميليون 
ريال در س��بد سهام خود داشت. افزون بر اين، بهاي 
تمام شده سهام بورسي اين شركت در دوره ياد شده 
مع��ادل 12 ميلي��ارد و 936 ميليون ري��ال افزايش 
يافت و در پاي��ان دوره به مبلغ 346 ميليارد و 693 
ميليون ريال رس��يد. در حالي ك��ه ارزش بازار آن با 
كاهش مع��ادل 23 ميليارد و 704 ميليون ريالي در 
پايان دوره معادل 283 ميليارد و 500 ميليون ريال 

محاسبه شد. 
 انتش�ار پرتف�وي ي�ك ماهه »س�يدكو«: 
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان صورت 
وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه 
منته��ي به 30 آبان ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با 
س��رمايه معادل چهار هزار ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچني��ن، شركت با انتش��ار عملكرد يك ماهه خود 
اع��الم كرد طي م��اه گذشته تعدادي از س��هام چند 
شرك��ت بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل 422 
ميليون ريال و مبل��غ 411 ميليون ريال واگذار كرد 
و از اي��ن بابت معادل 11 ميليون ريال زيان كس��ب 
كرد. افزون ب��ر اين شركت طي همين دوره تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل يك ميليون ريال خريداري كرد. گفتني است، 
شركت در ابتداي دوره مهر ماه 96 تعدادي از س��هام 
چند شركت بورس��ي را با بهاي تم��ام شده 3هزار و 
951 ميليارد و 73 ميليون ريال و ارزش بازار معادل 
3هزار و 528 ميليارد و 407 ميليون ريال در س��بد 
سهام خود داشت. اين در حالي است كه، بهاي تمام 
شده س��هام بورس��ي اين شرك��ت در دوره ياد شده 
مع��ادل 421 ميليون ريال كاه��ش يافت و در پايان 
دوره به مبلغ 3ه��زار و 950 ميليارد و 652 ميليون 
ريال رس��يد. در حالي ك��ه ارزش بازار آن معادل 15 
ميلي��ارد و 528 ريال كاهش ياف��ت و مبلغ 3هزار و 

512 ميليارد و 879 ميليون ريال محاسبه شد. 
 سود 70 ريالي »غپينو«: شركت صنعتي پارس 
مينو با سرمايه ثبت شده يك هزار و 260 ميليارد ريال 
اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 6 ماهه منتهي 
به پايان شهريور امسال براي سال مالي منتهي به پايان 
اسفند 96 را منتشر كرد. همچنين، شركت در دوره 6 
ماهه منتهي به پايان شهريور امس��ال به ازاي هر سهم 
70 ريال س��ود خالص شناس��ايي كرد. گفتني اس��ت، 
شركت در دوره 6 ماهه سال مالي قبل به ازاي هر سهم 
69 ريال س��ود محقق كرد كه در مدت مشابه امس��ال 
ي��ك درصد آن را افزايش داد. همچنين اين شركت در 
12 ماهه س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم 245 ريال 
س��ود كنار گذاشت. همچنين، شركت صنعتي پارس 
مينو سود انباشته پايان دوره را در 6 ماهه امسال 455 
ميليارد و 452 ميليون ريال شناسايي كرد كه نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 50 درصد كاهش يافت. 

رويخطشركتها

»تعادل« با نگاهي به آمار معامالت، تاثير ابزار  هاي جديد در بازار سهام را بررسي مي كند

حضور پررنگ حقوقي ها در خريد هاي آبان

براي پرداخت سود سهام عدالت اجازه نمي گيريم

مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس عنوان كرد 

توسعه، تعامل، مذاكره؛ محور فاينكس 2018

افزايش انگيزه توليد پسته و زعفران با كشف قيمت واقعي

رييس س��ازمان خصوصي س��ازي مي گويد اين 
سازمان براي پرداخت س��ود سهام عدالت مربوط 
ب��ه س��ال مال��ي 1395 با ف��رد يا ارگ��ان خاصي 
مذاك��ره نمي كن��د بلكه فق��ط پاره يي از مس��ائل 
اداري مان��ده كه پس از انجامشان، س��ودها واريز 
شود. علي اشرف عبداهلل  پوري حسيني در گفت وگو 
با ايس��نا در پاس��خ به اينكه آيا درباره زمان واريز 
سود سال مالي 1395 سهام عدالت به جمع بندي 

نهايي رس��يده ايد و آيا براي اي��ن موضوع با ارگان 
خاصي در حال مذاكره هس��تيد؟ اظه��ار كرد: ما 
در اي��ن مورد با كس��ي مذاكره نمي كنيم. مس��ير 
پرداخت س��ود ب��ه مشموالن در ح��ال طي شدن 
اس��ت و در زمانش اطالع رساني خواهيم كرد. وي 
ادام��ه داد: ما تالش مي كنيم كه س��ودها را زودتر 
پرداخت كني��م و از همه زم��ان قانوني مان بابت 
پرداخت سود اس��تفاده نكنيم. هدفمان اين است 

ك��ه همانطور ك��ه خرد خ��رد پول ه��ا را دريافت 
مي كنيم آنها را به مشموالن پرداخت كنيم. رييس 
سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد: براي پرداخت 
س��ود قرار نيست از كس��ي اجازه بگيريم. ما قبال 
اجازه ه��ا و مصوبات را گرفته ايم. پاره يي از كارهاي 
اداري مان مانده است. آنها را كه انجام دهيم زمان 
پرداخت س��ود را اعالم مي كنيم. پوري حسيني در 
پاس��خ به اينكه تخمين مي زنيد چه زماني سود به 

حس��اب مشموالن واريز شود گف��ت: در اين مورد 
قولي نمي دهم كه بدقول نشويم. وي در پاس��خ به 
اينكه آيا مبلغ س��ود مشموالني ك��ه يك ميليون 
تومان س��هام عدالت دارند همان حدود 150هزار 
توم��ان خواهد بود، گفت: بله قرار نيس��ت چيزي 
عوض ش��ود مصوبات و نفرات معلوم هس��تند. ما 
قبال اين رقم را حدس مي زديم و االن خوشبختانه 

حدسمان محقق شده است. 

 ريي��س س��تاد برگ��زاري يازدهمي��ن نمايشگاه 
بين المللي ب��ورس، بانك و بيمه )فاينكس 2018(، از 
برگ��زاري اين رويداد مهم اقتص��ادي در فروردين ماه 
سال 97 خبر داد و گفت: فاينكس 2018، بزرگ ترين 
فرصت معرفي نظام متشكل بازار مالي كشور به آحاد 
جامعه اس��ت و ارتقاي جايگاه بازار س��رمايه محصول 
نهايي آن خواهد بود. ياس��ر فالح، مديرعامل شركت 
اطالع رس��اني و خدمات بورس با بيان اين مطلب كه 
يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه، 
بيس��ت و هفتم لغايت 30 فروردين ماه س��ال 97 در 
نمايشگاه بين المللي تهران برگزار خواهد شد، به سنا، 
گفت: اين رويداد اقتص��ادي با حضور شخصيت هاي 
سياسي، مقام هاي اقتصادي، كارشناسان و متخصصين 
افتتاح مي شود. مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: تاكنون مساحتي بالغ بر 32000 مترمربع 
و 10 س��الن به فاينك��س 2018 اختصاص يافته كه 
17000 مترمربع آن فضاي داخلي اس��ت كه نسبت 

به سال گذشته 2000 متر افزايش داشت. 
ريي��س س��تاد برگ��زاري يازدهمي��ن نمايشگاه 

بين المللي ب��ورس، بانك و بيمه با بيان اينكه در دنيا 
دست يابي به آخرين دستاوردها و اطالعات صنايع و 
اصناف به شكل مرسوم از طريق برپايي نمايشگاه هاي 
منظم امكان پذير مي شود و بازارهاي پول و س��رمايه 
نيز از اين قاعده مستثني نيستند، بيان كرد: نمايشگاه 
ب��ورس، بانك و بيمه ب��ه عن��وان بزرگ ترين عرصه 
گردهم ي��ي صنعت مال��ي در خاورميان��ه و از حيث 
وسعت، س��ومين نمايشگاه مالي دنيا است و بهترين 
فرصت اطالع رس��اني گس��ترده در حوزه بازار سرمايه 
محس��وب مي شود. مديرعامل شركت اطالع رساني و 
خدمات بورس، فرهنگ س��ازي عمومي، فراهم كردن 
بس��تر هموارتر همكاري و تعام��ل فعالين بازار پول و 
سرمايه كشور و همچنين افزايش مناسبات اقتصادي 
در قالب شبكه هاي ارتباطي را از اهداف برگزاري اين 
نمايشگاه دانست و يكي از كارويژه هاي اين رويداد مهم 
اقتصادي را »بازتعريف نقش بازار س��رمايه در اقتصاد 
ملي كشور« عنوان ك��رد. وي در تشريح اين رويكرد 
گفت: م��ا در اين دوره تالش مي كني��م براي ارتقاي 
كاركرد برنامه و افزايش بهره مندي مشاركت كننده و 

بازديد كننده، بستري هدفمند و كارآمد جهت تعامل، 
ارتباط و مذاكره در قال��ب شبكه هاي ارتباطي ايجاد 

كنيم. 
مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان 
اينكه فاينك��س يازدهم محلي براي ارائه توانمندي ها 
و دس��تاوردهاي س��ال هاي اخير و همچنين معرفي 
ظرفيت هاي صنع��ت مالي ايران به مخاطبين داخلي 
و خارجي اس��ت، گفت: فراهم كردن زمينه هاي الزم 
ب��راي حضور فع��ال شركت كنندگ��ان و مخاطبين و 
همچنين گسترش تعامالت تجاري ميان آنها اولويت 
اصلي فاينكس 2018 است. ياسر فالح ادامه داد: براي 
دس��تيابي به اهداف فوق، برنامه هاي��ي شامل اجراي 
فض��اي B2B، طراحي كاراف��زار اختصاصي فاينكس 
2018 با كاربرد معامالت تجاري، معرفي ظرفيت هاي 
نامحس��وس بازار س��رمايه ب��ه مخاطبي��ن، آموزش 
روش هاي صحيح س��رمايه گذاري و صيانت از سرمايه 
در محيط كسب و كار، ايجاد فضاي گفت وگو، تعامل 
و همكاري ميان عالقه مندان، دانشجويان، كارشناسان، 
پيشكسوتان و فعالين داخلي و بين المللي بازار سرمايه 

پيش بيني شده است. همچنين به گفته مشاور رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ايجاد فضاي فرهنگي 
و تخصصي مناسب براي بهره برداري جامعه آموزشي 
از بازار س��رمايه كشور در دس��تور كار ستاد برگزاري 
يازدهمين نمايشگ��اه بين المللي بورس، بانك و بيمه 
)فاينك��س 2018( قرار دارد. رييس س��تاد برگزاري 
يازدهمين نمايشگ��اه بين المللي بورس، بانك و بيمه 
ضمن بيان اينكه فاينكس 2018 فصل جديد بازار پول 
و س��رمايه را رقم مي زند، ساير اقدام هاي پيش بيني 
شده در اين نمايشگاه را برشمرد و گفت: سال گذشته 
رس��انه رس��مي نمايشگاه با برند »فاينكس تي وي« 
راه ان��دازي شد و امس��ال نيز از اين ابزار رس��انه يي به 

شكل هدفمندتر بهره برداري مي كنيم. 
مديرعامل شركت اطالع رس��اني و خدمات بورس 
افزود: با هدف تس��هيل فرآين��د برنامه ريزي، كارافزار 
موبايلي ويژه فاينكس 2018 با قابليت معرفي غرفه ها، 
اطالع رساني رويدادها و پخش پادكست »فاينكس تي 
وي« طي برگزاري اين رويداد در دسترس مخاطبين 
قرار مي گيرد.  ياس��ر فالح ضم��ن تاكيد به اهميت و 
نقش اطالع رس��اني در توس��عه بازار س��رمايه گفت: 
اطالع رس��اني يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، 
بانك و بيمه از طريق رس��انه هاي مكتوب )مطبوعات 
و خبرگزاري ها(، رس��انه هاي دي��داري و شنيداري و 
همچنين در فض��اي مجازي انجام مي شود و با توجه 

به تالش بي وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمايه و نقش 
آنها در توسعه اين بازار، براي رفاه اصحاب رسانه طي 
برگزاري اين نمايشگاه غرفه ستاد خبري فعال است. 
مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاري 
سومين رويداد استارت آپ هاي مالي ايران، خاورميانه 
و شمال آفريقا در فاينك��س 2018 خبر داد و گفت: 
معرفي استارت آپ ها به نهادها و سازمان هاي حامي و 
سرمايه گذار و تامين مالي اين پيشروهاي اقتصادي، از 
اهداف برگزاري فين اس��تارز سوم كشور است. رييس 
ستاد برگزاري يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، 
بانك و بيمه، با بيان اينكه برنامه ريزي هاي الزم براي 
فعالي��ت غرفه ك��ودك و نوجوان انج��ام شده، عنوان 
كرد: اين غرفه با هدف ترويج فرهنگ س��رمايه گذاري 
و معرفي بازار س��رمايه به گروه هاي سني مختلف در 

نمايشگاه داير مي شود. 
مديرعام��ل شرك��ت اطالع رس��اني و خدم��ات 
بورس ب��ه ديگر برنامه هاي فاينك��س 2018 اشاره 
ك��رد و گف��ت: بازديد دانشجوي��ان و دانش آموزان، 
تجلي��ل از پيشكس��وتان ب��ازار س��رمايه، برپاي��ي 
كارگاه ها و نشست هاي تخصصي با هدف آموزش و 
فرهنگ سازي، رونمايي از كتاب هاي تخصصي بازار 
سرمايه، اجراي مسابقه جذاب بورس كاپ و تقدير از 
فعاالن برتر بازار سرمايه اهم برنامه هاي اين رويداد 

بزرگ اقتصادي است. 

 در جري��ان معام��الت دومين ماه پاييز امس��ال 
حقيقي ه��ا 49.2درص��د و حقوقي ه��ا 50.8درص��د 
س��هم و حق تقدم در بورس خري��داري كرده اند و در 
مقابل حقيقي ها فروشن��ده 50.4درصد و حقوقي ها 
49.6درصد كل معامالت در بورس بوده اند. به گزارش 
سنا، در جريان معامالت آبان ماه پاييز امسال حقيقي ها 
16هزار و 683ميليارد ريال )49.2درصد( و حقوقي ها 
17ه��زار و 233ميليارد ريال )50.8درصد( س��هم و 
حق تق��دم در بورس خري��داري كرده اند و در مقابل 
حقيقي ها 17هزار و 94ميليارد ريال )59.7درصد( و 
حقوقي ها 16ه��زار و 822ميليارد ريال )49.6درصد( 

سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند. 
همچني��ن در جري��ان معام��الت نخس��تين ماه 
پاييز امس��ال حقيقي ها 16ه��زار و 479ميليارد ريال 
)54.6درصد( و حقوقي ها 13 هزار و 725ميليارد ريال 
)45.4درصد( س��هم و حق تقدم در بورس خريداري 
كرده ان��د و در مقابل حقيقي ها 18هزار و 30 ميليارد 
ريال )59.7درصد( و حقوقي ها 12هزار و 174ميليارد 
ري��ال )40.3درص��د( س��هم و حق تق��دم در بورس 
فروخته اند. در آخرين ماه تابس��تان امسال حقيقي ها 
14هزار و 826ميلي��ارد ريال )44درصد( و حقوقي ها 
18ه��زار و 838ميلي��ارد ري��ال )56درصد( س��هم و 
حق تق��دم در بورس خري��داري كرده اند و در مقابل 
حقيقي ه��ا 14هزار و 530ميليارد ريال )43.2درصد( 
و حقوقي ها 19هزار و 133ميليارد ريال )56.8درصد( 
س��هم و حق تقدم در بورس فروخته اند. در مردادماه 
امس��ال حقيقي ها 17هزار و 872ميليارد ريال )50.2 
درص��د( و حقوقي ها 17ه��زار و 737ميلي��ارد ريال 
)49.8 درصد( س��هم و حق تقدم در بورس خريداري 
كرده اند و در مقابل حقيقي ها 17هزار و 922ميليارد 
ريال )50.3درصد( و حقوقي ها 17هزار و 686ميليارد 
ري��ال )49.7درص��د( س��هم و حق تق��دم در بورس 
فروخته اند. در تيرماه گذشته نيز حقيقي ها 14هزار و 
177ميلي��ارد ريال )46 درصد( و حقوقي ها 16هزار و 
675ميليارد ريال )54 درصد( س��هم و حق تقدم در 
بورس خريداري كرده اند و در مقابل حقيقي ها 13هزار 
و 461ميليارد ريال )43.6درصد( و حقوقي ها 17هزار 
و 391ميليارد ريال )56.4درصد( س��هم و حق تقدم 
در بورس فروخته اند. در خردادماه امس��ال حقيقي ها 
12هزار و 771ميليارد ريال )46.3درصد( و حقوقي ها 
14ه��زار و 783 ميليارد ريال )53.7درصد( س��هم و 
حق تق��دم در بورس خري��داري كرده اند و در مقابل 
حقيقي ه��ا 14هزار و 596ميليارد ري��ال )53درصد( 
و حقوقي ها 12ه��زار و 958ميليارد ريال )47درصد( 
س��هم و حق تقدم در بورس فروخته ان��د. در جريان 
معام��الت ارديبهشت م��اه نيز حقيقي ه��ا 25هزار و 
509ميليارد ريال )52.3درصد( و حقوقي ها 23هزار و 
279 ميليارد ريال )47.7درصد( سهم و حق تقدم در 

بورس خريداري كرده اند و در مقابل حقيقي ها 26هزار 
و 771ميليارد ريال )54.9درصد( و حقوقي ها 22هزار 
و 16ميليارد ريال )45.1درصد( سهم و حق تقدم در 
بورس فروخته اند. در نخستين ماه امسال نيز حقيقي ها 
21ه��زار و 22ميليارد ريال )68.7درصد( و حقوقي ها 
9ه��زار و 569ميلي��ارد ريال )31.3درصد( س��هم و 
حق تق��دم در بورس خري��داري كرده اند و در مقابل 
حقيقي ها 20هزار و 562ميليارد ريال )67.2 درصد( 
و حقوقي ه��ا 10هزار و 28ميليارد ريال )32.8درصد( 
س��هم و حق تقدم در بورس فروخته اند. اين گزارش 
مي افزاي��د: در 8ماه گذشته نيز حقيقي ها 139هزار و 
3385ميليارد ريال )51درصد( و حقوقي ها 131هزار 
و 839ميلي��ارد ريال )49درصد( س��هم و حق تقدم 
در ب��ورس خريداري كرده ان��د و در مقابل حقيقي ها 
142هزار و 968ميليارد ريال )53درصد( و حقوقي ها 
128هزار و 210ميليارد ريال )47درصد( سهم و حق 

تقدم در بورس فروخته اند. 

 بهبود بازار سرمايه با ورود ابزارهاي جديد
از س��ويي س��ياوش صبور كارشناس بازار سرمايه 
عنوان كرد: ابزاره��اي جديد، نظارت دقيق بر ناشران 
و قوانين ساده، بهبود شرايط اوراق بهادار و رونق بازار 
بورس و فرابورس را تضمين مي كند. وي اظهار داشت: 
بازار سرمايه ايران طي س��ال هاي اخير متحول شده 

اس��ت و از يك بازار ت��ك قطبي )بازار بورس( به چند 
وجه��ي تغيير ماهيت داده و ابزاره��اي گوناگون ارائه 
شده در آن نيز به سرعت در حال تغيير و تحول است. 
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به بازار فرابورس 
اي��ران كه شامل چند بازار الف، ب و ج اس��ت، از اين 
ب��ازار به عنوان ب��ازاري نام برد كه ب��ه تنهايي رقيب 
قدري براي بازار بورس در جذب سرمايه در سال هاي 
گذشته بوده است. ضمن اينكه بازارهاي جذاب بورس 
كاال و انرژي نيز در حال رشد و توس��عه هستند. وي 
همچنين از معامالت آتي سكه، اوراق بدهي گوناگون 
اعم از خزانه تا صكوك و مشاركت، تسهيالت مسكن، 
انواع محص��والت پتروشيمي و فل��زي و كشاورزي و 
حت��ي مشتقات نفتي و برق ب��ه صورت معامالت نقد 
و فيوچر به همراه آپشن هاي خريد و فروش به عنوان 
ابزارهاي جديدي نام برد كه بازار سرمايه ايران را بيش 
از پيش متحول كرده اند. اين كارشناس بازار س��رمايه 
ادام��ه داد: كارمزدهاي اخذ شده از معامالت به عنوان 
عمده درآمد شركت هاي بورس، فرابورس، انرژي و كاال 
هس��تند كه هرچه جذابيت سهام و ابزار اين بازارهاي 
بيشت��ر باشد، معامالت بيشت��ر و در نتيجه كارمزد و 
درآمد شركت هاي مذكور افزايش خواهد يافت كه اين 
موضوع خود را در قيمت س��هام اين شركت ها و سود 

خالص نشان خواهد داد. 
به گفته صبور شركت ه��اي بورس و فرابورس كه 

در اوراق بهادار فعال هستند، با يكديگر رقابت نزديكي 
دارند اما طي سال هاي اخير فرابورس از همتاي خود 
سبقت گرفته اس��ت. به گزارش تسنيم وي گفت: به 
عنوان مثال شايد تا چند س��ال پيش، بازار فرابورس 
كوچك و مح��دود بود اما ام��روزه در بيشتر روزهاي 
معامالتي حت��ي ارزش معامالتي باالتر از بورس روي 
تابل��و درج مي كند. اين كارشناس بازار س��رمايه اين 
توجه و جذابيت را در گام نخس��ت ب��ه ابزار متنوع و 
س��هام پذيرش شده در اين بازار نس��بت داد و افزود: 
به عبارتي س��هامي كه در بازار بورس پذيرش شده اند 
عموما شامل شركت هاي بزرگي هستند كه به داليل 
گوناگون از جمله شناوري نامتوازن نسبت به نقدينگي 
بازار، توانايي رشد قيمتي چنداني ندارند. وي ادامه داد: 
اين شناوري ناشي از اعطاي مجوزهاي افزايش سرمايه 
بي رويه طي سال هاي اخير است كه در شرايط كنوني 
رمق رشد قيمتي را از س��هام گرفته و طبيعي اس��ت 
كه توجه س��هامداران خرد به سهام بزرگ با شناوري 

نامتعارف كم خواهد بود. 

 كاهش تمايل سرمايه گذاري
صب��ور تصري��ح ك��رد: نباي��د فراموش ك��رد كه 
وج��ود ابزاري چون حجم مبن��ا مزيد بر علت خواهد 
شد ت��ا دامنه نوس��انات محدود ش��ده و تمايل براي 
سرمايه گذاري در س��هام پذيرش شده در بازار بورس 

كاهش يابد. به گفته صبور، در چنين شرايطي اس��ت 
كه شركت هاي فرابورسي به خصوص در زمان كاهش 
نقدينگ��ي در ب��ازار از توجه��ي دوچن��دان برخوردار 
خواهند ش��د و درآمدزايي شركت بورس افت خواهد 
كرد. ضمن اينكه تمام اي��ن تحوالت در شرايطي رخ 
مي ده��د كه هر دو شركت ب��ورس و فرابورس مدعي 
شده اند كاهش اخير نرخ كارمزدها اثر قابل توجهي بر 
بودجه اين شركت ها نخواهد داشت. وي اذعان داشت: 
فارغ از موضوع كاهش نرخ كارمزدها، تعديالت منفي 
براي بودجه س��ال 97 دو شركت بورس و فرابورس با 
توجه به روند نزولي سود عملياتي اين شركت مختل 
به نظر مي رسد؛ چرا كه سودآوري دو شركت بورس و 
فرابورس در 6 ماهه اول سال 96 نسبت به دو دوره 6 
ماهه سال 95 از افت قابل توجهي برخوردار بوده است 
و اين كاهش براي بورس اوراق بيش از فرابورس است. 
صبور تصريح كرد: اين در حالي اس��ت كه بورس 
ك��اال و بورس ان��رژي روندي با ثب��ات و صعودي در 
درآمدزايي گزارش كرده اند. وي در خصوص نس��بت 
درآم��د و ارزش بازار س��هام شركت ه��اي 4گانه بازار 
س��رمايه عنوان كرد: ارزش ب��ازار 67ميليارد توماني 
بورس انرژي با س��ود عملياتي كمت��ر از يك ميليارد 
توماني و س��ود غيرعملياتي ح��دود 9ميليارد توماني 
6ماهه نخست اندكي سازگار نيست اما مي توان آن را 
به چشم انداز مثبت شركت نسبت داد. وي ادامه داد: 
در سوي ديگر بورس كاال با مجموع درآمد 19 ميليارد 
توماني در 6 ماهه نخس��ت ارزشي بالغ بر 83 ميليارد 
توم��ان در بازار دارد كه كامال منطقي و جذاب به نظر 
مي رسد. وي همچنين در خصوص فرابورس نيز گفت: 
براي فرابورس ارزش گ��ذاري 203ميليارد توماني در 
نتيجه س��ود 13ميليارد توماني در نيمه نخست سال 
برآورد شده اس��ت و اگر اين مقايس��ه ب��ا بازار بورس 
صورت گي��رد، خواهيم ديد به ازاي س��ود كمتر از 6 
ميليارد توماني نيمه نسخت س��ال، ارزش بازار سهام 
شركت بورس بيش از 465ميليارد تومان است كه در 
مقايس��ه با فرابورس و دو بازار ديگر جسورانه به نظر 

مي رسد. 
 اين كارشناس بازار س��رمايه در نهايت اين گونه 
نتيجه گي��ري كرد: آنچه ارزش س��هام شركت هاي 
بورس، فرابورس، كاال و انرژي را مي تواند دستخوش 
تغييرات كند، سياس��ت هاي اي��ن مجموعه ها براي 
اس��تفاده از ابزار و جذب نقدينگي در كنار تسهيل 
شرايط س��رمايه گذاري س��ت. وي ادامه داد: بر اين 
اس��اس به نظر مي رس��د، ب��ورس ك��اال و انرژي به 
ش��رط آموزش بيشتر در اين خصوص، راهي روشن 
و طوالن��ي پيش رو خواهند داش��ت و احتماال ابزار 
جديد، نظارت دقيق بر ناشران و قوانين ساده بتواند 
شراي��ط اوراق بهادار و رونق بازار بورس و فرابورس 

را تضمين كند. 

چهره

چشمانداز

تاالرنقرهاي

گ�روه ب�ورس| در هفت��ه گذشت��ه رويداده��ا و 
اظهارنظره��اي مهم��ي پيرامون بورس ك��االي ايران 
صورت گرفت كه س��اماندهي بازار كشاورزي با توسعه 
نظ��ام انبارداري، نق��ش بورس ك��اال در رونق بخشي 
صناي��ع معدن��ي، بازدهي 20 درص��دي صندوق طال، 
شكس��ته شدن ركورد حج��م معام��الت روزانه ذرت 
قيمت تضميني، اعالم 8 مزيت مهم عرضه كل گندم 
توليدي كشور در بورس كاال و توسعه بخش كشاورزي 
با گواهي س��پرده كااليي از جمل��ه آنها بود. در همين 
رابط��ه، مديرعامل بورس كاالي ايران عنوان كرد: بايد 
براي محصوالت استراتژيكي مانند پسته و زعفران يك 

بازار متمركز كاش��ف قيمت در بازار داخل ايجاد شود 
تا بتوانيم به عنوان يك��ي از توليد كنندگان اصلي اين 
محص��والت در دني��ا، در حوزه كش��ف و اعالم قيمت 
آنها نق��ش موثري داشته باشيم كه اي��ن اتفاق جز از 
مس��ير يك بازار متمركز و مبتني ب��ر عرضه و تقاضا 
مانن��د بورس كاال نمي تواند رخ دهد. حامد س��لطاني 
ن��ژاد گفت: محصوالت��ي مانند پس��ته و زعفران جزو 
محص��والت ارز آور كشور ب��وده و به عنوان يك منبع 
درآمد در بازارهاي جهاني محسوب مي شوند لذا اگر به 
اين بازارها از بعد تقويت توليد نگاه نكرده و محصوالت 
را به مرحله يي نرسانيم كه توليد كننده بتواند از تجارت 

اين محصوالت منتفع شوند، اي��ن امر موجب خواهد 
ش��د تا توليد كننده به مرور توليد اين محصول را كنار 
بگ��ذارد. وي گفت: توليد كننده هاي پس��ته با ورود به 
بورس كاال مي توانند ب��ه صورت شفاف محصول خود 
را بف��روش برس��انند بط��وري كه حت��ي در معامالت 
محصوالت كشاورزي عموما اين محصوالت به صورت 
پيش ف��روش، به فروش مي رس��د ل��ذا وقتي فضايي 
طراحي شود كه عرضه و تقاضا در تعيين قيمت نقش 
آفرين��ي كند مي توانيم مطمئ��ن باشيم كه كشاورز يا 
توليد كننده بتواند محصول خود را با قيمت بهتري كه 

ناشي از عرضه و تقاضا است به فروش برساند. 

  نقش بورس كاال در رونق صنايع معدني
معاون وزير صنعت معدن و تجارت، بورس كاالي 
اي��ران را به عنوان يكي از بخش هاي اثرگذار در رونق 
صنايع معدني و به ويژه صنعت فوالد ايران دانس��ت. 
مهدي كرباس��يان با تاكيد بر اينكه بورس كاال زمينه 
شفافي��ت در معامالت را فراه��م مي كند، گفت: بايد 
دق��ت داشت كه ه��دف از ايج��اد مجموعه يي به نام 
بورس ك��اال كشف قيم��ت كاالها براس��اس رويكرد 
عرضه و تقاضا بوده و هست. اين يكي از كاركردهاي 
بس��يار مهم بورس كاال در بازار س��رمايه اس��ت تا به 
تع��ادل منطقي در مكانيزم عرضه و تقاضا كمك كند 
و ب��ه دنب��ال آن عرضه كننده و تقاضاكنن��ده بتوانند 
بدون مشكل در بخش هاي مختلفي مانند محصوالت 
پتروشيمي، كشاورزي و صنعتي فعاليت كنند. رييس 

هي��ات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن و 
صنايع معدني ايران در مورد مرجعيت قيمتي كاالها 
در بورس كاالي ايران اظهار كرد: ما بايد اين نكته را 
در نظر داشته باشيم كه نبايد به شكل دستوري عمل 
كنيم؛ چراكه اگر هر عملي در حوزه نظارت به شكل 
دستوري باشد، بازار به سمت غيرشفاف بودن خواهد 
رفت. در اين رابطه بورس كاال وظيفه نظارت و تامين 
منافع توليدكننده، عرضه كنن��ده و... را دارد؛ با همه 
اين تفاس��ير اگر نهادهاي مختلف از س��ازوكار بورس 
ك��اال حمايت جدي و عملي داشت��ه باشند، به طوري 
كه محص��والت مختلف با تمركز در بورس كاال مورد 
معامل��ه قرار گيرن��د، تابلوي اين ب��ورس مي تواند به 
مرجعي��ت قيمت��ي كااله��ا در بازاره��اي بين المللي 

تبديل شود. 



 Sat. December  9. 2017  985   شنبه          18 آذر 1396     20  ربيع االول 1439  شماره  
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 پيام مديرعامل سايپا
به مديرعامل ايران خودرو

مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا طي پيامي به 
مديرعام��ل گروه صنعتي ايران خ��ودرو ضمن تبريك 
ميالد با س��عادت پيامبر اك��رم)ص( و امام صادق)ع( از 

همكاري بين اين دو گروه صنعتي استقبال كرد. 
 در بخش��ي از اي��ن پيام آمده اس��ت: ان ش��اءاهلل با 
هم��كاري در بخش ه��اي مختلف ازجمل��ه طراحي و 
توسعه، استفاده از تجارب موجود همچنين همراهي و 
ياري در زمينه رفع نيازهاي مشتريان داخلي و توسعه 
بازارهاي صادراتي بتوانيم روزهاي بهتري براي صنعت 

خودرو داخلي رقم بزنيم. 
متن كامل پيام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا

 به شرح زير است: 
»جناب آقاي مهندس هاشم يكه زارع

مديرعامل محترم گروه صنعتي ايران خودرو
با سالم و احترام؛ 

ضم��ن تبري��ك ميالد با س��عادت پيامب��ر رحمت 
حضرت محمد)ص( و امام جعفر صادق)ع( از مرحمت 
و لطف جنابعالي درخصوص ارسال پيام تبريك انتصاب 
اينجانب كه بسيار دلگرم كننده و موجب خرسندي بنده 
و همكاران گروه خودروسازي سايپا بود، تشكر مي نمايم. 
بي ش��ك همان گونه كه به درستي اشاره فرموديد، 
صنعت خودرو تنها بر دوش س��رمايه هاي انساني فعال 
و خالق اين صنعت مي تواند به تعالي و پيش��رفت قابل 
قبول برسد. ان شاءاهلل با همكاري در بخش هاي مختلف 
ازجمله طراحي و توس��عه، اس��تفاده از تجارب موجود 
همچني��ن همراهي و ي��اري در زمينه رف��ع نيازهاي 
مش��تريان داخلي و توس��عه بازارهاي صادراتي بتوانيم 
روزهاي بهتري براي صنعت خودرو داخلي رقم بزنيم. 

آرزوي سالمتي و توفيق حضرتعالي، مديران بزرگوار 
و پرسنل محترم گروه صنعتي ايران خودرو را از خداوند 

متعال در سايه توجهات حضرت وليعصر)عج( داريم.«

 مفقود ش�دن يك تيم كوهنوردي در اش�ترانكوه؛ 
خرم آباد  مديرعامل جمعيت هالل احمر لرس��تان از مفقود 
ش��دن يك تيم كوهنوردي در اش��ترانكوه خب��ر داد. صارم 
رضايي اظهار كرد:  طبق گزارشات اعالم شده از سوي مركز 
كنت��رل و هماهنگي عمليات جمعيت هالل احمر اس��تان 
ي��ك تيم كوهنوردي كه به قصد صعود به اش��ترانكوه رفته 
بودند؛ در راه به علت بارش برف و كوالك ش��ديد مس��ير را 
گم و ناپديد مي ش��وند كه متاسفانه يك نفر از آنان به علت 
سرمازدگي شديد فوت مي كند. وي با بيان اينكه اين تيم از 
خراسان رضوي به استان آمده بودند، گفت: بالفاصله 4 تيم 
امداد و نجات كوهس��تان به محل اعزام و به دنبال اين افراد 
مي گردند و هنوز اطالعي از ۱۳نفر ديگر در دس��ت نيست. 
مديرعام��ل جمعيت هالل احمر لرس��تان تصريح كرد: كار 
جست وجو و گشت زني توسط نيروهاي امداد و نجات ادامه 

دارد و اطالعات بعدي متعاقبا اعالم خواهد شد. 
 جلسه مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت در 
منطقه مركزي؛ اراك  جلس��ه هيات مديره شركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران با حضور عباسعلي جعفري نسب، 
مديرعامل اين شركت و اعضاي هيات مديره در مركز منطقه 
مركزي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شركت خطوط 
لول��ه و مخابرات نفت ايران،  منطقه مركزي در اين جلس��ه 
كه با حضور مدير منطقه و معاونان و روس��اي مراكز انتقال 
نفت و واحدهاي فني، عملياتي و س��تادي برگزار شد ضمن 
اش��اره به عملكرد اين واحدها، مشكالت و چالش هاي پيش 
روي آنها مورد بررسي قرار گرفت. محمود علي حسيني، مدير 
منطقه مركزي در اين جلس��ه به ارائه گزارش عملكرد اين 
منطقه در سال 96-95 منطقه مركزي پرداخت. عباسعلي 
جعفري نسب ضمن اش��اره به منويات مقام معظم رهبري، 
صرفه جوي��ي حداكثري را به عنوان يكي از اقدامات مهم در 
مناطق ۱2گانه ش��ركت برش��مرد و با مثبت ارزيابي كردن 

عملكرد منطقه مركزي، رهنمودهاي الزم را ارائه كرد. 
 مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي 
مردم�ي منصوب ش�د؛ اصفهان  ش��هردار اصفهان طي 
حكمي مديرعامل سازمان س��رمايه گذاري و مشاركت هاي 
مردمي شهرداري اصفهان را منصوب كرد.  قدرت اهلل نوروزي 
طي حكمي شهرام رييس��ي را به عنوان مديرعامل سازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي منصوب كرد.  شهرام 
رييس��ي داراي دكتراي علوم اقتصادي در گرايش شهري و 
منطقه يي و بخش عمومي از دانش��گاه اصفهان است كه در 
سوابق شغلي خود معاونت اقتصادي اداره كل امور اقتصادي 
و دارايي اس��تان اصفهان و معاونت مطالعات سازماني اداره 
امور شعب بانك ملي ايران اصفهان را به ثبت رسانده است. 

 روزان�ه بيش از 3 ميليون ليتر نفت كوره به نيروگاه 
ارس�ال مي ش�ود؛ س�اري  مدير ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي منطقه س��اري گفت: تامين مناس��ب 
سوخت نيروگاه نكا جزو برنامه هاي جدي اين شركت است و 
طبق برنامه زمان بندي شده، ذخيره سازي شد.   حسينعلي 
طالبي، مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري، تامين مناسب سوخت نيروگاه نكا را جزو برنامه هاي 
جدي اين شركت برش��مرد و بيان كرد: براي ذخيره سازي 
س��وخت قبل از شروع فصل سرما طي هماهنگي هاي انجام 
شده منطقه ساري با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران و نيروگاه ش��هيد س��ليمي نكا، مرداد س��ال جاري از 
طريق حمل ريلي نفت كوره به زمين سوخت نكا تحويل و از 
طريق تانكرهاي حمل در مخازن نيروگاه شهيد سليمي نكا 

ذخيره سازي شد. 
 پي�ام تبري�ك مديرعام�ل محترم ف�والد مباركه؛ 
اصفهان   در آس��تانه ميالد پر نور و رحمت پيامبر مهرباني 
حضرت محمد مصطفي)ص( و فرزند گرامي اش حضرت امام 
جعفر صادق)ع( تالش خردمندانه كاركنان عزيز و ش��ركاي 
گرانقدر فوالد مباركه به كسب عنوان ارزشمند رتبه يازدهم 
س��ازمان هاي دانشي برتر در سطح آسيا و تحقق ركوردهاي 
جديد در توليد فوالد منجر شد. اين توفيقات بزرگ كه حاصل 
همدلي و مشاركت يكايك همكاران است را ارج نهاده و توفيق 

افزون تر براي همه از خداوند متعال خواستارم.  
بهرام سبحاني

ويژه

اخبارشهرستانها

معاون حقوقي وزير ارتباطات:

اشتغال زايي ديجيتال مهم ترين اولويت دولت است
 40 هزار ميليارد تومان سهم اقتصاد كشور در حوزه ديجيتال است

معاون صادرات گروه سايپا خبر داد

توسعه صادرات با طراحي و توليد محصول قابل رقابت

گروه  بنگاه ها    
اقتصاد ايران در ش��رايطي هنوز درحال س��بك 
س��نگين كردن مزاياي اقتصاد دانش بنيان اس��ت 
ك��ه كش��ورهاي توس��عه يافت��ه و درحال توس��عه 
مدت هاست درحال بهره برداري از مزاياي حوزه هاي 
دانش بنيان در بخش ه��اي مختلف اقتصادي خود 
هستند؛ بخشي كه امروز بيشتر از هر حوزه ديگري 
در فرآيند اش��تغال زايي، رش��د اقتص��ادي و نهايتا 

بهبود فضاي كسب وكار تاثيرگذار است. 
در روزه��اي پايان��ي هفته و در ايام��ي كه افكار 
عموم��ي ايراني��ان معط��وف نخس��تين  بارش هاي 
زمستاني و موضوع قدس ش��ريف بود، معاون وزير 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات در مازن��دران اعداد 
و ارق��ام جالب توجهي از س��همي ك��ه دولت براي 
مش��اغل حوزه ديجيتال در نظر گرفته اس��ت، ارائه 
ك��رد كه با اس��تفاده از آن مي توان ن��وري به ابعاد 

مختلف اين نوع مشاغل در كشورمان تاباند. 
مرتضي براري سهم مشاغل ديجيتال در اقتصاد 
كش��ورمان را رقمي حول و ح��وش 40هزارميليارد 
تومان برآورده كرده است. عددي كه نشان مي دهد، 
دولت قص��د دارد بخش قابل توجه��ي از مطالبات 
اش��تغال زايي كش��ور را از طريق مش��اغل آنالين و 

ديجيتال پاسخ دهد. 
 مع��اون حقوق��ي ام��ور دولت و مجل��س وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: ايجاد اش��تغال 
در حوزه  آي س��ي تي به عنوان يك زيرساخت مهم 

جزو اولويت هاي دولت دوازدهم است. 
براري ش��امگاه پنج شنبه در همايش بزرگداشت 
روز مجلس در شهرستان نور افزود: دولت اليحه يي 
ب��ا موضوع پرداخ��ت تس��هيالت در قالب كمك به 
اشتغال با اعتباري حدود 5 هزارميليارد ريال تحت 
عنوان تبصره ۱8 به مجلس ش��وراي اس��المي ارائه 

داده است. 
وي اظه��ار ك��رد: 200هزارميلي��ارد ري��ال نيز 
در قال��ب اش��تغال تس��هيالت روس��تايي در حوزه  

آي سي تي در دولت سياست گذاري شده است. 
مع��اون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: 
هم اكنون منابع بانكي و زيرساخت هاي الزم در اين 
حوزه فراهم است و حدود ۱0درصد جمعيت خالق 
كشور هم براي فعاليت در اين بخش شناسايي شده 

كه از وجود آنها استفاده مي شود. 
ب��راري ب��ا بي��ان اينك��ه در س��ال گذش��ته در 

حوزه فراهم س��ازي زيرس��اخت هاي  آي س��ي تي 
در شهرس��تان ن��ور ح��دود 500 ميلي��ارد ري��ال 
س��رمايه گذاري ش��د، اف��زود ك��ه امس��ال نيز اين 

سرمايه گذاري درحال انجام است. 
اي��ن  نشس��تن  ب��ار  ب��ه  ب��ا  ك��ه  وي گف��ت 
س��رمايه گذاري ها مي ت��وان از طريق گوش��ي هاي 
تلف��ن همراه ب��ه آس��اني ظرفيت ه��ا و جاذبه هاي 
گردشگري منطقه را به مخاطبان به ويژه مسافران 

و گردشگران معرفي كرد. 

 رشد مشاغل آنالين
 معاون حقوقي، امور دولت و مجلس وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات گفت: اقتصاد ديجيتال يا  آي سي تي 
در دنيا به  ش��دت درحال رشد است و اين اقتصاد در 

كشور يك سبد 40هزارميليارد توماني دارد. 
مرتضي براري افزود: يكي از مهم ترين اولويت هاي 
كش��ور رونق اقتصادي يعني خل��ق ثروت حداكثري 
از ظرفيت هاي كش��ور و همواره مورد تاكيد رهبري 

در همه س��ال هاي گذشته بوده و شعار هر سال يك 
دهه گذش��ته نيز توليد و رونق اقتصادي و اش��تغال 

بوده است. 
دغدغ��ه  را  اقتص��ادي  رون��ق  و  اش��تغال  وي 
شهرستان هاي مازندران ازجمله محمودآباد برشمرد 
و افزود: سبدهاي درآمدي استان مازندران كشاورزي، 
طيور،  گردشگري و صنايع مرتبط با درياست و يكي 
از سبدهاي جديد مي تواند حوزه  آي سي تي باشد. 

معاون پارلماني وزير ارتباطات اظهار كرد: اقتصاد 
ديجيتال يا  آي سي تي مبتني بر اقتصاد دانش بنيان 
اس��ت يعني اقتصاد مبتني بر خالقي��ت و نوآوري و 

نيروي انساني است. 
براري ادامه داد: در نس��ل چهارم دانش��گاه ها كه 
ش��امل ن��وآوري، كارآفريني و خالقيت اس��ت پس 
از نس��ل هاي اول و دوم و س��وم ب��ا عناوين آموزش، 
پژوه��ش و فناوري مي توان ب��ا جمعيت 5 ميليوني 
دانش��جو به عنوان سرمايه نظام، خالقيت در اقتصاد 

ايجاد كرد. 

 نقش دانشجويان در مشاغل آنالين
معاون وزير ارتباطات تاكيد كرد: دانش��جو امروز 
ظرفيت نظام اس��ت و بايد تالش كنيم اين ظرفيت 
ب��ه تهديد تبديل نش��ود، ام��روز مهم ترين دغدغه 
اس��تان ها بيكاري قشر دانشجو است پس چگونگي 

خلق اين اقتصاد و سبد سوال است. 
براري افزود:  آي سي تي هم خود، يك ظرفيت و 
زيرساخت و موتور توسعه است و هم با آن مي توان 

اقتصاد گردشگري استان مازندران را ارتقا داد. 
وي گف��ت: با ورود  آي تي به صنعت بانكداري و 
سيس��تم  آي تي  ام به عن��ون نمونه و كار با موبايل 
هزينه ه��ا كاهش ياف��ت، رفاه، به��ره وري، كيفيت 
و تنوع خدم��ات افزايش يافته چون ش��اخص هاي 
توس��عه را افزاي��ش داده ي��ا در صنع��ت حم��ل و 
نق��ل كاه��ش آلودگي، ترافيك، مصرف س��وخت و 
استهالك ماشين را به دنبال داشته و امروزه دولت 

به جد دنبال اين موضوع است. 
وي اف��زود: نخس��تين قانون��ي ك��ه در دول��ت 

يازدهم در مجلس تصويب ش��د، قان��ون مرتبط با 
وزارت ارتباط��ات ب��ود كه يك مصوب��ه چند خطه 
باع��ث ش��د 25هزارميليارد تومان س��رمايه گذاري 
در حوزه زيرس��اخت هاي كش��ور ش��ود كه بيش از 
يك هزارميليارد تومان از آن در استان مازندران در 

اين 4ساله سرمايه گذاري شد. 
معاون پارلماني وزير ارتباطات تصريح كرد: رشد 
۱۳برابري ش��بكه انتقال اس��تان و رشد 20برابري 
پهناي باند از مهم ترين اتفاق��ات در مازندران بوده 
و تا پايان س��ال تمام ش��هرهاي اس��تان به نسل 4 

امكانات ارتباطي تلفن همراه مجهز مي شوند. 
براري با اش��اره به توس��عه ش��بكه فيبر نوري و 
ش��بكه اينترنت به بيش از يك هزار و 800 روس��تا 
در مازندران افزود: با س��رمايه گذاري صورت گرفته 
اس��تان مازندران هم��واره رتبه دوم و س��وم حوزه 

 آي سي تي كشور را دارد. 

 نقش مجلس در ريل گذاري 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه مجل��س نقش اساس��ي در 
ريل گذاري توسعه همه  جانبه كشور را دارد، ادامه داد: 
درخصوص اساسنامه پست نيز اين اجازه را داده است 
كه بخش خصوصي وارد اين حوزه ش��ود، پيش بيني 
ما اين اس��ت كه طي يك س��ال آينده اقتصاد پست 
كشور كه اكنون حدود 750ميليارد تومان است، رشد 

2برابري داشته باشد. 
معاون پارلماني وزير ارتباطات گفت: اين زيرساخت 
يعني س��رمايه گذاري حوزه »آي س��ي تي« مي تواند 

استان را توسعه دهدو منتج به اشتغال شود. 
براري با اش��اره به اينكه امروز خدمات به خصوص 
در بخش ديجيتال يكي از قطب هاي اقتصادي است، 
افزود: اما متاس��فانه كشورمان نس��بت به كشورهاي 
پيشرفته در اين حوزه ۳0درصد كمتر درآمدزايي دارد 

كه  آي سي تي مي تواند آن را رشد دهد. 
وي با بيان اينكه زيرس��اخت هاي الزم در كش��ور 
وج��ود دارد، گفت: آمادگي داري��م خدمات در حوزه 
فن��اوري و ديجيت��ال را توس��عه دهي��م همچنين از 
سرمايه گذاران مي خواهيم در اين بخش سرمايه گذاري 
كنند و در صورت عدم استقبال سرمايه گذاران محلي 
شركت هاي س��رمايه گذار آمادگي ورود به اين حوزه 
را دارن��د.  وي گف��ت: اكنون آمادگ��ي كامل داريم تا 
زيرساخت هاي شهر هوشمند را توسعه دهيم كه فصل 

مشترك ما و مديران شهري است. 

مع��اون ص��ادرات و امور بين الملل گروه س��ايپا 
گفت: برنامه هاي جديد گروه س��ايپا در امر طراحي 
و توليد محصول قابل رقابت، توس��عه صادرات را در 

پيش دارد. 
به گزارش »تعادل« به نقل از سايپانيوز، محسن 
دس��تخوش جوان پ��س از انتخاب س��ايپا به عنوان 
صادركنن��ده نمون��ه در خودرو و قطع��ات يدكي با 
بيان مطلب فوق اظهار كرد: سايپا همچنان پيشتاز 
صادرات خودرو و قطعات يدكي در كش��ور است و 
نمونه ش��دن گروه س��ايپا در صادرات به هيچ  وجه 
اتفاقي نيس��ت. وي گفت: گروه خودروسازي سايپا 
در دو دهه گذش��ته 8 بار صادركنن��ده نمونه ملي 
كش��وري، 2بار صادركننده ممتاز كش��وري و ۳بار 

متوالي صادركننده نمونه استاني شده است. 
مع��اون ص��ادرات و امور بين الملل گروه س��ايپا 
تصريح كرد: برنامه ريزي هاي صادرات از س��ال هاي 
82 و 8۳ آغ��از ش��ده و از س��ال 88 صادرات گروه 
س��ايپا به ثمر نشس��ته و ريل موفقيت در ارس��ال 
محصوالت گروه س��ايپا به بازارهاي جهاني همواره 
ادامه دارد. اگرچه تحريم ها در س��ال هاي گذش��ته 
ب��ر موفقيت هاي صادرات س��ايپا اثراتي داش��ته اما 
ظرفيت هاي صادراتي سايپا كم نشده و صرفا برخي 

مواقع بر نتايج صادراتي تاثيرگذار بوده است. 
جوان درخصوص داليل موفقيت صادرات سايپا 
تاكيد كرد: در وهله اول تعهد و اولويت باال نس��بت 
به امر صادرات در گروه س��ايپا باع��ث موفقيت در 

صادرات شده كه خوشبختانه اين مهم در مديريت 
جديد گروه نيز متبلور است. 

وي ارزش كل ص��ادرات گ��روه س��ايپا از ابت��دا 
تاكن��ون را نزديك به يك ميلي��ارد و 200ميليون 
دالر اعالم كرد و گفت: قريب به 2۳0هزار دس��تگاه 
خودرو ب��ه حدود 40ب��ازار ه��دف صادراتي صادر 
شده اس��ت. جوان با اشاره به تاكيد خاص مهندس 
جهرودي، مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا در 
توس��عه فعاليت ه��اي صادراتي گف��ت: نگاه خاصي 
كه هم اكنون در گروه س��ايپا براي طراحي و توليد 
خودروهاي در سطح جهاني توسط مديرعامل گروه 
ابالغ شده، زمينه ساز افزايش صادرات سايپا خواهد 

بود. 

مازندران  مديرعامل شركت توزيع 
ني��روي ب��رق مازن��دران از رونماي��ي 
دستگاه اكتيو هارمونيك فيلتر مناسب 
براي مصارف تجاري، مسكوني و صنايع 

كوچك در هفته پژوهش خبر داد. 
قاسم شهابي با اش��اره به برگزاري 
جش��نواره پژوه��ش وزارت ني��رو در 
پژوهشگاه نيرو گفت: اين جشنواره با 
مشاركت وزارت نيرو و شركت هاي تابعه به مناسبت هفته پژوهش 
طي روزهاي 27 و 28 آذرماه برگزار خواهد شد.  مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق مازندران افزود: برگزاري جش��نواره پژوهش در 
راس��تاي تجليل از برترين هاي پژوه��ش و فناوري وزارت نيرو به 
ويژه پژوهش��گران و طرح هاي پژوهشي برتر و همچنين برقراري 
پيوند ميان صنعت، دانش��گاه و مراكز پژوهش��ي است.  شهابي با 
اشاره به اينكه شركت توزيع نيروي برق مازندران با برپايي غرفه 
در نمايش��گاه جانبي جشنواره نيز حضور دارد، اضافه كرد: امكان 
نمايش دستاوردها و توانمندي هاي علمي پژوهشگران در جشنواره 
پژوهش مهياس��ت و تجليل از دستاوردهاي پژوهشي و تالش در 
به كارگيري نتايج پژوهش ها سبب تسهيل تجاري سازي ايده ها و 
توليد محصوالت فناورانه خواهد ش��د.  مديرعامل شركت توزيع 
نيروي برق مازندران بيان كرد: محور هاي برگزاري اين جشنواره 
ش��امل، عرضه عملكردهاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانش��گاه ها، 
موسسات پژوهش��ي و دستگاه هاي اجرايي و همچنين تشويق و 
تقدير از پژوهشگران، فناوران، موسسات پژوهشي و دستگاه هاي 
اجراي��ي برتر و ايجاد فضاي تعام��ل و تبادل دانش ميان صنعت، 

دانشگاه و مراكز پژوهشي و موسسات دولتي است. 

 رونمايي از دستگاه اكتيو هارمونيك فيلتر
در هفته پژوهش

ش�ازند   ب��ا اش��اره ب��ه اهمي��ت 
طرح هاي نوآورانه و خالقانه براي بهبود 
شاخص هاي توليد و افزايش بهره وري، 
مديرعامل ش��ركت  ولدخاني  ابراهيم 
پتروشيمي شازند با اعالم توليد گريد 
جدي��د PE100 در واح��د پلي اتيلن 
سنگين اين شركت بيان داشت: »گريد 
پليمري PE100 براي نخستين بار در 
واحد پلي اتيلن سنگين شركت پتروشيمي شازند و با استفاده از 
كاتاليست جديد به توليد رسيده است.« به گزارش روابط عمومي 
و امور بين الملل ش��ركت پتروشيمي شازند، وي خاطرنشان كرد: 
»يكي از مولفه هاي اقتصاد مقاومتي كه شركت پتروشيمي شازند 
به منصه ظهور رساند، توليد محصول PE100 با كاتاليست جديد 
جه��ت جلوگي��ري از واردات اين محصول و خروج ارز از كش��ور 
ب��وده و كاربرد اين محصول براي توليد لوله هاي پلي اتيلن جهت 
آبرس��اني و گازرساني اس��ت.« گريد PE100 با استاندارد باالي 
تحمل فشار از اهميت ويژه يي در صنعت گاز و آب كشور برخوردار 
اس��ت و نسبت به PE80 مقاومت بيشتري در فشارها و دماهاي 
باال از خود نش��ان مي دهد.  اين محصول پتروش��يمي شازند در 
س��طح جهاني قابل رقابت با محصوالت مش��ابه است و توليد آن 
مي تواند به خودكفايي كشور در اين زمينه كمك كند. ولدخاني به 
صادرات محصوالت شركت پتروشيمي شازند به عنوان متنوع ترين 
توليد كننده محصوالت پليمري و شيميايي در كشور و خاورميانه 
اش��اره كرد و گفت: »اين شركت عالوه بر تامين نياز بازار داخلي، 
بيش از ۳00ميليون دالر صادرات به كش��ورهايي چون آس��ياي 

ميانه، هند، آسياي جنوب شرقي، تركيه و اروپا دارد.«

 PE100 توليد گريد جديد 
در شركت پتروشيمي

اصفهان   ش��هردار اصفهان با بيان 
اينكه قانون اساسي مظلوم ترين قانون 
كشور است، گفت: بايد شرايطي ايجاد 
شود كه عالوه بر پاسداري از اين قانون، 
همه كساني كه مكلف به آن هستند، 
آن را رعاي��ت كنند.  به گ��زارش اداره 
ارتباطات رسانه يي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي در جلس��ه بررس��ي 
قانون اساس��ي در گذش��ته، حال و آينده در تاالر صدر دانش��گاه 
اصفهان اظهار كرد: نهضت قانون اساسي گرايي از قرن ۱8 و تحت 
تاثير انقالب كبير فرانسه آغاز شد اما امريكا پيش از آن و در سال 
۱787 ميالدي نخس��تين قانون اساسي را به نام خود ثبت كرده 
بود اگرچه تا به امروز ضميمه هاي زيادي به اين قانون اضافه شده 
است.  وي افزود: قانون اساسي در ايران تحت تاثير مسائل سياسي 
و اجتماعي متعدد و با حضور جمعي از تحصيلكردگان خارج رفته 
و روحانيون تدوين ش��د كه به مسائل قانونگذاري و امور مجلس 

توجه مي كرد لذا نتوانست آزادي خواهان را راضي كند. 
ش��هردار اصفهان يادآور شد: رفتار نامناسب حاكمان با قانون 
اساس��ي اين فرصت را براي مردم ايجاد كرد تا در س��ال ۱۳42 
نهضتي آغاز شود كه در سال ۱۳57 منجر به سقوط رژيم 2500 
ساله شاهنشاهي شد. وي قانون اساسي كشور را  ام القوانين، ميثاق 
ملي و يك سند حقوقي امضا شده به دست مردم دانست و ادامه 
داد: بايد ش��رايطي ايجاد شود كه عالوه بر پاسداري از اين قانون، 
همه كساني كه ملكف به آن هستند، آن را رعايت كنند چراكه در 
حال حاضر قانون اساس��ي مظلوم ترين قانون ايران است كه آمده 
بود قدرت حكومت را تنظيم كند تا به حقوق ملت تعرض نشود.

 قانون اساسي
مظلوم ترين قانون كشور است

الب�رز   اس��تاندار الب��رز در بازديد از 
رون��د تكميل پ��روژه كنارگذرش��مالي 
اس��تان گف��ت: با تكميل اي��ن طرح كه 
نقش بس��زايي در برون رف��ت از ترافيك 
دارد، ك��رج از بن بس��ت ترافيكي خارج 
خواهد شد. به گزارش ايسنا، محمدعلي 
نجفي عصر پنج شنبه در جلسه بررسي 
پيشرفت فيزيكي پروژه كنارگذر شمالي 
استان كه در كارگاه عمراني اين طرح با حضور شهردار كرج و مجريان 
پروژه برگزار شد، گفت: نگاه بزرگ و عميق از سوي شهرداري وجود 
داشته كه براي اجراي چنين پروژه يي در بدو امر 5۱5ميليارد تومان 
س��رمايه گذاري صورت مي گيرد.  وي افزود: با همراهي شوراي شهر 
كرج و تجارب ارزشمند توام با علم و تجربه و عمل از سوي شهردار 
كرج و افق ديد بلند، شاهد توسعه و رونق شهر خواهيم بود.  نجفي 
با بيان اينكه پروژه بايد با س��رعت بيشتري شتاب گيرد، گفت: تمام 
كمك هاي استان به شهرداري براي تكميل طرح هاي توسعه صورت 
مي گي��رد.  وي با تاكيد بر اينكه نگاه هاي سياس��ي و بخش��ي براي 
تكميل اين طرح وجود نداش��ته باشد، تصريح كرد: سازمان برنامه و 
بودجه اس��تان در بودجه سال 97 بودجه مناسبي را براي اين طرح 
ببيند.  استاندار البرز گفت: دولت شرايط مالي سختي را طي مي كند 
و اتفاقات و حوادث اخير قابل درك است؛ با وجود اين نهايت كمك را 
خواهيم داشت. وي بيان كرد: در خصوص رفع معارضان و آزادسازي 
اراضي در مسير با دادستان مذاكراتي شده است.  اين مسوول افزود: 
از طريق اوراق مشاركت و اسناد خزانه در كنار اعتبارات ملي و استاني 
شاهد تكميل آزادراه همت خواهيم بود. وي بيان كرد: اين طرح ملي،   

توانايي گذر از بيش از 20 استان مواصالتي را دارد. 

 پيشرفت ۲۸درصدي پروژه
كنارگذرشمالي البرز
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اقتصاد اجتماعي12
خبرخوش براي سربازان 

داراي مدرك كتابداري
مع��اون تربيت و آموزش ناجا از فراهم ش��دن امكان 
جذب س��ربازاني با مدرك تحصيلي كتابداري در نيروي 
انتظام��ي در آينده نزديك خبر داد. اميرحس��ين ياوري 
با اش��اره به تفاهمنامه اخير ميان نيروي انتظامي با نهاد 
كتابخانه هاي عمومي كش��ور اظهاركرد: يك��ي از موارد 
مطرح ش��ده در اين تفاهمنامه موضوع س��ربازان داراي 
مدرك كارشناس��ي ارشد و دكتري در رشته كتابداري و 

رشته هاي مرتبط با آن بود. 
او ادامه داد: بر اين اس��اس طي هماهنگي هاي انجام 
شده با نهادكتابخانه هاي عمومي كشور سربازاني كه داراي 
مدرك كارشناس��ي ارشد و دكتري در رشته كتابداري يا 
ديگر رشته هاي تابع آن باشند، مي توانند دوران سربازي 
خود را به عنوان كتابدار و مس��وول كتابخانه در رده هاي 
مختل��ف نيروي انتظامي س��پري كنند. مع��اون تربيت 
و آم��وزش ناج��ا درباره اينك��ه آيا ممكن اس��ت به اين 
افراد كس��رخدمت يا معافيت داده ش��ود، به ايسنا گفت: 
كس��رخدمت يا معافيت از س��ربازي ضوابط خود را دارد 
و اين موارد را ش��امل نمي شود اما نيروي انتظامي براي 
اس��تفاده بهينه از توانمندي هاي سربازان اين افراد را در 
رده ه��اي مورد نياز و مرتبط با تخصص خود به كارگيري 
خواهد كرد. به گفته ياوري، سازوكار جذب اين سربازان 

به زودي اعالم و اجرايي خواهد شد. 
ياوري اوايل هفته پيش از هدف گذاري اين نيرو براي 
تروي��ج كتابخواني و احداث كتابخانه در كالنتري ها خبر 
داده بودكه به نظر مي رس��د تصميم اخير نيز در همين 

راستا اتخاذ شده باشد. 

۶۶ هزار و ۳۵۹ نفر؛ آخرين 
آمار تخميني ايدز در كشور

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت با اشاره به اينكه ۶۰ 
درصد مبتاليان به ايدز در ايران شناسايي نشده اند، گفت: 
تخمين زده مي ش��ود ۶۶ هزار و ۳۵۹ نفر در ايران مبتال 

به ايدز هستند. 
پروين افسر كازروني درباره افزايش انتقال ايدز از طريق 
ارتباط جنس��ي گفت: اين مساله كه انتقال ايدز از طريق 
ارتباط جنس��ي رو به افزايش اس��ت به مداخالت جامعي 
برمي گردد كه در ارتباط با بحث پيشگيري از انتقال اعتياد 
تزريقي از س��ال ۸۴ و ۸۵ ش��روع ش��د و به صورت جامع 
در قالب مراكز كاهش آسيب، درمان متادون نگه دارنده و 
توزيع سرنگ در جمعيت معتادان تزريقي به آن پرداخته 
و باعث شد گس��ترش انتقال در اين گروه كنترل شود. او 
ب��ا بيان اينكه در حال حاض��ر ۶۰ درصد افرادي كه مبتال 
هس��تند از وضعيت خود خبر ندارند، به ايلنا گفت: يعني 
فردي بوده كه س��ال ها قبل اعتياد تزريقي داش��ته و بعد 
بهبود پيدا كرده و ديگر اعتياد ندارد، ازدواج كرده و بچه دار 
شده اما نسبت به تست اچ اي وي آگاه نبوده و آن را انجام 
نداده است. آن ۶۰ درصدي كه مبتال هستند و از وضعيت 
خودش��ان آگاه نيستند در اكثر مواقع آلودگي را به همسر 
يا شريك جنسي شان منتقل مي كنند. كازروني با اشاره به 
مواردي كه از نظر انتقال جنسي شناسايي شده اند، گفت: 
از همه زناني كه تشخيص داده شده اند، حدود ۵۰ درصد 
زناني هستند كه همسر فرد مبتال بوده و آنها تحت عنوان 

انتقال جنسي مبتال شده اند. 

در حق سمن ها جفا كرده ايم
مع��اون آم��وزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با انتقاد از نحوه تعامل دولت با سازمان هاي مردم 
نهاد در ايران گفت: ما در حق سمن ها جفا كرده  چون آنها 

را به درستي هدايت نكرده ايم. 
كاوه مدني افزود: واقعيت اين است آنچه امروز در ايران 
در مورد سمن ها ديده مي شود با تعريف استاندارد سمن در 

دنيا فاصله بسياري دارد. 
او با اش��اره به وابس��تگي مالي برخي از س��ازمان هاي 
مردم نهاد به بخش هاي دولتي اظهار كرد: در همه كشورها، 
تشكل ها براي پيشبرد امور مورد نظرشان به دنبال تامين 
بودجه هس��تند اما نحوه تامين آن موضوع بس��يار مهمي 
اس��ت زيرا اگر بخش دولت��ي بخواهد به س��من ها بطور 
مس��تقيم پول تزريق كند، به آنها جفا كرده  است. معاون 
آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست با بيان 
اينكه كمك مالي مس��تقيم بخش هاي دولتي به سمن ها 
در برخ��ي از موارد مي تواند باعث انحراف آنها از وظايف و 
رسالت اصليشان  شود، تاكيد كرد: سازمان هاي مردم نهاد 
بايد ب��ه نحوي بودجه مورد نياز خ��ود را تامين كنند كه 
اس��تقالل آنها از دولت خدش��ه دار نش��ود. دليل اهميت 
استقالل مالي سمن ها، آن است كه بتوانند در موارد الزم، 
بخش هاي دولتي را بازخواست كنند و به چالش بكشند. 

به گفته مدني، در ش��رايط كنوني، برخي س��ازمان هاي 
مردم نه��اد به دليل دريافت بودج��ه از بخش هاي دولتي به 
همكار و دوس��ت آنها تبديل مي شوند و رسالت اصلي خود 
يعني انتقاد را فراموش مي كنند بنابراين در ش��رايط كنوني 
اطمينان دارم كه اسم »سازمان مردم نهاد« برازنده بسياري از 
سمن هاي داخل كشور در حوزه هاي مختلف نيست و يكسان 
كردن  اينگونه سمن ها با سمن هاي واقعي و مستقل عادالنه 
نيس��ت. او در ادامه با تاكيد بر اينكه تش��كل هاي مردم نهاد 
نبايد قائم به شخص باشند، به ايسنا گفت: در سمن ها همواره 
بايد به روي افراد جديد باز و فرصت عضوگيري مستمر وجود 
داشته باش��د همچنين اين گروه ها بايد با آرمان مشخصي 
پيش بروند و عملكرد و آرمانش��ان هم راستا باشد. افزون بر 

اين، شفافيت مالي از الزامات كاري سمن ها است. 
مع��اون آم��وزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت گفت: در ش��رايط كنوني تعدادي از سازمان هاي 
مردم نهاد بس��يار خوب عمل مي كنن��د و ويژگي  مردمي 
بودن خود را حفظ كرده  و توانسته اند در بسياري از اوقات 
تصميم گيرندگان دولتي را به درستي به چالش بكشند و 
آنها را از انجام برخي امور منصرف كنند اما متاسفانه برخي 
از تش��كل ها تنها به دنبال ايجاد هياهو و تنش در جامعه 
هس��تند و خروجي موثري نيز ندارند. الزم است سمن ها 
در اي��ن زمينه خود را تقويت كنند و تحرك را س��رلوحه 
كار خود قرار دهند زيرا فعاليت است كه يك سمن را زنده 
نگه مي دارد. مدني تاكيد ك��رد: اميدوارم معاونت آموزش 
و پژوهش س��ازمان محيط زيس��ت در زمين��ه بازتعريف 
معناي س��من و فعال محيط زيست موفق  عمل كند و با 
برنامه ريزي ها و تغييرات ساختاري كه در معاونت آموزش 
و پژوه��ش صورت مي گيرد، بتوانيم حركت جدي در اين 
زمينه داشته باش��يم. او افزود: معاونت آموزش و پژوهش 
بخش��ي است كه به ازاي هر ريال هزينه مي تواند برداشت 
بس��ياري در عرصه جامعه در ب��ازه كوتاه مدت و درازمدت 
داشته باش��د. اما الزم است بدانيم بهبود وضعيت محيط 
زيس��ت كش��ور نيازمند تقويت دانش مردم، مس��ووالن، 

مديران و فعاالن محيط زيست است. 

اخبار

تامين كاغذ، دغدغه بزرگ ناشران و مديران مطبوعات شده است

بحران كاغذ
ريحانه جاويدي 

نوس��ان هاي موجود در عرص��ه توليد و واردات 
كاغذ هم��واره به صنعت چاپ،  نش��ر و مطبوعات 
ضربه زده اس��ت؛ صنايعي كه همواره در سال هاي 
گذش��ته در مح��اق ب��وده و سياس��ت گذاري هاي 
 دولت هم اوضاع را پيچيده كرده اس��ت. باال رفتن

۲۵ درص��دي قيمت كاغذ از ابتداي س��ال تاكنون 
سبب ش��د تا روزنامه هاي خصوصي كه از حداقل 
امكان��ات و تس��هيالت دولتي برخوردار هس��تند، 
نگران ادامه حيات خود شده و ناشران هم به دليل 
بي ثباتي در قيمت خريد كاغذ، براي قيمت گذاري 
دچار مشكل ش��ده و در بازاري كم فروغ،  متحمل 
ضرر ش��وند. برخي، از سياست هاي غلط در توليد 
و واردات كاغ��ذ و برخي از مافياي احتكار و فروش 
كاغذ س��خن مي گويند كه براي به دس��ت آوردن 
سود بيشتر، با توجه به مافيايي كه در اين صنعت 
راه انداخته و نبض بازار را دس��ت خودشان دارند، 
مطبوعات و انتش��اراتي ها را با بحران كاغذ رو به رو 

كرده اند. 
 اگرچه دول��ت براي جلوگيري از بروز مش��كل 
كمبود كاغذ چند س��الي مي شود كه تعرفه واردات 
اين كاال را تغيير نداده است،  توليدكنندگان داخلي 
اين رويه را زمينه يي براي ورشكس��ته شدن صنعت 
توليد كاغذ در ايران دانسته و معتقدند دولت بايد با 
افزايش تعرفه واردات كاغذ، بازار رقابتي عادالنه يي 
را ميان توليد و واردات برقرار كند اما از طرف ديگر 
فعاالن عرصه چاپ و نش��ر و مطبوعاتي ها معتقدند 
ميزان توليد داخل جوابگوي نيازهايش��ان نيست و 

تعرفه واردات نبايد افزايش پيدا كند.
با اين حال افزايش قيمت كاغذ از ابتداي س��ال 
تاكنون موجي از نگراني و بي ثباتي را در بازار كتاب 
و روزنام��ه ايج��اد كرد كه س��بب ش��ده مطبوعات 
خصوصي با بحران تامين كاغذ مواجه شوند و نگران 
از تعطيلي رسانه خود باشند؛ افزايش قيمتي كه در 
دو هفته گذشته شاهد وضعيت بدتري بوده است. 

مهدي رحمانيان، مديرمس��وول روزنامه شرق 
درباره نوس��انات قيمت كاغذ، ب��ه تعادل مي گويد: 
»در ي��ك ماه اخي��ر كاغذ مورد نيازم��ان را با ۶۰ 
درصد افزايش قيمت تهيه كرديم و به نظر مي رسد 

دول��ت در زمينه ايجاد ثب��ات در قيمت كاغذ، در 
خ��واب غفلت ب��ه س��ر مي ب��رد، واكنش هايي كه 
تاكن��ون در اين زمينه از س��وي مس��ووالن وجود 
داش��ت به نظر نمي رسد كه دردي از مطبوعات را 
دوا كند،  شايد علت آن اين است كه مساله تامين 
كاغ��ذ براي روزنامه ها از نگاه دولتمردان آنقدر هم 

اهميت ندارد.«
حسين عبداللهي،  مديرمس��وول روزنامه آرمان 
ام��روز، از افرادي اس��ت كه معتقد هس��تند ميزان 
تولي��د داخلي كاغ��ذ،  جوابگوي نيازها نيس��ت. او 
درباره اي��ن موضوع مي گويد: »متاس��فانه كارخانه 
توليدكنن��ده كاغذ ما بي��ش از ۱۵ درصد جوابگوي 
نيازها نيس��ت. دولت يا بايد كاغذ با قيمت مناسب 
وارد كن��د يا اينك��ه ظرفيت كارخانه ه��ا را افزايش 
ده��د. زماني كه گفته مي ش��ود انق��الب و نظام ما 
فرهنگي است و ما نسبت به فرهنگ دغدغه داريم، 
بايد بدانيم كه اين فرهنگ تنها از طريق كتابخواني 
و روزنامه خوان��ي ارتق��ا و تقويت مي ش��ود. اگر اين 
راه ها را ببنديم مردم براي مطالعه به سمت اينترنت 

و فضاي مجازي مي روند كه رسمي نيست.«
سوءاستفاده برخي افراد از اين وضعيت نابسامان 
و نگه��داري كاغذ در انبارها با هدف گران فروختن 
و كسب سود بيشتر به نوس��انات دامن مي زند اين 
موضوعي اس��ت كه عبدالله��ي از آن با عنوان نبود 
نظ��ارت نام مي برد و درباره آن مي گويد: »ما داراي 
مديري��ت چندگانه و حتي مديري��ت بي تفاوتي در 
اين موضوعات هستيم. در حال حاضر داخل كشور 
كاغذ وجود دارد ام��ا اين كاغذها انبار و به گونه يي 
احتكار شده اند تا تعرفه باال برود و با قيمت بيشتري 
كاغذ را بفروشند. اما نظارتي براي اين مساله وجود 
ن��دارد. اين احت��كار براي افزاي��ش قيمت در حالي 
اتفاق مي افتد كه تعرفه افزايش پيدا نكرده و دولت 
هم قول داده كه افزايش نداش��ته باشد و هم اينكه 
اين كاغذهاي احتكار ش��ده با تعرفه قبلي به داخل 
كش��ور وارد ش��ده اند. قول دولت براي افزايش پيدا 
نكردن تعرفه به وفاداري دولت نس��بت به حرفش و 
همچنين به تواناي��ي صنعت، معدن و تجارت براي 
ايستادگي در برابر اين مساله و اقدام وزارت اقتصاد 

بستگي دارد.«

 آينده فاجعه آميز چاپ كتاب
بازار نش��ر كت��اب هم از ب��اال و پايين رفتن نرخ 
كاغ��ذ بي نصيب نمانده اس��ت. صنعتي كه به دليل 
پايين بودن س��رانه مطالعه در ايران هيچگاه اوضاع 
خوبي نداشته است و حال بي ثباتي در قيمت تمام 
شده كاغذ هم مزيد بر علت شده ناشران از وضعيت 

حاكم اظهار نارضايتي كنند. 
محمدرض��ا جعفري، مدير »نش��رنو« درباره اين 
وضعيت ب��ه تعادل مي گوي��د: »بي ثباتي در قيمت 
كاغذ سبب ش��ده است كه كتاب هايمان را با ضرر 
بفروش��يم،  امروز ب��راي كتاب ي��ك قيمتي تعيين 
مي كني��م اما هفته بعد نرخ كاغ��ذ باال رفته و براي 
چاپ هم��ان كتاب باي��د هزينه بيش��تري در نظر 
بگيريم در واقع همواره قيمت تمام ش��ده كتابي كه 
ب��ه بازار عرضه مي كنيم، ۲تا۴ه��زار تومان كمتر از 
قيمت كاغذي است كه مي خريم و اين يعني ضرر.«

او اف��زود: »از يك ماه پي��ش تاكنون ۴۰ درصد 
افزايش قيمت براي تهيه كاغذ داش��تيم. كتاب در 
ش��رايط عادي هم دچار بحران است،  اين وضعيت 

نا به س��امان هم مزيد بر علت مي شود. سال هاست 
ب��ا تيراژ زير ۵۰۰ عدد كتاب چاپ مي كنيم،  حاال با 
مشكالت چند ماه اخير كه در زمينه قيمت كاغذ به 
وجود آمده اس��ت به نظر مي رسد بايد از اين تعداد 
ه��م پايين تر بياييم و در نهايت اين وضعيت تبديل 

به يك فاجعه براي آينده كتاب مي شود.«

 تعرفه واردات كاغذ ثابت ماند
در حال��ي كه ناش��ران و مطبوعاتي ها معتقدند 
تولي��د داخل��ي كاغذ پاس��خگوي نيازها نيس��ت، 
براب��ر  ن��ا  ب��ازي  در  معتقدن��د  توليد كنن��دگان 
ب��ا وارد كنن��دگان ق��رار گرفته ان��د با اي��ن حال 
توليدكنن��دگان هم براي اي��ن ادعا داليل خود را 
دارن��د. باال بودن ماليات پرداخت��ي آنها در مقابل 
تعرفه يي كه براي واردات كاغذ در نظر گرفته شده 
باال بوده و سبب مي شود توليد كننده داخلي توان 
رقابت با واردات را نداشته باشد. با اين حال اگرچه 
توليد كنن��دگان كاغذ از وضعي��ت موجود ناراضي 
هس��تند و ناش��ران و مطبوعاتي ها ه��م معقدند 

دولت آنطور كه بايد براي حل اين مش��كل تالش 
نمي كند، در جلس��ه نمايندگان بخش هاي توليد، 
توزي��ع و مصرف كاغ��ذ در وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، موضوع افزايش تعرف��ه گمركي كاغذ 
از دس��تور كار اين وزارتخانه خارج ش��د. محسن 
جوادي، مع��اون امور فرهنگ��ي وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المي درباره تصميماتي براي بازگشت 
ثبات به بازار كاغذ اتخاذ ش��ده است مي گويد: »با 
تصوي��ب ثابت ماندن تعرف��ه واردات كاغذ چاپ و 
تحرير و اعطاي ارز مبادله يي به واردكنندگان اين 
نوع كاغذ ش��رايط باثباتي در بازار كاغذ حكمفرما 
خواهد ش��د. اي��ن تصميم اقدامي هوش��مندانه و 
متناس��ب با ش��رايط فعلي بازار ب��ود. با همكاري 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي دو 
موضوع ثابت ماندن تعرفه پنج درصدي كاغذ چاپ 
و تحرير و اعط��اي ارز مبادله يي به واردكنندگان 
اين نوع كاغذ در جلس��ه به تصويب رسيدند. اين 
دو اقدام شرايط باثباتي را در بازار كاغذ حكمفرما 

خواهد كرد.«

چند ماهي مي شود كه طرح جمع آوري و ساماندهي كودكان 
كار و خيابان اجرايي مي شود اما بهزيستي، پس از يكي دو روز 
نگهداري اين كودكان آنها را تحويل خانواده هايش��ان مي دهد؛ 
خانواده هاي��ي كه به هر دليل، دوباره كودك را به همان چرخه 

قبل برمي گردانند. 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور درباره آخرين 
وضعيت كودكان كار و خيابان كه در طرح اخير س��اماندهي در 
مجتمع ها و مراكز بهزيس��تي، س��اماندهي شدند، گفت: در اين 
طرح در مجموع ۳۶۰ كودك شناس��ايي ش��دند كه برنامه هاي 
مختلفي براي آنها انجام ش��د يا در دست اقدام است. حبيب اهلل 
مس��عودي فريد در پاس��خ به اين س��ئوال كه كودكاني كه در 
طرح اخير س��اماندهي كودكان كار و خيابان جمع آوري شدند، 
در چه وضعيتي هس��تند، افزود: 7۰ درصد كودكان شناس��ايي 
شده در اين طرح، غيرايراني بودند كه امور آنان را با اداره اتباع 

هماهنگي كرديم و به آنها ارجاع داده شدند. 
او اظه��ار ك��رد: تمام اين ك��ودكان، حتي آنهاي��ي كه جزو 
اتب��اع بيگان��ه بودند، پدر و مادر داش��تند و فقط س��ه نفر آنان 
پدر و مادر نداش��تند كه در مراكز شبانه روزي بهزيستي اسكان 
يافتند. وي ادامه داد: در مورد كودكان كار و خيابان غيرايراني، 
والدي��ن همه آنان آمدن��د و كودكان غيرايراني خ��ود را بردند. 
معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور درباره وضعيت 
ك��ودكان ايراني در اين طرح نيز به ايرنا گفت: قرار اس��ت براي 
كودكان ايراني در اين طرح، برنامه هاي توانمندسازي اجرا كنيم 
و سياست ما اين اس��ت كه تا حدامكان از خانواده نيازمند اين 

كودكان، حمايت كنيم اما جايي كه خانواده يا مراقب كودك از 
او سوءاس��تفاده كرده و كودك را استثمار كند، آنجا بطور قطع 
مداخالت خاص خود را براي آنها خواهيم داش��ت. مس��عودي 
فريد تاكيد كرد: سياست اصلي بهزيستي و وزارت رفاه و وزارت 
كش��ور در مورد كودكان كار و خيابان اين اس��ت كه براس��اس 

آيين نامه ساماندهي كودكان خيابان عمل كنيم. 
او يادآور ش��د: مسووليت شوراي عالي كودك برعهده وزارت 
رفاه و محوريت كار با بهزيس��تي اس��ت كه البته دس��تگاه هاي 
ديگر نيز طبق تاكيد برنامه شش��م توسعه بايد همكاري كنند. 
طرح س��اماندهي كودكان كار و خيابان در ماه هاي اخير موجب 
اعتراض بس��ياري از دس��ت اندركاران فعال حوزه كودك ش��د 
چنانكه نشس��ت هاي مختلفي از جمله نشس��ت »س��اماندهي 
ك��ودكان كار و خياب��ان، دس��تگيري ي��ا ج��ذب« ب��ا حضور 
شهيندخت موالوردي دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق 

شهروندي برگزار شد. 

آخرين وضعيت كودكان كار در طرح ساماندهي
محتواي كتب درس��ي پاس��خگوي نيازهاي جامعه نيس��ت. 
دانش آم��وزان جلو مي روند و كتاب هاي درس��ي عقب مانده اند. 
كش��ور نيازهاي جديدي دارد و آنچه در مدرس��ه آموزش داده 
مي شود، به قول وزير آموزش و پرورش با آنچه در جامعه وجود 
دارد، متفاوت است و مسيري كه آموزش و پرورش طي مي كند 

به مقصد نمي رسد. 
وزي��ر آموزش و پرورش حاال با اش��اره به اش��كاالت موجود 
در كتاب هاي درس��ي، انجام اصالحات در اين زمينه را نيازمند 
زماني حدود ۲.۵ س��اله دانس��ته اس��ت. محمد بطحايي درباره 
محتواي كتاب هاي درس��ي و همچنين سند ۲۰۳۰ اظهار كرد: 
كتاب هاي درس��ي ما ارتباطي با س��ند ۲۰۳۰ ندارند. در مورد 
اش��كاالت برنامه هاي درسي در سازمان پژوهش كه متولي اين 
كتاب هاس��ت، اقدامات جدي شروع شده است. وجود مشكالت 

و موانع موجود در كتاب هاي درسي نيازمند اصالحاتي است. 
او ادامه داد: در واقع بر اساس انتظاراتي كه رييس جمهور از 
حوزه برنامه هاي درسي دارد، تالش داريم تا بتوانيم انتظارات را 
برآورده كنيم. در اين راس��تا بايد توجه داشت كه اعمال اصالح 
در كتاب هاي درس��ي زمان بسياري را مي برد و ما هر زماني كه 
بخواهي��م كتاب هاي درس��ي را اصالح كني��م، زماني در حدود 
دو س��ال و نيم نيازمند اس��ت. روند اين كار كند است، اما اين 
كار را آغ��از كردي��م.  وزير آموزش و پ��رورش همچنين گفت: 
برنامه جامع نيروي انس��اني كش��ور آماده ش��ده است و بزودي 
ارائه خواهد شد. با وجود چالش نيروي انساني كه با آن رو به رو 
هس��تيم، برنامه هايي براي جبران اين كمبود در دس��ت اقدام 

داري��م كه ما را از نگراني بيرون مي آورد. وي ادامه داد: آموزش 
و پرورش وظيفه دارد براي سال هاي تحصيلي آينده آموزگاران 
خ��ود را در زمينه ه��اي گوناگون فراهم و آم��اده كند. بطحايي 
در مورد خريد خدمات آموزش��ي اظهار كرد: خريد خدمات به 
غير از مناطقي كه امكان تاس��يس مدارس نداش��تيم در ديگر 
مدارس و فعاليت هاي آموزش��ي ممنوع است. با اين حال خريد 
خدمت در س��ال آينده جز حوزه آم��وزش، در ديگر زمينه ها با 
ش��تاب بيش��تري انجام خواهد گرفت. وزي��ر آموزش و پرورش 
افزود: از حيث اعتبارات در زمنيه خريد اين خدمات، در بودجه 
سال ۱۳۹7 اعتبارات مناسبي به آن اختصاص داده خواهد شد. 
همچنين اين اعتبارات خدماتي براي اردوگاه ها، آزمايش��گاه ها، 

پژوهش سراها و بخش هاي ادراي هزينه خواهد شد. 
بطحايي توضيح داد: من در مورد نحوه فراهم كردن معيشت 
آموزگاران صحبتي نمي كنم؛ چراكه مورد اعتراض همكاران من 

قرار مي گيرد. 

محتواي كتاب هاي درسي، نيازمند اصالح

وقوع زلزله كرمانشاه و حضور چشمگير سازمان هاي مردم 
نهاد براي امدادرس��اني و كمك به زلزله زدگان در كنار تالش 
م��ردم براي كم��ك در اين حادثه عالوه بر اينكه باعث ش��د، 
كمبودهاي س��ازمان هاي امدادگر پوشش داده شود از طرفي 
باعث س��ردرگمي و به هم ريختگي در امداد ش��د. در صورت 
هماهنگي بين سازمان هاي مردم نهاد عالوه بر اينكه كمك هاي 
مردمي به درس��تي هدايت مي شد ان جي او ها هم در راستاي 

يك مسير و بدون دوباره كاري فعاليت مي كردند. 
سرپرست امور سازمان هاي مردم نهاد وزارت كشور از ايجاد 
۳۱شبكه هماهنگي»تشكل هاي مردم نهاد در مديريت بحران« 
در ۳۱ استان كشور خبر داد و گفت: دليل توجه تاسيس نهاد 
جدي��دي با اين عنوان، آن اس��ت كه ضمن جلب مش��اركت، 
آموزش و توانمند س��ازي سازمان هاي مردم نهاد، هدايت براي 
مشاركت اين سازمان ها در مديريت بحران براساس برنامه هاي 
عملياتي و به صورت تخصصي و هدفمند مد نظر قرار گيرد. 

از س��وي ديگر اين شبكه ها بتواند بدون وابستگي به بخش 

دولتي به صورت مستقل در بلندمدت به ايفاي نقش بپردازد. 
رض��ا مل��ك زاده با بيان اينك��ه س��ازمان هاي مردم نهاد به 
عنوان نهاد مدني در پاسخ به مسائل جامعه شكل مي گيرند و 
موضوعاتي كه اين س��ازمان ها براي فعاليت انتخاب مي كنند، 
مي توان��د برآين��د مطالب��ات اجتماع��ي همچنين مس��ائل و 
مشكالت شايع در جامعه باشد، گفت: درحال حاضر بيشترين 
فراواني س��ازمان هاي مردم نهاد در موضوعات اجتماعي است 
كه در دو محور كلي ش��امل پيشگيري و مقابله با آسيب هاي 
اجتماعي و ارتقاي مهارت هاي اجتماعي متمركز هستند. بعد 
از آن نيز موسس��ات خيريه و حمايتي داراي بيشترين فراواني 
بوده و س��ازمان هاي حفاظت از محيط زيس��ت نيز در جايگاه 

بعدي قرار دارند. 
به گفته او، درحال حاضر حدود ۱۰هزار سازمان مردم نهاد 
زير نظر وزارت كش��ور وجود دارد كه با ورود اطالعات تمامي 
س��ازمان هاي مردم نهاد در سامانه جامع بانك اطالعاتي تا ماه 

آينده تعداد دقيق آنها مشخص مي شود. 

 فعال شدن سازمان هاي مردم نهاد در اقصي نقاط كشور 
او ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه حادثه خيز بودن كش��ور ايران و به 
ويژه وقوع زلزله هاي اخير، س��ازمان هاي مردم نهاد براي مشاركت 
در مديري��ت بحران ني��ز اقدام كرده اند. نكته مه��م در اين رابطه 
ش��امل توزيع مناسب سازمان هاي مردم نهاد در سطح كشور است 
و بايد شرايطي ايجاد شود تا اين سازمان ها در اقصا نقاط كشور به 
ويژه در س��طوح محلي)شهري و روستايي( فعال شوند. سرپرست 
امور س��ازمان هاي مردم نهاد وزارت كش��ور به نقش س��من ها در 
مديريت بحران نيز اش��اره كرد و به ايس��نا گف��ت: امروزه تاكيد 
اس��ناد بين المللي در مديري��ت بحران بر مقوله ي��ي تحت عنوان 
»مديريت بحران مردم محور« متمركز اس��ت. ب��ا توجه به اينكه 
»مردم« بيش��ترين تاثير را از بحران ها مي پذيرند و از سوي ديگر 
مي توانند بيش��ترين نقش را در مديريت بحران عهده دار شوند لذا 
برنامه ريزي ها  بايد به شكلي انجام شود كه تمركز اصلي بر آموزش 
و توانمندس��ازي م��ردم و ارتقاي س��طح ايمني جامع��ه از طريق 
اج��راي برنامه هاي اجتماع محور متمركز باش��د. ملك زاده اظهار 
كرد: س��ازمان هاي مردم نه��اد به عنوان يك��ي از گروه هاي اصلي 
براي اجرايي كردن پروژه »مديريت بحران مردم محور« محسوب 
مي شوند و با توجه به ظرفيت هايي كه اين سازمان ها در تعامل با 
اجتماعات محلي و آموزش و توانمندس��ازي مردم برخوردارند لذا 
يك برنامه ۴س��اله براي بالفعل كردن ظرفيت ها طراحي شده كه 
در قالب ۴ برنامه يك  س��اله انجام خواهد ش��د. همچنين ظرفيت 
قانوني براي مشاركت س��ازمان هاي مردم نهاد در مديريت بحران 
در آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 
پيش بيني شده اس��ت و در اين راستا دستورالعمل»شرح وظايف 
كارگروه تخصصي تش��كل هاي مردم نهاد مديريت بحران كشور« 
در س��ال جاري اصالح شده و دس��تورالعمل جديد در تاريخ ۲۲ 
آبان ۹۶ از س��وي وزير كش��ور جهت اجرا ابالغ شده است كه اين 
دس��تورالعمل جديد بر جلب مشاركت س��ازمان هاي مردم نهاد و 
توانمندس��ازي آنها براي ايفاي نقش مس��تقل در مديريت بحران 
متمركز اس��ت.  او وي ادامه داد: براس��اس دس��تورالعمل جديد، 
نمايندگان دس��تگاه هاي اجرايي به عن��وان بخش دولتي، وظيفه 

سياست گذاري و نظارت بر اجراي شرح وظايف كارگروه را برعهده 
دارند و س��ازمان هاي مردم نهاد به عنوان بخش غيردولتي، وظيفه 
طراحي و اجراي برنامه ه��اي عملياتي در مراحل ۴ گانه مديريت 

بحران را عهده دار خواهند بود. 
سرپرست امور سازمان هاي مردم نهاد وزارت كشور گفت: مديريت 
بحران يك امر تخصصي است و هر گونه مداخله در فرآيند مديريت 
بحران  بايد توس��ط افراد متخصص و به صورت هدفمند و متكي بر 
برنامه هاي عملياتي و سناريوهاي از قبل تمرين شده، صورت پذيرد. 
همچنين سازمان هاي مردم نهاد به تنهايي از منابع الزم و توانمندي 
مالي و اجرايي براي ايفاي نقش مستقل در مديريت بحران برخوردار 
نيستند و از سوي ديگر تعداد سازمان هايي كه موضوع فعاليت آنها 
مرتبط با مديريت بحران باشد نيز اندك است. بنابراين در اين رابطه 
تاسيس نهاد جديدي تحت عنوان »شبكه هماهنگي سازمان هاي 
مردم نهاد در مديريت بحران« مورد توجه قرار گرفته كه ضمن جلب 
مشاركت، آموزش و توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد، مشاركت 
اين س��ازمان ها در مديريت بحران را براساس برنامه هاي عملياتي و 
به صورت تخصصي و هدفنمد هدايت كند و از س��وي ديگر بدون 
وابستگي به بخش دولتي بتواند به صورت مستقل در بلندمدت به 

ايفاي نقش بپردازد. 
او اف��زود: ب��ر اي��ن اس��اس تع��داد ۳۱ »ش��بكه هماهنگ��ي 
تش��كل هاي مردم نهاد در مديريت بحران« در ۳۱ اس��تان كشور 
با مش��اركت سازمان هاي مردم نهاد تاسيس خواهد شد. همچنين 
سازمان هاي مردم نهاد فعال در سطح هر يك از استان هاي كشور 
و شهرس��تان هاي تابعه مي توانند به عضويت ش��بكه هاي مذكور 
پذيرفته ش��وند. بنابراي��ن محدوديتي در زمين��ه موضوع فعاليت 
تشكل ها براي عضويت در شبكه وجود ندارد و در واقع ما به دنبال 
ايجاد كار ويژه مديريت بحران در تمامي س��ازمان هاي مردم نهاد 
كش��ور هس��تيم. ملك زاده اظهار كرد: بر اين اساس سازمان هاي 
مردم نهاد در كنار فعاليت هاي تخصصي و روزمره مي توانند بخشي 
از ظرفي��ت خود را در موض��وع مديريت بحران متمركز كرده و از 
طريق عضويت در ش��بكه هماهنگي استان مربوطه، آموزش هاي 
تخصصي را جه��ت ايفاي نقش در مراحل ۴ گانه مديريت بحران 
كسب كرده و كارت مش��اركت در مديريت بحران دريافت كنند. 
درحال حاضر نيز درحال همكاري با اس��تان تهران و اس��تان يزد 
به عنوان پايلوت در مورد تاس��يس ش��بكه هماهنگي تشكل هاي 

مردم نهاد در مديريت بحران هستيم. 

ايجاد ۳1 شبكه هماهنگي سمن ها در مديريت بحران
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شهرداريساالنه6هزارميلياردتومانبهرهبانكيپرداختميكند

وزنه بهره بانكي بر پاي شهرداري تهران
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري|

 بدهي 55هزار ميلي��ارد توماني شهرداري مشكالت 
اساس��ي پي��ش روي مديريت شهري قرار داده اس��ت و 
همان طور كه شهردار تهران در نخستين نشست خبري 
خود مطرح كرد، هر روز ني��ز موارد جديدي از بدهي ها 
كشف مي ش��ود. بدهي 2 هزار و 500 ميليارد توماني به 
بنياد تعاون ناجا و بدهي 470ميليارد توماني به سازمان 
تامين اجتماعي جزو بدهي هايي هستند كه در روزهاي 
اخير همچون زخمي عميق دوباره س��ر باز كرده اند. در 
همي��ن حال، روزگذشت��ه نيز محم��ود ميرلوحي عضو 
شوراي شهر از پرداخت ساالنه ۶ هزار ميليارد تومان بهره 
بدهي به بانك ها خبر داد كه حدود يك سوم بودجه سال 

جاري شهرداري است. 
به گ��زارش »تعادل« بده��ي 470ميلي��ارد توماني 
شهرداري به س��ازمان تامي��ن اجتماعي دردس��رهايي 
ب��راي اين نهاد ب��ه دنبال داش��ت و منجر به مس��دود 
شدن حس��اب هاي شه��رداري شد. البت��ه روز گذشته 
محس��ن هاشم��ي رييس ش��وراي شهر ته��ران از رفع 
انس��داد حساب هاي شهرداري خبر داد و گفت: براساس 
تفاهمنامه يي كه بين شهرداري و سازمان تامين اجتماعي 
به امضا رسيده حساب هاي شهرداري باز شده است و قرار 
شده ماهانه شهرداري مبلغي از بدهي خود را به سازمان 

تامين اجتماعي پرداخت كند. 
 به گفته محمدحس��ن زدا معاون بيمه يي س��ازمان 
تامين اجتماعي در دي ماه سال گذشته نيز تفاهمنامه يي 
ب��ا شهرداري تهران امضا ش��د و در آن تفاهمنامه 4 بند 
مدنظر قرار گرفت و مقرر شد شهرداري بخشي از طلب 
خ��ود را به صورت اقس��اط، بخشي به ص��ورت پرداخت 
100ميلي��ارد تومان نقد در تابس��تان امس��ال و بخش 
باقيمان��ده را با زمين و دارايي ه��اي ديگر تهاتر كند. اما 
شه��رداري به تعهدات خود پايبند نماند. به همين دليل 
چند هفته پيش حس��اب هاي بانكي شهرداري تهران به 

موجب ماده 50 قانون تامين اجتماعي مسدود شد. 
به گزارش »تعادل« شهرداري تهران 18هزار و 500 
ميلي��ارد تومان بدهي بانكي دارد كه از اين رقم 13 هزار 
و 500 ميلي��ارد تومان مربوط به بدهي شهرداري تهران 
به بانك شهر است. همچنين 9هزار ميليارد تومان بدهي 
به پيمانكاراني وجود دارد كه ك��ار خود را انجام داده اند 
و ص��ورت وضعيت شده اند، اما پ��ول آنها پرداخت نشده 
اس��ت. حدود 3 هزار ميليارد تومان نيز مطالبات جسته 
و گريخته يي اس��ت كه تاكنون شناسايي شده و احتمال 
افزايش اين رق��م وجود دارد. بقي��ه بدهي ها نيز هزينه 
طرح هايي است كه هنوز به اتمام نرسيده اند. در مجموع 
شه��رداري تهران 55 هزار ميليارد تومان بدهي قطعي و 

پروژه نيمه تمام دارد كه اين رقم بيش از 3 برابر بودجه 
يك سال شهرداري تهران است. 

شكافدرآمد-هزينه
از سوي ديگر شهرداري در سال 9۶ براي هر شهروند 
در شهر ته��ران حدود 2ميليون تومان و براي هر خانوار 
حدود ۶ميليون و 100هزار تومان هزينه مي كند، اما اين 
ميزان با رقمي كه از درآمدهاي پايدار كس��ب مي شود، 
اختالف زيادي دارد، چرا كه بر اساس بودجه سال 95 و 
با احتساب رقم ماليات بر ارزش افزوده سهم هر شهروند 
از درآم��د پايدار شهرداري 592 هزار تومان بوده كه اين 
رقم در س��ال 9۶ و با كاهش س��هم شهرداري تهران از 
مالي��ات بر ارزش افزوده ب��ه 425 هزار تومان به ازاي هر 

شهروند رسيده است. 
شايد بتوان گفت، يك��ي از مهم ترين مشكالت مالي 
شهرداري، تامي��ن منابع مالي ب��راي پرداخت حقوق و 
دستمزد كارمندانش باشد. در سال هاي گذشته اين نهاد 
براي پرداخت دس��تمزد كاركنان خ��ود مجبور شد تا از 
بانك ه��اي مخلتف وام بگيرد، هم اكنون حدود ۶8هزار و 
13۶نف��ر در شهرداري تهران به شكل قراردادي، پيماني 
و رس��مي خدمت مي كنند. عالوه بر اين بيش از 50هزار 

نف��ر كارمن��دان و كارگران شركت ه��اي پيمانكاري نيز 
هس��تند كه فعاليت جاري شهرداري تهران مثل رفت و 
روب خيابان ه��ا را انجام مي دهن��د. در واقع فعاليت ۶8 
هزار كارمند باعث شده است تا بار سنگيني از نظر هزينه 
نيروي انساني به بودجه شهرداري تهران تحميل شود. در 
كنار اين در شوراي شهر نيز تعداد كارمندان، كارشناسان، 
مشاوران كميس��يون ها و... تعداد زيادي از افراد مشغول 
فعاليت هس��تند.  كمبود منابع مالي شهري پايتخت به 
اندازه يي است كه شهرداري براي تنظيم بودجه سال 97 
با مشكل مواجه شده  است و به گفته حجت اهلل ميرزايي 
مع��اون برنامه ري��زي و توس��عه شهري و ام��ور شوراي 
شه��رداري تهران بودجه س��ال 97 بودجه انقباضي تر از 
بودجه س��ال 9۶ است و بدون افزايش و با محافظه كاري 
زيادي تنظيم مي شود. بر اين اس��اس پروژه هاي عمراني 
اولويت بندي شده و براساس ماموريت هاي اصلي تامين 
اعتبار خواهد شد و پروژه هايي كه اولويت كمتري دارند 
و بر سطح كيفيت زندگي مردم تاثيري ندارند از اولويت 
خارج مي شوند.  با اين احتس��اب يك پرسش اساسي به 
وجود مي آيد كه آيا اصوال شهرداري پولي براي ادامه روند 

فعاليت هايش دارد يا خير؟
البته شهرداري رس��يدگي به پروژه ها را اولويت بندي 

كرده و به گفته نجفي شهردار تهران، اكنون توسعه مترو 
اولوي��ت اصلي شهرداري به شمار مي رود كه براي تامين 
مالي اين پروژه 4 ابزار مالي طراحي شده اس��ت. استفاده 
از توان بخش خصوصي، جذب س��رمايه گذاري خارجي، 
واگ��ذاري زمين و امالك و انتش��ار 4هزار ميليارد تومان 
اوراق مشاركت در دو نوبت  از جمله راهكارهاي شهرداري 

براي تامين مالي مترو محسوب مي شود. 
نكت��ه جالب اينجاس��ت، در حالي كه شه��رداري از 
بار س��نگين مشكالت مالي رنج مي ب��رد اما همچنان از 
كمك به برخي س��ازمان ها و به خصوص سمن ها دست 
نمي كشد. بر اس��اس شواهد، شهرداري س��االنه بودجه 
زيادي صرف سمن ها مي كند. البته نه همه سمن ها. در 
دوره مديري��ت قبلي رانتي كه برخي س��من ها از بودجه 
شهرداري داشتند با انتقاد از سوي برخي اعضاي شوراي 
چهارم مواجه شد. امسال نيز با وجود كمبود منابع مالي 
شهرداري 10ميليارد تومان براي برگزاري مراسم اربعين 

در كربال هزينه كرد. 

زنگخطردرشهرداريتهران
شايد به همين دليل است كه محمود ميرلوحي از به 
صدا درآمدن زنگ خطر بيدارباش در شهرداري خبر داد. 

محمود ميرلوح��ي در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه 
مدت هاس��ت زنگ خطر بيدارباش و هشدار در خصوص 
مناب��ع پايدار شهر تهران زده شده اس��ت، افزود: تاكنون 
اعتنايي به اي��ن موضوع نشده و شاهديم در شهر تهران 
منابع و درآمدها بيشتر بر اس��اس منابع ناپايدار است و 
30هزار ميليارد تومان بدهي ايجاد شده اس��ت و در هر 
س��ال ۶هزار ميليارد تومان بهره اين بدهي را مي دهيم. 
امك��ان ادامه اي��ن وضعيت وجود ن��دارد.  وي ادامه داد: 
كميت��ه اقتص��اد شوراي شهر ته��ران از تم��ام نهادها و 
س��ازمان هايي كه مي توانند به ح��ل اين مشكل كمك 
كرده و با بحث هاي كارشناس��انه زمينه ايجاد تحول در 
اين حوزه را فراهم كنن��د، دعوت كرده تا به راهكارهاي 
دقيقي برسيم.  اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه بودجه 
شه��رداري تهران بايد بودجه يي متعادل شود و درآمدها 
و هزينه ه��اي آن با هم تناس��ب داشته باشند، گفت: در 
ح��ال حاضر نزديك به 80درصد درآمدها ناپايدار و تنها 
20درصد پايدار است و منابع درآمدي نيز محدود به چند 
موضوع است و باقي منابع آن قدر خرد و ناچيز است كه 

ارزش حسابداري و نگهداري نيز ندارد. 
وي بزرگ ترين منبع درآمدي پايدار را از محل عوارض 
ساختماني و پسماند عنوان كرد و گفت: هر خانوار تهراني 
س��االنه 98هزار تومان عوارض پرداخت مي كنند كه اين 
ميزان در برابر هزينه يي كه براي دريافت عوارض مي شود، 
ناچي��ز اس��ت. در برخي واحدهاي مس��كوني در تهران، 
شهروندان س��االنه 5 تا ۶ ميليون تومان شارژ مي دهند 
و اين تناسبي با عوارض 98 هزار توماني شهرداري ندارد. 
ميرلوحي ايجاد خزانه شهري و شفافيت را زمينه ساز 
افزايش س��هم درآمده��اي پايدار عنوان ك��رد و گفت: 
شهروندان بايد متناسب با خدماتي كه دريافت مي كنند، 
عوارض پرداخت كنند. در حال حاضر سهم خودروها در 
ايجاد ترافيك و آلودگي هوا ۶0درصد اس��ت، اما س��هم 
خودروه��ا در عوارض شهري 3 درصد اس��ت كه اين دو 
تناس��بي با هم ندارن��د.  اين عضو ش��وراي شهر گفت: 
افزايش عوارض پارك حاشيه يي كه در حال حاضر شهر 
تهران از اين منبع درآمدي محروم است از پيشنهادي بود 
كه از سوي كميسيون عمران و حمل و نقل براي كسب 

درآمدهاي پايدار مطرح شد. 
ب��ه گفت��ه ميرلوحي، فعاليت ه��اي ش��ورا در حوزه 
درآمدهاي پايدار بر اس��اس همكاري مشترك با مجلس 
و اليحه درآمدهاي پايدار شهري است و اين دو موضوع 
در كنار هم پيش مي رود كه اميدواريم قوانين باالدستي 
به صورتي اصالح شود كه شوراها در تعيين نرخ عوارض 
دستشان باز شود. متاسفانه در حال حاضر شوراها نقشي 

در تعيين عوارض ندارند. 

كاهشساختوساز
بهنيميازحجمموردنياز

 رييس كانون انبوه سازان مسكن با بيان اينكه نياز كشور 
به مسكن در هيچ وزارتخانه يا سازماني به طور دقيق برآورد 
نشده اس��ت، گفت: براساس طرح جامع مسكن ساالنه بايد 
نزديك يك ميليون مس��كن توليد ش��ود كه اكنون نزديك 

400هزار واحد است. 
جمشي��د برزگر در گفت وگو با ف��ارس با اشاره به اينكه 
هن��وز به طور مشخص و به معناي واقعي مشخص نيس��ت 
كه س��االنه به چه ميزان مس��كن نياز است، گفت: براساس 
طرح جامع مسكن ساالنه بايد يك ميليون و 80 هزار واحد 
مسكوني توليد شود بنابراين طبق آمارهاي به دست آمده از 
ميزان پروانه هاي صادر شده در سال گذشته تنها 300هزار 
پروانه صادر شده و در سال جاري هم ميزان توليد مسكن به 
حدود 400هزار واحد مسكوني رسيده است.  او ادامه داد: به 
هر حال اينكه هيچ وزارتخانه يا سازماني به طور دقيق برآورد 
نكرده، نياز كشور به مسكن به چه ميزان است به اين دليل 
است كه 24ميليون خانوار در كشور داريم و 22ميليون واحد 
مس��كوني هم احداث شده بنابراين سوال اين است كه اين 
2ميليون خانوار كه واحد مسكوني براي آنها احداث نشده در 

كجا زندگي مي كنند؟

ضرباالجل3ماههبراي
تعيينتكليفگرههايترافيكي

دبير كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران، از تعيين 
ضرب االجل 3ماهه براي تعيي��ن تكليف گره هاي ترافيكي 
پايتخت خبر داد.  به گزارش مهر، محمدعلي كروني با اشاره 
به جزئيات جلس��ه كميسيون عمران با حضور معاون حمل 
و نق��ل و ترافيك و پليس راه��ور تهران گفت: پس از ارجاع 
طرح شناسايي و برطرف كردن گره هاي ترافيكي پايتخت از 
صحن به كميسيون، با حضور سردار مهماندار )رييس پليس 
راهور( و محسن پورسيدآقايي )معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران(، بررس��ي گره هاي ترافيكي كه ليست آن 
از س��وي پليس راهور ارائه ش��ده بود، انجام شد كه معاونت 
حمل و نقل و ترافيك موافق مصوبه شدن اين موضوع نبود؛ 
زيرا معتقد بود بررسي گره هاي ترافيكي و رفع آنها، بخشي 
از ماموريت هاي اين معاونت است.  وي ادامه داد: اما با توجه 
به اينكه بررسي تعدادي از اين گره هاي ترافيكي مدت هاست 
در دست مطالعه است و تصميم گيري در خصوص آن نشده، 
پيش بيني ش��د معاونت حمل و نقل ط��ي 3ماه به صورت 
دقيق، اي��ن گره هاي ترافيكي را تعيي��ن تكليف كند تا در 
بودجه 97 پيش بيني هاي الزم انجام شود.  كروني در پاسخ 
به اين پرسش كه در جلسه علني معاون حمل و نقل موافق 
راه حل هاي پليس براي حل گره هاي ترافيكي نبود و معتقد 
بود برطرف كردن آنها به آس��اني كه پليس مطرح مي كند، 
نيس��ت گفت: در اين جلس��ه ني��ز اختالف نظرهايي وجود 
داشت؛ پلي��س داليل خود را در خص��وص برخي گره هاي 
ترافيك��ي توضيح داد و معاونت حمل و نقل نيز نظرات خود 
را بي��ان كرد. اما براي آنكه مدت زيادي از مطالعات معاونت 
حم��ل و نقل در خصوص گره ه��اي ترافيكي مي گذرد، قرار 
براين شد طي 30 ماه براي برخي از آنها تصميم گيري شود. 

ايرانشهر

1- مزايده گزار: سازمان قطار شهري تبريز و حومه به نشاني: تبريز- بلوار 29 بهمن
تلفن: 8-33290001-041 فاكس: 041-332900۶۶

2- موضوع مزايده: عبارت است از فروش اقالم ضايعاتي موجود در انبار كارخانه سگمنت سازمان قطار شهري تبريز و حومه مطابق جدول ذيل:
محلاستقرارواحدمقدارحدوديشرحاقالمرديف

انبار سگمنتكيلوگرم180.800ضايعات آهني1

انبار سگمنتكيلوگرم2582ضايعات مسي2

قرقره چوبي مخصوص كابل3

انبار سگمنتعدد7بزرگ

انبار سگمنتعدد7متوسط

انبار سگمنتعدد7كوچك

انبار سگمنتكيلوگرم200ضايعات آلومينيومي4

 تكه هاي ورق سقفي5
انبار سگمنتكيلوگرم100پلي كربنات

 چسب رازي در حلب هاي۶
انبار سگمنتحلب 4 كيلويي422۶ كيلويي

چسب آكواريومي سيليكوني 7
انبار سگمنتتيوب۶.500رازي

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:
تضمين شركت در مزايده مطابق مبلغ ارائه شده در اسناد مزايده كه بايد به يكي از شكل هاي زير به نفع سازمان قطار شهري تبريز 

و حومه ارائه گردد:
الف( اصل رسيد بانكي واريز نقدي به حساب شماره 10010010۶ نزد بانك شهر شعبه اطباء تبريز به نام سازمان قطار شهري تبريز 

و حومه
ب( ضمانتنامه بانكي به نفع مزايده گزار

ج( ضمانتنامه هاي صادر شده از س��وي موسس��ات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز از طرف بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
هستند.

د( انواع اوراق مشاركت
4- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پيشنهادها:

از كلي��ه اشخ��اص حقيقي و حقوقي كه داوطلب شركت در مزايده مي باشند دعوت مي شود پس از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز 
جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 300.000 ريال واريزي به حساب جاري 91000۶5 به نام سازمان 

قطار شهري تبريز و حومه نزد بانك سپه شعبه 29 بهمن تبريز )اين مبلغ غيرقابل استرداد مي باشد( به نشاني ذيل مراجعه نمايند:
تبريز- بلوار 29 بهمن- سازمان قطار شهري تبريز و حومه- امور بازرگاني

تلفن: 8-33290001-041 فاكس: 041-332900۶۶
5- شركت كنندگان در مزايده بايد پيشنهادهاي خود را تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 9۶/10/12 به دبيرخانه سازمان تحويل 

نمايند، پيشنهادهاي واصله در ساعت 15 همان روز در اتاق كميسيون گشايش و رسيدگي خواهد شد.
)ب��ه پيشنهاده��اي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر فوق واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.(
ضمناً آگهي مزايده در سايت سازمان به نشاني www.tabrizmetro.ir موجود مي باشد و هزينه آگهي مزايده برعهده برنده مزايده 

مي باشد.

سازمانقطارشهريتبريزوحومه

آگهيمزايدهعموميشماره96-3
نوبت دوم

شمارهشناسهآگهي:113342

شهره��اي جدي��د به دلي��ل فواص��ل مكاني از 
شهرهاي مادر، ع��دم برخورداري از امكانات رفاهي 
و خدماتي كافي داراي مشكالتي براي ساكنان اين 
شهرها به ويژه زنان هس��تند كه به گفته حبيب اله 
طاهرخان��ي معاون وزير راه وشهرس��ازي در صورت 
عدم رسيدگي به آنها به مشكالت بزرگ و غيرقابل 

جبراني مبدل مي شوند. 
بر همي��ن اس��اس شرك��ت عم��ران شهرهاي 
جديد براي نخس��تين  ب��ار در كشور به بررس��ي و 
شناس��ايي مشكالت زنان س��اكن در سايت مسكن 
مهر شهرهاي جديد پرداخته و بر اس��اس اطالعات 
و نتايج به دس��ت آمده به اقدام و برنامه ريزي براي 

رفع اين مسائل پرداخته است. 
در همي��ن ارتباط طاهرخاني معتقد اس��ت كه 
در ح��ال حاض��ر تعداد زي��ادي از زنان سرپرس��ت 
خانوار )34 هزار و 150نفر( در س��ايت مسكن مهر 
شهرهاي جديد س��كونت دارند ك��ه بايد برنامه يي 
وي��ژه براي هدايت و ايجاد شرايط الزم براي حضور 

آنها در اين مناطق تهيه و تدوين شود. 
به گفته او موضوع اجتماعي مس��اله يي محوري 
در مجموع��ه شهرهاي جديد اس��ت كه اگر در اين 
حوزه از برنامه ريزي ه��اي الزم برخوردار نباشيم با 
توجه به رشد جمعيتي باال و عدم وجود تس��هيالت 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي كاف��ي در اي��ن مناط��ق با 

مشكالت بسيار زيادي روبه رو مي شويم. 
عدم فضاي مناس��ب براي كس��ب و كار بانوان، 
خشونت ه��اي خانگ��ي و افس��ردگي تنه��ا بخش 
كوچكي از مشكالت اين قشر جامعه در سايت هاي 
مس��كن مهر شهرهاي جديد است كه متاسفانه به 
دلي��ل عدم توج��ه در زمان آغاز اين ط��رح، امروز 

گريبانگير زنان ساكن در اين مناطق شده است. 
خالصه نتايج تحقيقات شركت  عمران شهرهاي 
جديد درباره مشكالت زنان در س��ايت مسكن مهر 

اين شهرها در ذيل آمده است: 
 ش�هرجديدعل�وي: نبود اشتغ��ال و فضاي 

كسب و كار مناسب
ش�هرجديدمجلس�ي: نبود اشتغ��ال بانوان، 
فاصله زياد شهر جديد مجلس��ي با شهرس��تان هاي 
اط��راف و كاهش ارتباط��ات خانوادگي،  عدم وجود 

مركز بهداشت خانواده
ش�هرجديدفوالدش�هر:تزلزل ساختارهاي 
اجتماعي و فرهنگي به علت مهاجر بودن س��اكنان 
و تنوع ارزش ها و فرهنگ ها )بحران هويت(، فقدان 
ارتباط��ات اجتماعي به علت نوع طراحي شهري در 
مس��كن مهر، عدم وجود مراك��ز فرهنگي، ورزشي، 
تفريحي و فضاهاي شهر مناسب و مخصوص بانوان، 

عدم وجود فرصت هاي شغلي مناسب ويژه بانوان.
ش�هرجديدگلبه�ار: اعتي��اد، خشونت هاي 
خانگي، روس��پيگري، خودكش��ي، حاشيه نشيني و 

سكونت در مكان هاي نامناسب.
ش�هرجديدبينالود:نب��ود فرصت هاي شغلي 
مناس��ب ويژه بانوان و افس��ردگي ناشي از بيكاري، 
كمب��ود فضاه��اي شه��ري در حوزه مس��كن مهر 
ب��راي برقراري تعام��الت اجتماعي مي��ان بانوان و 
گ��ذران اوقات فراغ��ت، عدم يكپارچگ��ي فرهنگي 
و جدايي گزين��ي در بين بانوان به علت س��كونت با 
فرهنگ هاي مختلف،  كمب��ود فضاهاي آموزشي از 
جمله دبيرس��تان دخترانه، كمبود سيستم حمل و 
نقل مناس��ب و در دس��ترس با توجه به پراكندگي 
شهر، عدم وجود س��ازمان ها نهادهاي مردمي براي 
فعاليت ه��اي بانوان،  كمب��ود روشنايي و نورپردازي 
مناس��ب فضاها در ش��ب، وجود فضاه��اي خالي و 
بي دفاع و آس��يب پذير، كمبود تمهي��دات ترافيكي 
جه��ت عبور و مرور ايمن بانوان و كودكان در شهر، 
نبود بستر الزم براي مشاركت زنان در شوراي شهر 
و محالت، كمبود امكان دسترسي راحت به امكانات 
شهري با توجه به تكمي��ل نشدن خدمات در تمام 
محالت،  عدم وجود احساس تعلق به محل سكونت.

شهرجديدهشتگرد: نبود فرهنگسرا و پارك 
بانوان و خانواده، نبود سالن سينما و مراكز تفريحي 

بان��وان، نبود س��الن هاي ورزشي نزدي��ك به محل 
س��كونت بانوان مسكن مهر در فاز 4 و مجتمع هاي 
نيك سيس��تم، پايا سازه پاس��ارگاد و 1002واحدي 
در ف��از 7، نبود كتابخانه نزديك به محل س��كونت 
مسكن هاي مهر فاز 4 و 7، نبود امنيت در فضاهاي 
عموم��ي به ويژه بعد از تاريكي ه��وا، نبود فضاهاي 
شهري دوستدار زنان، عدم رضايت بانوان از فعاليت 
مس��اجد شهر، احداث مراكز تفريحي و گردشگري، 
شيوع مس��اله همس��ر دوم بودن در مس��اكن مهر، 
نداشت��ن اشتغال، مكفي نب��ودن درآمدهاي بانوان 
شاغ��ل، خانه نشيني زنان به دليل فقر و نبود حمل 
و نق��ل عمومي،  آم��ار باالي افس��ردگي زنان، نبود 
س��ازمان ها و نهاده��اي حمايتي و مراك��ز مشاوره 

خانواده.
ش�هرجديدبهارس�تان: بيكاري،  آسيب هاي 
اجتماعي مانند اعتياد، فقر و فساد،  كمبود امكانات 
شهري مناس��ب مانند امكان��ات فرهنگي، ورزشي، 

تفريحي و آموزشي مخصوص بانوان.
ش�هرجديداميركبير:فقر س��اكنان مسكن 
مهر، كمب��ود مراكز فرهنگي، ورزش��ي، آموزشي و 

تفريحي.
شهرجديدپرند: نبود فرصت هاي شغلي براي 
بانوان، كمبود فضاه��اي عمومي جهت شكل گيري 
ارتباطات، س��الن هاي ورزشي، مكان هاي تفريحي، 
فرهنگي و آموزشي، كمبود وس��ايل حمل و نقل و 
ب��اال بودن هزينه اياب و ذه��اب، تامين روشنايي و 

امنيت عبور و مرور براي بانوان.
ش�هرجديدشيرينش�هر: نبود فرصت هاي 
شغلي و بيكاري، بي س��وادي و بي اطالعي از احكام 
حقوقي، اس��المي و قوانين، كمبود فضاي آموزشي 

و فرهنگي.
شهرجديدرامش�ار: نبود فرصت هاي شغلي 
براي بانوان و روي  آوردن زنان سرپرس��ت خانوار به 
مشاغل سخت و طاقت فرسا يا مشاغلي كه تناسبي 

با آنها ندارد. 

محمدحسين بازگير رييس اداره محيط زيست شهر 
تهران با تشريح آمار پايش واحدهاي صنعتي، خدماتي 
و درماني شهر تهران از صدور 1۶1 اخطاريه آلودگي هوا 
براي واحدهاي صنعتي و 43 اخطاريه آلودگي هوا براي 

واحدهاي خدماتي خبر داد. 
به گزارش ايسنا، محمدحسين بازگير درباره آخرين 
وضعيت پايش واحده��اي صنعتي، خدماتي و درماني 
شهر تهران اظهار كرد: از ارديبهشت ماه تاكنون حدود 
13۶4 واحد پايش شده اس��ت كه ۶۶3 اخطاريه براي 

518 واحد صادر شده است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه برخ��ي واحده��اي آالينده از 
ارديبهشت ماه تاكنون دو اخطاري��ه دريافت كرده اند، 
تاكي��د ك��رد: چنانچ��ه واحده��ا ب��ه اخطاري��ه دوم 
زيس��ت محيطي بي توجه��ي كنند ب��ه مراجع قضايي 

معرفي مي شوند و با آنها برخورد خواهد شد. 
رييس اداره محيط زيس��ت شهر ته��ران ادامه داد: 
۶۶3 اخطاريه صادر ش��ده در زمينه آلودگي هوا، آب، 

مديريت پس��ماند و آلودگي صوتي بوده اس��ت و براي 
برخي واحدهايي كه چندين مشكل زيس��ت محيطي 
داشتند يك اخطاريه صادر و تمامي موارد در آن آورده 
شده است.  بازگير با اشاره به اينكه 1۶1 واحد صنعتي 
از ارديبهشت ماه تاكنون به دليل آلودگي هوا اخطاريه 
درياف��ت كرده اند، گف��ت: 174 واحد صنعتي به دليل 
مش��كالت فضاي س��بز و 1۶2 واحد ب��ه دليل ضوابط 
استقرار اخطاريه دريافت كرده اند همچنين 188 واحد 
صنعتي نيز مشكل مديريت پسماند داشتند و 10 واحد 
ديگر نيز مشكل آلودگي صوت��ي كه براي تمامي آنها 
نيز اخطاريه صادر و مهلت داده شد كه رفع  آاليندگي 
كنند.  وي افزود: از واحدهاي خدماتي نيز 43 اخطاريه 
آلودگي هوا و 14۶ واحد اخطاريه آلودگي آب دريافت 
كردند. براي 10۶ واحد خدماتي نيز به دليل مشكالت 
مديريت پس��ماند و 82 واحد نيز ب��ه دليل مشكالت 

فضاي سبز اخطاريه صادر شده است. 
رييس اداره محيط زيست شهر تهران با بيان اينكه 

از ارديبهش��ت ماه تاكنون 70 پرونده زيس��ت محيطي 
در مراج��ع قضايي پيگي��ري شده  اس��ت، اظهار كرد: 
واحدهاي خدماتي، درماني و صنعتي براس��اس قانون 
هواي پاك موظف هستند كه 10درصد از فضاي خود 
را درختكاري كنند تا بتوانند اندكي از آلودگي را جبران 
كنند.  بازگير درباره پايش واحدهاي درماني شهر تهران 
توضيح داد: 8۶ واحد درماني به دليل آلودگي هوا و ۶7 
واحد به دليل مديريت پسماند اخطاريه دريافت كرده اند 
همچنين تع��داد 29 واحد به دليل عدم اختصاص 10 
درصد از فضاي خود به فضاي سبز و دو واحد ديگر به 
دليل آلودگي صوتي اخطاريه آاليندگي گرفته اند.  وي 
درباره ضوابط استقرار صنايع در شهر تهران اظهار كرد: 
براس��اس قانون جديد هواي پ��اك، واحدهاي صنعتي 
بزرگ مقياس در شهر تهران پس از شناسايي و دريافت 
اخطاري��ه بايد برنامه زمان بن��دي جابه جايي خود را به 
اداره محيط زيست تحويل دهند. وزارت صنعت نيز در 

اين باره قول همكاري داده است. 

مشكالتزناندرشهرهايتازهتاسيسبراينخستينباربررسيشد

اسكنشهرهايجديداززاويهآسيبهاياجتماعي
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صنعت، معدن و جتارت14
تعيين تكليف 11 واحد معدني 
ش�اتا  وزير صنعت، معدن و تج��ارت با بيان اينكه 
نتاي��ج هماهنگي هاي به عمل آمده با س��ازمان محيط 
زيس��ت در اي��ن دوره براي بخش مع��دن مثبت بوده، 
 گف��ت: تصميم��ات مثبت اتخ��اذ ش��ده در خصوص
11 واحد معدني فاقد ارزيابي زيس��ت محيطي تقديم 
هيات وزيران ش��د. محمد ش��ريعتمداري اظهار كرد: 
سازمان محيط زيس��ت در صورت رعايت استانداردها 
از سوي معدنكاران و مكتشفان تقريبا هيچ محدوديت 
مهم��ي براي فعاليت هاي معدني ندارد. او با بيان اينكه 
رعايت استانداردها براي ما نيز به عنوان متوليان صنعتي 
و معدني كش��ور حايز اهميت است، افزود: خوشبختانه 
در مورد 11واحد معدني بالتكليف كه بدون بررس��ي و 
ارزيابي آثار زيست محيطي در گذشته آغاز به كار كرده 
بودند مانند معدن كارخانه و س��دباطله كنسانتره مس 
انجره، مجموعه كنس��انتره گندله، مجتمع سنگ آهن 
سنگان واپال پارس��يان و 10فعاليت صنعتي و معدني 
ديگر تصميمات مثبتي اتخاذ و تقديم هيات وزيران شد. 

تجارت صفر با عربستان 
ايس�نا  رييس س��ازمان توس��عه تجارت گفت: در 
حال حاض��ر هيچ گونه ارتباط اقتصادي مس��تقيمي با 
عربس��تان نداريم. مجتبي خسروتاج اظهار كرد: اكنون 
اگر كااليي به عربس��تان صادر ش��ود بسيار جزيي و از 
طريق كش��ورهاي واسطه اس��ت. او افزود: واردات كاال 
از عربس��تان نيز بر اس��اس همين ش��رايط و از طريق 
كش��ورهاي واس��طه انجام مي ش��ود البته ما هيچ گونه 
محدوديتي در كار با كش��ورهاي همسايه قائل نيستيم 
و گاه كش��ورهاي ديگر هستند كه محدوديت هايي در 
اين خصوص وضع مي كنند. خسروتاج درباره تعرفه هاي 
گمركي عربس��تان براي ايران توضيح داد: در گذش��ته 
برخي مواد پتروش��يمي كه در داخل توليد نمي شوند 
از طريق عربستان وارد مي ش��د و اكنون نيز در زمينه 
صادرات اين كشور در نظام تعرفه يي خود تغيير چنداني 
نداشته اس��ت. خس��روتاج درباره صادرات به عراق نيز 
گفت: با توجه به اينكه اين كش��ور توليد چنداني ندارد 
نظام تعرفه يي در آن به طور كلي پايين است، حال نيز 
اگر كااليي به عربس��تان صادر ش��ده از طريق كش��ور 

واسطه و با تعرفه يي اندك بوده است.
 

شكايت از واردكنندگان 
خودرو زياد شد

رييس ش��وراي رقابت با اع��الم اينكه به محض اثبات 
ش��رايط انحصاري به بازار خودروه��اي وارداتي ورود پيدا 
خواهيم ك��رد، گفت: فعال متولي س��اماندهي بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است. رضا شيوا در خصوص بازار 
خريد و فروش خودروه��اي وارداتي كه در چند ماه اخير 
با افزاي��ش قيمت قابل توجهي همراه بوده اس��ت، اظهار 
كرد: متاس��فانه عدم نظارت بر ب��ازار خودروهاي وارداتي 
باعث ش��ده تا برخي از اين شرايط سوءاس��تفاده كرده و 
قيمت ه��ا را افزايش دهند به نحوي كه خريد و فروش در 
اين شرايط بي ضابطه شده است. او با اشاره به اينكه متولي 
اصلي س��اماندهي بازار وزارت صنعت است، افزود: شوراي 
رقابت در شرايط انحصاري به بازار خودروهاي وارداتي ورود 
پيدا خواهد كرد.  رييس شوراي رقابت با اعالم اينكه هنوز 
بررس��ي هاي ش��ورا براي ورود به بازار خودروهاي وارداتي 
نهايي نشده است، تصريح كرد: به محض نهايي شدن حتما 
براي ساماندهي اين بازار، شورا اقدامات الزم را انجام خواهد 
داد. ش��يوا با اعالم اينكه شكايات از عملكرد واردكنندگان 
بسيار اس��ت، گفت: در حال حاضر با دستورالعمل وزارت 
صنعت فقط واردكنندگان داراي نمايندگي رسمي امكان 
واردات خودرو را خواهند داش��ت اما اگر بررس��ي ها نشان 
دهد بازار كش��ور در اختيار چند شركت محدود قرار دارد، 

وضعيت متفاوت شده و شرايط انحصاري ايجاد مي شود. 

راه هاي كمك به صادركنندگان 
تس�نيم  رييس كميس��يون تس��هيل تجارت اتاق 
بازرگان��ي تهران گفت: به جاي افزاي��ش تعرفه واردات 
كاالي رسمي، بخش از درآمد حاصله از كشف كاالهاي 
قاچ��اق را به مش��وق هاي صادراتي اختص��اص دهيم. 
محسن بهرامي ارض اقدس درباره افزايش تعرفه واردات 
كاال و تاثيرات آن بر كاالهاي مصرفي مردم اظهار كرد: 
ماليات ارزش اف��زوده روي عموم كاالها غير از كاالهاي 
عمومي، معيش��تي و كش��اورزي دريافت مي ش��ود اما 
دريافت هر نوع ماليات از كاالهاي مصرفي معيش��تي، 
هزينه هاي س��بد خانوار را به شدت باال مي برد. او افزود: 
اما درصورتي كه بتوانيم مي��ان دريافت عوارض ويژه از 
كااله��اي وارداتي و پرداخت جواي��ز صادراتي پيوندي 
بزنيم، بحث ديگر و امري منطقي است اما بايد ابعاد آن 
نيز بررسي شود. بهرامي ارض اقدس گفت: واردكنندگان 
رس��مي ما در مس��يري هس��تند كه تمام حق وحقوق 
دولتي را پرداخت مي كنند و وضع يك هزينه جديد به 

بازار واردات رسمي فاقد منطق است. 

افت مبادالت تجاري 
»امريكا« با »ايران«

تسنيم  جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره آمار 
امريكا نشان مي دهد، مبادالت تجاري اين كشور با ايران در 
10ماهه سال جاري ميالدي افت 30 درصدي داشته است. 
مبادالت تجاري دو كشور در 10ماهه سال ميالدي گذشته 
بالغ بر 230.3ميليون دالر بوده كه اين رقم در مدت مشابه 
امسال به 159.7ميليون دالر كاهش يافته است. بر اساس 
اين گزارش صادرات امريكا ب��ه ايران در ماه هاي ژانويه تا 
اكتبر امس��ال 109.8ميليون دالر بوده كه اين رقم نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افت 28درصدي داشته است. 

رفتار تبعيض آميز عراقي ها 
با تجار ايراني 

تسنيم  رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق 
ب��ا بيان اينك��ه، عراق رفت��ار تبعيض آميز ب��راي واردات 
كاالهاي ايراني دارد، گفت: طرز رفتار عراق با تجار ايراني 
در حوزه ه��اي حم��ل و نقل، گمرك و بان��ك متفاوت از 
كشوهاي تركيه و عربستان اس��ت. يحيي آل اسحاق در 
واكنش به اظهارات مقامات عراقي مبني بر عدم تبعيض 
ميان تاجران ايران و كشورهاي عربي اظهار كرد: مشكالت 
تعرفه ي��ي تجارت با عراق را به دو صورت مي ش��ود مورد 
توجه قرار داد، مش��كالت تعرفه يي متف��اوت براي ايران 
ظاهر قضيه است به طرز رفتار با ايران نيز بايد توجه كرد. 

روي خط خبر

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن اقتصادي مولفه هاي اثرگذار بر افزايش قيمت كاغذ را تحليل كرد

گراني كاذب در بازار كاغذ

معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران عنوان كرد

ضرورت شناسايي متخلفان كارت هاي بازرگاني
تجارت  

دردس��رهاي كارت هاي بازرگاني ي��ك بار مصرف 
هن��وز ادام��ه دارد. در اواخ��ر مه��ر ماه س��ال جاري 
سيدكامل تقوي نژاد، رييس سازمان امور مالياتي كشور 
با اش��اره به طلب 12هزارميليارد توماني سازمان امور 
مالياتي كشور گفته بود:»اين ماليات مربوط به كساني 
است كه در سال هاي گذشته از كارت بازرگاني يك  بار 
مصرف استفاده و ماليات پرداخت نكرده اند.« هر چند 
كه مشخص است پشت پرده كارت هاي بازرگاني يك 
بار مصرف چه كس��اني هستند اما حاال با گذشت يك 
ماه از سخنان اين مقام مسوول، معاون فني و خدمات 
بازرگان��ي اتاق ايران نيز در تازه ترين س��خنانش گفته 
است:»پش��ت پرده كارت هاي يك بار مصرف بازرگاني 
مش��خص اس��ت و اس��ناد آن ازجمل��ه وكالتنامه ها، 
صلح نامه ه��ا و امث��ال آن در گمرك وج��ود دارد و در 
اين مرحل��ه ديگر از عهده اتاق ه��ا كاري برنمي آيد و 
دس��تگاه هاي نظارتي بايد وارد عمل ش��وند.« فعاالن 
اقتصادي مي گويند كه شناسايي اين افراد كار سختي 
نيست و با يك هماهنگي بين دستگاهي مي توان افراد 
متخلف را شناسايي و اقتصاد را به سمت شفاف سازي 

سوق داد. 
به گزارش فارس، معاون فني و خدمات بازرگاني 
ات��اق اي��ران در م��ورد وضعيت ص��دور كارت هاي 
بازرگاني و اقدامات ات��اق بازرگاني براي جلوگيري 
از سوءاس��تفاده از اين كارت ها گفت: شرايط صدور 
و تمدي��د كارت هاي بازرگاني در ماده 10 آيين نامه 
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج ش��ده 
و اتاق ايران برابر ضوابط آيين نامه كه مصوب هيات 
وزيران اس��ت، عمل مي كند. مظفر عليخاني اظهار 

كرد: ب��راي صدور هر كارت بازرگان��ي همكاران ما 
در اتاق بازرگاني سراس��ر كشور فرآيند صدور اسناد 
و م��دارك مثبته را ك��ه به صورت آنالين توس��ط 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و نيز 
توسط سازمان توسعه تجارت ايران به نمايندگي از 
وزارت صنعت صادر ش��ده را كنترل مي كنند و در 
صورت لزوم اس��ناد كاغذي هم دريافت و بررس��ي 

مي شود. 
او افزود: بنابراين هر كارت بازرگاني كه توس��ط 
اتاق ايران پرونده آن تش��كيل و نهايي مي شود هم 
ب��ه ص��ورت الكترونيكي از طريق س��امانه مديريت 
يكپارچه فرآيندهاي صدور و تمديد كارت بازرگاني 
و ه��م به ص��ورت فيزيكي بررس��ي مي ش��ود و در 
صورتي كه مدارك درس��ت و صحيح باش��د، كارت 

صادر مي شود. 
عليخان��ي با تاكيد ب��ر اينكه هر س��ازمان و هر 
وزارتخانه يي مس��وول كار خودش اس��ت، گفت: ما 
ب��ه عنوان ات��اق و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
به عنوان وزارتخانه يي كه مسووليت سياست گذاري 
در تجارت فرام��رزي را بر عهده دارد، وظيفه داريم 
تا زيرس��اخت ها و ابزارهاي مورد نياز براي تسهيل 
و توس��عه تجارت فرامرزي را فراهم كنيم كه يكي 
از اي��ن پيش نيازها ب��راي مبادرت ب��ه امر تجارت 
فرامرزي به اس��تناد ماده 3 قانون مقررات صادرات 
و واردات كارت بازرگاني است كه اتاق موظف است 
به اس��تناد اين ماده و م��اده 10 آيين نامه مزبور با 
هم��كاري و نظارت عالي��ه وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت كارت ها را صادر كن��د و در اختيار فعاالن 

اقتصادي قرار دهد. 

 وظيفه دولت براي وصول مطالبات مالياتي
به گفته عليخاني؛ ام��ا اتاق و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مسوول وصول ماليات نيستند و دولت براي وصول 
مطالبات مالياتي، تامين اجتماع��ي و امثال آن قوانين و 
مقررات و ابزارهاي متعددي دارد و از طريق مراجع قانوني، 
مسدود كردن حساب ها و مانند آن مي تواند حقوق ديواني 
را استيفا كند. او با بيان اينكه 12هزارميليارد تومان فرار 
مالياتي از ناحي��ه كارت هاي بازرگاني يك  بار مصرف كه 
توسط رييس سازمان امور مالياتي كشور بيان شده داراي 
دوره زماني مش��خصي نيس��ت، افزود: مي توان گفت اين 
طلب از گذشته تاكنون است. وقتي يك طلبي بدون بازه 
زماني مطرح مي شود اين اشتباه پيش مي آيد كه اين رقم 
ماليات وصول نشده ممكن است مربوط به يكي دو سال 
گذشته باش��د. او افزود: الزم است بيان كنم از زماني كه 
سامانه مديريت يكپارچه كارت هاي بازرگاني ايجاد شده 
و كارت هاي هوش��مند صادر مي شوند و نظام رتبه بندي 
برقرار ش��ده اس��ت از زماني كه نظارت ه��اي دقيق تري 
مجموع��ه همكاران ما در اس��تان ها به عمل آوردند و نيز 
ايجاد سامانه جامع گمركي توسط گمرك ايران به  شدت 

فرارهاي مالياتي كاهش پيدا كرده است. 
ب��ه گفته عليخاني؛ قبل از اينك��ه اتاق فرآيند صدور 
كارت بازرگاني را انجام دهد، فرد متقاضي چه شخصيت 
حقوق��ي و چه ش��خصيت حقيق��ي بايد ب��ه اداره ثبت 
شركت ها به عنوان يك فعال اقتصادي و بازرگان مراجعه 
و در دفتر ثبت نام تجاري ثبت نام كند و سرمايه و شرايط 
خ��ود را آنجا به ثبت برس��اند و وقتي براي درخواس��ت 
صدور كارت بازرگان��ي به اتاق بازرگاني مراجعه مي كند 
بايد مش��خصات خود را به عنوان يك فعال اقتصادي به 
ثبت رسانده باشد و گواهي ثبت نام در دفتر ثبت تجاري 

را به ما ارائ��ه دهد.  معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق 
ايران گفت: پس اتاق بازرگاني هم در ارتباط با نداش��تن 
سوءپيش��ينه كيفري موثر و عدم ورشكستگي متقاضي 
و در ارتب��اط ب��ا محل كس��ب هم از س��امانه مربوط در 
ثبت اسناد و امالك اس��تعالم مي كند. او افزود: موضوع 
ديگر اينكه اتاق بازرگاني ايران در اتاق هاي اس��تان ها به 
روش ه��اي مختلف تالش مي كند ك��ه احراز صالحيت 
حرفه يي را در زمينه صادرات و واردات بتواند كسب كند 
و طبيعتا مدرك تحصيلي، دانش و پيشينه تجاري فرد، 
محل كسب و فعاليت هاي حرفه يي در حوزه تشكلي و در 
صورت لزوم گروهي از همكاران ما يك مصاحبه تخصصي 
با فرد متقاضي كارت بازرگاني انجام مي دهد و به عبارتي 
از تمام��ي ابزارهاي ممكن براي پيش��گيري از انحرافات 

احتمالي استفاده مي كنيم. 
عليخان��ي بيان كرد: البته برخي س��خت گيري هايي 
ك��ه از ناحيه ات��اق ايران ب��راي ص��دور كارت بازرگاني 
اعمال مي ش��ود مطاب��ق با آيين نامه نيس��ت و حتي در 

اين ارتباطات بايد به ارباب رجوع و دستگاه هاي نظارتي 
جوابگو باشد كه معتقدند ما بيش از اختيارات قانوني خود 

در اين زمينه سخت گيري مي كنيم. 
او ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه اتاق اي��ران رأس��ا در جريان 
سوءاس��تفاده از كارت هاي بازرگاني قرار نمي گيرد و در 
درج��ه اول گمرك متوجه اين مس��اله مي ش��ود، افزود: 
افرادي هس��تند كه براس��اس وكالتنامه هاي محضري و 
صلح نامه زمينه استفاده فرد ديگري را از كارت  بازرگاني 
خود فراهم مي كنند و درخصوص دادن وكالت اس��تفاده 
از كارت بازرگاني به غير، مراجع ذي ربط و صاحبنظران 
حوزه حقوق معتقدند كه اين امر اختياري است و قانوني 
مدني به ش��هروندان اين اختيار را داده اس��ت و كس��ي 
نمي تواند اين ح��ق را بگيرد. به گفته عليخاني؛ مواردي 
كه گمرك درخصوص سوءاستفاده از كارت بازرگاني به 
اتاق ايران معرفي كرده كه ش��ايد بي��ش از 2هزار مورد 
باش��د كه توس��ط اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

باطل شده است.

تعادل  فرشته فريادرس 
»شيب تند قيمت كاغذ« طي ماه هاي اخير دامن 
مصرف كنندگان اين محصول را گرفت؛ گراني كاذبي 
كه بر اين بازار س��ايه افكند و مي رفت تا ش��اهد بازار 
س��ياه كاغذ در كشور باشيم. اما پرسش اينجاست كه 
چرا كاغذ گران شد و فاكتورهاي اثرگذار بر گراني اين 
محصول چه بود؟ براي پاسخ به اين پرسش بد نيست، 
نيم نگاهي داشته باشيم به پشت صحنه بازار كاغذ. بنا 
بر اظهارات تحليلگ��ران، فاكتورهاي زيادي به گراني 
كاغذ آن هم در فصل پاييز يعني اوج تقاضا دامن زده 
و سبب نوعي آشفتگي و بي نظمي در عرضه و تقاضاي 
اين محصول شده است؛ چراكه عرضه كننده به دليل 
كمبود كاغذ به دنبال افزايش قيمت است، اما از آن سو 
مصرف كننده نيز منتظر كاهش قيمت. حال ارزيابي ها 
از وضعيت بازار كاغذ در كشور نشان از اين دارد كه 5 
عام��ل در افزايش قيمت كاغذ مداخله كرده و اثرگذار 
بوده اس��ت؛ از نگاه آنها نخس��تين و شايد عمده ترين 
دليل گراني كاغذ در ماه هاي اخير را مي توان »جهش 
قيمتي ارز و حذف ارز مبادله يي براي كاغذ وارداتي« 
دانس��ت؛ موضوعي كه به بحران كمبود كاغذ و گراني 
آن دام��ن زده و در عين ح��ال واردكنندگان كاغذ را 
نيز با مش��كل مواجه كرده اس��ت. دومين عاملي كه 
در اين زمينه مطرح مي ش��ود، »كاهش ثبت سفارش 
كاغذ« اس��ت؛ موضوعي كه زمينه كمبود كاغذ را در 
بازار رقم زده است. »قيمت هاي جهاني به دليل گران 
شدن مواد اوليه و خمير كاغذ« سومين فاكتور اثرگذار 
ب��ر جهش قيمتي كاغذ در بازار اس��ت. د ر عين حال 
»كاهش توليد  د ر واحد هاي توليد ي داخل و همچنين 
كشور چين« و به تبع آن »كاهش وارد ات« را مي توان 
دو فاكتور اثرگذار ديگر بر افزايش قيمت اين محصول 
عنوان كرد. اگرچه در اي��ن ميان دولت با تصميمات 
جديد خود تالش كرده تا از اين بحران به وجود آمده 
به س��المت عبور كند، اما نكته مهم اين است كه بايد 
نظ��ارت جدي ب��ر بازار عرضه اين محصول از س��وي 
نهادهاي ذي ربط صورت گيرد تا سودجويان براي سود 
بيش��تر به وضعيت موجود دامن نزده و موجب برهم 

زدن آرامش بازار نشوند. 

 ماجراي گراني كاغذ؟ 
گراني 25درصدي كاغذ در بازار طي ماه هاي اخير 
واكنش هاي زيادي را به دنبال داش��ت. اما در اين بين 
اين پرسش كه چه عواملي موجب گراني كاغذ د ر بازار 
ش��د ه ما را به اين س��مت هد ايت كرد  تا موضوع را از 
فعاالن حوزه بازار كاغذ مورد بررسي قرار دهيم. اگرچه 
نبايد اين موضوع را از نظر دور داش��ت كه بازار كاغذ 
طي سال هاي گذش��ته با بحران هاي زياد ي از جمله 
ركود  مواجه شد ؛ ركود ي كه به گفته فعاالن اين حوزه 
هنوز هم مهار نشد ه و د امنگير صنعت كاغذ د ر كشور 
نيز ش��د ه است. اما بررس��ي وضعيت فعلي بازار كاغذ 
نشان مي دهد كه تقريبا از يك سال گذشته تاكنون با 
طرح موضوع حذف يارانه كاغذ مطبوعات و نشريات و 

توزيع نشدن حواله هاي كاغذ در كشور، گراني كاذبي 
را در اي��ن بازار رقم زده اس��ت. به طوري كه اخيرا نيز 
به دليل عدم تامين مناس��ب كاغذ تحريريه روزنامه، 
فعاليت بسياري از روزنامه هاي غيردولتي را با مشكل 
مواجه كرده اس��ت. از آن س��و فعاالن ب��ازار كاغذ در 
گفت وگ��و با »تعادل« داليل مختلفي را براي گراني و 
شكل گيري بازار سياه كاغذ مطرح مي كنند. برخي بر 
اين باورندكه نح��وه واردات اين كاال به بحران كمبود 

كاغذ در كشور و گراني آن دامن زده است. 
در همين رابطه رييس اتحاد يه فروشند گان كاغذ 
و مقوا در گفت وگو با »تع��ادل«، »جهش قيمتي ارز 
مبادله يي و باالتر رفتن قيمت جهاني كاغذ« را دو دليل 
عمده گراني اين محصول مي داند و مي گويد: نرخ ارز 
مبادله يي در خردادماه سال جاري 3250 تومان بوده 
كه در حال حاضر به 3550 تومان افزايش يافته است. 
به گفته سيد حسين ميرباقري مهر آباد ي، نوسانات نرخ 
ارز ارتباط مستقيم با كاال د ارد ؛ زماني كه ما با نوسانات 
يا افزايش نرخ ارز روبه رو مي ش��ويم تجار نيز با همان 
نرخ گشايش اعتبار مي كنند ، بنابراين فعاالن اقتصاد ي 
ب��راي وارد ات كاالها نمي توانند  منتظر كاهش قيمت 
نرخ ارز باش��ند  تا كاالي مورد  نظر را خريد اري كنند ؛ 
از اين رو اين شوك هاي مقطعي د ر بازار بر قيمت تمام 
ش��د ه كاال و عرضه آن د ر بازار اثر مس��تقيم د ارد . در 
واقع اگر برنامه ريزي ها به طور بلند مد ت د ر نظر گرفته 
شود  بازار نيز كمتر با چالش هاي قيمتي رو به رو خواهد  
ش��د . همچنين بنا به اظه��ارات او، دليل دوم افزايش 
قيمت كاغذ، گران ش��دن خمير كاغذ و كاغذ وارداتي 
به صورت جهاني است، چراكه از دي ماه سال گذشته 
قيمت مواد اوليه كاغذ حدود 150 تا 190دالر در هر 
تن افزايش پيدا كرده كه بر گراني كاغذ بي تاثير نبوده 

و طب��ق آخرين اطالعات قيمت جهاني كاغذ از 750 
دالر به 950 تا 980دالر در هر تن رس��يده اس��ت. از 
طرفي حتي پيش بيني مي شود كه به هزار و 30 دالر 

هم افزايش پيدا كند. 
اما در مقابل برخي ديگر از تحليلگران، عمده ترين 
دلي��ل گران��ي كاغ��ذ را »ح��ذف ارز مبادله يي براي 
كاغذ وارداتي« مي دانند. البت��ه عالوه بر افزايش نرخ 
ارز، عامل ديگر از نگاه آنها، اين بود كه ش��رايط براي 
توليد كنندگان داخلي به س��ختي پيش رفت و شاهد 
كاهش قابل تامل محصوالت آنها هستيم تا جايي كه 
ب��ه دليل زيانده بودن توليد خود را به ش��دت كاهش 
دادند. دليل ديگر اينكه، تعدادي از كارخانه هاي توليد 
كاغذ در چين براي حفظ محيط زيست و جلوگيري از 
آلودگي هاي زيست محيطي تعطيل شده اند و چين كه 
روزي صادركننده كاغذ بود، امروز كاغذ وارد مي كند. 
از اين رو مي توان گفت كه تعطيلي اين كارخانه ها در 
گراني كاغذ نقش داشتند، اگرچه بعضي از اين كارخانه 

مجددا به عرصه توليد برگشته اند. 
از سوي ديگر رييس سند يكاي توليد كنند گان كاغذ 
و مق��وا نيز د رباره وضعيت صنع��ت كاغذ به »تعاد ل« 
مي گويد : د ر 4 سال اخير ما شاهد  ركود  عميق د ر اين 
صنعت بود ه ايم و همين موضوع و نبود  نقد ينگي و صد ور 
مجوز هاي بي رويه و بد ون مد يريت د ر حوزه توليد  كاغذ 
موجب شد ه تا مشكالت بيش از گذشته باشد . ابوالفضل 
روغني گلپايگاني مي افزايد : متاسفانه وضعيت بازار كاغذ 
كماكان مساعد  نيس��ت و ركود  همچنان اد امه د ارد . از 
اين رو توليد  كنند ه ها نيز با كمترين ظرفيت مش��غول 
به كار هس��تند  و به نوعي نيز د چار ضرر و زيان بسيار 
ش��د ه اند . حال از نگاه اين فعال اقتصادي »افزايش نرخ 
ارز«، »كاه��ش وارد ات«، »كاهش توليد  د ر واحد هاي 

تولي��د ي داخل��ي«، »كاه��ش توليد در ب��ازار چين«، 
»افزايش قيمت جهاني د ر كاغذ«، »افزايش قيمت مواد 
اوليه نشاس��ته، خمير و س��اير افزود ني ها« 6 فاكتوري 
اس��ت كه گراني كاغذ را در بازار رقم زده است. روغني 
همچنين د رباره وضعيت واحد هاي صنعتي فعال در اين 
حوزه، اين گونه توضيح مي دهد كه كمبود  تقاضا موجب 
شد ه تا كارخانه هاي توليد  د اخل، ظرفيت توليد ي خود  
را كاهش د هند . همين امر بازار اين محصول را با چالش 

جد ي مواجه كرد ه است. 
رييس س��نديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا مي توان طي ماه هاي آتي 
روند نزول��ي قيمت هاي كاغذ را متصور ش��د يا خير 
مي گويد: براس��اس ارزيابي ها، قيمت كاغذ نيز مانند 
ديگ��ر اقالم به مولفه ه��اي جهاني ارتب��اط دارد. اين 
درحالي اس��ت كه ما شاهد جهش قيمتي نرخ ارز در 
ب��ازار بوديم به ط��وري  كه نرخ ارز از ح��دود 3هزار و 
700دالر به بيش از 4هزار دالر رسيده است. فاكتوري 
كه مي تواند افزاي��ش قيمت كاالهاي وارداتي ازجمله 
كاغ��ذ را در بازار س��بب ش��ود. روغني گلپايگاني در 
عين حال بر اين موضوع نيز اش��اره مي كند كه برخي 
مولفه هاي دروني مانن��د افزايش تقاضا براي كتاب و 
دفاتر و برخي عوامل بيروني مانند افزايش قيمت هاي 
جهاني موجب مي ش��ود كه در برخي از فصول سال، 
افزايش قيمت كاغذ را در بازار شاهد باشيم. از اين رو 
بنا به اظهارات روغني گلپايگاني تا پايان س��ال جاري 
نمي توان چشم انداز كاهش قيمت را براي كاغذ متصور 
بود و قطعا قيمت ها به روال گذشته بازنمي گردد . حتي 
ارزيابي ها حاكي از اين است كه د ر آيند ه شاهد  افزايش 

قيمت ها به همين منوال باشيم. 

 تصميمات دولت براي عبور از بحران 
اما از آن س��و، دولتي ها كه ش��اهد آشفته بازار 
گران��ي كاغذ بودند، بيكار ننشس��ته و براي عبور از 
اين بحران تش��كيل جلس��ه دادند. بر همين اساس 
مهم ترين خروجي ستاد تنظيم بازار كاغذ، رونمايي 
از تصميمات جدي��د دولتمردان براي اختصاص ارز 

مبادله يي به اين كاال بود. 
به گفته حسن يونس سينكي معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت 5 تصميم جديد براي تنظيم بازار كاغذ 
اتخاذ شده كه به آرامش بازار منجر خواهد شد. بنا به 
اظه��ارات او، اجازه افزايش تعرف��ه واردات كاغذ داده 
نمي ش��ود. همچنين ارز مبادالتي به ميزان مورد نياز 
براي واردات كاغذ تخصيص داده خواهد شد. به عنوان 
س��ومين تصميم اين نشست، توليدكنندگان داخل و 
تجار مكلف شدند كه براي حفظ موجودي كف بازار و 
تامين نياز مصرف كنندگان كاغذ شرايط را براي عرضه 
مناسب تا پايان سال فراهم كنند. از ديگر تصميمات 
اين بود كه سند طرح  جامع تنظيم بازار كاغذ تدوين 
ش��ود تا با اجراي آن طي 4 سال آينده بازار با حداقل 
نوسانات به فعاليت خود ادامه دهد؛ چراكه حمايت از 
مصرف كنندگان كاغذ شامل ناشران، مطبوعات، كتب 

درس��ي و س��اير فعاالن فرهنگي براي دولت اهميت 
باالي��ي دارد و نباي��د در اين بخش ب��ا چالش مواجه 
باشند. پنجمين تصميم براي تنظيم بازار كاغذ اين بود 
كه در ط��رح جامع تنظيم بازار كاغذ براي حمايت از 
توليدكنندگان داخلي در زمينه به روزرساني تجهيزات 
و رسيدن به سطح رقابت با جهان برنامه ريزي خواهد 
شد و اين موضوع از طريق دولت براي اختصاص منابع 

پيگيري مي شود. 
همچني��ن به گفته مديركل دفت��ر امور اقتصادي 
و سياس��ت هاي تج��اري وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت براي حماي��ت اصولي از تولي��دات داخلي و 
مصرف كنن��دگان عم��ده در حوزه ه��اي فرهنگي و 
آموزش��ي تعرفه انواع كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه تا 
پايان سال همچنان مطابق روال قبل)5 درصد ثابت( 
لحاظ ش��ود و افزايش داده نشود. محمدرضا كالمي با 
اعالم اينك��ه ارز تخصيصي جهت ان��واع كاغذ رول و 
ش��يت)چاپ و تحرير و روزنامه( تا اطالع ثانوني بدون 
تغيير، مبادله يي و با اولويت تامين مي ش��ود نيز گفته 
بود كه براي حمايت از توليدات داخلي و ايجاد مزيت 
توليد كاغذ براي كارخانجات مربوطه پيشنهاد حذف 
ارزش افزوده براي مواد اوليه توليد كاغذ كه در اليحه 
پيش��نهادي ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت به 
مجلس ارس��ال ش��ده با جديت پيگيري مي شود. او 
همچنين با تاكيد بر نوس��ازي و ارتقاي كيفيت توليد 
براي دس��تيابي به آخرين تكنيك هاي صنعتي توليد 
با هدف عرضه تولي��دات رقابتي با محصوالت جهاني 
بيان كرد: س��ند 4ساله زنجيره تامين كاغذ با اولويت 
مديري��ت آرامش بازار با اتخ��اذ رفتارهاي حرفه يي و 
تخصصي به صورت برنامه هاي اجرايي متاثر از فرآيند 

زنجيره تامين تنظيم مي شود. 
حال براساس آنچه گفته ش��د بايد يادآور شد كه 
كاغذ يكي از محصوالتي اس��ت كه در GDP و رشد 
اقتص��ادي تاثير قابل اش��اره يي دارد و بايد در ارتباط 
با س��اماندهي بازار آن چاره انديش��ي ش��ود. از اين رو 
برخي از تحليلگران نيز اب��راز اميدواري مي كنند كه 
واردكنندگان كاغذ كاالهايي را كه با قيمت مناسب تر 
به كش��ور وارد كرده اند به قيمت آينده نفروش��ند به 
همين دليل به مصرف كنندگان و واردكنندگان كاغذ 
توصيه مي شود با عقالنيت و آرامش اين بازار را كنترل 
كنند. به گفته آنها اگر قيمت كاغذ كاذب شود، عده يي 
كه واردكننده حرفه يي نيس��تند و فقط پول دارند به 
اين حوزه وارد مي شوند و حتي بيم اين موضوع مي رود 
كه برخي س��ازمان ها و نهاده��ا و ارگان هاي نظامي و 
نيمه دولتي و بانك هاي كش��ور نيز براي كس��ب سود 
بيشتر به اين عرصه بيايند و اين موضوع موجب بر هم 

زدن آرامش بازار شود. 
 از اي��ن رو نظارت نهادهاي صنفي بر قيمت كاغذ 
اهميت دو چندان پيدا مي كند. از سوي ديگر انجمن 
واردكنن��دگان كاغذ نيز بايد ب��ر موضوع گراني كاغذ 
نظارت جدي داشته باشد تا كاغذي كه با قيمت قبل 

به كشور وارد شده است، افزايش پيدا نكند. 

صنعت  
دس��تورالعملي در حماي��ت از توليد و نظام توزيع كش��ور در حوزه 
پوش��اك براي ساماندهي اين صنعت ابالغ ش��ده بود كه به گفته عضو 
انجمن نساجي اين دستورالعمل هنوز اجرايي نشده است. براساس آمارها 
حجم بازار پوش��اك ايران 14ميليارد دالر است كه 50 تا 60 درصد آن 
ب��ه محصوالت ايراني و مابقي به محصوالت خارجي تعلق دارد. با توجه 
به اين حجم از صنعت پوش��اك ايران، فعاالن اين حوزه با وضع قوانين 
از دولت توقع برخورد با متخلفان را دارند. مجيد افتخاري گفت: شرايط 
كنوني پوش��اك كشور بسيار حساس اس��ت و بسياري از واحدهاي اين 
صنعت به سمت نابودي پيش رفته يا با هجمه سنگين برندهاي خارجي 
متقلب و متخلف در بازار مواجه هستند؛ به نحوي كه افرادي كه مجوز 
الزم را از دول��ت ندارن��د به صورت غيرقانوني اقدام به فروش پوش��اك 
مي كنند. به گزارش مهر، اين فعال صنعت پوش��اك افزود: در كنار اين، 

مزون هاي خانگي غيرقانوني نيز فعاليت دارند كه به شكل بدون مجوز در 
گوشه و كنار شهر فعاليت خود را آغاز كرده اند و بدون اينكه حقوق كسب 
وكار را پرداخت كنند با موانع صنعتي هم روبه رو نيس��تند و تنها اقدام 
به فروش گسترده پوشاك وارداتي مي كنند. او تصريح كرد: در اين ميان 
برخوردهاي الزم با توزيع كنندگان پوشاك قاچاق نيز صورت نمي گيرد 
بنابراين فراره��اي مالياتي و برندهاي تقلبي كار را براي توليدكنندگان 
واقعي سخت كرده است؛ اين درحالي است كه اكنون با شرايط بد شغلي 
در بازار مواجه هس��تيم و ركود نيز كس��ب وكار را در بر گرفته اس��ت. 
افتخاري ادامه داد: دستورالعملي در حمايت از توليد و نظام توزيع كشور 
در حوزه پوشاك براي ساماندهي اين صنعت ابالغ شده اما اجرايي نشده 
اس��ت. در اين ميان اگرچه از دول��ت توقع برخورد داريم اما اصناف بايد 
كار اصلي را انجام دهند و از آنها اين انتظار وجود دارد كه دستورالعمل 

مذكور را اجرايي كنند.

عضو انجمن نساجي

ساماندهي واردات پوشاك انجام نشد
آنكتاد اعالم كرد

سهم ايران از كل تجارت جهان
تجارت 

كنفرانس تجارت و توسعه س��ازمان ملل)آنكتاد( اعالم كرد 
ايران در س��ال ميالدي گذش��ته تنه��ا 0.34درصد كل تجارت 
جه��ان را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. به گزارش تس��نيم، 
كنفرانس تجارت و توس��عه سازمان ملل)آنكتاد( در جديدترين 
گزارش خود كل تجارت ايران با جهان در س��ال 2016ميالدي 
را 109ميليارد دالر اعالم كرد. اين رقم فقط معادل 0.34درصد 
كل تجارت جهاني در اين س��ال بوده اس��ت. كل تجارت جهان 
در س��ال 2016 بالغ بر 32هزارميليارد دالر گزارش شده است. 
ايران در س��ال 2016 بالغ بر 69 ميليارد دالر صادرات داش��ته 
است. ارزش واردات ايران در اين سال نيز 40ميليارد دالر بوده 
كه بر اين اس��اس تراز تجاري ايران مثبت 29ميليارد دالر بوده 
ك��ه البته نفت و فرآورده هاي نفت��ي نيز جزو كاالهاي صادراتي 

ايران محاس��به شده است. براساس اين گزارش از كل صادرات 
69 ميلي��ارد دالري ايران در س��ال 2016 بالغ ب��ر 10ميليارد 
و 202ميلي��ون دالر مربوط ب��ه صادرات خدمات بوده اس��ت. 
همچنين ايران 14ميليارد و 694 ميليون دالر واردات خدمات 
در اين س��ال داش��ته اس��ت. اين نهاد بين المللي رش��د واقعي 
توليد ناخالص داخلي ايران در س��ال ميالدي گذشته را بالغ بر 
4.3درصد برآورد كرده كه باالتر از متوسط رشد توليد ناخالص 
داخلي جهان 2.2درصد همچنين باالتر از متوس��ط رشد توليد 
ناخالص داخلي كشورهاي درحال توسعه 3.7درصد بوده است. 
س��رانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز 5276 دالر اعالم ش��ده 
اس��ت. براس��اس اين گزارش ن��رخ تورم ايران در س��ال 2016 
بالغ بر 8.6 درصد ش��ده و تراز حساب هاي جاري ايران به رقم 

23ميليارد و 566 ميليون دالر رسيده است. 
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15 نفت و انرژي
 عراق به دنبال سوآپ نفتي

با ايران
تسنيم| وزير نفت عراق گفت كه رييس شركت دولتي 
بازاريابي نفت اين كشور )سومو( درحال مذاكره با ايران براي 

تعيين تاريخ آغاز صادرات نفت از ميادين كركوك است. 
به گزارش رويترز، جبار اللعيبي، وزير نفت عراق گفت، 
ريي��س شركت دولت��ي بازاريابي نفت اين كشور )س��ومو( 
درحال مذاكره با ايران براي تعيين تاريخ آغاز صادرات نفت 

از ميادين كركوك است. 
يك مقام عراقي هفته گذشت��ه گفته بود كه بخشي از 
نفت خ��ام كركوك »در آينده يي نزدي��ك« با كاميون هاي 

نفتكش به پااليشگاه كرمانشاه ايران ارسال خواهد شد. 
به گفته مقامات عراقي و منابع تجاري، ايران ابتدا روزانه 
15ه��زار بشكه نفت به ارزش تقريب��ي يك ميليون دالر از 
عراق تحويل خواهد گرفت و اين رقم به تدريج به 60 هزار 
بشكه در روز افزايش خواهد يافت. تهران و بغداد همچنين 
يك پروژه احداث خط لوله انتقال نفت را از ميادين كركوك 
ب��ه شمال اي��ران و از آنجا به خليج ف��ارس جهت صادرات 

احيا كرده اند.

 كار چين و ونزوئال
به دادگاه كشيد

ايس�نا| س��ينوپك كه يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
دولتي چين است، از غول نفتي مقروض PDVSA ونزوئال 
بر سر بدهي پرداخت نشده در يك دادگاه امريكايي شكايت 
كرد. اين شكايت نشان مي دهد صبر چين از متحد امريكاي 
التيني خ��ود لبريز شده و در حال تغيي��ر دادن برخورد و 

تاكتيك خود است. 
واحد امريكايي س��ينوپك در ۲۷ نوامبر شكايتي را در 
دادگاه منطقه يي تگزاس جنوبي در هيوستون تنظيم كرد 
كه خواهان عدالت در مقابل كالهبرداري طرف مقابل خود 
اس��ت. روزنامه فايننشيال تايمز با اشاره به اسناد دادگاه در 
گزارش��ي نوشت: لحن اين شكايت نشان مي دهد كه روابط 
دوس��تانه ميان ونزوئال و چين ممكن است به پايان رسيده 
باشد. در اين شكايت، سينوپك از شركت PDVSA براي 
دريافت ۲۳,۷ميليون دالر بده��ي پرداخت نشده به عالوه 
خس��ارت هاي تنبيهي شكايت كرده و مدعي شده كه اين 
شركت نيمي از هزينه مربوط به قرارداد س��ال ۲01۲ براي 
خريد ميلگرد ف��والدي كه در دكل هاي حفاري اس��تفاده 
مي شود به مبلغ ۴۳,5 ميليون دالر از اين شركت چيني را 
پرداخت نكرده است. شكايتي كه از سوي سينوپك مطرح 
شده، ممكن اس��ت نشان دهنده اين موضوع باشد كه چين 
ديگ��ر نمي خواهد وام هايش به ونزوئ��ال را ادامه دهد و اين 
تغيير موضع ممكن است، ونزوئال و غول نفتي اين شركت را 

به ورشكستگي بكشاند. 

صدور دوباره مجوز مصرف 
زغال سنگ در چين

ايسنا| دولت چين دنبال روبه رو شدن كشور با بحران 
گرمايشي در يك چرخش 1۸0درجه يي از سياست انرژي 
خ��ود به برخ��ي شهرهاي شمالي اجازه داد زغال س��نگ 

مصرف كنند. 
پكن براي كاهش آلودگي، زمس��تان امسال استفاده 
از زغال س��نگ براي گرمايش را ممنوع اعالم كرد. منطقه 
شمالي چين طي سال هاي اخير در فصل زمستان مه دود 
س��نگيني را شاهد بوده اس��ت. اما به دنب��ال ممنوعيت 
استفاده از زغال س��نگ، ميليون ها نفري كه موفق نشده 
بودند به جاي زغال س��نگ از سوخت هاي ديگر استفاده 

كنند، سيستم گرمايشي مناسبي نداشتند. 
ممنوعيت زغال سنگ ظاهرا به كمبود گاز منجر شده 
زي��را همه به گ��از به عنوان منبع جديد س��وخت هجوم 
بردن��د و در نتيجه اين مشكل پيچيده شد. طبق گزارش 
رسانه هاي چين، وزارت محيط زيست چين دستورالعملي 
را براي ۲۸شهر در سراسر مناطق شمال-شرق اين كشور 
ص��ادر كرد. در اين بيانيه آمده كه وزارت محيط زيس��ت 
دريافت��ه كه در برخي مناطق ك��ار براي جايگزين كردن 
زغال س��نگ با برق يا گاز طب��ق برنامه هنوز پايان نيافته 
و نگراني هايي نسبت به منابع سوخت براي فراهم كردن 
گرمايش وجود دارد. چنين مناطقي اجازه خواهند داشت 
براي گرمايش زغال سنگ بسوزانند و در گذر از زغال سنگ 
باي��د اطمينان حاص��ل كنند كه اصل شم��اره يك، گرم 

نگهداشتن مردم در زمستان است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« روند بازار طالي سياه يك هفته پس از تمديد توافق كاهش توليد را بررسي مي كند

2ريسك تداوم رشد قيمت نفت
گروه انرژي|حميد مظفر|

پيش از برگزاري نشس��ت هفته گذشته اوپك، 
سرمايه گذاران نسبت به نتيجه مذاكرات اوپكي ها 
و غيراوپكي ه��ا اطمينان داشتن��د و مشغول انجام 
معامالت خوش بينانه بودند. در روزهاي منتهي به 
نشست 1۷۳ اوپك، صندوق هاي پوشش ريسك و 
ديگر سرمايه گذاران، خريد خود از قراردادهاي آتي 
نفت خام را افزايش دادند. در حالي كه همان موقع 
نيز مجموعه نامتناس��ب و بسيار خوش بينانه يي از 
پوزيشن هاي خري��د و فروش را اتخاذ كرده بودند. 
براس��اس داده هاي بلومبرگ، ي��ك هفته پيش از 
برگزاري نشست اوپك، تعداد معامالت خريد نفت 
وس��ت تگزاس اينترمدييت امريكا به باالترين سطح 
خود از ماه فوريه سال جاري رسيد. از سوي ديگر 
معامالت فروش نفت خام تس��ويه شدند و چنين 
امري نشان دهنده اين بود كه سرمايه گذاران به اين 
باور رسيده اند كه اوپك در تصميم خود براي تمديد 
توافق مصمم اس��ت و بل��وف نمي زند. نيك هولمز 
تحليلگر بازار نفت در گفت وگو با بلومبرگ در اين 
باره اظهار كرد: »قطعا جو رواني بازار بدين صورت 
بود كه تمديد 6يا 9ماهه توافق اتفاق خواهد افتاد. 
بنابراين نگهداشت��ن پوزيشن هاي فروش، انتخاب 
مناس��بي براي صندوق هاي پوشش ريس��ك نبود. 
ب��دون ش��ك در آن روزها اي��ن خوش بيني وجود 
داشت كه نتيجه خوبي از دل نشست اوپك بيرون 

خواهد آمد و همين طور نيز شد.«
در تايي��د اين اظهارات بايد ب��ه اين آمار توجه 
كرد كه در هفته منتهي به ۲۸نوامبر )دو روز پيش 
از نشس��ت اوپك(، خالص پوزيشن هاي خريد نفت 
دبليو ت��ي آي در بورس نيويورك بيش از 15درصد 
رشد داشت. اگرچه اوپك پيش از برگزاري نشست، 
سيگنال هايي از نتيجه احتمالي آن به بازار ارسال 
كرده ب��ود با اين  ح��ال عالقه س��رمايه گذاران به 
معام��الت خوش بينان��ه غافلگير كننده ب��ود، چرا 
كه مي��زان حضور آنه��ا در جانب تقاض��ا و اتخاذ 
پوزيشن ه��اي خري��د نامعقول بود. اي��ن حجم از 
خوش بين��ي در حالي اتفاق مي افتاد كه بانك هايي 
همچون س��يتي بانك امريكا هشدار داده بودند كه 
نشست اوپك مي تواند نتايج نااميدكننده يي داشته 
 باشد؛ ب��ا اين حال س��رمايه گذاران روي نشس��ت 
اوپك حس��اب كردند و پشيمان نيز نشدند. با اين 
حال قيمت نفت خام در ب��ازار فيزيكي خيلي باال 
نرفت. فرداي نشست اوپك نفت دبليوتي آي از مرز 
5۸دالر گذشت اما مجددا به س��طح پيشين خود 
بازگشت. پس از آن افت قيمت نفت خام در بورس 
امريكا ادامه يافت تا جايي كه نفت دبليوتي آي روز 

چهارشنبه به زير 56دالر در هر بشكه رسيد. 

 پايان خوش بيني بازار به تداوم رشد قيمت
بنابراي��ن ب��ه نظ��ر مي رس��د، تم��ام معامالت 
خوش بينانه يي پيش از نشس��ت اوپك كه صحبت 
آن رف��ت، فقط ب��راي اين بود كه ب��ا اعالم نتيجه 
نشس��ت اوپك قيمت ها باال بمانند به گونه يي كه 
تصور شود اين رشد قيمت، نتيجه نشس��ت اوپك 
اس��ت. پس از آنكه مشخص شد، قرار نيست اعالم 

تمدي��د توافق كاه��ش توليد نف��ت، عاملي براي 
افزايش قابل توجه قيمت ها بشود، س��رمايه گذاران 
ش��روع به تغيي��ر وضعيت معامالت خ��ود كردند. 
البت��ه داده هاي مرب��وط به معامالت ب��ازار با يك 
وقفه زماني منتش��ر مي شوند، اما افت قيمت نفت 
در روزه��اي اخير احتم��اال نشانه ي��ي از عمليات 
Profit-taking صندوق ه��اي پوشش ريس��ك 
)تصمي��م به فروش ب��راي حفظ س��ود از افزايش 
قيمت اخير( اس��ت. در بازارهاي س��هام و كاال اگر 
قيمت ها كاهش پيدا كنند بدون آنكه علت خاصي 
براي آن مشخص باشد، ب��ه احتمال زياد ناشي از 

عمليات كسب سود سرمايه گذاران است. 
چن��د روز پس از اع��الم توافق اوپ��ك، رويترز 
گ��زارش داد ك��ه يك هفته پيش از اين نشس��ت، 
پوزيشن ه��اي خري��د در بازاره��اي نف��ت خام و 
فرآورده ه��اي نفت��ي رشد چشمگيري ب��ه ميزان 
6۳ميليون بشكه داشته و به س��طح يك ميليارد و 
115ميليون بشكه رسيده است. عمده اين افزايش 
تقاضا در بورس امريكا اتفاق افتاد و معامالت خريد 
نفت دبليو تي آي در هفته منتهي به ۲۸نوامبر رشد 
5۲ميليون بشكه يي را تجرب��ه كرد. در همان بازه 
زماني، معامالت فروش نفت خام نيز به پايين ترين 
سطح خود از فوريه ۲01۷ رسيده بود. اين آمار ها 
حاك��ي از عدم تع��ادل شديد مي��ان پوزيشن هاي 
خري��د و فروش در ب��ازار بود و اين ريس��ك را به 
وجود مي آورد كه در كوتاه مدت، وارونگي شديدي 

در روند قيمت نفت به وجود بيايد. 

 خبري از افت قيمت نخواهد بود
نمي ت��وان گفت ك��ه بازار در آس��تانه يك افت 
قيم��ت جدي براي يك بازه زماني طوالني اس��ت. 

شراي��ط ب��ازار نفت به گونه يي اس��ت ك��ه فاصله 
زيادي با چنين اتفاق��ي وجود دارد. ذخاير جهاني 
نف��ت كماكان در حال كاهش اس��ت و اكنون اين 
اطمين��ان وج��ود دارد كه كاهش تولي��د اوپك و 
برخي توليدكنندگان غيراوپك��ي، حداقل تا ميانه 
س��ال ۲01۸ ادامه خواهد داشت. نيك كانينگهام 
تحليلگ��ر ب��ازار نف��ت در يادداشت��ي در پايگ��اه 
اويل پراي��س اظه��ار مي كند كه اكن��ون يك كف 
قيمتي جديدي براي نفت خام ايجاد شده اس��ت. 
به مدت بيش از يك س��ال، ك��ف قيمت نفت خام 
۴0دالر در نظ��ر گرفته مي ش��د، اما اكنون شرايط 
ع��وض شده و ك��ف قيم��ت ب��ه 50دالر افزايش 
پيدا كرده اس��ت. بانك ها و موسس��ات جهاني نيز 
پيش بيني خود از قيمت نفت خام در سال ۲01۸ 
را افزايش داده اند. به عنوان مثال پيش بيني گلدمن 
ساكس اين اس��ت كه در سال ۲01۸ قيمت نفت 
برنت به 6۲ و قيمت نفت دبليوتي آي به 5۷دالر و 

50سنت در هر بشكه برسد. 

 خبر بد پااليشگاه هاي امريكا براي بازار
عام��ل ديگري ك��ه در ماه ه��اي اخير قيمت 
نف��ت خام را باال برده  بود، افزايش جهاني مصرف 
فرآورده هاي نفتي بود. افزايش قيمت فرآورده هاي 
نفت��ي در فاصل��ه ماه هاي ژوئن ت��ا نوامبر ۲01۷ 
منج��ر به افزايش قيمت نف��ت خام نيز شد اما به 
نظر مي رس��د كه اكنون قيمت اين فرآورده ها در 
حال كاهش است و همين مس��اله مي تواند بازار 

نفت خام را تحت فشار بگذارد. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از رويترز، خالص 
حاشيه س��ود توليد نفت كوره از نفت خام امريكا 
در ماه ژوئن 1۴دالر در هر بشكه بود. اما اين رقم 
در ميانه ماه نوامبر به ۲5دالر در هر بشكه رسيد. 
ب��ازار فرآورده ه��اي نفتي امريكا س��ال جديد 
ميالدي را با مازاد عرضه قابل توجهي آغاز كردند 
 و ذخاير آنها باالت��ر از ميانگين بلندمدت بود. اما 
ب��ر اث��ر تقاض��اي شدي��د خصوص��ا در بازارهاي 
صادرات��ي، ب��ازار فرآورده ه��اي نفت��ي امريكا در 

ادامه س��ال با مازاد تقاضاي قابل توجه نيز مواجه 
شد. ذخاير فرآورده ه��اي تقطيري امريكا از مازاد 
۳۳ميليون بشكه يي نس��بت به ميانگين 10ساله 
در ماه فوريه به كسري ۷ميليون بشكه يي نسبت 
به اين ميانگين در آغاز ماه دس��امبر رس��يده اند 
كه اي��ن حاكي از رش��د شديد تقاض��ا براي اين 

فرآورده هاي نفتي است. 
پااليشگاه هاي امريكا براي پاسخ به اين افزايش 
تقاضا پااليش نفت خام و توليد فرآورده هاي نفتي 
را به سطح بي سابقه يي رس��اندند. داده هاي اداره 
اطالع��ات انرژي امريكا نش��ان مي دهد كه تقريبا 
از م��اه آوري��ل، پااليشگاه ه��ا به ص��ورت مداوم 
در باالتري��ن س��طح مشغ��ول به تولي��د بوده اند. 
پااليشگاه ه��اي امريكا در پايان م��اه نوامبر و در 
فصل س��رد در همان س��طحي مشغول به توليد 
بودن��د كه معم��وال در فصل تابس��تان و در پيك 

مصرف به دليل افزايش سفرها اتفاق مي افتد. 
پااليشگاه هاي امريكا در آخرين هفته ماه نوامبر 
به ميزان 5ميليون و ۴00هزار بشكه فرآورده هاي 
تقطيري توليد كردند كه به ميزان ۲۸0هزار بشكه 
بيش از تولي��د نوامب��ر ۲016 و ۴۸0هزار بشكه 
بيشت��ر از ميانگين 10س��اله اخي��ر در اين فصل 
اس��ت. عمده اين افزايش توليد ص��رف صادرات 
به امريك��اي التين و ديگر بازاره��اي برون مرزي 
شده و مصرف داخلي اي��ن كشور افزايش اندكي 
داشته اس��ت. مصرف باالي فرآورده هاي نفتي در 
سطح جهان نشان دهنده رشد همگام اقتصادي در 
اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه و شتاب 
در تجارت جهاني و افزايش باربري اس��ت. به نظر 
مي رسد كه فرآورده هاي تقطيري در سال ۲01۸ 
ني��ز پيشران اصلي تقاضا براي نفت خام باشد مگر 
اينكه ركود غيرمترقبه يي در اياالت متحده يا چين 

اتفاق بيفتد. 
ب��ا اين حال در هفته ه��اي اخير نشانه هايي از 
تغيير روند در اي��ن بازارها به چشم مي خورد. در 
چهار هفت��ه اخير بازار شاهد توقف كاهش شديد 
ذخاي��ر فرآورده هاي تقطيري در مقايس��ه با روند 
فصلي آن بوده  و به نظر مي رس��د كه پااليشگاه ها 
نهايتا توانس��ته اند كه توليد خود را به ميزان الزم 

افزايش داده و تقاضاي جهاني را بگيرند.
از همي��ن رو حاشيه س��ود اي��ن فرآورده ها از 
ميانه هاي ماه نوامبر تحت فشار بوده اس��ت، چرا 
كه نشانه هايي مشاهده شده اس��ت كه بازار ديگر 
با كسري مواجه نيست. مس��اله يي كه به صورت 

موثري رشد قيمت نفت را متوقف كرده است. 
مديران پرتفوي نسبت به هرگونه شاخصي كه 
حاكي از توقف روند كاهش ذخاير باشد حس��اس 
شده ان��د، چرا ك��ه توقف روند كاه��ش ذخاير به 
معناي رسيدن قيمت ها و حاشيه سودها به نقطه 

حداكثري و شروع روند نزولي آنهاست. 
در يك افق زماني يك س��اله و با توجه به رشد 
جهان��ي، تقاض��اي قاب��ل توجه ب��راي نفت كوره 
تقطي��ري و نيز بنزين حاشيه س��ود را پايدار نگه 
خواهد داش��ت و منجر به اريب��ي قيمت نفت به 

سمت باال خواهد شد. 

برگ اجرائيه
محكوم له: رضا مرادي

محكوم عليه: صالح ميهمي 
پي��رو آگهي ه��اي منتشره در جرايد بدينوس��يله به ص��الح ميهمي ك��ه مجهول المك��ان مي باشد ابالغ 
مي ش��ود طب��ق اجرائي��ه صادره از شعب��ه اول در پرون��ده كالس��ه 960۴۷5 به موج��ب دادنامه شماره 
96099۷۲۲90100۸15 م��ورخ 96/۷/19 ص��ادره از شعب��ه اول محكوم عليه محكوم اس��ت به اجراي 
دادنام��ه فوق الذك��ر فك و تحويل پالك انتظامي ۸۲9 ه 56 ايران ۲1 منصوبه به يك دس��تگاه خودروي 
پ��ژو ۴05 و تحوي��ل آن به پليس راهور ناجا در حق محكوم له و هزينه اجرايي به مبلغ صد هزار تومان به 
نفع صندوق دولت بر عهده محكوم عليه مي باشد. بديهي است با توجه به غيابي بودن حكم، اجراي حكم 
غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعي اجرائيه به محكوم 
علي��ه مي باش��د لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراي م��اده ۷۳ آ.د.م و ماده 9 قانون اجراي احكام 
مدني در يكي از جرايد كثير اال نتشار آگهي ميشود تا ظرف 10روز پس از انتشار آگهي نس��بت به اجراي 
مف��اد اجرائي��ه اقدام گردد. در غير اينص��ورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نس��بت به اجراي مدلول 

اجرائيه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
منشي شعبه ۴ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم - م الف/ 1۸91

آگهي ابالغ وقت رسيدگي 
حس��ب دس��تور رئيس شعبه 10۲ دادگاه كيفري دو رباط كريم بدينوس��يله به آقاي محمد منزه شكيب ابالغ 
ميشود در پرونده كالسه 961۲00 شعبه 10۲ دادگاه كيفري دو رباط كريم بر اساس شكايت شاكي و محتويات 
پرون��ده به اتهام توهين، تهديد، افترا تحت تعقيب مي باشد طبق ماده ۳۴۴ قانون آيين دادرس��ي كيفري ابالغ 
مي شود در تاريخ رس��يدگي مورخ 96/10/1۸ س��اعت 0۸:۳0 در اين شعبه حاضر شده در غير اين صورت غيابا 

اتخاذ تصميم بعمل خواهد آمد. 
بيات- مدير دفترشعبه 10۲ دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم - م الف/ 1۸۸۷

)آگهي احضار متهم(
بدينوس��يله به آقاي مهدي كوچولو فرزند... فعال مجهول المكان، در پرونده كالسه 960۸11 شعبه 101 دادگاه 
حس��ب دس��تور دادرس شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي رباط كريم بر اساس محتويات پرونده به اتهام ضرب 
و ج��رح عمدي و توهين  تحت تعقيب مي باشد طبق ماده ۳۴۴ قانون آئين دادرس��ي كيفري ابالغ مي شود در 
تاريخ رسيدگي مورخ 96/10/۲۷ ساعت 11:۳0 در اين شعبه حاضر شده در غير اين صورت غيابا اتخاذتصميم 

به عمل خواهد آمد.
علي نريماني- دفتردادگاه شعبه 101 دادگاه عمومي)جزايي(دادگستري شهرستان رباط كريم -م الف /1۸۸6

آگهي احضار متهم 
حس��ب دستور داديار شعبه چهارم دادس��راي عمومي و انقالب رباط كريم بدينوسيله آقايان 1- محمد كاكائي 
چگيني فرزند صيد حس��ن و ۲- سهيل ميراني نژاد محمدي فرزند محمود فعال مجهول المكان ابالغ ميشود در 
پرونده كالس��ه 961۴0 شعبه چهارم دادياري دادس��راي عمومي و انقالب رباط كريم بر اساس شكايت شاكي و 
محتويات پرونده به متهم رديف اول با اتهام س��رقت و متهم رديف دوم با اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع 
تحت تعقيب مي باشد طبق ماده 1۷۴ قانون آيين دادرس��ي كيفري ابالغ مي شود ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 

انتشار اين آگهي در اين شعبه حاضر شده در غير اين صورت غيابا اتخاذ تصميم بعمل خواهد آمد. 
محمد رستمي- داديارشعبه چهارم دادسراي رباط كريم - م الف/ 1۸۸5

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم وقت رسيدگي: 96/10/1۷ ساعت: 9:۳0 خواهان: مرتضي مجدي خوانده: 
اله قلي مواليي خواسته تنظيم سند يك خط همراه خواهان دادخواستي تسليم شوراي حل اختالف نموده كه 
جهت رسيدگي به شعبه سوم  ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يك نوبت در 
يك��ي از جراي��د كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر شوراي 
حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خوانده خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حضور بهم رساند چنانچه نياز به آگهي مجدد داشته باشد فقط يك نوبت 

منتشر و به مدت 10روز مي باشد./ج ۸۸۸5
مدير دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف رباط كريم - م الف/1۸6۸

آگهي ابالغ مفاد اجرائيه
ب��ه موجب دادنامه قطعيت يافته شم��اره 95-106۸ مورخ 95/11/۳0 قاضي محترم شورا در حوزه اول شوراي 
ح��ل اختالف مركزي رباط كريم موضوع پرونده كالس��ه 9۴۴/1/95 محكوم عليه��م 1-علي روحي ۲- محمد 
روحي ۳- فاطمه روحي محكوم اس��ت به اجراي مفاد دادنامه 95-106۸ در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر 
دولتي در حق صندوق دولت در حق محكوم لها 1- محمد حس��ن حقه كاوس��ي ۲- محمد تقي باس��تان پور لذا 
مف��اد اجرائيه طي يك نوبت به تربيت مق��رر در مادتين 11۸ و 119 قانون اجراي احكام مدني آگهي مي گردد 
و ده روز پ��س از آن به موقع اجرا گذاشته مي شود و بر اس��اس ماده 9 قان��ون فوق الذكر براي عمليات اجرايي 

ابالغ يا اخطار ديگري به محكوم عليهم نخواهد شد مگر اينكه محل اقامتگاه خود را اعالم نمايد./ج ۸۸۸6
دبيرخانه حوزه شوراي حل اختالف مركزي رباط كريم - م الف/ 1۸۷۲

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي غالم حسين قاسمي

خواهان آقاي حسين هاشمي كلور دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي غالم حسين قاسمي به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه: 96099۸۲۲90100۳۸۳ شعبه 1 دادگاه عمومي 
حقوقي شهرس��تان رباط كريم ثبت وقت رسيدگي مورخ 1۳96/10/19 ساعت 1۲:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين نامه دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم- م الف/1۸66

آگهي ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره 1۳9660۳010۲۲00۳99۲ مورخ 96/6/1 هيئت رسيدگي به اسناد عادي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي معصومه محمدخاني بزچلوئي 
فرزند مسيح اله  بشماره شناسنامه ۲06۸ صادره از بهار نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 
۷6/۷۳ مترمربع مفروض مجزي شده قسمتي از پالك 109۷ فرعي مفروز از قطعه... تفكيكي از 115 اصلي واقع در 
قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي محسن جندقي محرز گرديده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور س��ند 

مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/1۸                    تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/۳

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/1۸۷1

آگهي ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظ��ر به اينكه به اس��تناد مفاد راي شم��اره 1۳9660۳010۲۲00۳95۷ مورخ 96/5/۲۸ هيئت رس��يدگي به 
اس��ناد عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحس��ب ماده ۳ قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي 
همايون ملكي فرزند محمد حس��ين  بشماره شناسنامه 15۲۲6 صادره از نورآباد نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناي احداثي به مس��احت 19۲/5۲ مترمربع مفروض مجزي شده قس��متي از پالك - فرعي مفروز از 
قطع��ه6 تفكيكي از 1۲۷ اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي 
حس��ن امين��ي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در 
صورتيكه شخص يا اشخاص نس��بت به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه 
احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور س��ند مالكيت جديد مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/1۸                    تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/۳

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/1۸۷۳

تسنيم|
مج��ري طرح بازتوان��ي نيروگاه هاي شرك��ت توليد نيروي 
برق حرارتي از آغ��از امضاي قرارداده��اي طرح هاي بازتواني 
نيروگاه هاي حرارتي در ابتداي سال ۲01۸ ميالدي خبر داد. 
عليرضا نصراللهي مجري طرح بازتواني نيروگاه هاي شركت 
توليد نيروي برق حرارتي در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: 
طرح بازتواني نيروگاه هاي فرس��وده متوقف نشده و داريم در 
مس��ير برنامه ريزي شده پيش مي رويم و توفيقاتي نيز تا امروز 

داشته اي��م. وي اف��زود: از بين 1۳ نيروگاه بخ��اري كه در فاز 
نخس��ت طرح ملي بازتواني نيروگاه ها م��ورد توجه قرار دارد، 
اقدامات الزم براي بازتواني نيروگاه هاي رجايي، مفتح و رامين 

اهواز از پيشرفت بهتري نسبت به ديگر طرح ها برخوردارند. 
مج��ري طرح بازتوان��ي نيروگاه هاي شرك��ت توليد نيروي 
ب��رق حرارتي تصريح كرد: بعد از اينكه هم ما بتوانيم مصوبات 
قانوني را بگيريم و هم وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق 
س��ازمان س��رمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران 

مصوبات قانوني را به ما بدهد، در ابتداي سال ۲01۸ ميالدي 
شاهد آغاز امضاي قراردادهاي طرح هاي بازتواني نيروگاه هاي 

حرارتي كشور خواهيم بود. 
وزارت نيرو س��ال گذشته با محوري��ت فعاليت و مديريت 
شرك��ت مادرتخصص��ي توليد ني��روي برق حرارت��ي، مجوز 
بازسازي و نوسازي 1۳ نيروگاه بخاري و يك نيروگاه گازي را 
از ش��وراي اقتصاد گرفت تا مطاب��ق ماده 1۲ قانون رفع موانع 
توليد و از محل منابع مالي صرفه جويي در س��وخت اين اقدام 

انجام شود. اين واحدهاي حرارتي كه در دس��تور كار نوسازي 
و بازس��ازي قرار دارن��د، شامل نيروگاه ه��اي بخاري اصفهان، 
هم��دان، بعثت، شهيد رجايي، بيس��تون، لوشان، بندرعباس، 
رامين، طرشت، تبريز، منتظري، منتظر القائم و نيروگاه گازي 

ري مي شود. 
مي توان از عدم تخصي��ص منابع مالي ماده 1۲ قانون رفع 
موانع توليد به عنوان بزرگ ترين مانع تس��ريع در اجراي اين 

پروژه ملي نام برد. 

ترجمه| مهدي نيكوئي|
مكاني را تصور كنيد ك��ه هزاران برابر بيش از تمام 
ذخاي��ر شناخته ش��ده نفت و گاز س��ياره پرنعمت ما، 
سوخت هاي فسيلي دارد. بر خالف انتظار، چنين مكاني، 
يك قمر كوچك پر از مه و رطوبت است كه در منظومه 

شمسي خودمان و دور سياره زحل مي چرخد. 
 روي »تايت��ان«، بزرگ تري��ن قمر س��ياره زحل )از 
6۲ قم��ر(، هيدروكربن ها به ش��كل باران هايي تاريك 
مي بارن��د و در درياچه ها و تپه ها جمع مي شوند. چنين 
موضوعات��ي، مدت ها به ص��ورت حدس و گمان مطرح 
مي شد، اما اكن��ون شواهد و داده هاي كمي جمع آوري 
شده به وسيله فضاپيماي كاسيني ناسا، ثابت كرده است 
كه اطالعات فرضي در مورد اين قمر صحت داشته اند. 

در حال��ي كه بيشتر س��طح زمين، پوشي��ده از آب 
اس��ت، اكثر تايت��ان پوشي��ده از درياچه ه��ا، درياها و 
رودخانه هايي اس��ت كه پر از متان و اتان مايع هستند. 
تپه ها هم از سنگ و شن ساخته نشده اند، بلكه احتماال 
از جنس تولين )دس��ته يي از م��واد آلي شكل گرفته از 
اجزاي كربن داري مانند دي اكسيدكربن، متان و اتان و 
تابش هاي فرابنفش يا ساير اشعه هاي كيهاني( هستند. 
اين مواد و گنجينه هاي غني از مواد آلي مبتني بر كربن 
به طور طبيعي در زمين شكل نمي گيرند، اما در فضا و 
در صورت حضور آب مي توانند منفجر شده و زمينه هاي 
ظه��ور حيات را ايجاد كنن��د. در حقيقت اين احتمال 
مي رود كه تولين ه��ا در ظهور حيات در كره زمين هم 

ايفاي نقش كرده باشند. 
دانشمن��دان مي توانند عمق و حج��م درياچه هاي 
تايتان را براس��اس رنگ و تيرگي هاي ظاهر شده روي 
رادار و مقايس��ه آن با عمق ثبت ش��ده در درياچه هاي 
ك��ره زمين )و ميزان تيرگ��ي رنگ آنها( تخمين بزنند. 
البته بيشتر درياچه هاي شناسايي شده روي بزرگ ترين 
قمر زحل، مربوط به مناطق نزديك به قطب شمال آن 
بوده است. فضاپيماي كاسيني ناسا تنها يك بار توانست 
با فناوري رادار خود به مناطق جنوبي تايتان دسترسي 
پيدا كند كه در آن زمان هم، تنها تعداد اندكي درياچه 

بالفاصله قابل رويت شدند. 

كاس��يني با استفاده از رادار خود حدود ۲0درصد از 
س��طح غني از كربن تايتان را نقشه نگاري كرده است. 
ناسا در همين س��طح محدود كه از اين قمر شناسايي 
ش��ده، صدها درياچه و دري��ا مشاهده كرده كه بيش از 
10 مورد از آنها به تنهايي هيدروكربن هاي مايعي بيش 
از تمام ذخاير نفت و گاز كره زمين دارند. تپه هاي پر از 
تولين اين قمر چه؟ آنها احتماال شامل مقدار بسياري از 
آلي هاي مبتني بر كربن هس��تند كه صدها برابر ذخاير 

كنوني زغال سنگ زمين اند. 
اين آمارها بس��يار مبهوت كننده اند؛ به ويژه از اين 
جهت كه ذخاي��ر گاز طبيعي زمين، چندان هم اندك 
نيست )و با اين حال در مقابل هيدروكربن هاي تايتان 
هيچ به نظر مي رسد( . روي سياره پرنعمت ما، مجموعا 
1۳0ميليارد تن ذخاير هيدروكربوري اثبات شده وجود 
دارد. اين رقم به اندازه كافي زياد است كه بتواند ۳00 
برابر مصرف س��االنه كل انرژي در اياالت متحده )براي 
گرمايش، سرمايش و روشنايي خانه ها( را تامين كند. 
با اين وجود، تعداد قابل توجهي از صدها )اگر به هزاران 
نرس��د( درياچه يي كه در سطح تايتان وجود دارند، به 
تنهايي دس��ت كم به همين اندازه ظرفيت انرژي دارند 
كه آماده مصرف هم هستند؛ انرژي هايي كه سرد شده 
و ب��ه شكل اتان و متان مايع ذخيره شده اند. همچنين 

در ج��و ب��دون اكس��يژن تايت��ان، يك م��ه شيميايي 
نارنجي رنگ در چرخش اس��ت ك��ه گمان مي رود تنها 
يك عنصر )س��ولفور( كمتر از نف��ت خام داشته باشد. 
تنها س��والي ك��ه باقي مي ماند، اين اس��ت ك��ه آيا ما 
مي توانيم پيش از پايان منابع انرژي خود، ذخاير بالقوه 
تايتان را مهار كنيم؟ آيا دس��تيابي به اين منابع انرژي 
جديد، ارزش جنگيدن با س��رماي وحشتناك تايتان، 
گردبادهاي قطب��ي قدرتمند، ابره��اي ضخيم از مواد 
شيميايي و البته فاصله طوالني زمين تا زحل را دارد؟

تنها زمان مي تواند به اين پرس��ش ها پاس��خ دهد. 
در اين مدت دانشمندان به دقت به بررس��ي اطالعات 
و شواهد مخابره يي فضاپيماي كاس��يني مي پردازند و 
به ويژه ارتباطات بيشتري بين هس��تي كربن محور ما 
با فعل وانفعاالت تايتان مشاه��ده مي كنند )البته اين 
س��خن به معناي آن نيست كه بزرگ ترين قمر زحل، 
م��دل تغييرات اقليمي خاص خود ن��دارد( . متان نيز 
يك��ي از تعيين كننده ترين گازه��اي گلخانه يي زمين 
اس��ت و بررس��ي وضعيت جوي كه در س��يطره متان 
است، مي تواند موارد زيادي را براي زيستن در جهاني 
بياموزد كه دماي هوا در حال تغيير اس��ت و وابستگي 

به گاز طبيعي به طور روزافزوني افزايش مي يابد. 
منبع: اويل پرايس

امضاي قراردادهاي بازتواني نيروگاه ها، به زودي

اين قمر كوچك، بيش از زمين، نفت و گاز دارد

به نظر مي رسد، تمام معامالت خوش بينانه  پيش از نشست اوپك فقط براي اين بود 
كه با اعالم نتيجه نشست اوپك قيمت ها باال بمانند به گونه يي كه تصور شود اين 

رشد قيمت، نتيجه نشست اوپك است. پس از آنكه مشخص شد، قرار نيست اعالم 
تمديد توافق كاهش توليد نفت، عاملي براي افزايش قابل توجه قيمت ها بشود، 

سرمايه گذاران شروع به تغيير وضعيت معامالت خود كردند. البته داده هاي مربوط 
به معامالت بازار با يك وقفه زماني منتشر مي شوند، اما افت قيمت نفت در روزهاي 

اخير احتماال نشانه يي از عمليات Profit-taking صندوق هاي پوشش ريسك 
)تصميم به فروش براي حفظ سود از افزايش قيمت اخير( است. در بازارهاي سهام و 
كاال اگر قيمت ها كاهش پيدا كنند بدون آنكه علت خاصي براي آن مشخص باشد، 

به احتمال زياد ناشي از عمليات كسب سود سرمايه گذاران است
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چاقودراستخوان
ايوب آقاخاني با آرزوي صبر براي هنر تئاتر و فعاالن اين عرصه مي گويد: در حوزه فرهنگ همیش��ه س��خت ترين بارها را 
تئاتري ها حمل كرده و ديرترين توجه ها را نیز همین تئاتر جذب كرده اس��ت، اما االن ديگر چاقو به اس��تخوان رس��یده و  اي 

كاش متولیان بدانند درك و تحمل تئاتري ها از سر فرهیختگي است، نه ضعف. 
اين نمايش��نامه نويس، بازيگر و كارگردان تئاتر درباره اوضاع روزهاي اين حوزه و اهالي آن كه پس از گذش��ت 9ماه از سال، 
مطالباتي از اداره كل هنرهاي نمايش��ي دارند به ايس��نا گفته اس��ت: تئاتر و تئاتري ها به تاخیر در دريافت دس��تمزد و حقوق 
خود عادت دارند، چه من كه از اواخر دهه 60 وارد كار حرفه يي شدم و چه كساني كه سه، چهار سالي است وارد شده اند اما 
واقعیت اين است كه برخي اوقات كه االن هم از آن برخي اوقات محسوب مي شود، اين تاخیر و تعويق ها آسیب هاي غیرقابل 
جبراني را به تئاتر، ماهیت حرفه يي و شمايل فرهنگي آن مي زند؛ آن هم در زماني كه بازار مكاره يي به نام تئاتر خصوصي در 

فضاي حرفه يي عرض اندام مي كند.

چهرهروز

بررسياوضاعكشورهادرمقايسهبا50سالگذشتهازنگاهمردم

رضايتازدسترفتهجهان
ح��دود 60 س��ال  گ�روهگوناگ�ون
پیش آثار جنگ جهان��ي دوم و تاثیر آن بر 
كشورهاي مختلف اجتناب ناپذير بود. در آن 
سال ها بسیاري از كش��ورها به صورت مستقیم يا نیابتي 
درگیر جنگ سرد بودند. امريكا با شورش هاي گسترده يي 
روبه رو بود و جنگ ويتنام، نابودي  و تلفات وس��یعي را در 
پي داش��ت. حدود سال 1967، خبري از تلفن هاي همراه 
هوش��مند نبود و چیزي ش��بیه به اينترنت فراتر از درك 
بش��ر بود. با توجه به پیش��رفت هاي گس��ترده يي كه در 
س��ال هاي اخیر ايجاد ش��ده، به نظر مي رسد كه مردم در 
سراسر جهان بايد از وضع معیشت خود نسبت به 50 سال 
گذشته رضايت بیشتري داشته باشند. تازه ترين تحقیقات 
مركز پژوهشي پیو، نتايج جالبي را ارائه مي دهد؛ طبق اين 
نظرسنجي كه از 43 هزار شهروند در 38 كشور به دست 
آمده، به نظر بس��یاري از افراد، شرايط زندگي در مقايسه 
با 50 س��ال گذشته، بدتر به نظر مي آيد. برخي نیز مانند 
مردم ويتنام رضايت قابل  توجهي از شرايط كنوني كشور 
و وضعیت معیشت خود دارند. با توجه به اينكه ويتنام در 
بین سال هاي 1954 تا 1975 درگیر جنگي بود كه كشور 
را به نابودي كش��اند، شگفت آور نیس��ت كه 88درصد از 
مردم ويتنام، وضعیت امروز خود را بهتر از 50سال گذشته 
بدانند. بس��یاري از مردم ويتنام نیز به وضعیت اقتصادي 
كشورش��ان خوش��بین هس��تند. اين در حالي است كه 
بسیاري از گزارش ها حاكي از رشد ظرفیت هاي اقتصادي 
ويتنام اس��ت. همچنین بس��یاري از افراد از اين كشور به 
عن��وان يك قدرت اقتصادي نوظهور در آينده نام مي برند. 
بر اس��اس اين گزارش ها، ويتنام با تغییر برخي ش��رايط 
محدودكننده، فرصت حضور بیش از پیش سرمايه گذاران 
خارجي را فراهم كرده است و اين موضوع، توسعه اقتصادي 

قابل  توجهي در اين كشور ايجاد خواهد كرد. 
آن طور كه نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد، در هند 
نیز درصد قابل  توجهي از شهروندان از اوضاع كشور خود 
رضايت دارند. طبق گزارش هاي منتشر شده، اقتصاد هند 
در س��ال هاي اخیر به س��رعت در حال رشد است. در اين 
كش��ور تنها 17درصد از مردم مي گويند كه شرايط آنها از 
سال 1967 بدتر شده است، حدود 69درصد باور دارند كه 
اوضاع كش��ور و معیشت آنها تغییرات مثبتي در 50سال 
گذش��ته داشته اس��ت. كره جنوبي و ژاپن نیز در 50سال 

گذشته شاهد تحوالت عظیم اقتصادي بوده اند. 
در آگوست 1945، ژاپن با بمباران اتمي هیروشیما و 
ناكازاكي در جنگ جهاني دوم تس��لیم ش��د و پس از اين 
شكس��ت، ژاپن با بیش از 13میلیون نیروي بیكار مواجه 
بود. از طرفي كمبود مواد غذايي و حقوق، افراد را وادار به 
فروش دارايي هاي خود كرده بود، اما طولي نكشید كه اين 

كشور توانست پیش��رفت چشمگیري در اوضاع اقتصادي 
خود ايجاد كرده و بیش از 24 درصد از تولید جهاني را به 

خود اختصاص دهد. 
در می��ان آلماني ها نیز ح��دود 65 درصد افراد، اوضاع 
كش��ور خود را بهتر از 50سال پیش ارزيابي كرده اند. پس 
از جنگ جهاني دوم، آلمان توانس��ت با نیروي كار ماهري 
كه داش��ت در كمترين زمان از نظر سطح تكنولوژي خود 
را در سطح بااليي قرار دهد. در حال حاضر نیز اين كشور 
يكي از قدرتمندترين اقتصادهاي جهان شناخته مي شود. 
با اين حال حدود 20درص��د از آلماني ها بر اين باورند كه 
شرايط كشورش��ان از آنچه در سال 1967 بود، بدتر شده 
است. در اسپانیا و كانادا نیز میزان رضايت مردم از شرايط 
كنوني در مقايس��ه با 50سال گذش��ته بیش از 50درصد 

اعالم شده است. 
طبق نظرس��نجي موسس��ه پیو، ح��دود 24درصد از 
كانادايي ها اعالم كرده اند كه ش��رايط كشورشان در سال 
1967 بهتر از وضعیت فعلي بوده كه اين آمار در روس��یه 
به 28 رسیده است. در اين دو كشور، تنها حدود 50درصد 
از مردم از اوضاع كنوني كشورشان در مقايسه با 50 سال 

گذشته اعالم رضايت كرده اند. 
طبق ساير گزارش هاي منتشر شده، آفريقا در دهه هاي 
گذشته ش��اهد تحوالت بس��یاري در اقتصاد، سیاست و 
امنیت ب��ود. هرچند كه اين منطق��ه فرصت هاي بزرگي 
پیش روي خ��ود دارد، اما همچنان ب��ا چالش هاي مهم و 
دش��واري روبه روست. اين منطقه، س��ال هاي بسیاري به 
عنوان يكي از بحران زده ترين مناطق جهان شناخته شده 
است. بس��یاري از كش��ورها در آفريقا، سال هاي طوالني 
ب��ا درگیري هاي سیاس��ي، بحران هاي هويت��ي و داخلي 

روب��ه رو بوده اند. با اين حال نتايج نظرس��نجي پیو نش��ان 
مي دهد كه حدود 47درص��د از مردم در آفريقاي جنوبي 
اوضاع كشور را در مقايسه با 50سال گذشته بسیار خوب 
ارزيابي و تنها 36درصد از آنها اعالم كرده اند كه ش��رايط 
كشور نسبت به س��ال 1967 بدتر شده است. در بريتانیا 
نیز نزديك به 31درصد از افرادي كه در اين نظرس��نجي 
شركت  كرده اند، وضعیت كشور را بدتر از 50سال گذشته 
مي دانند. میزان نارضايتي از تحوالت سیاسي، اقتصادي و 
اجتماعي در میان شهروندان امريكا، برزيل، فرانسه و ايتالیا 
درص��د باالتري را به خود اختصاص داده اس��ت. در میان 
امريكايي ها، نگراني هاي بس��یاري از وضعیت آينده كشور 
وجود دارد. حدود 41درصد از مردم امريكا اعالم كرده اند 
كه در مقايس��ه با 50 سال گذشته اوضاع كشورشان بدتر 
شده است. اين نگاه منفي در میان 49 درصد از شهروندان 
برزي��ل نیز وجود دارد. اين كش��ور در س��ال هاي اخیر با 
بي ثباتي سیاس��ي روبه رو بوده اس��ت. بر اثر اين بي ثباتي 
در سال میالدي جاري با تصمیم كنگره، ريیس جمهوري 
اين كش��ور بركنار ش��د؛ اقدامي كه بسیاري از دولت هاي 
امري��كاي التین ابراز نگراني ك��رده و آن را كودتا معرفي 
كردند. نارضايتي از تحوالت اوضاع كشور در 50سال اخیر 
در میان شهروندان فرانسه نیز 46درصد اعالم شد كه اين 

آمار در ايتالیا، حدود 50درصد گزارش شده است. 
همان طور كه گفته شد، با توجه به پیشرفت  و تحوالت 
اقتصادي در جهان به نظر مي آيد كه رضايتمندي از اوضاع 
كشورها در مقايسه با 50سال گذشته افزايش يافته باشد 
اما طبق اين نظرسنجي، مردم بسیاري از كشورها به ويژه 
كشورهاي توس��عه يافته اوضاع 50سال گذشته را بهتر از 

شرايط كنوني خود ارزيابي مي كنند. 

آمارنامه

بازارفرهنگي

سكوت»ايليا«شكستهميشود
فرم��ان فتحعلیان و گروهش پس از 
3سال دوري اجباري از صحنه با »ديده 

بیدار« به برج میالد مي روند. 
س��اعت  ك��ه  كنس��رت  اي��ن  در 
21:30 دوش��نبه 20 آذر ماه در س��الن 
همايش هاي برج می��الد برگزار خواهد 
خاطره انگیزتري��ن  از  منتخب��ي  ش��د 
قطعات گ��روه ايلیا ازجمله »باباحیدر«، 
»ناج��ي«، »مقیم« و »صلح ابدي« اجرا 

خواهد شد. از س��وي ديگر مخاطبان در برج میالد 
براي نخستین بار اجراي زنده قطعات آخرين آلبوم 

فرمان فتحعلیان، »ديده بیدار« را مي شنوند. 
به گزارش روابط عمومي كنسرت »ديده بیدار«، 
فرمان فتحعلیان در حاش��یه تمرين امروز به 3سال 
دوري اجب��اري اي��ن گ��روه از صحنه اش��اره كرد و 
گفت: »درگیري هايي از قبیل آماده س��ازي و انتشار 
آلب��وم ديده بیدار، ممنوعیت من از فعالیت، بیماري 
اس��تاد ش��اهرخ پورمیامین و كنار آمدن با از دست 
دادن ش��اهرخ عرصه را براي حضور تنگ كرده بود 
و ديدار دوباره مان با مخاطبان گروه موس��یقي ايلیا 
را ت��ا به ام��روز به تاخیر انداخت. بع��د از كنار زدن 
خیلي از موانع حاال فقط جاي ش��اهرخ خالي است. 
هن��وز هم در روزهاي تمري��ن بچه ها وقتي دور هم 
جمع مي ش��وند ياد او و حضورش در میانمان هست 

و حالمان را منقلب مي كند«. 
او در ادام��ه به تفاوت هاي بازار موسیقي3س��ال 
قب��ل با امروز اش��اره كرد و افزود:»ب��ه قول يكي از 
دوس��تان تغییر شرايط بازار موسیقي در اين 3سال 
تا آن حد ب��ود كه گويي من فرمان فتحعلیان براي 

برگزاري كنس��رت وارد كشور جديدي 
ش��ده ام. در بازار ام��روز انگار همه  چیز 
را ب��ا پ��ول معاوضه كرده ان��د و منظره 
عش��ق و هن��ر را بايد از دوردس��ت ها 
س��راغ گرفت اما من احس��اس مي كنم 
با همراه��ي گروهم و به همان ش��یوه 
سنتي همچنان مي توانم در عرصه اجرا 
در موس��یقي حضور داش��ته باشم و با 
دس��تان خالي در مقام تهیه كننده هم 

ظاهر شوم«. 
خوانن��ده قطعه »ناج��ي« در پاي��ان گفت:»من 
نمي توانم به مخاطبانم و تمام كس��اني كه از چرخه 
موجود در هنر موسیقي نان مي خورند، خیانت كنم. 
آمده ام تا اين مس��یر هر چند به س��ختي طي شود 
چراكه عشق میان مخاطبان ايلیا و اعضاي اين گروه 

ماناست و در درجه اول اهمیت قرار دارد«. 
گفتني اس��ت در ش��ب برگزاري كنسرت، گروه 
ايلی��ا براي اداي احترام ب��ه مخاطبان وفادارش يك 
اتف��اق ويژه را هم رقم خواهد زد و براي نخس��تین 
بار س��ي دي آلبوم »ديده بی��دار« را كه تا پیش از 
اين به صورت فیزيكي منتش��ر نشده بود در اختیار 

عالقه مندان قرار خواهد داد. 
در كنسرت20 آذر عالوه بر فرمان فتحعلیان كه 
خواننده، نوازنده گیتار و سرپرس��ت گروه ايلیاست، 
شهرام پورمیامین)درامز(، حسین حاجیلويي)فلوت(، 
و  كلهر)كم��ان  ژوبی��ن  آناند)طب��ال(،  درش��ن 
كمانچ��ه(، ف��رزاد رضايي)گیت��ار الكتريك(، مهدي 
قاس��مي)گیتارباس( و میالد عباسي)دف( به عنوان 

نوازنده، گروه ايلیا را همراهي مي كنند. 

معرفينامزدهاينهاييجايزه»احمدمحمود«
نامزده��اي نهاي��ي نخس��تین دوره  
جاي��زه  »احمد محم��ود« در دو بخش 
رمان و مجموعه  داستان معرفي شدند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، بن��ا ب��ر اعالم 
دبیرخانه اين جاي��زه در بخش رمان 5 
كتابي ك��ه به مرحله نهاي��ي جايزه راه 

يافته اند، عبارتند از: 
يعق��وب  نوش��ته   دنی��ا«  »آداب 
خرگوش«  »تپه  يادعلي)نشرچش��مه(، 

نوش��ته  علي اكبر حیدري)نش��ر روزنه(، »سوگواري 
براي ش��والیه ها« نوش��ته  مرتضي كرباليي لو)نش��ر 
ققنوس(، »ناتمامي« نوشته  زهرا عبدي)نشرچشمه( 
و »ي��ك پرونده كهنه« نوش��ته  رضا جواليي)نش��ر 

آموت(. 
در بخش مجموعه  داستان نیز اين آثار به مرحله  
آخ��ر راه يافته اند:  »بي ب��اد بي پارو« نوش��ته  فريبا 
وفي)نشرچشمه(، »جغرافیاي اموات« نوشته  محسن 

فرجي)نش��رآموت(، »خانه كوچك ما« 
نوش��ته  داريوش احمدي)نش��ر نیماژ(، 
»همین امشب برگرديم« نوشته  پیمان 
اسماعیلي)نشرچش��مه( و »هیواله��اي 
خانگي« نوش��ته  فرش��ته احمدي)نشر 

ثالث(. 
و  10رم��ان  بی��ن  از  آث��ار  اي��ن 
10مجموعه  داس��تان كه به مرحله  دوم 
راه يافته بودند، انتخاب شده اند. داوري 
اي��ن مرحله در بخش رمان بر عهده  س��ارا س��االر، 
محمدحس��ن شهس��واري و مهدي يزداني خرم و در 
بخش مجموعه  داستان برعهده  مهدي ربي، كامران 

محمدي و پیمان هوشمندزاده بوده است. 
برگزي��ده  نهاي��ي در هر بخش، دوش��نبه چهارم 
دي  ماه همزمان با س��الروز تول��د احمد محمود در 
مراس��مي معرفي خواهد شد و به برگزيدگان، جايزه 

نقدي و تنديس جايزه اهدا مي شود.

جهانيناهماهنگدرگالريگلستان
نمايشگاه نقاشي هاي هنگامه عابدين با 
عنوان »جدي نگی��ر« جمعه 17 آذر ماه 

96 در گالري گلستان افتتاح مي شود. 
به گزارش ايلن��ا، هنگامه عابدين در 
 اين نمايش��گاه كه محص��ول نزديك به

3 سال فعالیتش است، آثاري را در ادامه 
نمايشگاه قبلي اش آماده كرده است. در 
بخشي از بیانیه نمايشگاه درباره جهاني 
به هم ريخته و ناهماهنگ نوش��ته است 

كه با تكثري پرس��رعت راه خود را مي رود و انس��ان 
وامانده و از خود بیگانه، مبهوت و گنگ از اين چند 

پاره گي در اين جهان بي عمل مانده است. 
 )Richard M. Vaughan(وان ريچ��ارد ام 
نويس��نده و منتق��د هن��ري سرش��ناس كاناداي��ي 
نوش��ته  نمايش��گاه  اي��ن  ب��راي  يادداش��تي  در 
است:»نقاش��ي هاي جديد هنگامه عابدين، پوچي و 
تهدي��د همراه با آن را با جس��ارت زي��اد در فضايي 
زنده و منحصربه  فرد به نمايش مي گذارند. در دنیاي 
نقاش��ي وي همچون بهترين افس��انه ها و مثل هاي 
آموزنده ش��اهد ظهور نوعي از ش��یريني آمیخته با 

خش��ونت هس��تیم كه نزديك و آش��نا 
ولي هش��داردهنده است.« وي در مورد 
اي��ن هنرمند نظر خ��ود را اينگونه بیان 
كرده است:»هنگامه عابدين، هنرمندي 
مفهوم گراس��ت كه نقاش��ي هايش را با 
هارمون��ي دلپذي��ري از آمیختن رنگ و 
ن��ور و عمق به بینن��ده عرضه مي كند. 
نقاش��ي هايي كه پنجره ي��ي به دنیاهاي 
ديگر و افس��انه هاي درحال فراموشي به 
نظر مي رسند با مهارت و چیرگي هنرمند در نقاشي 

ببینده را به سوي واقعیت رهنمون مي شوند.« 
هنگامه عابدين، نقاش، ش��اعر، نويسنده هنري و 
عضو پیوس��ته  انجمن هنرمندان نقاش ايران است. 
نزديك به 30س��ال است كه نقاشي مي كند و سابقه 
چندين نمايش��گاه انفرادي و بیش از 25نمايش��گاه 

گروهي نقاشي را در پرونده كاري اش دارد. 
نمايش��گاه »جدي نگی��ر« از جمع��ه هفدهم تا 
چهارشنبه بیست و دوم آذر ماه 1396 همه  روزه از 
س��اعت 16تا 20 در گالري گلستان واقع در دروس، 

خیابان شهید كماسايي، پالك 34 برقرار است.

جنگوخون
ارمغاناقدامترامپ

الپايس:
گ��زارش صفح��ه اول 
اي��ن روزنامه ب��ه تصمیم 
جنجالي دونالد ترامپ در 
م��ورد پايتخت اس��رايیل 
اختصاص دارد. به گزارش 
رس��میت  ب��ه  ال پاي��س 
ش��ناختن قدس به عنوان 
پايتخت اين كشور، چیزي 
جز آش��وب و خونريزي به 

 همراه نخواهد داشت. طبق گزارش هاي منتشر شده، 
پس از س��خنراني ترامپ و انتقال س��فارت امريكا از 
تل آويو به قدس بسیاري از سناتورها و اعضاي مجلس 
نماين��دگان از تصمیم او حماي��ت كردند اما برخي 
دموكرات ه��ا مخالف اقدام ترامپ بودند. اين درحالي 
اس��ت كه بس��یاري از تحلیل گران اعالم كرده اند كه 
اين اقدام ترامپ، چشم انداز صلح را به خطر انداخته و 
موجب افزايش تنش ها خواهد شد. در اين باره جیمي 
كارتر، ريیس جمهوري پیشین امريكا نیز در بیانیه يي 
ب��ا انتقاد از تصمیم ترامپ در مورد قدس گفت:»اين 
تغییر در سیاس��ت چند دهه ي��ي امريكا، تنش ها در 
جهان عرب و اس��الم را بیش��تر مي كند.« همچنین 
او ابراز امیدواري كرده كه تظاهرات اعتراضي به اين 

تصمیم به دور از خشونت بماند. 

تايمز: 
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
بیت كوي��ن  تح��والت 
جهان��ي  بازاره��اي  در 
منتش��ر كرده اس��ت. به 
گ��زارش تايم��ز، بريتانیا 
و بس��یاري از كشورهاي 
اروپاي��ي درب��اره رش��د 
بي رويه ارزهاي ديجیتال 

و مج��ازي اب��راز نگران��ي كرده ان��د. طبق س��اير 
گزارش هاي به دس��ت آم��ده، ارزش بیت كوين با 
رش��دي 67 درصدي در هفته گذشته به بیش از 
16هزار دالر رسیده است. بسیاري از كارشناسان 
بر اين باورند كه ارز ديجیتال بیت كوين، پولشويي 
و سوءاس��تفاده هاي مالي را تسهیل خواهد كرد. 
گفته شده يكي از داليلي كه بسیاري از دالالن و 
تاج��ران از بیت كوين براي معامالت غیرمعمول و 
غیرقانوني اس��تفاده مي كنند، آن است كه تبادل 
پ��ول با اي��ن ارز در جايي ثبت نمي ش��ود و هیچ 
هوي��ت و نام و نش��اني از طرفی��ن معامله نیز در 
آن به چشم نمي خورد. بر اين اساس سازمان هاي 
امنیتي نیز قادر نخواهند بود مجرمان را ردگیري 
و قرارداده��اي آنها را پیگیري كنند. بس��یاري از 
منتقدان نیز گفته اند كه رش��د اين پول ديجیتال 
به  دلیل تش��كیل يك حباب عظیم اس��ت كه با 
تركیدن آن ارزش بیت كوين سقوط خواهد كرد. 

فايننشالتايمز:
اي��ن  اول  صفح��ه  در 
روزنامه، گزارشي از تصمیم 
ش��ريك احتمال��ي دول��ت 
ائتالفي مركل منتشر شده 
فايننشال  به گزارش  است. 
تايمز، اعض��اي حزب چپ 
دموكرات  سوس��یال  میانه 
آلمان ب��ا انج��ام مذاكرات 
سیاسي با حزب راست میانه 

دموكرات مس��یحي آنگال مركل براي تش��كیل دولت 
ائتالفي و خروج از بن بس��ت سیاس��ي در اين كش��ور 
موافقت كردند. حزب سوس��یال دموكرات در بیانیه يي 
اعالم كرد كه اين مذاكرات از هفته آينده آغاز مي شود 
و منجر به 3راهكار خواهد ش��د: تشكیل مجدد دولت 
ائتالف بزرگ؛ پذيرش تش��كیل دولت اقلیت از س��وي 
حزب م��ركل؛ يا برگزاري انتخاب��ات مجدد در صورت 
شكست مذاكرات. آن طور كه اين روزنامه گفته به نظر 
مي رسد، شريك احتمالي دولت ائتالفي مركل بخواهد 

چارچوب هاي تازه يي براي اتحاديه اروپا اتخاذ كند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

مدالنوبل»دوريسلسينگ«بهحراجميرود
مدال نوب��ل ادبیات »دوريس لس��ینگ«  
نويس��نده فقید انگلیسي  به قیمت 250هزار 
پوند به حراج گذاش��ته مي ش��ود.  »گاردين« 
نوشت: »دوريس لسینگ« يكي از 14نويسنده 
زني بود كه موفق به كسب جايزه نوبل ادبیات 
شد و حاال با گذشت 4 سال از زمان فوتش اين 
مدال طاليي رنگ به فروش گذاشته مي شود.  

قیمت اين مدال بین 150تا 250هزار پوند تخمین زده شده است. حراجي »كريستي« 
اع��الم كرده پیش از اين تنها يك مدال نوبل ادبیات به حراج رفته و آن هم متعلق به 
»آنده ژيد« بوده اس��ت. اين مدال س��ال گذشته در پاريس به قیمت 300هزار يورو به 
فروش رسید. حراجي »ساتبي« هم سال 2013 مدال نوبل »ويلیام فاكنر« را به قیمت 
500 هزار تا يك میلیون دالر به حراج گذاشت اما هیچ خريداري پیدا نكرد. »دوريس 
لس��ینگ« متولد سال 1919 كرمانشاه ايران است. پدرش »آلفرد تیلور« كه در جنگ 
جهاني اول معلول شده بود، كارمند بانك ايران و مادرش »امیلي ماد تیلور« پرستار بود.  
او در سال 2007 و در سن 87 سالگي از سوي آكادمي نوبل ادبیات به عنوان مسن ترين 
برنده اين جايزه مهم معرفي شد. »لسینگ« سال 1977 نشان امپراتوري بريتانیا و در 
سال 1992 عنوان س��لطنتي »بانو« را دريافت كرد. نخستین رمان »لسینگ« به نام 
»چمن آواز مي خواند« در س��ال 1949 در لندن منتش��ر ش��د و او پس از آن به اروپا 
رفت و در آنجا ماندگار ش��د و در سال 2001 جايزه  »پرنس آستورياس« اسپانیا را به 
دس��ت آورد. »لسینگ« همچنین موفق شد جايزه  يادمان »جیمز تیت بلك« را براي 
رمان »زير پوس��ت من« به دس��ت آورد. جايزه  ادبي »ديوي��د كوهن« انگلیس نیز در 
كارنامه  افتخارهاي او ديده مي ش��ود.  »دفترچه طاليي«، »رهنمودهايي براي نزول در 
دوزخ«، »تابستان پیش از تاريكي«، »خاطرات يك نجات يافته«، »خاطرات يك همسايه 
خوب«، »تروريست دوست داشتني«، »فرزند پنجم«، »بن در جهان« و »شیرين ترين 

روياها« ازجمله كتاب هاي اين نويسنده انگلیسي هستند. 

خروجملكمجاوركافهنادريازفهرستمزايده
از چهارش��نبه هفت��ه پیش ش��هروندان 
و فع��االن می��راث فرهنگي در ش��بكه هاي 
اجتماع��ي از خطر تخريب بخش��ي از كافه 
ن��ادري اظه��ار نگراني كردن��د و اين خبرها 
باعث ورود اعضاي ش��وراي شهر و شهرداري 
منطقه 12 به موضوع شد.  بعد از آن ماموران 
شهرداري و میراث فرهنگي براي جلوگیري 

از تخري��ب يكي از ديوارهاي حیاط كافه نادري، كافه قديمي و نوس��تالوژيك تهران 
در محل حاضر ش��دند. ملك مجاور كافه نادري متعلق به س��تاد اجراي فرمان امام 
)ره( اس��ت. حاال دو روز پس از اين حواش��ي اعالم شد كه »ملك مجاور كافه نادري 
تا زمان تعیین تكلیف موضوعات اختالفي درباره اين ملك و كافه، از فهرست مزايده 
ستاد فرمان امام )ره( خارج شد.« حجت نیكي ملكي مدير مركز اطالع رساني و ارتباطات 
ستاد اجرايي فرمان امام )ره( با اشاره به اينكه ستاد فرمان امام)ره( مالك ملك مجاور كافه 
نادري است، نه ملك كافه نادري افزود: با توجه به مذاكره حضوري وكیل بهره برداران كافه 
نادري با نمايندگي مربوطه و اعالم شفاهي مبني بر آمادگي خريد اين ملك، براي حل 
مشكل كافه نادري، اين ملك در لیست مزايده قرار داده شده بود.  او ادامه داد: در واقع 
مالكیت اين ملك چند س��الي است كه در اختیار ستاد اجرايي فرمان امام )ره( قرار 
دارد و با اين وجود تاكنون و پیش از اعالم آمادگي از سوي وكیل بهره برداران در هیچ 
يك از مزايده هاي ستاد اين ملك در لیست مزايده قرار نگرفته است. نیكي ملكي به 
ايسنا گفت: براس��اس روال جاري در فروش امالك، مالكان و بهره برداران امالك در 
اولويت فروش هس��تند.  مدير مركز اطالع رساني ستاد اجرايي فرمان امام )ره( اعالم 
كرد: براس��اس دستور ريیس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تا تعیین تكلیف 
موضوعات اختالفي در اين رابطه، اين ملك از روز پنج شنبه از لیست مزايده هاي ستاد 
خارج شده و حتي در صورت چاپ اين آگهي در روزنامه هاي روز شنبه )كه پیش از 
اين ارسال و چاپ شده اند( پیشنهادهاي ارسالي براي اين مزايده بررسي نخواهد شد. 

تاريخنگاري

سفري كه روز دانشجو را ساخت 
ش��ايد تا به حال سفر هیچ مقام خارجي به كشور تا اين حد پرحاشیه و البته 

تاريخ ساز نبوده است. 
آذر س��ال 1332 و چن��د ماه پ��س از كودت��اي 28مرداد و درحال��ي كه فضاي 
سیاسي كشور تحت تاثیر اين حادثه بود، خبر سفر احتمالي ريچارد نیكسون، معاون 
ريیس جمه��وري آمريكا به عنوان كش��وري كه در اين كودتا نقش داش��ت به ايران 

همچنین از سرگیري روابط ايران با بريتانیا، شرايط را بحراني تر كرد. 
ش��انزدهم آذر به سفارش نهضت مقاومت ملي، دانشجويان فعال به سخنراني در 
كالس ها پرداختند و ناآرامي محوطه دانش��گاه ته��ران را فراگرفت. دولت وقت براي 
پیش��گیري از هر گونه اقدام بعدي تصمیم به س��ركوب اعتراضات گرفت. سربازان و 
نیروهاي ويژه ارتش��ي پس از هجوم به دانش��گاه به كالس هاي درس حمله كرده و 
صدها دانشجو را بازداشت و زخمي كردند. نیروهاي امنیتي در دانشكده فني، اقدام به 
شلیك تیر كردند كه موجب مرگ 3 دانشجوي اين دانشكده به نام هاي احمد قندچي، 
 آذر)مهدي( ش��ريعت رضوي و مصطفي بزرگ نیا شد. از س��ال بعد از اين حادثه، روز
 16 آذر به عنوان روز دانش��جو ثبت ش��د. هجدهم آذر يعن��ي دو روز بعد از حوادث

16 آذر نیكسون به ايران آمد و دكتراي افتخاري در رشته حقوق را از دانشگاه تهران 
كه در اشغال مشهود نیروهاي نظامي بود، دريافت كرد. 

نیكس��ون در مدت اقامت 3 روزه خود در تهران با محمدرضا پهلوي، ارتش��بد 
زاهدي نخست وزير كودتا و ديگر مقام هاي كشور ديدار و گفت وگو كرد. 
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