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   رييس جمهور: تنوع در صادرات 
موجب كاهش آسيب پذيري اقتصاد است

رييس جمهور يكي از بزرگ ترين خدمت ها به كشور و ملت را تالش در راستاي 
توليد و ايجاد شللغل آبرومند براي جوانان ايران اسللالمي دانست و تصريح كرد: 
توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني بايد در مسللير توليد و اشتغال بيشتر در 
كشور و معرفي محصوالت و برندهاي توليدي ايران به جهانيان بر تالش هاي شان 
بيفزايند.  به گزارش پاد، روحاني ديروز در نشسللتي سلله سللاعته با جمعي از 
صادركنندگان عمده كاالهاي غيرنفتي كه مسللووالن اقتصادي دولت نيز در آن 
حضور داشللتند، اظهار داشت: تالش صادركنندگان غيرنفتي براي ايجاد تنوع و 
اعتماد به محصوالت صادراتي ايران، اقدامي ضروري، ارزشمند و درخور تحسين 
است.  رييس جمهور با اشاره به خطرات صادرات تك محصولي براي اقتصاد كشور 
گفت: بي ترديد ايجاد تنوع در محصوالت غيرنفتي صادراتي، آسيب پذيري اقتصاد 
كشور را بيش از پيش كاهش مي دهد.  روحاني دستيابي به بازارهاي صادراتي و 
در عين حال حفظ اين بازارها را موضوعي بسيار مهم در افزايش توليد و صادرات 
كشللور و در نتيجه اشللتغال زايي برشمرد و گفت: سللرعت عمل در دستيابي به 
بازارهاي صادرات و توجه دقيق به سللالمت و كيفيت كاالهاي توليدي با هدف 
حفظ بازار صادراتي بسلليار مهم اسللت، چرا كه اگر اين سرمايه اعتماد بازارهاي 
صادراتي به يك برند و محصول توليدي تضعيف شللود، جبران آن بسيار دشوار 
خواهد بللود.  رييس جمهور تصريح كرد: در صادرات يك محصول آنچه بسلليار 
مهم اسللت، توجه ويژه به خواسللت مصرف كننده و حفظ اعتماد او به كاالهاي 
توليدي اسللت. اينكه كااليي با برند ايراني مورد اعتماد جهانيان باشد، افتخاري 
براي همه ماسللت و اين خود مي تواند تبليغي ارزشمند براي كشور و به مفهوم 
تعهد به اخالق و ايمان توليد كننده ما باشد.  روحاني در بخش ديگري از سخنان 
خود، جسللت وجوي راه هاي صرفه جويي در منابع به ويژه آب، كاهش هزينه ها و 
ايجاد اعتماد به سرمايه گذاري را امري مهم براي توليدكنندگان و صادركنندگان 
برشللمرد.  رييس جمهور در اين جلسلله همچنين بلله وزراي »صنعت، معدن و 
تجللارت«، »اقتصادي و دارايي« و »رييس بانك مركزي« دسللتور داد، تدابيري 
اتخللاذ كنند تا با هدف كاهش هزينه هللا، صادركنندگان محصوالت توليدي در 
بخش هاي دولتي و خصوصي بتوانند به طور مسللتقيم و بي واسطه توليدات را به 
كشورهاي هدف، صادر و ارز مربوطه را دريافت كنند.  روحاني همچنين خواستار 
شناسايي و بررسي طرح هاي اشتغال زايي توليدكنندگان و صادركنندگان معتبر 
غيرنفتي و ارائه سللريع تر تسهيالت از منابع نظام بانكي يا در صورت لزوم منابع 
ارزي صندوق توسللعه ملي در اين جهت شللد.  در اين جلسه صميمي مديران 
مهم ترين بنگاه هاي توليدكننده كشللور كه در صادرات غيرنفتي نقش اساسللي 
دارند، برخي موانع پيش روي فعاليت هاي توليدي و صادراتي خود را بيان كردند 

و رييس جمهور نيز دستورات الزم را صادر كرد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  همين صفحه  

 معللاون اول رييس جمهللوري با تاكيد بر 
اهتمام ويژه دولت براي جلوگيري از شلليوع 
آنفلوآنللزاي پرندگان، تصريح كرد: تدابير الزم 
براي تامين مرغ و تخم مرغ در ايام پاياني سال 
اتخاذ شللود.  به گزارش پايگاه اطالع رسللاني 
اسللحاق  رييس جمهللوري،  اول  معللاون 
جهانگيري عصر روز يك شنبه در جلسه ستاد 
ملي پيشگيري از آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 
مللرغ و تخم مللرغ را دو كاالي پراهميللت و 
تعيين كننده در سبد غذايي و مصرفي زندگي 
مردم دانست و برلزوم برنامه ريزي دقيق براي 

مديريللت و تامين اين دو محصول به ويژه در 
ايام پاياني سللال تاكيد كرد.  وي همچنين با 
اشاره به گزارش رييس سازمان دامپزشكي از 
آخرين وضعيت آنفلوآنزاي پرندگان و اقدامات 
صللورت گرفته براي جلوگيري از شلليوع اين 
بيماري، تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزي 
و سازمان برنامه و بودجه كشور هماهنگي هاي 
الزم را بللراي تامين منابع مالي جهت جبران 
خسللارات توليد كننللدگان و نيز پيشللگيري 
از انتشللار آنفلوآنزاي پرنللدگان انجام دهند.  
جهانگيري همچنين با تاكيد بر اهتمام ويژه 

دولت بللراي جلوگيري از شلليوع آنفلوآنزاي 
پرندگان، تصريح كرد: تدوين برنامه يي جامع 
بللراي مقابله با آنفلوآنللزاي پرندگان ضروري 
اسللت و الزم اسللت وزارت جهاد كشاورزي و 
سللازمان دامپزشللكي الزامات مورد نياز براي 
پيشگيري از اين بيماري را تدوين تا دغدغه يي 
براي سال هاي آينده نداشته باشيم.  وزير جهاد 
كشاورزي و رييس سازمان دامپزشكي كشور 
نيز در اين جلسه گزارشي از آخرين وضعيت 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان و اقدامات صورت 
گرفته براي شناسايي كانون هاي آلوده و از بين 

بردن اين بيماري در استان هاي مختلف كشور 
ارائه كردند و به تشريح نيازهاي موجود براي 
جبران خسارات مرغداران و توليد كنندگان و 
تداوم برنامه مقابله با پيشگيري از آنفلوآنزاي 
پرنللدگان پرداختنللد.  در ادامه اين جلسلله 
همچنين موضوع تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ و 
برنامه ريزي براي تامين اين دو كاالي مصرفي 
با قيمت مناسب مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفللت و تصميماتي نيز بللراي تامين مرغ و 
تخم مرغ به خصوص در ماه هاي پاياني سللال 

و ايام شب عيد اتخاذ شد. 

دادسللتان تهران گفت: ظرف 48 ساعت 
اخير تعللداد 70نفر از متهمان آشللوب ها با 
تكميل تحقيقات و اخذ ضمانت آزاد شدند. 

به گللزارش ايسللنا، جعفري دولت آبادي 
در بيست وسللومين جلسه شللوراي معاونان 
دادسراي تهران اظهار كرد: روند آزادي ساير 
متهمان به اسللتثناي عوامل اصلي آشوب ها، 
پس از اخذ سللوابق آنان از نهادهاي امنيتي 
و ارزيابي داليل تحصيل شللده، ادامه خواهد 
يافت.  وي تاكيد كرد كه با عوامل اصلي اين 

آشوب ها برخورد جدي خواهد شد. 
دادستان تهران به بررسي اتفاقات كشور 
طي هفته گذشته پرداخت و اظهار كرد: طبق 
يك تحليل، طراحي اين جريان با امريكايي ها 
بود كه تشللكيل كمپين هاي نافرماني مدني 
طي سال هاي گذشته عليه جمهوري اسالمي 
ايران ماننللد كمپين »نه به گراني« و »نه به 
پرداخت قبللوض« و نظاير آن كه نمونه هاي 
آن در فضللاي مجللازي ديللده مي شللود، 
درراستاي آماده سازي زمينه اجراي اين طرح 
بود.  دادستان تهران در تبيين مراحل طرح 
امريكايي ها عليه جمهوري اسللالمي ايران، 
دو مرحله را تفكيك كللرد و در توضيح اين 
مراحل اظهار داشت: مرحله اول كه از 9 دي 
شروع شد و قرار بود تا 20 بهمن ادامه يابد، 
در مجموع 40 روز را دربر مي گرفت كه طبق 
برنامه پيش بيني شده بايد صبح و بعدازظهر 
هللر روز تظاهرات اعتراضي ادامه مي يافت تا 
با درگير شدن پليس و فرسايش آن، قدرت 
انتظامللي و اجتماعللي كشللور فلج شللود و 
بدين ترتيب بتوان به تدريج نظام سياسي را از 
پا درآورد؛ در مرحله دوم نيز پيش بيني شده 
بود از 20 بهمن تا اسللفند ماه با تشابه سازي 
انقالب 1357، تظاهرات خشللن و مسلحانه 

راه اندازي و اجرا شود. 
عللدم اسللتفاده از ظرفيللت اقليت هاي 
قوميتي در آشوب ها، نكته ديگري بود كه در 
تحليل دولت آبللادي موردتوجه قرار گرفت و 

با اشاره به برخي شهرهاي محل شكل گيري 
تجمعات شامل مالير، تويسللركان، دورود و 
نورآبللاد اظهار كللرد: در تبريز، تركمن صحرا 
و بلوچسللتان كلله مركز تجمللع اقليت هاي 
قومي اسللت، اتفاقي رخ نللداد؛ اين درحالي 
اسللت كه دشللمن همواره روي اقليت هاي 
قومي سرمايه گذاري مي كرد، اما در تجمعات 
اخير چنين نشللد؛ با اين تصور كه قوميت ها 
ديگر حاضر به هزينه دادن در جهت مقاصد 
بيگانه نيستند و لذا آشوب ها در شهرهاي دور 
افتللاده، آرام و با مردم مذهبي آشللوب ها رخ 
مي دهد كه اين آشوب ها با جابه جايي مكاني 

عوامل و عناصر شرور مرتبط است. 
جعفري دولت آبادي با اعالم »كشته سازي 
به عنوان بخشللي از پروژه دشمن، به ارتباط 
ايللن طرح بللا فضاي مجازي« اشللاره كرد و 
اسللتفاده از فضاي مجللازي ازجمله توييتر، 
تلگرام و برخي تارنماهاي معاند را مهم ترين 
بسللتر اين آشوب ها دانست و افزود: اين گونه 
اسللت كه وقتي تلگرام مديريت  شللد، آتش 
آشوب ها هم خاموش  شد؛ اين درحالي است 
كلله ارزيابي آنها اين بود كلله ايران تلگرام را 
مديريت نخواهد كرد كه اين ارزيابي بي مبنا 
بود؛ چراكه مسووالن وقتي احساس كنند كه 
منافع ملي و امنيت كشللور در خطر اسللت، 
عامللل ناامنللي را حذف خواهند كللرد و لذا 
مديريللت كردن تلگرام به عنوان يك تصميم 

غيرقابل انتظار موجب شكست آنها شد. 
دادستان تهران برخي اظهارنظرها دائر بر 
مرتبط بودن فضاي مجازي و پيام رسان هايي 
چون تلگرام با حقوق شللهروندي را بي مبنا 
خواند و افزود: وقتي برخي سايت هاي معاند 
صريحا ساخت كوكتل مولوتف را به جوانان 
آموزش مي دهند، در مديريت كردن آن نبايد 
ترديللد كرد؛ اينكه عده يللي مديريت تلگرام 
را به بسللتن اتوبان ها تشبيه كرده اند، با اين 
پاسخ مواجه است كه معتقديم مسدود كردن 
بزرگراه ها صحيح نيسللت، اما منطقي است 

كه از رانندگان خودروها بخواهيم با داشللتن 
پالك و هويت مشللخص در اين مسير تردد 
كنند.  دادسللتان تهران موج سللواري طرح 
امريكايي بر مشكالت معيشللتي را ناشي از 
اين تصور دانسللت كه آسللتانه تحمل مردم 
در مقابل مشللكالت اقتصادي و معيشللتي 
به نقطه جوش رسلليده و منتظر يك جرقه 
است و به عنوان مثال اظهار كرد: همانند نامه 
توهين آميز رشيدي مطلق عليه حضرت امام 
)ره( كه چللون جرقه يي مردم معترض عليه 
رژيم پهلوي را به خيابان ها كشللاند، دشمن 
هم مشكالت اقتصادي را همانند انبار باروتي 
ارزيابي كرده بود كه منتظر يك جرقه است. 
وي سه محور اساسي طرح امريكايي ها را 
تمركز بر اعتراضات، تجمعات و نارضايتي ها 
اعالم كرد و با اشللاره بلله افزايش اعتراضات 
كارگري، صنفي و ورشكسللتگي موسسللات 
مالي و اعتباري طي دو، سلله سللال اخير و 
تجمعات مالباختگان اين موسسللات، اظهار 
كرد: ارزيابي دشمن اين بود كه اين تجمعات 
به زودي به نقطه جوش رسيده و لذا مي توان 
بر موج آنها سللوار شد و سه محور اعتراضات 
در هللر حوزه، تجمعللات در هللر موضوع و 
نارضايتي ها نسللبت به مشكالت اقتصادي و 

معيشتي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
دادسللتان تهران در بيان مثال پيرامون 
ارتباط طرح دشللمن با اعتراضات، تجمعات 
و نارضايتي هللا، بلله تحركات كانللال صداي 
مالباختگان اشللاره كرد كه تللا پيش از اين 
حوادث، صرفا نظرات مالباختگان موسسلله 
مالي و اعتباري كاسپين را انعكاس مي داد و 
برخي تجمعات اعتراضي نيز با فراخوان هاي 

اعالمي در اين سايت شكل مي گرفت. 
وي افزود: اين سايت در اوايل دي ماه طي 
مطلبي براي تجمع در ميدان انقالب فراخوان 
داده بود كه بالفاصله يكي از كانال هاي معاند 
محل فراخللوان را به مكاني خاص تغيير داد 
كه اين نقشلله اگرچه با هوشياري پليس به 

نتيجه نرسيد، اما مويد سوء استفاده منافقان 
از فراخوان ها در فضاي مجازي است. 

وي در تبيين حادثه مشللهد اظهار كرد: 
شعارهاي افراد شللركت كننده در تظاهرات 
مشللهد تا ظهر روز پنج شللنبه 7 /10 /1396 
عليه گراني و مشكالت اقتصادي و معيشتي 
بود و بعدازظهر، شللعارهاي ساختارشكنانه 
سر داده شللد.  دادسللتان تهران با اشاره به 
شكسللت امريكايي ها كه ناشللي از شللروع 
زودرس خشللونت در آشللوب ها بللود و بللا 
تمسك به اين آيه از قرآن كريم كه »ومكروا 
و مكللراهلل واهلل خيرالماكريللن«، مديريت بر 
تلگرام را زمينه سللاز سللاقط شدن آشوب ها 
دانست و افزود: اين اقدام موجب ابتر ماندن 
طرح دشمنان شللد.  دادستان تهران برخي 
تحليل هاي ديگر پيرامون آشللوب هاي اخير 
را مطرح كرد كلله ازجمله ارتباط اعتراضات 
با جريان داخلي بللود. وي در توضيح گفت: 
برخي مي گويند تظاهرات مشهد در اعتراض 
به گراني، جرقه يي براي حللوادث اخير بود؛ 
تظاهراتي كه بللا فراخوان برخي جريان هاي 
داخلي شكل گرفت كه نمونه بارز آن واكنش 

فرمانده سپاه پاسداران در اين زمينه است. 
تحليل بعدي در ريشلله يابي آشوب هاي 
اخيللر، مشللكالت داخلي كشللور بللود كه 
دادسللتان تهران در اين خصوص اظهار كرد: 
طي چند سللال اخير مشللكالت اقتصادي، 
آسلليب هاي اجتماعي، اختالفات مسووالن، 
نارضايتي هللا و تجمعات اعتراضللي افزايش 
يافت و احسللاس مللردم درمورد فسللاد باال 
گرفت؛ به گونه يي كه گفته شللده احسللاس 
فسللاد فراتر از خود فسللاد اسللت و چنين 
سياه نمايي ها كه موجب نااميدي و بي تحركي 
جوانان، بي اعتمادي مردم نسبت به مسووالن 
مي گردد و اختالفات ميان مسووالن را در پي 
دارد، موجب شد دشمن تصور كند، مي تواند 
با سوار شدن بر موج نارضايتي ها، مقاصد خود 

را عملي كند. 

خبر سرمقاله

  دريافت اشتباه از مديريت نرخ ارز

 بازار ارز ايران به دليل سللاختار خاصي كه دارد شللرايطي متفاوت از ساير 
كشللورها را تجربه مي كند. چند دهه كاهش ارزش پول ملي و تجربه تاريخي 
نوسان نرخ ارز در مقاطع مختلف باعث شده است كه اين بازار پتانسيل زيادي 
براي التهاب داشللته باشللد و هميشه شللاهد اين باشلليم كه با اندكي نوسان، 
سرمايه هاي سرگردان و حتي سرمايه هاي خرد به سوداي سود بردن به سمت 

بازار ارز بروند. 
سللاختار اقتصاد ايران باعث شده است كه مهم ترين عرضه كننده نفت و در 
عين حال بزرگ ترين متقاضي ارز يك نهاد يعني دولت باشد. طبيعي است كه 
در چنين شللرايطي كه سللهم اصلي ارز توسط دالرهاي نفتي تامين مي شود و 
در مقابللل دولت ارز را براي مصارف گوناگون خود هزينه مي كند تا تعيين نرخ 
ارز با مشللكالت زيادي همراه باشللد. چند دهه است كه اقتصاددانان از زواياي 
مختلف به مسللاله نرخ ارز در اقتصاد پرداخته اند و بنابه ديدگاه و مكتب فكري 
نظريات مختلفي درباره نرخ ارز بهينه مي دهند. بعضي براسللاس نرخ ارز واقعي 
به تحليل بازار ارز مي پردازند و بعضي براسللاس مسللاله قدرت خريد و گروهي 
براسللاس وضعيت تعادل ميان صنعت و تجارت. اخيرا نيز طرح جامع مطالعات 
اقتصاد ايران كه توسط مسعود نيلي و تيم وي برگزار شده است به طور مفصل 
به بحث نرخ ارز و مشللكالتي كه به دليل سللاختار بازار ارز در اقتصاد ايران به 

چالش بدل شده پرداخته است. 
بللا وجود ايللن، يك اصل بديهللي درباره نللرخ ارز تقريبا مللورد تاييد اكثر 
اقتصاددانان است، نرخ ارز يك پارامتر در اقتصاد است كه بايد با ساير پارامترها 
همخواني داشته باشد تا موجب رشد شود. اما يك خلط مبحث تاريخي درباره 
نرخ ارز وجود دارد. مديريت نرخ ارز به معني ثابت نگه داشتن نرخ ارز نيست. 
وقتللي درباره ثبات در بازار ارز صحبت مي كنيم به اين معني نيسللت كه قرار 

است براي چند سال نرخ ارز روي يك رقم مشخص باقي بماند. 
در حقيقت نرخ ارز بايد با سللاختار اقتصاد همخواني كامل داشته باشد ولي 
كمتر اين سوال مطرح مي شود كه وقتي ساير پارامترهاي اقتصاد ايران در حال 
تغيير اسللت چرا بايد اصرار به ثابت نگه داشللتن نرخ ارز داشللته باشيم. وقتي 
تراز تجاري مثبت يا منفي مي شللود يا بازار نفت شللرايطي را طي مي كند كه 
درآمدهاي نفتي افزايش يا كاهش پيدا مي كند، چرا نبايد نرخ ارز را براسللاس 
آن تغيير داد. هرچند دالرهاي نفتي در بسياري از سال ها به دولت اجازه داده 
اسللت كه نرخ ارز ثابت نگه داشللته شود اما نبايد فراموش كرد كه اوال اين كار 
هزينه هاي زيادي براي دولت دارد و از سوي ديگر گران يا ارزان بودن ارز باعث 

سيگنال هاي غلط به فعاالن اقتصادي مي شود. 
اگر نرخ ارز قرار باشللد براساس نرخ بهينه و در خدمت توسعه اقتصاد ايران 
مديريت شللود بايد اجازه داد كه در هر دوره بنا به شرايط ارز تغييرات طبيعي 
خود را طي كند و اگر اين مساله به شكل عادي در هر دوره رخ دهد شاهد اين 
نخواهيم بود كه در يك دوره كه دولت با كمبود ارز روبه رو اسللت ناگهان فنر 
جمع شللده به جاي خود برگردد.  با وجود ايللن، نگاه به نرخ ارز معموال بنا به 
ماهيت و كاركرد واقعي آن نبوده است. براي مثال عدم استقالل بانك مركزي 
باعث مي شود كه در بسياري از مواقع بانك مركزي مجبور به خريد ارز حاصل 
از نفت باشللد كه همين موضوع تورم را تشللديد مي كند. در همين برهه ها در 
مقابل نرخ ارز پايين نگه داشته مي شود كه به وسيله واردات از تورم جلوگيري 
شللود. در حالللي كه ماهيت نللرخ ارز براي كنترل نرخ تورم نيسللت. در مقابل 
همين سياست باعث سيگنال اشتباه براي صادرات غيرنفتي مي شود و طبيعتا 
وضعيت اقتصاد و نرخ ارز به دليل منفي شدن تراز تجاري پيچيده تر مي شود. 
يكللي ديگللر از داليلي كه باعث مي شللود دولت به جللاي مديريت نرخ ارز 
به سللمت تثبيت نرخ ارز روي آورد فشللار رواني روي دولت ها است. اصوال در 
سنجش كارنامه اقتصادي دولت ها به اشتباه تغييرات نرخ ارز به عنوان عملكرد 
دولللت در نظر گرفته مي شللود در حالي كه نرخ ارز خود بايد تابع از شللرايط 
اقتصادي باشللد. اگر اين تابو كه افزايش نرخ ارز الزاما به معني نقطه منفي در 
كارنامه يك دولت نيست مي توان انتظار داشت كه در آينده دولت ها به سمت 

مديريت صحيح نرخ ارز به جاي ثابت نگه داشتن آن بروند. 
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اتاق ايران براساس يك تحقيق تازه پيشنهاد داد

2 توصيه ارزي به دولت
 صفحه 14 

»تعادل« سانحه برخورد تانكر متعلق به شركت ملي نفتكش و كشتي هنگ كنگي در آب هاي چين را بررسي مي كند

تراژدي »سانچي«

 صفحه 15 

جهان

 ماكرون به دنبال 
فتح بازار چين

7

جهانگيري: 

تدابير الزم براي تامين مرغ و تخم مرغ در ايام پاياني سال اتخاذ شود

دولت آبادي دادستان تهران خبر داد 

 آزادي تعدادي از متهمان آشوب هاي اخير

 بازار ارز ايران به دليل سللاختار خاصي كه دارد 
شللرايطي متفاوت از ساير كشورها را تجربه مي كند. 
چند دهه كاهللش ارزش پول ملي و تجربه تاريخي 
نوسللان نرخ ارز در مقاطع مختلف باعث شده است 
كلله اين بازار پتانسلليل زيادي براي التهاب داشللته 
باشللد و هميشلله شللاهد اين باشلليم كه با اندكي 
نوسان، سرمايه هاي سللرگردان و حتي سرمايه هاي 
خرد به سوداي سللود بردن به سمت بازار ارز بروند. 
سللاختار اقتصاد ايران باعث شده است كه مهم ترين 
عرضه كننده نفت و در عين حال بزرگ ترين متقاضي 
ارز يك نهاد يعني دولت باشللد. طبيعي است كه در 
چنين شللرايطي كه سهم اصلي ارز توسط دالرهاي 

نفتي تامين مي شود...

سلطه سرمايه بهره دار بر ديگر بازيگران اقتصاد 
در ايللران موضللوع يكللي از تحليل هاي موسسلله 
اقتصادي مبين شللده اسللت. اين تحليللل به قلم 
محسللن يزدان پناه نوشته شللده است، با مروري 
بر »ظهور نئوليبراليسللم به عنوان بازآرايي شبكه 
بهره گيرمالي« در اروپا، مي نويسللد: آنها توانستند 
موازنلله قدرت قديم را برهللم زده و نظم اقتصادي 
را با تسلللط بر شللبكه مالي-بانكللي تحت عنوان 
فريبنده اسللتقالل بانك مركزي به سللمتي ببرند. 
در ادامه اين تحليلگر به رشد نقدينگي 900 هزار 
ميليللارد توماني در سللال هاي اخير ايران اشللاره 
مي كنللد و آن را به دليل ماهيللت بهره يي آن در 
رابطه يي جانشلليني با سرمايه گذاري قرار مي دهد 
و مي گويد: »نيروي اصلي پشللت سللر رشد عظيم 
نقدينگي و خلق پول، پرداخت بهره بوده است ...

 دريافت اشتباه 
از مديريت نرخ ارز

شكل گيري فرضيه انقالب اعتباري

سرمقاله

پرونده

 همين صفحه  

 صفحه 9  

ایران

2

واكاوي اعتراضات با 
حضور 2 وزير و فرمانده

روز گذشته پارلمان نشللينان ميهمان دو وزير، دو 
فرمانللده و رييس صدا و سلليما بودند. رحماني فضلي 
وزير كشللور، علوي وزير اطالعات به همراه سللالمي 
جانشين فرمانده كل سللپاه و اشتري فرمانده نيروي 
انتظامللي به مجلس آمدند تا در جلسلله يي غيرعلني 
بگويند در روزهاي اعتراضي در شهرهاي مختلف چه 
گذشللت و امروز وضعيت چگونه است. علي عسگري 
رييس صدا و سلليما هم در جلسه حضور داشت تا از 
عملكرد اين سللازمان در جريان اعتراضات اخير دفاع 
كند.  يكي از نمايندگان مجلس در تشللريح آنچه در 
جلسه صبح ديروز مطرح شد، مي گويد كه بحث هاي 
صورت گرفته مشورتي بود و به همين دليل تصميمي 
درباره موضوعات مختلف گرفته نشد. احمد مازني در 
گفت وگو با »تعادل« با اشللاره به اينكه در اين جلسه 
مسووالن انتظامي و امنيتي گزارشي از اعتراضات اخير 
ارائه كردند، گفت: در اين جلسه چند نفر از نمايندگان 
براساس قرعه كشي به همراه رييس كميسيون امنيت 
ملي و رييس مجلس سخنراني و ابعاد مختلف داخلي 

و خارجي آن را بررسي كردند ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير



 انتصاب مس�عود برومند ب�ه عنوان»دبيركل 
ش�وراي عالي عل�وم، تحقيقات و فن�اوري«- پاد| 
رييس جمه��ور بنا به پيش��نهاد وزير عل��وم، تحقيقات و 
فناوري در حكمي دكتر مسعود برومند را براي يك دوره 
4ساله به عنوان»دبيركل شوراي عالي علوم، تحقيقات و 
فناوري« منصوب كرد. در بخشي از حكم رييس جمهوري 
آمده است: »در اجراي ماده )۹( آيين نامه داخلي شوراي 
عالي علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ۱۳۸۵/۳/2 شوراي 
مذك��ور و بنا به پيش��نهاد وزير محت��رم علوم، تحقيقات 
و فن��اوري ب��ه موجب اين حك��م براي مدت 4س��ال به 
عنوان»دبيركل ش��وراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري« 
منصوب مي شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال و 
همكاري ساير اعضاي محترم آن شورا ضمن بهره مندي از 
آراء صاحبنظ��ران و متخصصان ذي ربط موجبات ارتقاي 
كيفي��ت سياس��ت گذاري در زمينه ه��اي مختلف علوم، 

تحقيقات و فناوري را فراهم آوريد.«
لزوم سرعت بخشي به بازسازي مناطق زلزله زده 
كرمانش�اه و كرمان- پاد| مع��اون اول رييس جمهور بر 
لزوم س��رعت بخشيدن به روند بازس��ازي مناطق زلزله زده 

استان هاي كرمانشاه و كرمان تاكيد كرد. 
جهانگي��ري دي��روز در تماس هاي تلفن��ي جداگانه با 
اس��تانداران كرمانش��اه و كرمان ضمن دريافت گزارش��ي 
از آخرين وضعيت رس��يدگي به مناط��ق زلزله زده و ميزان 
پيشرفت برنامه اس��كان زلزله زدگان بر ضرورت تسريع در 
امر بازسازي اين مناطق و تامين نيازهاي زلزله زدگان تاكيد 
ك��رد. او همچنين خواس��تار به كارگيري هم��ه امكانات و 
ظرفيت هاي اس��تان براي بازسازي مناطق و ساماندهي هر 

چه سريع تر مناطق آسيب ديده شد. 
 نهاونديان، پزش�كيان و محسني اژه اي اعضاي 
كميته رس�يدگي به مشكل س�پرده گذاران- فارس| 
مع��اون پارلمان��ي رييس جمهور گفت: براي حل مش��كل 
سپرد ه گذاران موسسات مالي فاقد مجوز يا مجاز غيرمنضبط 
نياز به همكاري ۳ قوه اس��ت. حس��ينعلي اميري در مورد 
آخرين وضعيت سپرده گذاران موسس��ات مالي و اعتباري 
گفت: بخش��ي از اين موضوع قضايي شده و در اختيار قوه 
قضاييه اس��ت و نياز به پيگيري قضاي��ي دارد. از زماني كه 
روساي ۳ قوه منتخباني را معرفي و به عنوان كميته منتخب 
شروع به كار كردند، حل مشكل اين افراد بسيار بهتر شده 
اس��ت. اميري در مورد اعضاي كميته منتخب رسيدگي به 
مش��كل س��پرده گذاران نيز بيان كرد: از طرف دولت آقاي 
نهاونديان، از طرف مجلس آقاي پزش��كيان و از طرف قوه 

قضاييه نيز حجت االسالم محسني اژه اي انتخاب شد ه اند. 
 آق�اي باهنر به دلي�ل حماي�ت از احمدي نژاد 
عذرخواهي كني�د- ايلنا| س��خنگوي دولت اصالحات 
تاكيد كرد: اگر قرار به پيش شرط گذاشتن است؛ آقاي باهنر 
ابت��دا بايد از آوردن احمدي نژاد عذرخواهي كند، بگويد كه 
چرا اين كار را انجام مي دهد سپس عنوان كند به چه دليلي 

به قول خودشان احمدي نژاد را آورده اند. 
رمضان زاده از پيش ش��رط باهنر ب��راي آغاز گفت وگوي 
ملي گاليه مي كند و مي گويد اين پيش ش��رط گذاشتن ها 
با توجه به مشكالت مبتالبه جامعه حل مسائل را بغرنج تر 
مي كن��د. وي با انتق��اد از اصولگرايان ب��ه دليل حمايت از 
احمدي نژاد، محدوديت هاي ايجاد شده براي خاتمي را يك 
سوال مهم در ذهن افكار عمومي مي داند كه تاكنون پاسخ 

درستي به آن داده نشده است. 
عال�ي  كميس�ارياي  نماين�ده  خداحافظ�ي   
پناهندگان در ايران با ظريف- پانا| نماينده كميسارياي 
عال��ي پناهندگان در ايران در پاي��ان ماموريت خود با وزير 
امور خارجه كشورمان ديدار و خداحافظي كرد. دانا پا ال در 
پايان ماموريت خود در ايران در ديدار با ظريف به تالش ها و 
كمك هاي كشورمان در قبال پناهندگان و مهاجران حاضر 
در ايران اش��اره كرد و افزود:»اي��ران در چارچوب تعهدات 
بين المللي خود در قبال پناهندگان كارهاي بس��يار زيادي 
انجام داده اس��ت.«ديروز همچنين نخس��تين سفير شيلي 
در كش��ورمان بعد از انقالب استوارنامه خود را تقديم وزير 

خارجه كشورمان كرد. 
 بررسي اولويت دار پرونده دانشجويان بازداشتي 
در ح�وادث اخير-خان�ه مل�ت| به گفت��ه نايب رييس 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، تمام نمايندگان مجلس 
خواستار آزادي دانشجويان و دانش آموزاني كه مستقيما در 
تخريب ش��ركت نكرده  و ناآگاهانه در اين شلوغي ها حضور 
داش��تند، هستند. محمد كاظمي گفت: كميسيون قضايي 
مجلس به صورت جدي وضعيت دانشجويان دستگير شده 
را پيگيري مي كند؛ وزير علوم و آموزش و پرورش نيز براي 
رسيدگي به وضعيت دانش��جويان و دانش آموزان اقداماتي 
انج��ام داده ان��د. البته دانش��جوياني ك��ه در تخريب اموال 
عمومي دخالت داش��تند و مردم را براي دادن ش��عارهاي 
ساختارش��كنانه تحريك كردند، مرتكب جرم شدند و بايد 

مجازات قانوني شوند. 
 تعيي�ن تكلي�ف اف�راد فاق�د اوراق هويت�ي- 
فارس| نايب رييس كميس��يون اصل ۹0 گفت: در جلسه 
كميسيون كه با حضور نمايندگاني از سازمان ثبت احوال، 
وزارتخانه هاي امور خارجه كش��ور و اطالعات برگزار ش��د، 
شكايت نمايندگان مشهد درخصوص وجود افراد فاقد اوراق 
هويتي در شهرهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
محمدرضا اميرحسنخاني افزود: در اين شكايت مطرح شده 
بود كه ايراني تبارهايي كه مدتي پدران آنها در كش��ورهاي 
همسايه همچون عراق و افغانستان زندگي مي كردند و بعد 
ي��ا به ايران مهاجرت كرده يا از آن كش��ورها رانده ش��دند، 
فرزن��دان آنها امروز فاقد اوراق هويتي بوده و با مش��كالتي 
مواجه هس��تند. درنهايت مقرر ش��د ت��ا كميته تخصصي 
توسط دس��تگاه هاي اجرايي مربوطه تشكيل و نتيجه را به 

كميسيون اصل ۹0 ارائه كند. 
 آخري�ن خب�ر از بده�كار ۵۰۰ ميلي�اردي 
صندوق ذخيره فرهنگيان- تس�نيم| سخنگوي 
هي��ات تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان 
با اشاره به آخرين پيگيري ها براي پرداخت بدهي ۵00 
ميلي��اردي يكي از متهمان صندوق ذخيره فرهنگيان 
كه به كش��ور آلمان متواري شده است، گفت: در حال 
حاض��ر وكيل اين فرد در جه��ت پرداخت بدهي ها به 
صندوق پيگير موارد است. اسداهلل عباسي افزود: هنوز 
قيمت گذاري كارشناس��انه روي ام��وال اين فرد انجام 
نگرفته است، اين فرد در ايران اموالي دارد و هنوز اين 
اموال قيمت گذاري نشده و قوه قضاييه در حال حاضر 

مشغول بررسي روي اين اموال است. 
 ط�رح تثبي�ت قيمت ه�ا اش�تباه ب�ود- ايرنا| 
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
تصوي��ب طرح تثبيت قيمت ه��ا در مجلس هفتم كه براي 
جلوگيري از تورم بوده و منجر به صدور كارت سوخت شد، 
طرحي اش��تباه از س��وي نمايندگان بود. اسداهلل قره خاني 
افزود: نمايندگان مي خواستند با اين كار جلوي تورم ناشي 
از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بگيرند، اما نتوانستند 
به اهداف و برنامه هاي خود در اين زمينه برس��ند. به گفته 
قره خاني، نمايندگان مجلس بر افزايش ۱0درصدي قيمت ها 
در همه بخش ها و حتي حقوق و دس��تمزد در بودجه سال 
۹7 تاكي��د دارند، زي��را با افزايش ۵0درصدي بس��ياري از 

خانواده ها قدرت خريد را از دست مي دهند. 

روي موج خبر

در جلسه غيرعلني ديروز مجلس شوراي اسالمي انجام شد

واكاوي اعتراضات با حضور 2 وزير و فرمانده

»تعادل« آخرين اخبار مربوط به فيلترينگ در فضاي مجازي را بررسي مي كند

آينده مبهم تلگرام در ايران
گروه ايران|

ماجراي فيلترينگ تلگرام كه طي روزهاي اخير به مهم ترين س��وژه 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور بدل شده، روز گذشته و بعد از جلسه 
غيرعلني مجلس دهم با حضور نمايندگان دولت، سپاه پاسداران، نيروي 
انتظامي و نمايندگان مجلس ابعاد و زواياي تازه يي پيدا كرد. ابعاد تازه يي 
كه نشان مي دهد فرآيند رفع فيلترينگ تلگرام به سادگي فيلتر كردن آن 
نيست و دولت دوازدهم براي حفاظت از اين حق مشروع شهروندي مسير 
پرفراز و نشيبي را در پيش دارد. مسيري كه براساس اعالم نمايندگان در 
مرحله اول با مذاكره با مديران تلگرام براي هماهنگي هاي بيشتر و انتقال 
مطالبات طرف ايراني آغاز مي ش��ود و در ادامه و در صورت عدم همراهي 
مديران تلگرام به فيلتر كامل اين اپليكيشن ارتباطي و به جايگزين كردن 

آن با نمونه هاي داخلي خواهد انجاميد. 
يكي از اعضاي هيات رييس��ه مجلس با تش��ريح نشس��ت غيرعلني 
ديروز مجلس با حضور وزراي اطالعات، كشور، دبير شوراي عالي امنيت 
ملي، جانش��ين فرمانده س��پاه، فرمانده نيروي انتظامي و رييس سازمان 
صداوس��يما گفت كه رفع فيلتر تلگرام منوط به تعهد مديران آن است و 

مقرر شد، وزارت ارتباطات تعهدات الزام آور را براي رفع فيلتر اخذ كند. 
بعد از پايان جلس��ه روز گذش��ته مجلس اعالم شد كه شخص وزير 
ارتباط به عنوان مس��وول هماهنگي و مذاكرات با مديران تلگرام انتخاب 
ش��ده و آذري جهرمي قرار است به عنوان نماينده دولت ايران، مذاكره با 
تلگرام را براي پاس��خگويي به مطالبات مقامات ايراني از اين اپليكيشن 
دنبال كند. اما در ش��رايطي كه مجموعه اخبار و اظهارات نش��ان دهنده 
اين واقعيت روشن است كه فرآيند رفع فيلتر تلگرام به اين سادگي ها به 
سرانجام نمي رسد، وزير ارتباطات همچنان با خوش بيني به موضوع نگاه 
مي كند و ايده فيلترينگ دايمي تلگرام را ساخته و پرداخته مخالفان دولت 
ارزيابي مي كند. اظهاراتي كه براي آگاهي از آن بايد همچنان منتظر ماند. 

 شمايل تلگرام در ايران
ماجراي استفاده ايرانيان از شبكه تلگرام پس از اختالالت ايجاد شده 
براي اس��تفاده از وايب��ر و الين به ماه هاي ابتدايي س��ال۹4 بازمي گردد. 
دوره يي كه در آن توجه مردم ايران به سمت پيام رسان تلگرام جلب شد. 
از ديدگاه عموم مردم ايران ازجمله عللي كه باعث اقبال به تلگرام ش��د، 
مي توان به سرعت و امنيت اين پيام رسان اشاره كرد به عالوه اينكه امكان 
انتقال گروه ها از نرم افزارهاي قديمي به اين نرم افزار با استفاده از لينك هاي 
دعوت وجود داشت. ضمن اينكه دامنه وسيعي از صاحبان كسب وكار از 
اين اپليكيشن براي معرفي كسب وكار خود استفاده مي كردند. اضافه بر 
اين در اين پيام رسان، محدوديت تعداد عضوگيري در گروه ها از ۵0 عضو 
در وايب��ر به 200عضو افزايش مي يافت و امكان تبادل فايل ها با حجم تا 
يك گيگابايت ممكن بود. هر چند قبل از سال۹4 هم دامنه يي از ايرانيان 
از اين شبكه استفاده مي كردند اما از سال۹4 اقبال بيشتري متوجه اين 
پيام رس��ان شد. طبق تحقيقي كه در مهر ماه ۱۳۹۶ انجام شد از ۳707 
نفر از ايرانيان بين ۱۸تا ۶۵ سال در مورد ميزان استفاده از تلگرام سوال 
شد كه نتايج نشان داد كه حدود ۹0درصد آنان روزانه بيش از يك ساعت 
از وقت خود را به تلگرام اختصاص مي دادند. در اين بين حدود ۶0 درصد 
افراد از تلگرام براي گفت وگو با دوستان و آشنايان و حدود ۱۸درصد براي 

سرگرمي و تفريح از آن استفاده مي كردند. 
بعد از تش��كيل دولت تدبير و اميد و قرار گرفتن تفكرات ميانه رو و 
اصالح طلبانه در س��اختار اجرايي كشور، موضوع استفاده از شبكه هاي 
اجتماع��ي به عنوان يك مطالبه جدي از س��وي م��ردم و فعاالن مدني 
مطرح شد و دولت مستقر هم تالش كرد تا جايي كه امكان دارد به اين 
مطالبات پاس��خ دهد. اهميت استفاده از اين شبكه ها تا جايي گسترش 
ياف��ت ك��ه بس��ياري از تحليلگران يك��ي از داليل پي��روزي گروه هاي 
اصالح طلب و معتدل در انتخابات  گذش��ته را اس��تفاده از اين شبكه ها 

ب��راي انتقال گفتمان هاي مدني ارزيابي مي كردند. بنابراين طبيعي بود 
كه دولت نيز از اين رون��د حكايت كند. اما ماجراي اعتراضات اخير در 
كش��ور، فضا را به كلي دگرگون كرد و حضور صفحات معاند و استفاده 
از آنها براي برنامه ريزي هاي اعتراضي باعث شد تا به قول آذري جهرمي 
اين  بار ش��وراي عال��ي امنيت ملي كش��ور به موضوع ورود و دس��تور 

فيلترينگ تلگرام را صادر كند. 

 همه تالش ها براي فيلترينگ
۳۱ تير ماه ۹۶ بود كه خبرگزاري هاي مختلف به نقل از فارس به اين 
موضوع اشاره كردند كه نصراهلل جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات خبر انتقال سرورهاي تلگرام به ايران را تاييد كرده است. در اين 
خبر به نقل از جهانگرد گفته شده بود كه:»تلگرام انتقال سرور به ايران را 
پذيرفته و با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، شبكه هاي بين المللي كه 
مي خواهند در ايران كار كنند بايد سرورشان را به ايران بياورند و براي اين 

كار به آنها مهلت مي دهيم.«
اين خبر سر و صداي زيادي به راه انداخته بود چراكه در گذشته هم 
چنين صحبتي شده بود؛ اما مسووالن تلگرام آن را رد كردند. با اين حال 
بعيد نبود كه در چند ماه گذشته اتفاقي افتاده باشد كه نظر تلگرام درباره 
انتقال س��رورهايش به ايران را تغيير داده باشد. درحالي كه گمانه  زني ها 
درباره موضوع تلگرام و ادامه فعاليت اين برنامه پيام رسان در ايران بيشتر 

مي شد، ايسنا خبر منتشر شده را رد كرد. 
براس��اس اطالعات منتشر شده در ايسنا نصراهلل جهانگرد در حاشيه 
بازدي��د از الكامپ ۹۶ درباره ش��ايعه انتقال س��رورهاي تلگ��رام به ايران 
گفت:»شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرده كه ارائه دهندگان خدمات 
خارجي بايد به خود كش��ور منتقل شوند. بر همين اساس ما مذاكره يي 
با ش��ركت هاي خارجي انجام مي دهيم كه به اي��ران بيايند.« او در ادامه 
گفت:»براس��اس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي از تلگرام درخواست 
كرديم كه سرورهايش را به داخل منتقل كند بنابراين افرادي كه مذاكره 

مي كنند بايد نتيجه آن را اعالم كنند.«
البت��ه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به اين موضوع هم 
اشاره كرد كه اين مذاكره با مسووالن تلگرام آغاز شده و اميدوار است 
كه بتوان از آن نتيجه گرفت. اما واكنش مديران تلگرام به اين ادعاها 

همان موضوعاتي بود كه قبال هم به آنها اش��اره ش��ده بود اينكه اين 
شبكه به هيچ عنوان ايده هاي محدودسازي را درخصوص كاربران خود 
نمي پذيرد و مقامات ايراني بايد فكري ديگري را در اين زمينه كنند. 

 همه فيلترينگ هاي قبلي
اين براي نخس��تين  بار نيست كه س��ايه فيلترينگ شبكه تلگرام را 
تهديد مي كند؛ پيش از اين در تاريخ شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹4 شركت 
مخابرات در خدمات اينترنتي خود سرويس پيام رسان تلگرام را در برخي 
از نقاط اس��تان تهران و برخي اس��تان ها بدون اطالع قبلي مس��دود و از 
دس��ترس كاربران خود خ��ارج كرد هر چند كه اي��ن اختالل به صورت 

سراسري و فراگير براي تمام كاربران اعمال نشده بود. 
در آگوست 20۱۵ وزارت مخابرات ايران اعالم كرد كه تلگرام موافقت 
كرده اس��ت كه براس��اس درخواس��ت دولت ايران بعض��ي از روبات ها و 

بسته هاي برچسب آن را محدود كند. 
اما در پاس��خ به اين اظهارات مس��ووالن ايراني تلگ��رام اظهار كردند 
كه همه چت هاي تلگرام حريم خصوصي هس��تند و هيچ درخواس��تي 
راج��ع به آنها انجام نمي دهند. فقط درخواس��ت هاي مربوط به محتواي 
عمومي)روبات ها و بسته هاي برچسب( پردازش مي شود. در ماه مه سال 
20۱۶ دولت ايران از تمام برنامه هاي پيام رساني ازجمله تلگرام خواسته 
ب��ود تا تمام اطالعات كاربران ايراني را به س��رورهاي ايران انتقال دهند. 
در تاري��خ 20 آوري��ل 20۱7 )۳۱فروردين۹۶( دولت ايران به طور كامل 
تماس هاي تلفني جديد تلگرام را مسدود كرد. با عبور از اين دوران پرفراز 
و نش��يب روز گذش��ته تصميمات مهمي در جلس��ه مشترك مسووالن 
اجرايي، انتظامي و امنيتي در مجلس در زمينه فيلترينگ تلگرام گرفته 
ش��ده كه به نوعي مي توان آن را سرنوشت س��از قلمداد ك��رد. مذاكرات 
دامنه دار با مديران تلگرام براي همكاري بيش��تر با ايران نسخه يي است 
كه براي رفع فيلترينگ پيش پاي دولت دوازدهم قرار داده ش��ده است. 
اينكه آيا آذري جهرمي موفق مي شود اهداف ايران را در مواجهه با مديران 
تلگرام محقق كند با نه موضوعي است كه براي آگاهي از آن بايد همچنان 
منتظ��ر ماند تا روزها و هفته هاي آينده كه اخب��ار تازه يي در اين زمينه 
منتش��ر مي شود. البته ش��خص وزير ارتباطات در توييتر اعالم كرده كه 

فرآيند فيلترينگ كوتاه مدت و به زودي پايان مي پذيرد. 

گروه ايران|
روز گذشته پارلمان نش��ينان ميهمان دو وزير، دو 
فرمانده و رييس صدا و سيما بودند. رحماني فضلي وزير 
كشور، علوي وزير اطالعات به همراه سالمي جانشين 
فرمانده كل سپاه و اش��تري فرمانده نيروي انتظامي 
به مجلس آمدند تا در جلس��ه يي غيرعلني بگويند در 
روزهاي اعتراضي در ش��هرهاي مختلف چه گذشت و 
امروز وضعيت چگونه است. علي عسگري رييس صدا 
و س��يما هم در جلسه حضور داشت تا از عملكرد اين 

سازمان در جريان اعتراضات اخير دفاع كند. 

 جلسه براي مشورت بود نه تصميم گيري
 يك��ي از نمايندگان مجلس در تش��ريح آنچه در 
جلسه صبح ديروز مطرح شد، مي گويد كه بحث هاي 
صورت گرفته مشورتي بود و به همين دليل تصميمي 
درباره موضوعات مختلف گرفته نشد. احمد مازني در 
گفت وگو با »تعادل« با اش��اره به اينكه در اين جلسه 
مسووالن انتظامي و امنيتي گزارشي از اعتراضات اخير 
ارائه كردند، گفت: در اين جلسه چند نفر از نمايندگان 
براساس قرعه كشي به همراه رييس كميسيون امنيت 
ملي و رييس مجلس سخنراني و ابعاد مختلف داخلي 

و خارجي آن را بررسي كردند. 
عضو فراكسيون اميد با بيان اينكه »راه هاي پيشگيري 
و پيش بيني اعتراضاتي از اين دست در سخنراني ها مطرح 
ش��د«، افزود: در انتهاي اين جلسه آقاي الريجاني رييس 
مجلس در جمع بندي سخنراني ها، توصيه هايي داشتند كه 
حوزه هاي كالن امنيت ملي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
در جهت پيشگيري اين گونه اتفاقات را دربر مي گرفت. به 
گفته مازني، تعدادي از نمايندگان نيز انتقاداتي از عملكرد 
صدا و س��يما داشتند كه علي عس��گري به اين انتقادات 
پاسخ داد. مازني در جواب اين سوال كه اظهارات عسگري 
چقدر قانع كننده بود، گفت كه اين جلسه نوعي اتاق فكر 
بود و قرار نبود كسي در مقام موافقت يا مخالفت سخني 
بگويد و تنها نمايندگان و مهمانان ديدگاه هاي خود را بيان 
كردند. اين نماين��ده اصالح طلب مجلس درباره وضعيت 
تلگرام اظهار كرد: در جلسه موضوع مديريت رسانه به طور 
كلي مطرح و در اين رابطه بحث تلگرام هم عنوان ش��د. 
برخي نمايندگان اعتقاد داشتند تلگرام بايد خيلي زودتر 
از اينها فيلتر مي ش��د، برخي نمايندگان نيز مخالف اين 
نظر بودند و فيلتر تلگرام را راه حل مناسبي براي مديريت 

فضاي رسانه نمي دانستند. 

 از پيگيري وضعيت بازداشتي ها 
تا فيلترينگ تلگرام

بهروز نعمتي س��خنگوي هيات رييسه مجلس نيز 
ظهر ديروز، بالفاصله پس از پايان جلس��ه در نشستي 
خبري آنچه در اين جلس��ه غيرعلني مطرح شده بود 
را تشريح كرد. آن طور كه نعمتي گفت، در اين جلسه 
نماين��دگان به چراي��ي وقوع اعتراض��ات پرداختند و 
وضعيت بازداشتي ها و آينده تلگرام را بررسي كردند، 
هر چند وزير ارتباطات، متولي رس��يدگي به وضعيت 
نرم افزار پيام رس��ان تلگرام در جلسه حضور نداشت. 
از اظهارات منتشر شده نعمتي اين طور بر مي آيد كه 
وضعيت بازداشتي ها و فيلترينگ تلگرام بيش از همه 
موردتوجه بوده است. سخنگوي هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي درخصوص فيلترينگ تلگرام گفت كه 
قرار شده تمهيدات الزم جهت رفع آن تعبيه شود، هر 
چند به گفته نعمتي اي��ن اقدام به تعهدات مجموعه 
تلگرام به ايران بس��تگي دارد، زي��را فضاي موجود و 

اقدام��ات معان��دان عليه نظام جمهوري اس��المي به 
واس��طه نرم افزار اطالع رس��اني تلگ��رام انجام گرفت. 
نعمت��ي اف��زود: وزارتخانه هاي ارتباط��ات و اطالعات 
موظف به اتخاذ تمهي��دات الزم در اين زمينه و ارائه 
گزارش آن به كميس��يون هاي آموزش و تحقيقات و 
امنيت ملي مجلس ش��دند. همچنين به نظر مي رسد 
مذاكراتي بين وزير ارتباطات و مجموعه تلگرام انجام 
گرفته ك��ه باتوجه به تاكيد نمايندگان و مس��ووالن 
امنيتي، رفع فيلتر منوط به تعهد اين مجموعه به ايران 

خواهد بود. 
بررس��ي ابعاد مختلف اعتراضات ديگر دستور كار 
نمايندگان و ميهمانان ش��ان بود. نعمتي با بيان اينكه 
اتفاقات اخير ب��دون پيش بيني رخ داد، گفت كه »در 
پش��ت صحنه آن برخي س��رويس هاي جاسوسي در 
منطقه و س��رويس هاي اطالعاتي امريكايي از زواياي 

مختلف به آن پرداختند.«
براساس گزارش هاي مختلف بيش از يك هزار نفر 

در اعتراضات بازداش��ت شدند كه دست كم ۹0 نفر از 
آنان دانش��جويان بودند. هر چن��د آمار دقيقي در اين 
باره اعالم نشده و آن طور كه بهروز نعمتي گفته وزير 
كشور نيز در جلسه غيرعلني آمار شفافي به نمايندگان 
ارائه نكرده اس��ت، با اين حال رييس مجلس شوراي 
اسالمي از وزير اطالعات خواسته اگر كساني بي گناه و 
به اشتباه بازداشت شده اند، به طور دقيق وضعيت شان 
بررس��ي و مشكالت آنها مرتفع ش��ود. البته قرار شد 
وزارت اطالعات و س��پاه پاس��داران گزارشي درمورد 
بازداشت ش��دگان به كميس��يون امنيت ملي مجلس 

ارائه كنند. 
گفته ه��اي نعمت��ي نش��ان مي ده��د بازداش��ت 
دانش��جويان نيز به طور جدي در جلس��ه مطرح شده 
است، موضوعي كه ظاهرا نمايندگان و رييس مجلس 
درب��اره آن نطق هاي��ي داش��تند و از وزارت اطالعات 
درخواست كرده اند كه ضمن پيگيري، گزارش نهايي 

را به كميسيون امنيت ملي مجلس ارائه كند. 

عملكرد صدا و سيما ديگر موضوع جلسه بوده كه 
مورد گاليه نمايندگان قرار گرفته اس��ت؛ گاليه هايي 
كه متوجه علي عس��گري رييس سازمان صدا و سيما 
بوده است. براساس گفته هاي سخنگوي هيات رييسه، 
نمايندگان انتقاداتي پيرامون نحوه اطالع رساني رسانه 
ملي و پيش��ي گرفتن برخي سايت هاي معاند به دليل 
ضعف صدا و سيما را مطرح كردند كه قرار شد كوتاهي 

و قصور اين مجموعه بعد از اين مرتفع شود. 
همچني��ن نعمت��ي در پاس��خ ب��ه س��وال يكي 
از خبرن��گاران درخص��وص نق��ش احمدي ن��ژاد در 
ناآرامي هاي اخير گفت: س��ردار سالمي به طور مفصل 
گزارش��ي را ارائه كرد و درخص��وص اقدامات نيروي 
انتظامي و بس��يج كه بحق موثر و مفيد واقع ش��ده، 
توضيحاتي ارائه ش��د، زيرا عده ي��ي در ابتدا باتوجه به 
فضايي كه وجود دارد به دنبال اين بودند كه پاي سپاه 
را به ماجرا بكش��ند اما باتوجه به وظيفه ذاتي نيروي 
انتظامي و وزارت اطالعات عمال سپاه دخالت چنداني 
در اي��ن موضوع نداش��ته ضمن اينك��ه درباره نقش 
احمدي نژاد نيز به دليل عدم حضور سردار جعفري در 

جلسه مباحثي مطرح نشد. 
ج��الل ميرزاي��ي عض��و فراكس��يون اميد نيز 
اطالعات��ي از اين جلس��ه را در گفت وگ��و با ايرنا 
ارائه كرده اس��ت. به گفته ميرزايي، سردار حسين 
اش��تري فرمانده نيروي انتظامي در اين نشس��ت 
گزارش��ي از وضعيت افرادي كه در اين ناآرامي ها 
بازداشت شدند، ميزان تحصيالت و سن آنان ارائه 
كرد. همچنين در اين جلسه تاكيد شد كه عوامل 
بيگانه خصوصا امريكا در شكل گيري و بهره برداري 
از اين ناآرامي ها در كشور نقش اساسي داشتند اما 
با همت مسووالن و آگاهي مردم ايران نتوانستند 
كاري از پيش ببرند. به گفته ميرزايي مس��ووالن 
شركت كننده در اين جلس��ه بر برقراري امنيت و 
آرامش به كش��ور و پيگي��ري و توجه به مطالبات 

مردم و حل مشكالت آنها تاكيد كردند. 
به گفته غالمرضا حيدري ديگر نماينده مجلس كه 
به تشريح موضوعات مطرح در جلسه غيرعلني ديروز 
پرداخت، حاضران در جلس��ه بس��تر اصلي اعتراضات 
مردم را فش��ارهاي اقتصادي، معيش��تي، مالباختگان 
موسسات مالي، معضالت بانكي و غيره قلمداد كردند؛ 
به نوعي كه س��بب ايجاد يأس و نااميدي و درنهايت 

منجر به بروز اعتراضات مردمي شده است. 
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چهرهها

علي ش��مخاني نماينده مقام معظم 
رهبري و دبير ش��وراي عالي امنيت ملي 
با س��پهبد ناصر خان جنجوعا مش��اور 
امنيت ملي نخست وزير پاكستان كه به 
ايران س��فر كرده است، ديدار و پيرامون 
همكاري هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي 

ميان دو كشور گفت وگو كرد. 
به گزارش ايسنا، شمخاني با اشاره به 
روابط تاريخي و تمدني و همچنين اشتراكات فراوان فرهنگي و مذهبي 
ميان دو كش��ور افزود: فعال كردن س��اختارهاي همكاري دوجانبه و 
طراحي سازوكارهاي مش��ترك، متناسب با تغيير مولفه هاي تهديدزا 
ازجمله اقدامات فوري اس��ت كه بايد از سوي دستگاه هاي ذي ربط در 
دو كشور مورد اهتمام جدي قرار بگيرد. دبير شوراي عالي امنيت ملي 
ب��ا انتقاد از راهبرد جديد امنيت ملي امريكا كه موجب افزايش ناامني 
و بي ثباتي در جهان مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: پرداختن به مس��اله 
فلس��طين به عنوان اولويت اصلي جهان اس��الم يك ضرورت اس��ت و 
ائتالف هايي كه با هزينه كشورهاي اسالمي ايجاد شده، بايد معطوف به 
تحقق آرمان آزادي قدس شريف باشد. ناصر خان جنجوعا مشاور امنيت 
ملي نخست وزير پاكستان نيز در اين ديدار با تاكيد بر لزوم هوشياري 
كش��ورهاي اس��المي در برابر توطئه هاي خارجي كه با هدف افزايش 
نزاع ميان مسلمانان و كشورهاي اسالمي دنبال مي شود، تصريح كرد: 
پاكستان همكاري هاي امنيتي و اقتصادي خود را با جمهوري اسالمي 
ايران گس��ترش خواهد داد. وي اظهار داشت: اسالم آباد از زمينه هاي 
جديدي كه براي توس��عه همكاري هاي مشترك اقتصادي، تجاري و 
بازرگاني فراهم ش��ده اس��تقبال مي كند و بر تالش مشترك براي به 
فعليت رساندن گام هاي جديد در همكاري هاي في مابين تاكيد دارد. 

 دور تازه همكاري هاي سياسي، امنيتي
و اقتصادي ايران و پاكستان

 معاون اول رييس جمهوري با تاكيد 
بر اهتم��ام ويژه دولت براي جلوگيري از 
شيوع آنفلوآنزاي پرندگان، تصريح كرد: 
تدابير الزم ب��راي تامين مرغ و تخم مرغ 

در ايام پاياني سال اتخاذ شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني معاون 
اول رييس جمهوري، اسحاق جهانگيري 
ديروز در جلسه ستاد ملي پيشگيري از 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان مرغ و تخم مرغ را دو كاالي پراهميت و 
تعيين كننده در سبد غذايي و مصرفي زندگي مردم دانست و بر لزوم 
برنامه ريزي دقيق براي مديريت و تامين اين دو محصول به ويژه در 
ايام پاياني س��ال تاكيد كرد. وي همچنين با اشاره به گزارش رييس 
سازمان دامپزشكي از آخرين وضعيت آنفلوآنزاي پرندگان و اقدامات 
صورت گرفته براي جلوگيري از ش��يوع اين بيم��اري، تصريح كرد: 
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور هماهنگي هاي 
الزم را براي تامين منابع مالي جهت جبران خسارات توليد كنندگان 

و نيز پيشگيري از انتشار آنفلوآنزاي پرندگان انجام دهند. 
جهانگيري همچنين با تاكيد بر اهتمام ويژه دولت براي جلوگيري 
از شيوع آنفلوآنزاي پرندگان، تصريح كرد: تدوين برنامه يي جامع براي 
مقابله با آنفلوآنزاي پرندگان ضروري اس��ت و الزم است وزارت جهاد 
كش��اورزي و سازمان دامپزشكي الزامات موردنياز براي پيشگيري از 
اين بيماري را تدوين تا دغدغه يي براي سال هاي آينده نداشته باشيم. 
در ادامه اين جلسه همچنين موضوع تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ 
و برنامه ري��زي براي تامين اين دو كاالي مصرفي با قيمت مناس��ب 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميماتي نيز براي تامين مرغ و 
تخم مرغ به خصوص در ماه هاي پاياني سال و ايام شب عيد اتخاذ شد. 

تدوين برنامه اي براي مقابله با آنفلوآنزاي 
پرندگان ضروري است

س��خنگوي فراكس��يون اميد با اشاره 
ب��ه مخالف��ت اين فراكس��يون ب��ا حذف 
يارانه بگي��ران تاكي��د كرد: الزم اس��ت بر 
صندوق توس��عه ملي نظ��ارت دقيق تري 
ص��ورت گيرد ت��ا اعتبارات اي��ن صندوق 
صرف اشتغال و حل مشكل سپرده گذاران 
موسسات مالي ش��ود چراكه اين مسائل 
دغدغه اصلي جامعه است. بهرام پارسايي 
در گفت وگو با ايلنا با اش��اره به جلسه فراكسيون اميد به رياست عارف 
اعالم كرد: در اين جلس��ه آقاي تاجگردون، رييس كميس��يون تلفيق 
بودجه س��ال ۹7 گزارش��ي از روند تصويب اليحه بودجه به فراكسيون 
اميد ارائه كرد و اعضاي فراكسيون هم نظرات و ديدگاه هاي خودرا مطرح 
كردند. او افزود: اعضاي فراكسيون با قبول اينكه قيمت حامل هاي انرژي 
بيش از وضعيت فعلي است، تاكيد كردند كه با افزايش اين قيمت موافق 
نيستند. پارسايي با تاكيد بر لزوم ارتقاي شفافيت در بودجه ۹7 گفت: 
فراكسيون اميد معتقد است، الزم است بودجه نهادهاي خاصي كه مردم 
روي آن حساسيت دارند كاهش يابد تا هزينه آن به صفر برسد و مردم 
به رضايت برسند.  پارسايي با تاكيد بر اينكه جمع بندي فراكسيون اميد 
درباره بودجه ۹7 كه به احتمال زياد در قالب يك بيانيه اعالم مي شود، 
خاطرنشان كرد: فراكسيون اميد خواستار اين است كه اليحه بودجه به 
نحوي به تصويب برسد كه راه هاي فساد بسته شده و سطح شفافيت در 
نظام اقتصادي كشور ارتقا يابد. سخنگوي فراكسيون اميد همچنين با 
اشاره به مخالفت اين فراكسيون با حذف يارانه بگيران گفت: الزم است 
بر صندوق توس��عه ملي نظارت دقيق تري صورت گيرد تا اعتبارات اين 
صندوق صرف اشتغال و حل مشكل سپرده گذاران موسسات مالي شود 

چراكه اين مسائل دغدغه اصلي جامعه است. 

 درخواست فراكسيون اميد
براي كاهش بودجه برخي نهادها

يك عضو هيات رييس��ه كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي 
ب��ا تاكي��د بر ض��رورت پاس��خگويي به 
مطالبات مردم دخالت كش��ورهاي ديگر 
مس��ائل داخلي به خص��وص اعتراضات 
اخير را محكوم كرد. يحيي كمالي پور در 
گفت وگو با ايس��نا گفت: در هر كشوري 
مردم ممكن است خواسته ها و اعتراضاتي 
داشته باشند و بيان اعتراضات از سوي مردم يك كشور دليلي بر ورود 
دخالت كشورهاي ديگر نمي ش��ود. موضوع ناآرامي هاي ايران هم از 
اين باب در ش��وراي امنيت س��ازمان ملل مورد استقبال قرار نگرفته 
است. او افزود: در هر كشوري ممكن است مردم خواسته هاي صنفي 
داشته باش��ند حتي در برخي از كش��ورها روز مشخصي براي بيان 
اعتراضات مردم تعيين ش��ده كه مردم در خيابان جمع مي ش��وند و 
خيلي از امور عمومي و زيربنايي آن كشورها تعطيل مي شود پس اگر 
عده يي در گوشه يي از كشور اعتراضي را مطرح كردند، دليل نمي شود 
كه باب دخالت ديگران باز شود. اين نماينده مجلس تصريح كرد:  در 
دنياي متمدن امروز كه عصر گفت وگو، تكنولوژي و فناوري اطالعات 
اس��ت، مخالفان و موافقان در هر جامعه وجود دارند اما اين راهي را 
براي دخالت كش��ورهاي ديگر در امور داخلي كشورها باز نمي كند. 
كمالي پور با تاكيد بر ضرورت پاسخگويي به مطالبات مردم يادآور شد: 
در عين حال نبايد اين اجازه را به ديگران اعم از دشمن و كشورهاي 
ديگر بدهيم كه در امور داخلي ما دخالت كنند و ديپلماسي ما بايد 
در اين حوزه فعاليت بيش��تري داشته باشد تا راه را براي كساني باز 
نكند كه مي خواهند از مطالبات مردمي سوءاستفاده كنند و مردم را 

به عنوان معارضان حكومت و نظام قلمداد كنند. 

 اعتراضات داخلي در يك كشور دليلي
بر دخالت كشورهاي ديگر نيست
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3 كالن
تهاتر ۱۱۰ هزار ميليارد تومان 

بدهي دولت در سال ۹۷
س��خنگوي كميس��يون تلفيق اليح��ه بودجه كل 
 كش��ور س��ال ۹۷ از مصوبه اين كميسيون براي تهاتر 
۱۱۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت در س��ال آينده 

خبر داد. 
به گزارش ايسنا، علي اصغر يوسف نژاد اظهار كرد: بحث 
جديدي كه در كميس��يون تلفيق درباره بدهي دولت به 
اش��خاص، بدهي اش��خاص به بانك ها، بدهي بانك ها به 
بانك مرك��زي و همچنين بدهي افراد، بخش خصوصي 
و نهادهاي عمومي غيردولتي به بانك ها مطرح شد، اين 
بود كه باتوجه به اينكه پيمانكاران از دولت مطالبه دارند 
و از سويي ممكن است خودشان به اداره دارايي يا تامين 
اجتماعي بابت بيمه بدهكار باشند، لذا كميسيون تلفيق 
تصميم گرفت در حد ۱۱۰ هزار ميليارد تومان بدهي هاي 
افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت به صورت عام تهاتر 
ش��ود و با عنوان بدهي هاي دولت ب��ه بانك مركزي در 
سرفصل خاصي ثبت و درج شود و اين كار بدون افزايش 

پايه پولي انجام مي شود. 
وي افزود: اين مصوبه كميسيون تلفيق اثرات رواني، 
اقتص��ادي و گردش پول��ي جديد در جامع��ه به وجود 
مي آورد به ويژه اينكه بدهي ها عدد قابل توجهي اس��ت و 
در سال هاي گذش��ته هم انباشته شده است. همچنين 
براي دولت، بانك ها و وضع اقتصادي مناسب است. البته 
ع��دد ۱۱۰ هزار ميليارد تومان اس��ت ولي اثرگذاري آن 
ممكن اس��ت بيش از اين باش��د در واق��ع هم كمك به 
بانك هاس��ت يعني بدون بانك ها به بانك مركزي كمتر 
مي ش��ود و هم بده��ي بخش خصوص��ي تعيين تكليف 
مي ش��ود و در مجموع به وضع اقتصادي كمك مي كند 
و سياست گذاري اقتصادي منطقي مطابق شرايط فعلي 

جامعه به حساب مي آيد. 
يوس��ف نژاد ادامه داد: جهت گيري بودجه با منطق 
اقتص��ادي در جه��ت كمك به اقش��ار آس��يب پذير و 
كاهش مش��كالت معيشتي مردم اس��ت، ضمن اينكه 
مش��اركت و مداخل��ه بخ��ش غيردولت��ي در اقتصاد 
هم مدنظر كميس��يون تلفيق اس��ت ت��ا حمايت هاي 
بودجه يي به گونه يي باش��د كه ب��ه اقتصاد ملي كمك 

كند و جهت گيري آن به سمت رفاه جامعه باشد. 
سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه كل كشور 
س��ال ۹۷ در ادامه با اش��اره به مصوبات روز گذشته اين 
كميس��يون در بخش هدفمن��دي يارانه ها و حامل هاي 
انرژي، تصريح كرد: در بخش هدفمندي دولت پيشنهاد 
داده بود ۳۷ هزار ميليارد تومان به عنوان منبع دراختيار 
داشته باشد كه سال گذش��ته اين رقم ۴۸هزار ميليارد 
توم��ان بود. همچني��ن در بخ��ش هزينه يي پيش بيني 
ش��ده كه ۲۳ ه��زار ميليارد تومان ب��راي يارانه نقدي و 
غيرنقدي، ۷۰۰۰ ميليارد تومان براي كاهش فقر مطلق 
در خانواره��اي تحت پوش��ش كميته امداد و س��ازمان 
بهزيس��تي، ۳۳۰۰ميليارد تومان براي يارانه نان و خريد 
تضمين��ي گن��دم و ۳۷۰۰ميليارد توم��ان براي بخش 
سالمت اختصاص يابد كه البته بخش هزينه يي هنوز به 

تصويب كميسيون تلفيق نرسيده است. 

بودجه

يافته هاي يك پژوهش اقتصادي از رابطه ميان بيكاري، توزيع درآمد و تقاضاي موثر در ايران نشان مي دهد 

الگوي تقاضامحور بازار اشتغال ايران
گروه اقتصاد كالن|

 تالش هاي ناكام دولت ها در يافتن نسخه يي موفق 
براي اش��تغال در ايران نش��ان مي دهد هنوز سازوكار 
بازار كار ايران چندان ش��ناخته ش��ده نيس��ت يا اگر 
هم الگوريتم مشخصي در بازار كار كشور وجود دارد، 
هنوز دولتمردان به آن پ��ي نبرده اند. عموما اقدامات 
دولت ها براي بهبود وضعيت اش��تغال به تزريق منابع 
محدود ش��ده و نكته جالب توجه اين است كه منابع 
اختصاص يافته هم كمتر براي مقاصد اش��تغال زايي 
صرف ش��ده اس��ت. در دولت دوازدهم هم با تشديد 
بحران بيكاري در كشور، مساله اشتغال زايي بار ديگر 
موردتوجه قرار گرفته است؛ با اين حال تغييري در ساز 
و كار اش��تغال زايي دولت به چشم نمي خورد و ايجاد 
اشتغال به طور عمده از محل تزريق منابع پيش بيني 

شده است. 
يك��ي از بحث برانگيزتري��ن اقدام��ات دول��ت در 
اي��ن زمين��ه، افزاي��ش قيمت س��وخت و پيش بيني 
۱۷هزار ميلي��ارد تومان منابع مالي از اين محل براي 
اشتغال زايي بود كه اين ايده دولت در اليحه بودجه ۹۷ 
چندان هم خوش اقبال نبود و پس از انتقادات فراوان 
به اقدام جهت افزاي��ش قيمت بنزين، مورد مخالفت 
كميس��يون تلفيق بودجه واقع ش��د. اين مس��اله اما 
نشانگر نكته تامل برانگيزي است. دولت با وجود اينكه 
به خوبي آگاه است كه تجربه هاي پول پاشي در ايجاد 
اش��تغال ناكام مانده، باز هم تزريق منابع را به عنوان 
ساده ترين و دردسترس ترين روش براي اشتغال زايي 
انتخاب كرده اس��ت كه الزاما ه��م موفق نخواهد بود. 
البته دولت جز پيش بيني منابع مالي، اقدامات ديگري 
نظير طرح جامع اش��تغال و طرح كارورزي جوانان را 
هم پيش بيني كرد كه بيش از آنكه وضعيت اشتغال را 
بهبود بخشد، در بهترين حالت خواهد توانست تغييري 

در آمارها ايجاد كند. 
گويا دولت با وجود س��عي و خطاهاي پيش��ين، 
هنوز پارامترهاي موثر در بازار كار ايران را شناسايي 
نك��رده و ب��ه همين دليل، همچن��ان به تالش هاي 
جس��ته و گريخت��ه در اي��ن زمينه دس��ت مي زند. 
درخص��وص عوامل موثر در بازار اش��تغال در ايران 
فاكتورهاي متعددي عنوان مي ش��ود. اقتصاددانان 
بر اين باورند كه در صورتي كه اقتصاد در ش��رايط 
خوبي به سر برد، خروجي آن در بازار كار هم نمايان 
و بيكاري كاهش خواهد يافت. اين در حالي اس��ت 
كه در ش��رايط ركود شديد اقتصاد، تمام تالش هاي 
دول��ت كه بر مح��ور تزريق منابع متمركز ش��ده و 
وضعيت عمومي اقتصاد را در بهبود اش��تغال ناديده 

مي گيرد، محكوم به شكست خواهد بود. 
در همين رابطه، پژوهش��ي با عنوان ارتباط ميان 
بي��كاري، توزي��ع درآمد و تقاض��اي موث��ر در ايران، 
انطباق پذي��ري وضعيت اش��تغال در اي��ران با نظريه 

پساكينزين ها مورد واكاوي قرار داده است. 
ه��دف اصلي در اين پژوهش كه به قلم اس��معيل 
ابونوري، علي سوري و محبوبه فراهتي نگارش يافته، 
پاس��خ به اين پرسش است كه آيا اش��تغال در ايران 
براساس نظريه پساكينزين ها تحت تاثير بازار كاالست 
يا برمبناي نظريه نئوكالسيك ها تحت تاثير بازار كار. در 
اين پژوهش، با استفاده از داده هاي سري زماني مانند 
سهم سود، انباشت سرمايه، نرخ بيكاري و استفاده از 
ظرفيت هاي موجود طي س��ال هاي ۱۳۴6 تا ۱۳۹۲، 
ارتباط ميان بيكاري، توزيع درآمد و تقاضاي موثر در 
ايران ارزيابي ش��ده اس��ت. نتايج حاصل حاكي از آن 
است كه افزايش انباشت س��رمايه و افزايش استفاده 
از ظرفيت هاي موجود )متغيرهاي بازار كاال( مي تواند 
باعث كاهش معنادار در بيكاري شود؛ يعني طبق نظريه 
پس��اكينزين ها، بيكاري در ايران تقاضامحور است. در 
مقابل، بازتوزيع درآمد به نفع سود )تغيير مزد واقعي 
در بازار كار( مي تواند به طور مس��تقيم )طبق ديدگاه 
اقتصاددانان نئوكالسيك(، به علت جانشيني بين كار و 

سرمايه يا به صورت نامستقيم، از مسير افزايش انباشت 
سرمايه و با افزايش اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود، 
موجب كاهش بيكاري ش��ود. از اين رو، براي خروج از 
ركود )و افزايش اشتغال( مي توان بر سياست گذاري در 
بازار كاال )افزايش سرمايه گذاري( و همچنين بازتوزيع 

درآمد به نفع سود تمركز كرد. 

 تقاضامحوري بازار كار ايران
يافته هاي پژوهش حاضر نش��ان مي دهد كه وقوع 
شوك مثبت در سهم سود به افزايش انباشت سرمايه 
از سال دوم منجر مي شود، ولي اثر اين شوك در هيچ 
يك از سال ها از لحاظ آماري معنادار نيست. همچنين 
اين ش��وك منجر به افزايش استفاده از ظرفيت هاي 
موجود از س��ال دوم مي شود كه اثر اين شوك از سال 
دوم تا س��ال چهارم از لحاظ آماري معنادار اس��ت. از 
اين رو، رژيم رشد در ايران سودمحور است و بازتوزيع 
درآمد به نفع سرمايه مي تواند به افزايش تقاضاي كل 
منجر شود.  همچنين اين پژوهش نشان مي دهد كه 
به دنبال يك ش��وك مثبت در انباش��ت سرمايه، نرخ 
اش��تغال از س��ال اول به بعد به طور معناداري كاهش 
يافته اس��ت. در مقاب��ل، وقوع يك ش��وك مثبت در 
استفاده از ظرفيت هاي موجود بر نرخ بيكاري در كل 

دوره اثر منفي دارد؛ ولي اثر اين ش��وك تنها در سال 
اول از لحاظ آماري معنادار است. 

در صورتي كه افزايش انباش��ت سرمايه يا افزايش 
اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود ب��ه كاهش بيكاري 
منجر شود، نظريه اقتصاددانان پساكينزي در ارتباط 
با بيكاري تاييد مي ش��ود. از اين رو، بيكاري در ايران 
طبق ديدگاه پس��اكينزين ها، نتيجه كمبود تقاضا در 

بازار كاالست و بازار كار تقاضامحور است. 
نتايج نشان مي دهد ش��وك مثبت در سهم سود، 
به كاهش نرخ بيكاري از س��ال اول تا سال دهم منجر 
مي شود و اثر اين ش��وك از سال اول تا سال هفتم از 
لحاظ آماري معنادار است. بنابراين، نظريه اقتصاددانان 
نئوكالس��يك نيز در ارتباط با بيكاري در ايران تاييد 
مي ش��ود. براس��اس نتايج، وقوع يك شوك مثبت در 
انباشت س��رمايه، اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود را 
به ط��ور معناداري پس از يك س��ال افزايش مي دهد. 
همچنين به دنبال شوك مثبت در نرخ بيكاري، سهم 
سود از سال دوم تا سال دهم به طور معناداري افزايش 
يافته اس��ت. از اين رو، اث��ر ارتش ذخيره كار در ايران 
وج��ود دارد و افزايش بيكاري به طور معناداري منجر 
به كاهش قدرت چانه زني ني��روي كار و به دنبال آن، 

افزايش سهم سود مي شود. 

  اثر انباشت سرمايه بر نرخ بيكاري
براس��اس يافته ه��اي اين پژوه��ش، در بلندمدت 
متغيرهاي نرخ بيكاري، انباشت سرمايه، سهم سود و 
اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود، به ترتيب، بيشترين 
تاثير را بر نرخ بيكاري در ايران دارند. با گذشت زمان 
به ميزان تاثيرگذاري انباشت سرمايه )متغير بازار كاال( 
و س��هم س��ود بر نرخ بيكاري در ايران افزوده شده و 
از تاثير متغير استفاده از ظرفيت هاي موجود )متغير 
بازار كاال( و نرخ بيكاري كاس��ته شده است. همچنين 
متغير انباش��ت سرمايه در مقايس��ه با متغير استفاده 
از ظرفيت ه��اي موجود و متغير س��هم س��ود، قدرت 
توضيح دهندگي بيشتري براي تغييرات نرخ بيكاري 

در كل دوره دارد. 
نتايج نش��ان داده كه افزايش انباشت سرمايه )در 
بازار كاال( و اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود )در بازار 
كاال(، مي تواند باعث كاه��ش معنادار در نرخ بيكاري 
ش��ود؛ يعني طبق نظريه پس��اكينزين ها بيكاري در 
 ايران تقاضامحور بوده است. در مقابل، بازتوزيع درآمد

 به نفع س��ود )تغيير مزد واقع��ي در بازار كار( به طور 
مس��تقيم توانس��ته موجب كاهش معن��ادار در نرخ 
بيكاري شود و از طرفي، به طور غيرمستقيم نيز افزايش 
سهم سود يا كاهش س��هم مزد با افزايش استفاده از 
ظرفيت ه��اي موج��ود و افزايش انباش��ت س��رمايه 
)متغيرهاي بازار كاال( موجب كاهش بيكاري مي شود. 

 تمركز بر سياست گذاري در بازار كاال
بنابراين، در مجم��وع بازتوزيع درآمد مس��تقيما 
از مس��ير بازار كار و به طور غيرمس��تقيم، از مس��ير 
متغيرهاي بازار كاال موجب كاهش بيكاري مي ش��ود. 
نتايج نشان داده انباشت سرمايه در مقايسه با دو متغير 
سهم س��ود و اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود، سهم 
بيش��تري در توضيح نوسانات نرخ بيكاري در دو دوره 
كوتاه مدت و بلندمدت دارد. از طرفي افزايش انباشت 
س��رمايه مي تواند موجب افزايش معنادار اس��تفاده از 

ظرفيت هاي موجود شود. 
 بنابراين، طبق نتايج حاصل ب��راي خروج از ركود 
)و افزايش اش��تغال( مي توان بر سياس��ت گذاري در 
بازار كاال تمركز كرد. براي اجراي اين هدف، مي توان 
افزايش س��رمايه گذاري خارجي و داخلي را تش��ويق 
كرد. افزايش س��رمايه  گذاري خارجي با اجراي برجام 
و تعامل س��ازنده مقدور خواهد بود. با كاهش قيمت 
س��رمايه )نرخ سود بانكي( و تقويت ثبات اقتصادي و 
قوانين، احتمال افزايش سرمايه گذاري داخلي افزايش 

خواهد يافت. 
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 مديرعامل پارس  آريان
مدير شايسته ملي شد

ش��ركت  مديرعام��ل  امين تفرش��ي،  علي اكب��ر   
پارس آري��ان- هلدينگ س��رمايه گذاري گ��روه مالي 
پاس��ارگاد- موفق به دريافت نش��ان مدير شايس��ته 
ملي ش��د. به گ��زارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد 
در كنگ��ره »مدير شايس��ته ملي« كه از س��وي مركز 
پژوهش و آموزش مديريت ايران در مركز همايش هاي 
بين المللي صدا و سيما برگزار شد، مديرعامل شركت 
پارس آريان به عنوان يكي از نخبگان مديريت كشور، 
تنديس و لوح تقدير »مدير شايس��ته ملي« را دريافت 
كرد. براس��اس اين خبر، اين مراس��م با حضور جمعي 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي، معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت همچنين تعدادي از مسووالن 
و مديران ش��ركت هاي برتر حوزه كارآفريني، اساتيد 
دانش��گاه و دانشجويان برگزار ش��د. هدف از برگزاري 
تجليل از نخب��گان مديريت ايران ب��ا در نظر گرفتن 
شاخص هايي مانند كارآفريني، توسعه، ابتكار، خاقيت 
و س��ابقه عملكرد موفق بود. همچنين در اين كنگره 
س��خنراني ها و مقاالت��ي نيز درخصوص ش��يوه هاي 
توسعه و رونق كسب وكار همچنين راه هاي رفع موانع 
موجود ارائه شد. گفتني است، شركت سرمايه گذاري 
پارس آريان)س��هامي عام( نخستين سنگ بناي ايجاد 
گروه مالي پاس��ارگاد با هدف بسترس��ازي و راهبري 
فرآيند تش��كيل يك��ي از بزرگ ترين گروه هاي مالي و 
اقتصادي كش��ور از طريق جذب سرمايه هاي مردمي 
و بخش خصوص��ي و به  كارگيري آنها در فعاليت هاي 
متنوع و پربازده اقتصادي با آرمان گام نهادن در مسير 
اعتاي ايران اس��امي در تير ماه 1384 شكل گرفت 
و اكن��ون جايگاه يك��ي از بزرگ تري��ن و معتبرترين 
ش��ركت هاي هلدينگ متعلق ب��ه بخش خصوصي در 

ايران را به خود اختصاص داده است. 

 جايگاه برتر بانك شهر
در ميان بانك هاي كشور

نايب رييس شوراي شهر قم با تاكيد بر جايگاه برتر 
بانك شهر در ميان بانك هاي سراسر كشور گفت: اين 
بان��ك هم اكنون مورد اطمين��ان تمامي هموطنان در 
ش��هرهاي مختلف قرار گرفته و جايگاه بس��يار خوبي 
در عرص��ه بانكداري دارد. به گ��زارش مركز ارتباطات 
و روابط عمومي بانك ش��هر، حس��ن بختياري با اشاره 
به نقش اين بانك در توس��عه و آباداني شهرها به ويژه 
در كان ش��هرها گفت: يكي از عواملي كه مي تواند در 
توسعه و آباداني كان ش��هر ها موثر باشد، تامين مالي 
پروژه هاي ش��هري اس��ت و وجود يك بانك تخصصي 
در حوزه مديريت ش��هري مي تواند به توسعه و آباداني 
شهر با سرعت و برنامه ريزي بهتر و دقيق تر كمك كند. 
وي در مورد جايگاه بانك ش��هر ب��ه عنوان يك بانك 
پيش��رو در بانك��داري الكترونيك اظهار ك��رد: امروزه 
يك��ي از ابزاري ك��ه مي تواند بانك ه��ا را به يك بانك 
پيش��رو در ارائه خدمات به ش��هروندان معرفي كند و 
م��ردم به اين بانك ها اعتماد و توجه بيش��تري كنند، 
وج��ود سيس��تم هاي الكترونيك در يك بانك اس��ت 
كه خوش��بختانه به اين موضوع در بانك ش��هر توجه 
بيشتري شده اس��ت. بختياري با اشاره به نقش بانك 
شهر در اجراي پروژه هاي عمراني و فرهنگي در سراسر 
كشور خاطرنشان كرد: شايد مهم ترين نقشي كه براي 
بانك شهر مي توان در نظر گرفت؛ ارتباطي است كه با 
مديريت شهري شهرهاي سراسر كشور دارد و در واقع 
اجراي پروژه هاي شهري و فرهنگي به ويژه در شرايطي 
كه ش��هرداري ها با مشكات تامين منابع مالي مواجه 

هستند تنها از عهده بانك شهر برمي آيد. 

 500 ميليارد تومان
براي تعيين تكليف كاسپين

5هزار ميليارد ريال ب��راي تعيين تكليف 7تعاوني 
اميد جلين گرگان، عام كشاورزان مازندران، حسنات 
اصفهان، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، الزهرا مشهد، 
ب��در ت��وس و پيوند در موسس��ه اعتباري كاس��پين 
اختص��اص يافت. مديرعامل اين موسس��ه اعام كرد: 
متاس��فانه برخي از روي ناآگاهي يا تعمد با قرار دادن 
نام موسسه اعتباري كاسپين كنار تعاوني هاي منحل 
ش��ده، اصرار دارند كاس��پين را به عنوان يك موسسه 
ورشكس��ته قلمداد  كنند اما يك ريال هم به كسي يا 
جاي��ي بدهكاري ندارد. به گ��زارش ايرنا، علي نعيمي 
افزود: اين موسس��ه تازه تاسيس با اخذ مجوز رسمي 
فعاليت از بانك مركزي در 27 اسفند ماه 1394 ايجاد 
ش��د تا تعاوني هاي منحل ش��ده را با مساعدت بانك 
مركزي س��اماندهي كند و تاكن��ون 39 هزار ميليارد 
ري��ال به س��پرده گذاران از محل خ��ط اعتباري بانك 

مركزي پرداخته است. 

صورت هاي مالي بانك رفاه 
تاييد و تصويب شد 

جلس��ه مجمع عمومي عادي و ساالنه بانك رفاه با 
حض��ور علي ربيعي وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
برگزار و صورت هاي مالي اين بانك به تاييد و تصويب 
مجمع رس��يد. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه، در 
جلس��ه مجمع اين بانك كه 16 دي ماه سال جاري و 
با حضور رييس و اعضاي مجمع بانك در محل س��الن 
كنفرانس سازمان تامين اجتماعي برگزار شد، پس از 
اس��تماع گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس قانوني 
بانك، صورت هاي مالي بانك منتهي به 95/12/30 به 
تاييد و تصويب مجمع رس��يد. ربيعي پس از تصويب 
صورت هاي مالي بانك رفاه طي س��خناني گفت: بانك 
رفاه طي يك س��ال گذش��ته عملكرد و دستاوردهاي 
مطلوبي داش��ته اس��ت. به ويژه اقدامات اين بانك در 
مبارزه با فساد و شفافيت مالي مثال زدني است و اين 
ش��اخص هاي بس��يار خوبي براي فعاليت هاي بانكي 
است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه مجمع 
ب��ا قدرداني از مديرعام��ل و اعضاي هيات مديره بانك 
رفاه به لحاظ دس��تاورد مطل��وب و ثبات در مديريت 
بانك اظهار داش��ت: هيات مديره و مديريت عالي اين 
بان��ك هم اكنون بس��يار هماهنگ هس��تند. عملكرد 
يك س��ال گذشته هم ناشي از همين ثبات و يكدستي 
بوده است. ربيعي افزود: سهامداران بانك رفاه در سال 
آينده اس��تراتژي هاي خاصي ب��راي حمايت و تقويت 
از آن دارن��د، يكي از مهم ترين اس��تراتژي ها، تقويت 
و افزايش سرمايه بانك اس��ت كه اميدواريم به زودي 

محقق شود. 

اخبار

بررسي تفاوت هاي الگوي بانكداري ايران با ساير كشورها و نبود بانكداري متعارف در كنار بانكداري اسالمي نشان مي دهد

توانايي بانكداري اسالمي در شرايط بحران مالي
امارات، بحرين و مالزي 3 كشور پيشگام در صنعت مالي اسالمي در كنار بانكداري اسالمي از بانكداري متعارف نيز برخوردارند

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري  
امارات متحده عربي، بحرين و مالزي براي پنجمين 
سال متوالي به عنوان پيشگامان صنعت مالي اسامي 
معرفي شدند و اين پرسش براي ناظران و عاقه مندان 
به بانكداري اس��امي مطرح است كه جهت گسترش 
صنعت مالي اس��امي در كش��ورهاي مختلف به چه 
ش��اخص ها و راهكارها و حوزه هاي فعاليتي نياز دارد 
ت��ا بتواند اه��داف موردانتظار از اين ن��وع بانكداري را 
تحقق بخش��د و گردش مالي بانكداري اس��امي را از 
2.2تريليون دالر فعلي به س��مت اهداف باالتر رش��د 

دهد؟ 
به گ��زارش »تع��ادل«، طبق گزارش تامپس��ون 
رويت��رز، امارات متحده عرب��ي، بحري��ن و مالزي براي 
پنجمين س��ال متوال��ي در صدر رده بندي س��ازمان 
گزارش و شاخص توسعه مالي اسامي )آي اف دي آي(، 
 ق��رار گرفتن��د. در اين گزارش گرايش��ات كليدي در 
5 ش��اخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توس��عه كمي، 
دان��ش، مديري��ت و مق��ررات، مس��ووليت اجتماعي 
شركتي و آگاهي. از اين شاخص ها براي ارزيابي توسعه 
صنعت 2.2 تريليون دالري مالي اسامي استفاده شد. 
در اين گزارش همچنين آمار گسترده يي درمورد 
صنعت مالي 131 كشور جمع آوري شده و كشورهاي 
داراي بهترين عملكرد در هر حوزه كليدي شناسايي 
شدند. مقدار ميانگين جهاني آي اف دي آي كه به عنوان 
ابزار س��نجش جهاني توس��عه كلي صنع��ت مالي به 
حس��اب مي آيد، از 8.8 در 2016 ب��ه 9.9 در 2017 
 بهبود يافته است. اين نشان دهنده بهبود عملكرد در هر

 5 ش��اخص اس��ت و س��ازمان همكاري خليج فارس 
همچنان به عنوان يك مركز منطقه يي پيش��تاز براي 

اين صنعت معرفي شد. 
مس��تقل  كش��ورهاي  س��ازمان  كش��ورهاي 
مشترك المنافع، اروپا، آفريقاي غربي و شرقي، با بهبود 
قابل توجهي در مقدار آي اف دي آي خود مواجه شدند 
كه اين نشان دهنده رشد مداوم صنعت مالي اسامي 
در بازارهاي غيراصلي خود است. اين گزارش همچنان 
نشان مي دهد كه چطور صنعت مالي اسامي مي تواند 
به كش��ورها كمك كند با شرايط مش��كل اقتصادي 
س��ازگار شوند. نديم نجار مدير تامپس��ون رويترز در 
خاورميانه و ش��مال آفريقا، مي گويد كه ما شاهد آن 
بوده ايم كه مي توان از صنعت مالي اس��امي به عنوان 
ابزاري استراتژيك براي سياس��ت گذاري هاي رشد با 
دوام، استفاده كرد و با شرايط پس از كند شدن اقتصاد 
جهاني كه بازارهايي مانند خاورميانه را تحت تاثير قرار 

داده، كنار آمد. 

 تفاوت هاي الگوي بانكداري اسالمي در ايران 
با ساير كشورها

در بانك ه��اي اس��امي س��اير كش��ورها، معموال 
جريمه تاخير از مش��تريان بدحساب دريافت شده و 
به فعاليت هاي خيريه اختص��اص مي يابد. لذا جرايم 
دريافتي جزو درآمدهاي بانك محسوب نمي شود، اما 
در بانكداري ايران، به دليل تورم و انتظار سپرده گذاران 
براي دريافت سود س��پرده و همچنين نبود سيستم 
كارم��زد مناس��ب، درآمد بان��ك بايد از محل س��ود 
تس��هيات دريافت ش��ود لذا جريمه تاخي��ر يا وجه 
التزام موضوعي جا افتاده اس��ت و دليل آن هزينه يي 
اس��ت كه بايد براي جذب س��پرده ها پرداخت شود و 
س��پرده گذار انتظار دارد كه بابت س��پرده خود سود 
درياف��ت كند لذا بانك نمي تواند بابت چند ماه تاخير 
اقس��اط، پولي دريافت نكند. بانكداري اس��امي يكي 
از رش��ته هاي علمي نوظهور در حوزه اقتصاد اسامي 
است كه تاش مي كند جايگاه بانك در نظام اقتصادي 
و روابط اين نهاد با ذي نفعان )ش��امل سپرده گذاران و 
تسهيات گيرندگان( را به نحوي تنظيم كند تا ضوابط 

و اصول شريعت تامين شود. 
در دو دهه اخير صنعت بانكداري اسامي به لحاظ 
عملياتي و اجرايي شاهد رشد قابل توجهي بوده است، 
به نحوي كه در حال حاضر انواعي از بانك ها و موسسات 

اعتباري و مالي اسامي در كشورهاي گوناگون اسامي 
و غيراسامي تشكيل شده و به فعاليت مشغولند. در 
اين بين برخي كش��ورها مانند ايران زودتر از ديگران 

اقدام به اجراي بانكداري اسامي كرده اند. 
بانكداري بدون ربا در ايران در كل كش��ور جريان 
دارد و بانكداري متعارف در نظام بانكي كش��ور جايي 
ن��دارد. اين درحالي اس��ت كه در س��اير كش��ورهاي 
اسامي )جز سودان( نظام دوگانه )dual( حاكم است 
و بانك هاي اسامي در كنار بانك هاي متعارف فعاليت 
مي كنند. بانك��داري بدون رباي اي��ران بر فقه اماميه 
استوار است؛ درحالي كه در ساير كشورهاي اسامي، 
بانكداري اسامي براساس فقه اهل سنت شكل يافته 
است. مذهب فقهي رايج در مالزي و اندونزي شافعي، 
در پاكس��تان و تركيه حنفي و در عربستان سعودي و 

كشورهاي حاشيه خليج فارس عمدتا حنبلي است. 
در بانكداري بدون رباي ايران يك قانون مستقل و 
مرجع در حوزه بانكداري اس��امي در سال 1362 به  
تصويب رسيده و از آن زمان به  اجرا درآمده است. اين 
درحالي است كه در اكثر كشورها چنين قانوني وجود 
ندارد؛ هرچند در مالزي، س��ودان و پاكس��تان قانون 

بانكداري اسامي طراحي شده است. 
در نظام بانكداري بدون رباي ايران در بخش تجهيز 
منابع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار از عقد وكالت 
اس��تفاده مي ش��ود؛ درحالي كه در اكثر كش��ورهاي 
اسامي س��اير عقود مانند مضاربه، وديعه و مشاركت 
به  كار مي رود. بانك هاي اسامي ساير كشورها معموال 
به صورت كاما اختياري بخشي از سود خود را به عنوان 
زكات پرداخت مي كنند و اين موضوع در ترازنامه بانك 
افشا مي شود. اما چنين مساله يي در نظام بانكي ايران 

وجود ندارد. 
در نظ��ام بانكداري بدون رباي اي��ران باوجود نظر 
مخالف شماري از مراجع تقليد، جريمه تاخير با عنوان 
وجه التزام بنا به تجويز ش��وراي نگهبان از مشتريان 
بدحس��اب درياف��ت و به عن��وان درآم��د بانك لحاظ 
مي ش��ود. اين درحالي است كه در بانك هاي اسامي 
ساير كش��ورها، جريمه تاخير به فعاليت هاي خيريه 
اختصاص دارد و با ساير منابع بانك مخلوط نمي گردد؛ 

يعني جريمه تاخير جزو درآمدهاي بانك نيست. 
در نظ��ام بانكداري ب��دون رباي اي��ران در بخش 
تخصيص مناب��ع، نرخ س��ود عق��ود مبادله يي مورد 
استفاده توس��ط بانك مركزي و از طريق شوراي پول 
و اعتب��ار تعيين مي ش��ود. اين درحالي اس��ت كه در 
ساير كشورهاي اسامي اساسا چنين مساله يي مطرح 

نيست و تعيين نرخ ها به بازار سپرده مي شود. 

 ريسك انطباق با قوانين 
ريس��ك »انطب��اق«)compliance( با قوانين و 
مقررات ش��رعي يكي از مخاطراتي است كه مي تواند 
فعاليت ه��ا و موفقيت يك بانك اس��امي را با چالش 
مواج��ه كند. اين خطر زماني ب��روز مي كند كه به هر 
دليل آنچه در عمل توس��ط بانك اس��امي به مرحله 
اج��را درمي آيد با قوانين و مقررات مرتبط با بانكداري 

اسامي در تعارض باشد. 
مهم ترين دليلي كه سبب مي شود عمليات اجرايي 
بانكداري اسامي با قوانين، قراردادها و مصوبات تفاوت 
پيدا كند، مساله پاسخ ندادن به نيازهاي واقعي است. 
در واق��ع در تمامي نظام هاي اقتصادي و مالي، عموم 
مردم داراي نيازهاي مالي واقعي هس��تند كه بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي)در كنار ساير نهادهاي 
مالي( موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به 
ه��ر دليل، قوانين و مقررات مصوب نتواند به نيازهاي 
واقعي پاس��خ دهد احتمال ايجاد ريس��ك انطباق باال 
خواهد رفت. همچنين ناتواني بانك ها در پاسخگويي 
به نيازهاي مشتري سبب مي شود كه مشتري مجبور 
شود با ارائه فاكتورهاي صوري به نياز خود پاسخ دهد 
و اين زمينه افزايش ريسك انطباق را فراهم مي كند. 
به عنوان مثال وقتي مشتري جهت دريافت تسهيات 
فوري براي پاس��خگويي به مخ��ارج درماني به بانك 
اسامي مراجعه مي كند؛ اما بانك هيچ قالب حقوقي 
مشخصي جهت پرداخت تس��هيات درماني مذكور 
ندارد در اين ش��رايط مشتري مجبور خواهد شد تا با 
ارائه فاكتورهاي صوري مثا مضاربه، تس��هيات را از 
بانك دريافت كرده و آن را صرف پاسخگويي به مخارج 
درماني كند. در اينجا آنچه در عمل اتفاق مي افتد در 
واقع قرض است؛ اما در قرارداد از كلمه مضاربه استفاده 

مي شود. اين مثال نمونه يي روشن از ريسك انطباق با 
موازين شرعي محسوب مي شود. 

ضمن اينكه مس��اله ريس��ك انطب��اق معموال در 
كشورهايي مانند ايران و سودان ايجاد مي شود كه در 
آنها بانكداري دوگانه وجود نداش��ته و صرفا بانك هاي 
اس��امي به فعاليت مش��غول اند. اما در كش��ورهايي 
كه بانك هاي اس��امي در كنار بانك هاي متعارف به 
فعاليت مش��غول اند معموال دليلي براي صوري سازي 
وجود نداش��ته و مش��تري مي تواند در صورت ناتواني 
بانك اس��امي جهت پاسخگويي به نيازي كه دارد به 

بانك هاي متعارف مراجعه كند. 

 بحران مالي و سود دهي بانكداري اسالمي 
نسبت به بانك متعارف

ايده بانكداري اسامي نخستين  بار در دهه 1950 
مطرح شد و درحال حاضر تبديل به يك واقعيت شده 
و توانسته در همين زمان كوتاه به رشد فراواني دست 
يابد كه رشد آن فقط به جوامع اسامي محدود نشده 
است. بحران مالي س��ال هاي 2009-2007 فرصتي 
مناس��ب براي فعاالن حوزه بانكداري اس��امي پديد 
آورده اس��ت تا بتوانند توانمندي هاي نظام بانكداري 
اس��امي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند. به همين 
علت بررس��ي كارايي نظام بانكداري اس��امي نسبت 
به بانكداري سنتي مورد توجه قرار گرفته و مطالعات  

گوناگوني در اين باره انجام شده است
ب��ه تازگي و در يك پژوه��ش، عملكرد بانك هاي 
اس��امي در مقايس��ه با بانك هاي مرس��وم طي دوره 
2005تا 2012ميادي مورد مطالعه قرار گرفته است 
كه با اس��تفاده از اطاعات اس��تخراج ش��ده از پايگاه 
داده بنك اس��كوپ از 115بانك ب��راي دوره 2005تا 

2012 اي��ن پژوهش به بررس��ي تاثير بحران مالي بر 
سوددهي بانك هاي اس��امي و متعارف در يك گروه 
از كش��ورهايي كه در آن هر دو نوع بانك س��هم قابل 

توجهي در بازار دارند، مي پردازد. 
نتايج اين پژوهش نش��ان مي دهد كه بحران مالي 
تاثير منفي بر سوددهي هر دو مدل بانكداري اسامي 
و متعارف داشته اما بانك هاي اسامي در طول بحران 
مالي س��ودآورتر از بانك هاي متعارف بوده اند. ازجمله 
دالي��ل اين امر مي توان به م��واردي مانند ممنوعيت 
انجام معامله ه��اي ربوي، تاكيد بر قراردادهاي واقعي، 
توزيع ريسك سرمايه گذاري و محدوديت فعاليت هاي 

سفته بازي در نظام بانكداري اسامي اشاره كرد. 
بحران مال��ي اثر بس��زايي بر بانك��داري متعارف 
داش��ت به گونه يي كه اين نظ��ام دچار اختال و افت 
معناداري شد. اين درحالي است كه بانكداري اسامي 
در طول بحران ثبات خود را حفظ كرد بنابراين بررسي 
چگونگي عملكرد بانك هاي اسامي در خال بحران و 
شاخصه هاي موثر بر مصونيت اين نظام از بحران اخير 

امري ضروري به نظر مي رسد. 
اين پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع است كه 
چگونه بانكداري اس��امي توانسته از بحران اقتصادي 
جهان مصون بماند و اينكه واكنش بانكداري متعارف 
نسبت به بحران هاي مالي چگونه بوده است. شاخص 
كليدي براي ارزيابي تاثير بحران بر دو گروه از بانك ها، 
ش��اخص بازده دارايي)ROA( جهت سنجش ميزان 

سودآوري بانك است. 
 پ��س از وقوع بحران، برخي مش��اهدات حاكي از 
آن بود در كش��ورهايي از قبيل عربستان و امارات كه 
داراي بانك هاي اسامي و متعارف هستند، بانك هاي 
اسامي در مقايسه با بانك هاي متعارف از وضعيت با 
ثبات تري در مواجه با بحران مالي برخوردار بودهاند. 

نق��اط ق��وت بانك هايي كه ب��راي اج��راي احكام 
اسامي و گام برداشتن در جهت تحقق كامل بانكداري 
اسامي تاسيس شده اند و به سياست گذاران در ارتقاي 
توانمن��دي اين گروه از بانك ها كم��ك كرده اند را بايد 
نش��ان داد و تاش ش��ود تا رابطه بي��ن بحران مالي با 
بانكداري اس��امي و متعارف مورد بررس��ي قرار گيرد. 
عملكرد بانك هاي اس��امي در مقايس��ه با بانك هاي 
مرسوم طي دوره 2005تا 2012ميادي مورد ارزيابي 
قرار گرفته زيرا اين دوره مشمول بزرگ ترين بحران مالي 
در نظام سرمايه داري بعد از بحران بزرگ 1929ميادي 
است كه به دنبال خود بحران اقتصادي را موجب شد. 
در نتيجه اين دوره را مي توان حائز اهميت دانس��ت و 
مي توان عملكرد تجربي بانك هاي اسامي را در مقايسه 
با رقباي متعارف خود بهتر مورد بررسي قرار داد. براي 
به دست آوردن نتايج دقيق تر، سال هاي قبل از بحران، 
دوره بحران و بعد از بحران مورد بررس��ي قرار گرفته و 
تاش شده،  متغيرهاي جديدي مورد آزمون قرار گيرند 
و نتايج حاكي از آن است كه بانك هاي اسامي از منظر 
سودآوري در دوران بحران مالي عملكرد مناسب تري در 
مقابل رقباي متعارف خود داشته اند. چنين عملكردي 
هم راستا با انتظارات نظري درباره بانك هاي اسامي به 
دليل تفاوت ماهوي آنها با بانك هاي متعارف مي باشد. 
اين عملكرد را مي توان مش��وق ساير كشورها در ارائه 
خدمات مالي اسامي دانست حتي اگر هدف كشورهاي 
ديگر از ارائه خدمات مالي اسامي كه به طور زيربنايي 
هيچ تمايل و تعهدي به اجراي اصول اس��امي ندارند، 

كسب سود از اين طريق باشد.
با توجه به آنكه نقش بانك ها در سيستم غيرربوي 
نقش سرمايه گذاري در بازارهاي حقيقي است، دور از 
انتظار نيست كه پس از وقوع بحران در بخش حقيقي 
با خس��ارت و هزينه روبه رو شوند و حتي مي تواند به 
نوعي نشان دهنده سامت رفتار در بانك هاي اسامي 
باشد. لذا ريشه اين مساله را مي توان در ضعف مديريت 
ريس��ك، كاس��تي هاي موجود در نظام هاي پشتيبان 
بانكداري اسامي همچنين عدم هماهنگي بانكداري 
اسامي با ساير اجزا در نظام اقتصادي و ساير نظام ها 

نيز دانست. 

گروه بانك وبيمه  
 كشتي نفتكش متعلق به شركت ملي نفتكش ايران كه صبح 
يك ش��نبه 17دي 96 در آب هاي چين دچار حادثه شد در اجاره 
شركت »هانووا توتال« كره جنوبي بوده و محموله خريداري شده 
نيز متعلق به ش��ركت »هانووا توتال« كره جنوبي است در نتيجه 
 )P&I(اين نفتكش تحت پوشش بيمه يي كلوپ هاي بين المللي
قرار دارد و از30درصد بدنه كشتي نيز 20درصد توسط بيمه البرز 
و 10درصد توسط بيمه ملت تحت پوشش است. 70درصد مابقي 

بيمه بدنه اين كشتي تحت پوشش بيمه گر خارجي بوده است. 
به گزارش »تعادل« ارزش تانكر اين نفتكش 32ميليون دالر با 
سال ساخت 2008 است. هزينه حمل، بيمه و عقد قرارداد حمل 
از بندر، تحويل بار و بيمه و بازرس��ي اين نفتكش با خريدار بوده 
و هنوز دولت چين يا رسانه هاي بين المللي ميزان نشتي نفت در 
آب هاي چين و ارزيابي خس��ارت نفتكش ها و آلودگي محيطي را 

اعام نكرده اند. 
براس��اس برآوردها، محموله اين كش��تي حدود يك ميليون 
بشكه نفت است كه ارزش آن براساس قيمت هاي كنوني نفت 60 
ميليون دالر است. همچنين ميزان ديه خدمه كشتي نيز براساس 
استانداردهاي بيمه يي دست كم 100تا 150هزار دالر است و در 
جري��ان اين حادثه حدود 30نفر از خدمه ايراني كش��تي مفقود 
ش��ده اند. البته رقم دقي��ق ديه خدمه كش��تي ها در زمان خريد 
بيمه نامه به طور توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار تعيين مي شود. 

محموله اين كشتي، ميعانات متعلق به شركت ملي نفت بوده 
كه آن را براي شركت »هانووا توتال« كره جنوبي حمل مي كرده 
اس��ت. تم��ام محموله اين كش��تي همچنين خ��ود آن در اجاره 

شركت كره يي و تحت پوشش كلوب P&I بوده است. 
معاون فني ش��ركت سهامي بيمه البرز اعام كرد كه نفتكش 
حادثه ديده »توتال الس« يا دچار نابودي كامل ش��ده و حداكثر 
تعهد اين شركت 6 ميليون و 400هزار دالر است. احمد صفرزاده 
در گفت وگو با ايبنا با تاييد سهم 20درصدي بيمه البرز در بيمه 
بدنه نفتكش حادثه ديده ايراني در آب هاي چين گفت: 10درصد 
از بيمه بدنه اين نفتكش تحت پوش��ش بيم��ه ملت و 70درصد 

مابقي آن تحت پوشش قراردادهاي خارجي بوده است.
وي ب��ا بيان اينكه به دليل انفجار اين نفتكش، كش��تي دچار 
»توت��ال الس« ش��ده، اظهار كرد: با فرض بر اينكه كل س��رمايه 
32ميليون دالري كش��تي از بين رفته باشد 20 درصد آن حدود 
6 ميليون و 400هزار دالر تحت پوش��ش بيمه البرز بوده اس��ت. 
صفرزاده توضيح داد كه از خس��ارت 6 ميليون و 400هزار دالري 
15درص��د بيمه اتكايي اجباري نزد بيم��ه مركزي و 7درصد آن 
نزد بيمه البرز بوده اس��ت؛ 14درصد از اين رقم نزد شركت هاي 
اتكايي داخلي)شركت هاي بيمه اتكايي امين و ايرانيان( و مابقي 
نزد شركت هاي خارجي بيمه بوده است. به گفته معاون فني بيمه 
البرز، بيمه هاي اتكايي آسيايي طرف قرارداد بيمه البرز در پوشش 

اتكايي اين نفتكش بوده اند. 

ريي��س ش��وراي هماهنگ��ي بانك ه��اي دولت��ي ب��ا تاكيد بر 
اش��تغال زايي از طريق خدم��ات در حوزه فين ت��ك گفت: حضور 
بانك ه��ا در اين ح��وزه ضروري اس��ت. به گزارش س��تاد خبري 
هفتمي��ن هماي��ش بانك��داري الكترونيك و نظام ه��اي پرداخت، 

محمدرضا حس��ين زاده درباره تاثير ورود كس��ب و كارهاي جديد 
 در صنع��ت بانك��ي اظهار داش��ت: جامعه كنوني عوض ش��ده و با
20 س��ال قبل قابل مقايسه نيس��ت. وي با اشاره به حضور جوانان 
تحصيل كرده در فين تك ها و استارت آپ ها گفت: هم اكنون بخش 

خدمات در جامعه جان تازه يي گرفته است.
مديرعامل بانك ملي بر ضرورت اختصاص بخشي از منابع بانك ها 
به حوزه خدمات تاكيد كرد و ادامه داد: اكنون بيشتر اشتغال زايي در 

بخ��ش خدمات صورت مي گيرد؛ به همين دليل حضور بانك ها در 
اين مسير ضروري است. وي درباره همكاري بانك ها با فين تك ها در 
ارائه خدمات جديد بانكي گفت: بانك ها هم اكنون گام هاي مثبتي 

براي همكاري با فين تك ها برداشته اند.
وي با بي��ان اينكه فين تك ها، امروز در ح��ال رقابت با بانك ها 
هس��تند، اظهار داش��ت: بانك ها بايد برنامه ريزي مناس��بي براي 
هم��كاري با فين تك ه��ا انجام دهند كه البته تاكن��ون نيز در اين 

خصوص اقدامات مطلوبي نيز صورت گرفته اس��ت. رييس شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي اظهار داشت: فعاليت فين تك ها منجر 
به ايجاد كس��ب وكارهاي جديد و تخصصي مي شود و بانك ها نيز 
در اين زمينه همكاري مطلوبي با آنها داش��ته اند. وي خاطرنش��ان 
كرد: فين تك ها ابزارهاي نوآورانه هستند كه با ساده سازي خدمات 
و محصوالت مي توانن��د در آينده يي نزديك صنعت پرداخت را در 

كشور متحول كنند. 

سهم ۳۰ درصدي بيمه هاي ايراني در نفتكش حادثه ديده

اشتغال زايي جديد با فين تك ها

گروه بانك وبيمه  
روز يك ش��نبه 17دي 96 به دليل تعطيلي ب��ازار جهاني، نرخ 
ان��واع ارز مبادله يي و نرخ اونس ثابت ماند. اونس جهاني در قيمت 
1319دالر تثبيت شده و دالر 3608.9تومان، پوند 4896.5تومان 
و يورو 4341.1تومان معامله شد. به گزارش »تعادل« در بازار آزاد 
ارز ني��ز صرافي هاي پايتخت هر دالر امريكا را با 51 تومان رش��د 
نسبت به روز شنبه 4هزار و 339تومان  فروختند. همچنين هر يورو 
 ب��ا 53 تومان كاهش 5 هزار و 308تومان و هر پوند انگليس نيز با
63 تومان افت 5 هزار و 846 تومان داد و س��تد ش��د. در بازار طا 
نيز به دنبال افزايش نرخ دالر، هر گرم طاي 18عيار با 950تومان 
افزايش 136هزار و 300تومان قيمت گذاري شد و قيمت انواع سكه 
در بازار تهران نوسان داشت به طوري كه نرخ سكه طرح جديد رشد 

و ساير انواع سكه افت داشت. 
هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي طرح جديد ب��ا 7هزار تومان 
افزاي��ش ي��ك ميليون و 467هزار تومان داد و س��تد مي ش��د. اما 
س��اير انواع س��كه با افت قيمت مواجه شدند. هر قطعه سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم نيز با 18هزار تومان كاهش يك ميليون و 
 447هزار تومان فروخته ش��د. هر قطعه سكه نيم بهار آزادي نيز با
8 هزار تومان افت 722هزار تومان معامله شد. هر قطعه سكه ربع 
بهار آزادي نيز 423هزار و 500 تومان داد و س��تد ش��د كه 6 هزار 
تومان كاهش داش��ت. قيمت هر قطعه س��كه گرمي نيز با 2هزار 
تومان افت نسبت به روز گذشته 280هزار تومان تعيين شده بود. 

مديرعامل بانك كارگشايي اعام كرد: تاكنون 140ميليارد تومان 
از محل فروش 140هزار س��كه تمام و نيم سكه وصول شده است. 
مسعود سليماني در گفت وگو با فارس با اشاره به فروش 140هزار 
س��كه از ابتداي دوره حراج س��كه تاكنون اظهار كرد: تقريبا نيمي 
از س��كه هاي فروخته ش��ده تمام بهار و 50 درصد ديگر نيم سكه 
بوده است. درآمد حاصل از فروش اين 140هزار سكه 140ميليارد 
تومان است كه به حس��اب بانك مركزي واريز شده است. تاكنون 
17حراجي عرصه سكه در اين مدت برگزار شده است و از مجموع 
درآم��د حاصله 9درصد از بهاي س��كه به عن��وان ماليات بر ارزش 
افزوده به حس��اب سازمان امور ماليات منظور خواهد شد. درحالي 
ك��ه چند روز پيش بانك انگليس اعام كرده بود كه تا يك س��ال 
آينده ارز رمزنگار متصل به پوند را معرفي خواهد كرد در تازه ترين 
موضع گيري خود اعام كرد كه درحال حاضر برنامه يي در اين راستا 
ندارد. به گزارش كوين دس��ك، بانك مركزي انگليس رسما اعام 
كرد كه درحال حاضر برنامه يي براي انتش��ار ارز ديجيتالي خود در 
بحبوحه نگراني هاي اين بانك در ارتباط با تاثير آن روي سيس��تم 
مالي خود ن��دارد. در همين حال بانك مركزي انگليس اعام كرد 
ك��ه درحال حاضر عرضه ارز رمزنگار متصل به پوند را در دس��تور 
كار ندارد؛ اما تحقيقات خ��ود را در اين خصوص ادامه خواهد داد. 
اين اظهارات بانك مركزي انگليس درست چند روز بعداز اينكه اين 
بانك اعام كرده بود كه يكي از واحدهاي تحقيق آن درحال بررسي 
براي معرفي نوعي ارز رمزنگار متصل به پوند است به ميان مي آيد. 

نوسان قيمت سكه و رشد نرخ دالر در بازار

ريسك انطباق معموال در كشورهايي مانند ايران و سودان ايجاد مي شود كه در آنها 
بانكداري دوگانه وجود نداشته و صرفا بانك هاي اسالمي به فعاليت مشغولند. اما 

در كشورهايي كه بانك هاي اسالمي در كنار بانك هاي متعارف به فعاليت مشغولند 
معموال دليلي براي صوري سازي وجود نداشته و مشتري مي تواند در صورت ناتواني 
بانك اسالمي جهت پاسخگويي به نيازي كه دارد به بانك هاي متعارف مراجعه كند

 
مقدار ميانگين جهاني آي اف دي آي كه به عنوان ابزار سنجش جهاني توسعه كلي 

صنعت مالي به حساب مي آيد از 8.8 در ۲۰۱۶ به 9.9 در ۲۰۱۷ بهبود يافته است اين 
نشان دهنده بهبود عملكرد در هر ۵ شاخص است و سازمان همكاري خليج  فارس 

همچنان به عنوان يك مركز منطقه يي پيشتاز براي اين صنعت معرفي شد
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5 بورس و فرابورس
 نگاهي به صورت هاي مالي 12 ماهه »گوهران«: 
ش��ركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد اطالعات و 
 صورت ه��اي مال��ي ميان دوره يي 12 ماه��ه منتهي به

 30 آذرماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 
2هزار ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، شركت با 
انتش��ار عملكرد س��ال مالي 96 معادل 480 ميليارد و 
869ميليون ريال س��ود خالص كس��ب ك��رد و بر اين 
اساس مبلغ 240 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 

51درصد كاهش داشت.
گفتني است به سود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 639 ميليارد 
و 148 ميليون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 
حس��اب هاي اين ش��ركت منظور ش��د. براساس اين 
گزارش، »گوهران« در 12ماهه سال مالي قبل به ازاي 

هر سهم 496 ريال سود محقق كرد. 
 اع�ام گ�زارش عملك�رد تولي�د 9 ماهه 
»شپنا«: شركت پااليش نفت اصفهان با سرمايه ثبت 
شده 20هزار ميليارد ريال، گزارش فعاليت ماهانه يك 
ماهه منتهي به پايان آذرماه سال جاري را منتشر كرد. 
همچنين، شركت در يك ماهي كه گذشت بيش از يك 
 و نيم ميليون مترمكعب انواع محصول توليد كرد كه 
نف��ت گاز با تولي��د بي��ش از 600 ه��زار مترمكعب 
بيش��ترين حجم تولي��د را در مي��ان محصوالت اين 
ش��ركت داش��ت. بر اين اساس، »ش��پنا« در 9ماهه 
ابتداي امس��ال نيز نزديك ب��ه 37 ميليون مترمكعب 
ان��واع محصول توليد كرد ك��ه نفت گاز با توليد بيش 
از 5.6ميليون مترمكعب در صدر توليدات اين شركت 
قرار داش��ت. گفتني اس��ت نرخ ف��روش محصوالت 

شركت پااليش نفت اصفهان اعالم نشده است. 
 آمار توليد و فروش 9 ماهه »فملي«: شركت 
ملي صنايع مس ايران با س��رمايه ثبت شده 50هزار 
ميليارد ريال )س��رمايه ثبت نش��ده 10 هزار ميليارد 
ري��ال( گ��زارش فعاليت ماهانه يك ماه��ه منتهي به 
پايان آذر ماه امس��ال را منتش��ر كرد. بر اين اساس، 
ش��ركت در ماهي كه گذش��ت 4.5 ميليون تن انواع 
محصول را توليد كرد كه س��نگ س��ولفور بيشترين 
حجم توليد را در ميان محصوالت اين شركت داشت. 
گفتني است در ميان توليدات »فملي« سنگ سولفور 
با توليد 4ميلي��ون و 393 هزار تن در صدر توليدات 
اين ش��ركت قرار گرفت. همچني��ن ملي مس در ماه 
گذش��ته 6هزار و 865 ميلي��ارد و 325 ميليون ريال 
ان��واع محصول را به فروش رس��اند. اين ش��ركت در 
9ماهه س��ال جاري 39 ميليون و 880 هزار تن انواع 
 محصول توليد كرد كه سنگ سولفور با توليد بيش از 
38 ميلي��ون تن در صدر تولي��دات فملي قرار گرفت. 
 ش��ركت ملي صنايع م��س ايران در 9 ماهه امس��ال

 53 ه��زار و 172 ميلي��ارد و 706 ميليون ريال انواع 
محصول فروخت. 

 انتشار عملكرد يك ساله »وتوصا«: شركت 
س��رمايه گذاري توس��عه صنعتي اي��ران اطالعات و 
صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 31 ش��هريور 
ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 
يك ه��زار و 900ميليارد ريال منتش��ر كرد. افزون 
بر اين، ش��ركت با انتش��ار عملكرد يك س��اله خود 
 اعالم كرد در س��ال مالي 96 معادل 201 ميليارد و
258 ميلي��ون ريال س��ود خالص داش��ت و بر اين 
اس��اس مبلغ 106ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار 
گذاش��ت كه در مقايسه با دوره مش��ابه سال مالي 
قبل معادل 51درصد كاهش داش��ت. گفتني است 
اين ش��ركت در س��ال مالي قبل مبل��غ 215 ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرده بود. براس��اس 
اين گزارش، به س��ود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 566ميليارد 
و 619 ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتشار گزارش 12 ماهه »گلوكوزان«: شركت 
گلوكوزان اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه منتهي 
به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه 
 مع��ادل 76 هزار ميليون ريال )س��رمايه ثبت نش��ده
 124 هزار ميليون ريال( منتش��ر كرد. عالوه بر اين، 
ش��ركت با انتش��ار عملكرد 12 ماهه خود اعالم كرد 
در دوره ياد ش��ده مبلغ 332 ميليارد و 839 ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
4هزار و 379ريال س��ود به ازاي هر سهم محقق كرد 
كه در مقايسه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 
9درصد كاهش داش��ت. گفتني است اين شركت در 
دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 4 هزار و 815 ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. با افزوده 
شدن س��ود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره 
درنهاي��ت مبل��غ 282 ميلي��ارد و 381 ميليون ريال 
 سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 نگاه�ي ب�ه صورت ه�اي مال�ي 12 ماه�ه 
»ش�پارس«: ش��ركت بين المللي محص��والت پارس 
 اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 12 ماه��ه منتهي به

31 ش��هريور ماه 96 را حسابرس��ي شده و با سرمايه 
معادل 400هزار ميليون ريال )س��رمايه ثبت نش��ده 
115 هزار ميليون ريال( منتشر كرد. در سويي ديگر، 
شركت با انتشار عملكرد 12 ماهه خود اعالم كرد در 
دوره ياد ش��ده مبلغ 2 ميلي��ارد و 528 ميليون ريال 
س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 5 ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه با 
دوره مش��ابه س��ال مالي قبل از زيان به سود رسيد. 
گفتني اس��ت اين ش��ركت در دوره مشابه سال مالي 
قبل مبلغ 117ريال زيان به ازاي هر س��هم اختصاص 
داده بود. افزون بر اين، با افزوده ش��دن سود انباشته 
ابتداي سال به س��ود خالص دوره درنهايت مبلغ 18 
ميليارد و 869ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 شناسايي سود 620 ريالي »اپرداز«: شركت 
 آتيه داده پرداز اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
9 ماهه منتهي به 30 آذرماه 96 را حسابرس��ي نشده 
و با س��رمايه معادل 500 هزار ميليون ريال منتش��ر 
كرد. همچنين، شركت با انتشار عملكرد 9 ماهه خود 
 اع��الم كرد در دوره ياد ش��ده مبل��غ 310 ميليارد و 
58 ميليون ريال س��ود خالص كس��ب ك��رد و بر اين 
اساس مبلغ 620 ريال س��ود به ازاي هر سهم محقق 
كرد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل 
معادل 37درصد افزايش داش��ت. گفتني اس��ت اين 
شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 453ريال 
سود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. اين درحالي 
اس��ت كه، با افزوده شدن س��ود انباشته ابتداي سال 
 به س��ود خالص دوره درنهايت مبل��غ 557 ميليارد و

 949 ميلي��ون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 
حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« از چشم انداز روشن بازار سرمايه گزارش مي دهد

برگزاريمجمعشرطبازگشايينمادبانكها
گروه بورس|

دستورالعمل بازگش��ايي نماد هاي متوقف در بازار 
سهام چند وقتي است كه به صورت رسمي اعالم شده 
اس��ت. اين قانون جديد كه م��وج تازه يي از اميدواري 
را براي س��هامداران ايجاد كرده است، نشان از حركت 
بازار سرمايه ايران به سمت استاندارد هاي بين المللي 
دارد. از طرفي، با توجه به متعادل شدن شرايط كشور 
پيش بيني مي شود كه افزايش سودآوري شركت هاي 
بورس��ي را در گزارش هاي 3 ماهه س��وم و يك س��اله 
داش��ته باشيم. در عين حال، بازگش��ايي نماد  برخي 
ش��ركت هاي بورسي از جمله بانك ها كه پيش از اين 
قان��ون متوقف ش��ده بودند نياز به ارائ��ه گزارش هاي 
جديد، انتشار صورت هاي مالي و برگزاري مجامع دارد 
و تا زماني كه اين اتفاق صورت نگيرد، سهامداران اين 
صنعت بورسي همچنان با مشكل مواجه خواهند بود. 
در همين رابطه مديرعامل شركت بورس تهران عنوان 
كرد: براي بازگش��ايي نماد بانك ه��ا بايد مجامع آنها 
برگزار و گزارش هاي مالي  به بورس تحويل داده شود، 
در نتيجه اين موضوع بس��تگي به خود بانك ها دارد. 
حس��ن قاليباف اصل در خصوص اينك��ه آيا با اجرايي 
شدن دس��تورالعمل جديد، نمادهاي متوقف بورسي 
در كمتر از 90 دقيقه بازگش��ايي خواهند شد، گفت: 
بله چنين چيزي در دس��تورالعمل ديده شده، مطابق 
دستورالعمل قبلي اطالعات بايد به بورس بيايد تا نماد 
باز شود، ولي در دستورالعمل جديد اين موضوع ديده 
شده كه نمادهاي متوقف تا قبل از 90دقيقه بازگشايي 
ش��وند. همكاران در اي��ن مورد آموزش ه��اي الزم را 
ديده اند و حتما با اجرايي ش��دن دستورالعمل جديد 
اي��ن اتفاق خواهد افتاد. به گزارش ايس��نا، وي درباره 
زمان بازگش��ايي نمادهاي متوق��ف بانكي نيز گفت: 
مجمع تمام بانك هايي كه نماد آنها متوقف است بايد 
برگزار شود و گزارش ها را طبق دستورالعمل به بورس 
بدهند تا نماد بازگش��ايي شود در نتيجه اين موضوع 

بستگي به خود بانك ها دارد. 

 ضرورت شفاف سازي
در س��ويي ديگر ريي��س اداره نظارت بر ناش��ران 
بورس��ي درباره آخرين وضعيت دو ش��ركت هاي وب 
و س��رمايه گذاري صنعت بيمه و بازگشايي نمادهاي 
متوقف بورس��ي توضيح داد. وحيد روشن قلب درباره 
آخرين وضعيت شركت داده گستر عصر نوين معروف 
ب��ه »هاي وب« ك��ه از 21 آذر تاكنون ب��ا توقف نماد 
روبه روست، اظهار داشت: فرآيند بررسي به اين شركت 
و در ارتباط با خريد 100درصد سهام پارس آنالين در 
جريان بوده كه بايد به اتمام برس��د. شايد به اطالعات 

جديدي هم نياز باشد. 
وي ادام��ه داد: بنابراي��ن نمي ت��وان زمان��ي براي 
بازگش��ايي نماد اين ش��ركت اعالم كرد و بايد منتظر 
طي فرآيند رس��يدگي بود. اين مقام مسوول در مورد 
شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه هم كه از 13 آذر 
به اين س��و متوقف و با وجود برگزاري مجمع ساالنه 
در 18 آذر، بازگشايي نش��ده و با درخواست تعدادي 
از س��هامداران حقيقي همراه شده است، توضيح داد: 
»وبيمه« هر چند اقدام به برگزاري مجمع س��االنه و 
ثبت تصميم��ات در كدال كرده اما براي بازگش��ايي 
نم��اد به ثب��ت صورت جلس��ه نياز دارد. ب��ه گزارش 

بورس پرس، روش��ن قلب ادامه داد: بنابراين به دليل 
جلوگيري از مشكالت احتمالي آتي، نماد اين شركت 
تا زمان ثبت نهايي صورت جلسه مجمع در اداره ثبت 
ش��ركت ها بس��ته مي ماند. در اين ميان پيگيري هاي 

سازمان بورس همه ادامه خواهد يافت. 
وي در مورد بازگش��ايي 21 نماد متوقف بورس��ي 
گفت: در ص��ورت ارائه اطالع��ات الزم و طي مراحل 
توسط هر يك از شركت ها، مورد بازگشايي نماد قرار 
خواهند گرف��ت. در اين ميان عالمت مثلث براي اين 
نمادهاي متوقف درج نش��ده و بورس تهران اقدام به 
اعالم داليل توقف نمادهاي اين تعداد ش��ركت كرده 

است. 

 هيجان منفي رواني 
در همين حال مهدي محمودي مدير صندوق هاي 
سرمايه گذاري تامين سرمايه لوتوس پارسيان عنوان 
كرد: س��هام ش��ركت هاي بزرگ در قيمت هاي بسيار 
ارزنده يي ق��رار دارند و براي خريد و س��رمايه گذاري 
جذاب و كم ريس��ك هس��تند. وي در خصوص روند 
معامالت بازار س��رمايه گفت: نوسان بازار پس از رشد 
پرسرعت، طبيعي است اما س��رمايه گذاران در هفته 
گذش��ته دچار هيجان منفي رواني ش��دند كه فشار 
فروش را افزايش داد. وي با اش��اره به فروكش كردن 
هيج��ان فروش در پايان هفته گذش��ته اف��زود: بازار 
س��رمايه در روزهاي پيش رو با ريس��ك هاي سياسي 
مانند تصمي��م رييس جمهور امريكا درب��اره برجام و 
تحريم ه��اي احتمالي مواجهند اما آنچه مهم اس��ت 
پيش خور شدن تاثيرهاي اين ريسك در بازار سرمايه 

است. 
وي با اش��اره به اينكه ريسك هاي سياسي برجام 
پيش از اين تاثير خود را بر قيمت سهام گذاشته است، 
گفت: به همين دليل، واكنش بازار به اين موضوع كم 

شده است. به گزارش سنا، اين كارشناس بازار سرمايه 
به رشد قيمت كاموديتي ها در بازارهاي جهاني اشاره 
كرد و افزود: هرچند در برخي كاالها مانند فوالد شاهد 
اصالح و تثبيت قيمت ها بوديم اما قيمت اكثر كاالها 
صعودي است. وي با اشاره به اينكه رشد قيمت جهاني 
كاالها تاثير مستقيم بر بازار سرمايه دارد، گفت: اكثر 
فروش ش��ركت هاي بازار س��رمايه مواد اوليه است به 
همي��ن دليل افزايش قيمت م��واد اوليه در دنيا تاثير 
مثبت بر ش��ركت هاي پتروش��يمي و توليد كنندگان 
مش��تقات نفتي دارد. محم��ودي با تاكي��د بر اينكه 
رش��د قيمت نفت و س��اير كاالها در بازارهاي جهاني 
اثر مس��تقيمي بر س��ودآوري ش��ركت ها دارد، گفت: 
همان ط��ور كه گزارش هاي دوره يي 3 و 9 ماهه از اين 
رش��دها تاثير مثبت گرفته اس��ت، افزايش سودآوري 
شركت ها در گزارش هاي 9 ماهه و 12 ماهه نيز اتفاق 

خواهد افتاد. 
وي با اش��اره به اص��الح برخي مف��اد بودجه 97 
گف��ت: بار روان��ي بودجه 97 كاهش يافت��ه و نگراني 
صناي��ع از افزايش بهاي تمام ش��ده تولي��د به دليل 
افزاي��ش ن��رخ حامل هاي انرژي كاهش يافته اس��ت. 
مدي��ر صندوق هاي س��رمايه گذاري تامين س��رمايه 
لوتوس پارسيان شركت هاي بازار سرمايه را در شرايط 
بس��يار خوب سودآوري دانس��ت و گفت: شركت هاي 
بزرگي مثل گروه هاي پتروش��يمي، پااليشي و فلزات 
اساس��ي در ش��رايط مطلوبي قرار دارند و شاهد رشد 
س��ودآوري اين صنايع هستيم. وي قيمت هاي سهام 
را براي س��رمايه گذاري بس��يار ارزنده دانست و افزود: 
سهام شركت هاي بزرگ در قيمت هاي بسيار ارزنده يي 
قرار دارند و براي خريد و س��رمايه گذاري جذاب و كم 

ريسك هستند. 
اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه با اش��اره به اينكه 
ش��ركت هاي بازار س��رمايه در بهترين وضعيت چهار 

س��ال اخير خود قرار دارند، گفت: قيمت نفت با پيك 
قيمت 2.5 تا 3 س��ال گذشته برابري مي كند. قيمت 
محصوالت فلزي هم رش��د بي سابقه يي داشته كه در 
سودآوري شركت هاي اين گروه در بازار سرمايه تاثير 
مثبتي دارند. محم��ودي پيش بيني كرد گزارش هاي 
9ماهه شركت ها خوب و حاوي خبرهاي مثبت براي 
سرمايه گذاران باشد و افزود: در حال حاضر شركت ها و 
صنايع بازار سرمايه از لحاظ سودسازي بيشترين ميزان 
س��ود را در 4 الي 5 سال اخير داشته اند و پيش بيني 
مي شود در سال آينده نيز شرايط بهتر از امسال باشد. 

 پيش بيني ادامه صعود شاخص 
همچني��ن، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
گفت: پيش بيني مي شود باتوجه به وضعيت اقتصادي 
و سياس��ت هاي پيش رو، ش��اخص بازار س��رمايه در 
هفته هاي آينده در مجموع روند صعودي داشته باشد. 
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي داوراني 
درباره نوسانات شاخص بورس گفت: در طول هفته هاي 
گذشته شاهد افزايش قيمت سهام شركت هاي بورسي 
بوديم و اثر آن در رشد شاخص بورس مشهود بود. در 
مدت اخير شاخص بازار بورس ركوردهاي قابل توجهي 
را داش��ت اما نكته مهم اين است كه بايد بررسي شود 
آيا اين روند صعودي ش��اخص ب��ورس متاثر از رونق 
اقتصاد ايران بوده اس��ت؟ رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در پاس��خ به اين سوال مبني بر اينكه ارزيابي 
رش��د شاخص بورس كش��ور به صورت كلي در مدت 
اخير چگونه است؟ گفت: براس��اس ارزيابي ها، تغيير 
قيمت كاالهاي پايه يي و تاثيرات آن بر اقتصاد كشور 
از عوامل موثر در رش��د شاخص بورس بوده است. وي 
ادامه داد: در مقطعي در چند سال گذشته قيمت هر 
بش��كه نفت تا حدود 30دالر كاهش يافت و همراه با 
اين كاهش قيمت در بازار نفت قيمت جهاني فوالد نيز 

تقريبا به يك سوم كاهش و قيمت مس نيز حدودا به 
نصف رسيد. 

پورابراهيمي با اش��اره به رك��ود در اقتصاد جهاني 
در چند س��ال گذش��ته، افزود: رك��ود اقتصاد جهاني 
ني��ز تاثيرات منفي در اقتصاد ايران داش��ته كه حتي 
به كاهش درآمدها نيز منتهي ش��ده اس��ت. بخشي 
از ش��ركت هاي پتروش��يمي به دلي��ل كاهش قيمت 
نفت با س��ودآوري پاييني روبه رو شده اند و همچنين 
ش��ركت هاي معدني، فوالدي و مس نيز با مس��ائلي 
روبه رو بودند كه تاثيرات اين مشكالت در بازار سرمايه 

نمود پيدا كرد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در طول 
ماه هاي گذش��ته قيمت كاالهاي پايه ي��ي با افزايش 
روبه رو شده، همچنين قيمت هر بشكه نفت از 60دالر 
عب��ور كرد و اثرات آن ب��ر درآمدهاي دولتي و بخش 
خصوصي ملموس خواهد بود. پورابراهيمي افزود: اگر 
قيمت هاي جهاني افزايش يابد به تبع آن س��ودآوري 
شركت ها نيز بيشتر و قيمت سهام نيز با افزايش رو به رو 
مي ش��ود كه نتيجه آن در ميزان شاخص بورس موثر 
خواهد بود. افزايش تدريجي قيمت كاالهاي پايه يي، 
جهاني مانند مس در نوسانات بورس تاثيرگذار است. 

وي تصريح كرد: رشد قيمت ارز به افزايش قيمت 
دارايي هاي سرمايه گذاري شده در شركت هاي بورسي 
منجر مي شود يعني به  عنوان مثال اگر دالر ارزان باشد 
ميزان ارزش سرمايه گذاري براي ساخت يك كارخانه 
كمتر است اما با رشد نرخ دالر، ارزش سرمايه گذاري 
نيز با افزايش روبه رو مي ش��ود و نكته اين است كه با 
وجود اينكه افزايش نرخ ارز در سودآوري شركت هاي 
بورسي موثر نخواهد بود اما باعث افزايش قيمت سهام 
اين شركت ها به دليل تاثير بر ارزش دارايي شركت هاي 

بورسي مي شود. 
پورابراهيم��ي افزود: هر كش��وري كه با مس��ائل 
اجتماعي و اغتشاشات روبه رو ش��ود بازار سرمايه آن 
كش��ور نيز متاثر خواهد ش��د اما باي��د توجه كرد كه 
واكنش هاي بازار سرمايه به صورت كوتاه مدت خواهد 
بود چراكه در روزهاي گذشته با حضور مردم و حمايت 
م��ردم از انقالب و همچنين ب��ا وجود اقتدار نيروهاي 
امنيت��ي و نظامي موضوع اغتشاش��ات كه از س��وي 
جريان هاي خارجي حمايت مي شد، متوقف شد. وي 
ادامه داد: در حال حاضر بين تمام گروه هاي سياس��ي 
داخلي پايبند نظام به جمهوري اسالمي اتحاد وجود 

دارد و تمام گروه ها اغتشاشات را محكوم كرده اند. 
 پورابراهيمي افزود: رفع مشكالت اقتصادي مطالبه 
بر حق مردم كش��ور اس��ت و بايد مسووالن در اين 
زمينه پاسخگو باش��ند اما جريان فتنه اقتصادي در 
جمهوري اس��المي راه به جاي��ي نمي برد و تاثيرات 
اغتشاشات در اقتصاد كوتاه مدت خواهد بود. نماينده 
كرمان و راور در مجلس ش��وراي اسالمي افزود: در 
مجم��وع قيمت هاي جهاني و تغيي��رات نرخ ارز در 
نوسانات بازار بورس تاثيرگذار بود و به هر ميزان كه 
عوامل مذكور مديريت نش��ود تاثير منفي در اقتصاد 
خواهد داش��ت. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي يادآور ش��د: پيش بيني مي شود 
باتوجه به وضعيت اقتصادي و سياست هاي پيش رو، 
شاخص بازار سرمايه در هفته هاي آينده در مجموع 

روند صعودي داشته باشد.

گروه بورس|
 ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار تهران در پاي��ان معامالت روز 
گذش��ته ب��ا 35واحد كاه��ش به رقم 96ه��زار و 234واحد رس��يد. 
همچني��ن ارزش روز بازار به بيش از 384هزارميليارد تومان رس��يد. 
روز يك ش��نبه معامله گران بورس به��ادار تهران بيش از 708ميليون 
برگ��ه به��ادار در قال��ب ح��دود 58 هزار نوب��ت معامل��ه و به ارزش 
164ميلي��ارد تومان دادوس��تد كردن��د. افزون بر اين، روز گذش��ته 
ش��اخص قيمت با معيار وزني- ارزش��ي 11واحد افت كرده و به رقم 
30هزار و 843 واحد رس��يد، شاخص كل با معيار هم وزن 141واحد 
افزايش يافته و به رقم 17هزار و 306واحد رس��يد. همچنين شاخص 
قيم��ت با معيار هم وزن 106تقويت ش��ده و به 13ه��زار و 49واحد 
رس��يد و شاخص آزاد شناور 34واحد تقويت شده و به رقم 103هزار 
و 477واحد رس��يد. اين درحالي است كه شاخص بازار اول بورس با 
65 واحد افت به رقم 68 هزار و 220واحد رسيد و شاخص بازار دوم 
ب��ورس با 135واحد تقويت به 205هزار و 650 واحد رس��يد. بر اين 

اس��اس ديروز نمادهاي فوالد، فملي، كگل، شپنا، فارس و ومعادن در 
افت شاخص بورس اثرگذار بودند و تنها نماد بانك ملت به نام وبملت 
در تقوي��ت ش��اخص اثرگذار بودند. عالوه بر اي��ن نمادهاي پربيننده 
مربوط به ش��ركت هاي سايپا، تامين سرمايه اميد، ايران خودرو، فوالد 
مباركه اصفهان، ماشين س��ازي اراك، شركت ملي صنايع مس ايران 

و بانك ملت بودند. 

 مهمان جديد بازار پايه 
در س��ويي ديگ��ر، معامالت هفدهمين روز دي م��اه در فرابورس 
ايران با دادوس��تد بي��ش از 530 ميليون ورقه ب��ه ارزش يك هزار و 
301ميليارد ريال دنبال ش��د كه در مقايس��ه با روز شنبه از افزايش 
حجم معامالت در برابر كاهش ارزش آن حكايت داشت. بر اين اساس 
روز يك شنبه شاخص كل با رشدي 4.7واحدي تا ارتفاع 1068واحدي 
افزايش يافت كه عمده بار مثبت بر آيفكس از جانب نمادهاي فلزات 
اساس��ي و پااليش��ي رقم خورد. همچنين اين نماگر ب��ازار از جانب 

نماده��اي »ذوب«، »هرمز«، »ش��رانل« و »ارفع« تا س��طح حداكثر 
2.17واح��د تح��ت تاثير مثبت ق��رار گرفت و در پايان بازار با رش��د 
4.7واحدي مواجه شد. نمادهاي »ميدكو«، »مارون« و »زاگرس« نيز 
تا يك واحد تاثير منفي بر آيفكس داشتند. نگاهي به معامالت انجام 
شده در بازارهاي اول دوم فرابورس نشان مي دهد در مجموع اين دو 
بازار شاهد جابه جايي 236ميليون سهم به ارزش حدود 435ميليارد 
ريال بوديم و نماد ذوب آهن ب��ه عنوان پربيننده ترين نماد معامالتي 
بيش��ترين ميزان حج��م و ارزش مبادله س��هام را در اختيار گرفت. 
اين درحالي اس��ت كه نماد معامالتي شركت هاي»پلي اكريل ايران« 
و »توليد مواد الياف مصنوعي« روز ش��نبه به عنوان دويس��ت و هفده 
و دويس��ت و هجدهمين نماد معامالتي در فهرست نرخ هاي بازار پايه 
فرابورس ايران درج شدند. پلي اكريل ايران با نماد معامالتي »شپلي« 
در گروه محصوالت ش��يميايي در تابلو »ج« بازار پايه درج ش��ده كه 
عمده فعاليت آن احداث و توس��عه كارخانجات توليد نخ و الياف پلي 
اس��تر، نوار و الي��اف اكريليك در ايران و ف��روش محصوالت آنها در 

داخل و خارج از كش��ور است. براس��اس اين گزارش، نماد »شمواد« 
نيز متعلق به ش��ركت توليد مواد الياف مصنوعي  اس��ت كه در گروه 
محصوالت ش��يميايي و زيرگروه مواد ش��يميايي پايه به جز كود در 

تابلو »ج« بازار پايه درج شد. 
همچنين ديروز در 3تابلو معامالتي بازار پايه نيز شاهد جابه جايي 
282ميليون س��هم به ارزش 232ميلي��ارد ريال بوديم. در بازار اوراق 
با درآمد سرمايه گذاران 421هزار ورقه به ارزش 389ميليارد ريال را 
مبادله كردند و نماد »س��خاب7« باالترين حجم و ارزش معامالت را 
به خود اختصاص داد. در اين ميان خريداران و فروش��ندگان در تابلو 
اوراق تس��هيالت مس��كن اقدام به جابه جايي بي��ش از 74هزار ورقه 
تس��ه به ارزش بيش از 54 ميليارد ري��ال كردند. افزون بر اين امتياز 
تسهيالت مسكن آذر 96 درحالي از باالترين ميزان معامله برخوردار 
شد كه تسه اسفند ماه 95 باالترين قيمت تسه را به ميزان 738هزار 

و 327ريال در پايان بازار تجربه كرد.   

مروري بر آمار معامات ديروز

در آذر امس��ال بازار سرمايه 19 روز معامالتي را به خود ديد كه 
از اين تعداد ش��اخص ب��ورس 14روز معامالتي را مثبت و 5 روز را 
منفي س��پري كرد كه اين آمار در 18روز معامالتي آذر پارس��ال با 
10روز مثبت و 8 روز منفي براي شاخص بورس سپري شده است. 
بر اين اس��اس، در آبان امسال بازار س��رمايه 21روز معامالتي را به 
خود ديد كه از اين تعداد شاخص بورس 17 روز معامالتي را مثبت 
و 4روز را منفي س��پري كرد كه اين آمار در 21 روز معامالتي آبان 
پارس��ال با 13 روز مثبت و 8 روز منفي براي شاخص بورس سپري 
ش��ده اس��ت. همچنين در نخستين ماه پاييز امس��ال بازار سرمايه 
 20روز معامالت��ي را ب��ه خود ديد كه از اين تعداد ش��اخص بورس
13 روز معامالت��ي را مثب��ت و 7 روز را منفي س��پري كرد كه اين 

 آم��ار در 18 روز معامالت��ي مهرم��اه پارس��ال ب��ا 14 روز مثبت و
4 روز منفي براي ش��اخص بورس بوده اس��ت. همچنين در آخرين 
ماه تابستان امسال بازار سرمايه 20روز معامالتي را به خود ديد كه 
از اين تعداد ش��اخص بورس 16 روز معامالتي را مثبت و 4 روز را 
منفي س��پري كرد كه اين آمار در 21روز معامالتي شهريور پارسال 
با 11 روز مثبت و 10روز منفي براي ش��اخص بورس بوده است. به 
گزارش سنا، در مرداد امس��ال نيز بازار سرمايه 22روز معامالتي را 
ب��ه خود ديد كه از اين تعداد ش��اخص ب��ورس 16 روز معامالتي را 
مثبت و 7 روز را منفي سپري كرد كه اين آمار در 21 روز معامالتي 
مردادماه پارس��ال ب��ا 17 روز مثبت و 4 روز منفي براي ش��اخص 

بورس بوده است. 

همچني��ن در تير ماه بازار س��رمايه 19 روز معامالتي را به خود 
دي��د كه از اين تعداد ش��اخص ب��ورس 14روز معامالتي را مثبت و 
5 روز را منفي س��پري كرد كه اين آم��ار در 20 روز معامالتي تير 
پارس��ال با 16روز مثبت و 4 روز منفي براي ش��اخص بورس بوده 
اس��ت. افزون بر اين، در خرداد ماه گذشته نيز بازار سرمايه 21روز 
معامالت��ي را به خود ديد ك��ه از اين تعداد ش��اخص بورس 7 روز 
معامالت��ي را مثبت و 14روز را منفي س��پري ك��رد كه اين آمار در 
21روز معامالتي خرداد پارسال با 8 روز مثبت و 13 روز منفي براي 

شاخص بورس بوده است. 
عالوه بر اين، در ارديبهش��ت امس��ال هم بازار س��رمايه 21روز 
معامالت��ي را به خود ديد كه از اين تعداد ش��اخص بورس 17 روز 

 معامالت��ي را مثبت و 4روز را منفي س��پري كرد ك��ه اين آمار در
21 روز معامالتي ارديبهش��ت سال گذشته 10 روز مثبت و 11روز 
منفي براي ش��اخص بورس بوده اس��ت. براس��اس اين گزارش، در 
فروردين امسال بازار سرمايه 17 روز معامالتي را به خود ديد كه از 
اين تعداد ش��اخص بورس 17روز معامالتي را مثبت سپري كرد كه 
 اين آمار در 19روز معامالتي فروردين س��ال گذشته 7 روز مثبت و 
12 روز منف��ي ب��راي ش��اخص بورس بوده اس��ت. گفتني اس��ت 
 از ابت��داي امس��ال تا پاي��ان آذرماه در م��دت 9ماه بازار س��رمايه
 180 روز معامالتي را پشت سر گذاشته كه از اين تعداد شاخص بورس

130 روز را مثب��ت بوده كه اين آم��ار در 180 روز معامالتي مدت 
مشابه سال گذشته 106 روز مثبت براي شاخص بورس بوده است. 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت 
افزايش روزهاي مثبت شاخص بورس در آذر امسال

  رضاي�ت ذرت كاران از س�وي بورس كاال: كش��اورزان و 
ذرت كاران اس��تان كردستان و ذرت كاران بخش فرگ استان فارس 
با ارس��ال نامه يي از تالش هاي بورس كاالي ايران در راستاي اجراي 
سياست قيمت تضميني ذرت و دريافت سريع وجه حاصل از فروش 
محصوالتش��ان تقدير كردند. به گزارش پايگاه خبري بورس كاالي 
ايران پس از ابالغ آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون افزايش بهره وري 
بخش كش��اورزي و آغاز اجراي آزمايشي طرح قيمت تضميني دو 
محصول جو كرمانش��اه و ذرت خوزس��تان از س��ال 94، با تصويب 
هيات وزيران از سال 95 كل جو و ذرت كشور در قالب طرح قيمت 
تضمين��ي از طريق بورس كاالي ايران م��ورد معامله قرار مي گيرد. 
موفقيت ها و مزاياي سياس��ت قيمت تضميني و همچنين رضايت 

كشاورزان از اجراي اين طرح موجب شد تا امسال براي نخستين بار 
عرضه گندم نيز به صورت آزمايشي در قالب طرح قيمت تضميني 
ق��رار گيرد. در همين زمينه اجراي طرح قيمت تضميني ذرت كل 
كش��ور در بورس كاال موجب ش��د تا ذرت كاران برخي اس��تان ها با 
ارسال نامه هايي از پرداخت بدون تاخير مطالبات خود ابراز رضايت 
كنند. در نامه كشاورزان ذرت كار شهرستان كامياران از توابع استان 
كردستان عنوان شده اس��ت كه با عرضه ذرت كشاورزان در بورس 
كاال و اقدامات صورت گرفته، وجه مورد معامله كش��اورزان طي سه 
روز كاري به حس��اب آنها واريز شده اس��ت كه اين رويداد مي تواند 
آغازگ��ر تحولي مثب��ت در بخش كش��اورزي و حمايتي مطلوب از 

كشاورزان زحمتكش كشورمان باشد. 

  انعقاد 2۷هزار قرارداد آتي س�كه: معامله گران بازار آتي سكه 
 روز ش��نبه 27ه��زار و 17قرارداد براي تحويل ماه ه��اي آينده را به ارزش

4 هزار و 380ميليارد ريال منعقد كردند. به گزارش بورس كاال، در سررسيد 
دي ماه امس��ال 206قرارداد منعقد ش��د كه قيمت تس��ويه سكه با افت 
0.06درصدي به يك ميليون و 475 هزار تومان رس��يد. در سررسيدهاي 
اس��فند امسال و ارديبهشت س��ال آينده نيز به ترتيب 210 و 79 قرارداد 
به ثبت رسيد كه بهاي سكه براي تحويل اسفند ماه با افت 0.38درصدي 
به يك ميليون 500 هزار تومان و براي تحويل ارديبهش��ت سال آينده با 
كاهش 1.04درصدي به يك ميليون و 533هزار تومان رسيد. همچنين دو 
سررسيد دورتر بازار كه به طور معمول بيشترين حجم قراردادها به اين دو 
سررسيد اختصاص دارد، موعد تحويل تير و شهريور سال آينده هستند كه 

روز شنبه در سررسيد تير 833 قرارداد و در سررسيد شهريور 97 بالغ بر 
25 هزار و 689 قرارداد بر تابلو معامالت درج شد. بر اين اساس، بهاي سكه 
در قرارداد تحويل تير س��ال آينده با 0.86درصد افت كرد و يك ميليون و 
572هزار تومان معامله شد و در قرارداد شهريور سال آينده نيز معامله گران 
شاهد ثبت سكه يك ميليون و 625 هزار توماني و افت 0.93درصدي بر 
تابلو معامالت بودند. گفتني است در حالي كه هنوز حدود نيمي از روزهاي 
نخستين ماه زمستان امسال س��پري نشده است، ركورد حجم معامالت 
10ماهه قراردادهاي آتي سكه بورس كاال از ابتداي راه اندازي اين معامالت 
)سال 87( با رسيدن به 2ميليون و 943هزار و 858 قرارداد شكسته شد؛ 
همچنين ارزش اين معامالت نيز از ابتداي سال تا پايان هفته گذشته به 

440هزار و 762ميليارد ريال رسيده است.

نگاهي به تحوالت بازار
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اصرار بر خودكفايي گندم 
منطقي نيست

شاهرخ ظهيري كارشناس كشاورزي و از پيشكسوتان 
صنعت غذايي ايران معتقد است با توجه به اينكه كشور 
با بحران آب رو به روست نبايد دولت به دنبال خودكفايي 
در برخي محصوالت كش��اورزي همچون گندم باش��د. 
او مي گوي��د: » آنچه ما در عمل مي بينيم اين اس��ت كه 
خودكفايي در گندم عمال غيرممكن است، درست است 
كه يك س��ال كش��ور از نظر بارندگي با سال آبي خوبي 
رو به رو مي شود ولي در مقابل ايران در شرايط خشكسالي 
اس��ت و در اين شرايط خودكفايي معني ندارد، مي بينيم 
كه يك سال دولت جشن خودكفايي گندم را مي گيرد و 
س��الي بعد به يكي از بزرگ ترين واردكنندگان گندم در 
سطح جهان تبديل مي شويم، اتفاقي كه سال هاست شاهد 
آن هستيم. او با بيان اينكه دولت نبايد روي توليد گندم 
تعصب داشته باش��د و ضرورتي در خودكفايي آن وجود 
ن��دارد، مي گويد: »اگر چه كه گندم كاالي اس��تراتژيك 
است ولي منابع آب كش��ور از اهميت بسيار حياتي تري 
برخوردار است، بنابراين نبايد اصراري در توليد گندم در 
همه مناطق كشور وجود داشته باشد، اگر مناطقي آب به 
اندازه كافي دارند، كش��ت گندم منطقي است اما اگر اين 
موضوع نيست نبايد به نوعي برخورد كرد كه كشاورزان به 
سمت كشت گندم بروند. در حال حاضر كشورهاي زيادي 
وج��ود دارند كه امكان واردات گن��دم از آنها وجود دارد. 
مگر واردات كشور در محصوالت ديگر مثل برنج صورت 
نمي گيرد، آيا امنيت كشور به خطر مي افتد؟ ببنيد ما در 
گندم نمي توانيم خودكفا باشيم و بيشتر گندم كشاورزي 
ايران به صورت ديم اس��ت و نه آبياري و ما كه با كمبود 
آب رو به رو هستيم نمي توانيم ادعايي روي تامين ذخاير 
گندم داش��ته باشيم البته ممكن است يك يا چند سال 
اين اتفاق بيفتد ولي بعد باز مي بينيم كه مجبور به واردات 
مي ش��ويم. « ظهيري در بخش ديگري از صحبت هايش 
به خريد تضميني گندم با قيمت بيش��تر از سوي دولت 
و از كشاورزان اشاره كرده و مي گويد: » اين برنامه دولت 
اصال توجي��ه منطقي و اقتصادي ن��دارد كه گندمي كه 
قيمت جهاني آن بس��يار پايين تر است را با قيمت باالتر 
بدون توجه به كيفيت آن از كش��اورز خريداري كرد؛ اين 
كار فقط منابع كش��ور را از بين مي برد، من به حمايت از 
كشاورزان و خريد تضميني گندم از آنها معتقد هستم اما 
نه با قيمت بسيار باالتر از قيمت جهاني. « اين كارشناس 
كش��اورزي با بيان اينكه خريد گندم ب��ا قيمت باالتر از 
جهان فسادزاس��ت و باعث بروز تقلب مي شود، مي گويد: 
» همين حاال شاهد هستيم كه برخي گندم را وارد كرده 
و بعد با قيمت باالتر به دولت مي فروش��ند و اين تنها به 

دليل دو قيمتي بودن كنوني است. «

 2 محدوديت تجاري
براي فعاالن صادراتي ايران

رضا نوراني رييس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي 
مي گويد عراق براي برخي محصوالت كشاورزي همچون 
كاهو، شلغم، چغندر، كلم و گل كلم ممنوعيت واردات ايجاد 
كرده اس��ت و به اين ترتيب در كن��ار محصوالت ديگري 
همچون هندوانه، سيب زميني، سيب درختي، گوجه فرنگي 
و … اي��ن ممنوعيت ه��ا را به وجود آورده اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه دولت عراق ب��راي تصميماتي كه گرفته 
دليل خاصي را مطرح نكرده است. با انتقاد از اينكه وزارت 
جهاد كش��اورزي تاكنون تصمي��م و اقدامي در اين زمينه 
عملي نكرده خواستار يك تصميم قاطع در اين زمينه شد. 
به گفته وي اين اقدامات باعث ضرر صادركنندگان مي شود، 
آن��ان اطالعات روز و لحظه يي ندارند محصوالت خود را تا 
مرز مي برند و ناگهان متوجه مي شوند كه صادرات ممنوع 
شده است، همين امر سبب مي شود خسارت قابل توجهي 
متوجه آنان ش��ود. نوراني اضافه كرد: ايران يكي از مبادي 
اصلي تامين كننده محصوالت كشاورزي عراق است و اين 

كشور به راحتي نمي تواند جايگزيني براي ما بيابد. 
رييس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي ايران درباره 
اينكه آيا بازار روسيه مي تواند مشكل ايجاد شده براي بازار 
ع��راق را جبران كند؟، افزود: هر ب��ازاري، جاي خودش را 
دارد؛ به هرحال توليدكنندگان براساس آمار و ارقام سال هاي 
گذش��ته صادرات، توليد كرده اند و اكنون با ش��رايط ايجاد 
ش��ده بايد به دنبال بازارهاي جديد باشند. نوراني تصريح 
كرد: وقتي ش��رايط به ط��ور ناگهاني تغيي��ر مي كند تمام 
برنامه ريزي هاي توليدكننده و صادركننده به هم مي ريزد و 
آنان را دچار مشكل مي كند.  وي با بيان اينكه تجارت يك 
جاده دو طرفه است، اظهارداشت: متاسفانه ما با بسياري از 
كشورهايي كه مراوده تجاري داريم در يك جاده يك طرفه 
قرار گرفته ايم كه از جمله آنها مي توان به هند، پاكس��تان، 
چين، كره جنوبي و … اشاره كرد و فقط عراق نيست كه در 
مورد آن، به چنين مشكلي برخورد كرده ايم.  رييس اتحاديه 
ملي محصوالت كشاورزي ادامه داد: اگر تعرفه هاي واردات و 
صادرات را بررسي كنيم متوجه مي شويم كه تعرفه واردات 
از اين كشورها به ايران خيلي پايين است در حالي كه تعرفه 
صادرات از ايران به آن كش��ورها به قدري باالست كه قابل 
رقابت نيس��ت. نوراني ادامه داد: اين نشان دهنده آن است 
كه ما بايد در ديپلماسي اقتصادي خود تجديد نظر جدي 
كنيم.  وي با تاكيد بر اينكه چراغ س��بز ما در كشور چراغ 
سبز براي واردات است، افزود: حتي مشوق هايي هم كه داده 
مي ش��ود براي واردات اس��ت؛ به عنوان مثال مي گويند در 
مقابل صادرات پرتقال، سيب و كشمش مجوز واردات موز 
داده مي ش��ود. در حالي كه ما بايد از واردات رهايي يابيم.  
وي تصريح كرد: اگر در بحث برجام به ديپلماسي اقتصادي 
نيز توجه مي شد هم اكنون وضعيت ما اينگونه نبود و ديوار 
تعرفه ها اي��ن همه بلند نبود كه ما را دچار مش��كل كند.  
نوراني با اش��اره به اينكه صادرات در كشور ما كار دشواري 
است، ادامه داد: اگر شرايط به گونه يي شود كه وارد كننده ارز 
وارداتي را از صادرات غيرنفتي حاصل نمايد وضعيت ما بهتر 
خواهد شد. وي گفت: توجه به ديپلماسي اقتصادي سبب 
اشتغال زايي و رشد صادرات مي شود و نيازي نيست كه ما 
گردنمان را براي صادرات محصوالتمان كج كنيم يا اينكه 
به يارانه دولت نياز داش��ته باشيم كه بتوانيم محصوالتمان 
را ص��ادر كنيم.  نوراني افزود: واقعيت اين اس��ت كه امروز 
صادرات براي ما گران تمام مي ش��ود، قدرت چانه زني مان 
پايين اس��ت، و درنتيجه براي توس��عه صادرات نياز است 
كه دولت ضمن بهبود زيرس��اخت هاي صادراتي و برطرف 
كردن موانع، مشوق هاي بيشتري به بخش خصوصي اعطا 
كند.  رييس اتحاديه صادركنندگان محصوالت كشاورزي 
در ادامه گفت: با توجه به تعرفه باالي واردات كه هند براي 
محصوالت كش��اورزي ايران تعيين كرده، هياتي از وزارت 
جهاد كش��اورزي براي حل مس��اله به هند سفر مي كنند.  
سيد رضا نوراني خاطرنشان كرد: هند در برخي موارد تعرفه 
50 درصدي روي محصوالت كشاورزي مي بندد، در حالي 
كه اين موضوع براي كشورهاي ديگري مانند افغانستان يا 

پاكستان صدق نمي كند. 

كشاورزي

اعتراضات شديد بخش خصوصي به عوارض صادرات سنگ آهن

مبارزه با خام فروشي يا انحصار فوالد؟
گروه تشكل ها  

موض��وع اخت��الف توليدكنن��دگان س��نگ آهن و 
فوالدي ها بحث جديدي نيس��ت اما به نظر مي رسد در 
روزهاي اخير اين بحث وارد فاز جديدي ش��ده اس��ت و 
عمال بازار س��نگ آهن با مش��كالت جدي روبرو اس��ت. 
چن��دي پيش مع��اون امور معادن و صناي��ع معدني در 
نشست مشترك شوراي عالي معادن با مسووالن و فعاالن 
معدني اس��تان كرمان به موضوع عوارض صادراتي اشاره 
كرد و خبر داد كه از س��ال آين��ده ۱0درصد از صادرات 
س��نگ  آهن خام عوارض دريافت مي ش��ود كه اين رقم 
در سال ۹۸ به ۱5 درصد مي رسد. گام بعدي وزارتخانه، 
وضع عوارض صادراتي روي كنسانتره سنگ آهن است و 
در كنار آن ع��وارض صادراتي گندله نيز از ۱5درصد به 
صفر مي رس��د. اين مس��اله از اين ديدگاه ناشي مي شود 
كه سنگ آهن به عنوان يكي از زنجيره هاي توليد فوالد 
در نظر گرفته مي ش��ود در حالي كه سنگ آهني ها خود 
را توليدكنن��دگان معدني مي دانند كه فوالد بخش��ي از 

مشتري آنها محسوب مي شود. 

 با ايجاد انحصار مخالفيم
در همين رابطه قدير قيافه عضو هيات مديره انجمن 
س��نگ آهن ايران اظه��ار كرد: به طور حت��م با هرگونه 
ع��وارض ممنوعي��ت و محدودي��ت در هر ن��وع كاالي 
صادراتي مخالف هستيم.  وي در ادامه افزود: خام فروشي 
معدني همچون نفت خام، مفهومي ديگر غير از صادرات 
سنگ آهن دارد، اما همكاران ما در توليد سنگ آهن ماده 
معدني با ناخالصي ۱0 تا ۱5درصد را به خلوص 50 تا 65 
درصد مي رسانند و اين خود يك فرآيند فرآوري محسوب 
مي ش��ود كه مواد اضافي سنگ آهن را از آن جدا كرده و 

عيار سنگ آهن را باال مي برد. 
قياف��ه تصريح كرد: ه��دف دول��ت از افزايش تعرفه 
صادرات سنگ آهن اين بود كه سرمايه گذاران به دنبال 
س��اخت واحدهاي فرآوري بروند، اما بايد توجه داش��ت 
بخش زيادي از محصوالت س��نگ آهن امروز به صورت 
كنس��تانتره صادر مي ش��ود.  وي اضافه كرد: نكته ديگر 
اين اس��ت به تعدادي از افراد در بخش خصوصي پروانه 
بهره برداري از معادن داده ش��ده اس��ت تا سنگ آهن را 
اكتشاف و استخراج كنند، بنابراين وظيفه آنها توليد فوالد 
نيست.  اين توليد كننده س��نگ آهن معتقد است: بايد 
قيمت سنگ آهن مطابق قيمت جهاني با حدود 5 درصد 
تخفيف براي مصرف كنندگان داخلي تعيين ش��ود تا در 

اين ميان حق هر دو طرف محفوظ بماند. 
وي تاكيد كرد: بسياري از واحدهاي صنعتي در حوزه 
سنگ آهن مبالغ بسيار هنگفتي را از فوالدي ها طلبكارند 
و حتي بعد از گذش��ت دو سال نتوانسته اند پول خود را 
دريافت كنند، در حالي كه بايد حقوق كارگران، ماليات و 
بيمه را بپردازند و در صورتي كه نتوانند محصول خود را 
به خارج از كشور صادر كنند دچار مشكالت جدي شده 

و حتي به ورشكستگي مي رسند. 
قياف��ه اضافه كرد: دولت مي خواهد توازن را با فش��ار 
روي سنگ آهن تامين كند؛ يعني از سود سنگ آهني ها 
كاهش داده و رانتي به مصرف كننده س��نگ آهن بدهد، 

در واقع دولت اجازه ندارد به نفع يك گروه در بازار انحصار 
ايجاد كند.  وي با مطرح كردن اين پرسش كه با وضعيت 
كنوني چگونه واحدهاي س��نگ آهني مي تواند توس��عه 
پيدا كند، گفت: بس��ياري از واحدهاي معدني همچون 
چادرملو و گل گهر از محل درآمدهاي حاصل از صادرات 
نس��بت به ايجاد واحدهاي جديد اق��دام مي كنند و در 
ص��ورت قطع درآمد صادراتي اين واحدهاي معدني مهم 
كشور نيز متوقف خواهد شد.  عضو هيات مديره انجمن 
توليدكنن��دگان س��نگ آهن در خاتمه گف��ت: اگر بازار 
داخلي فراهم باشد ديگر نيازي به صادرات نداريم و ارزش 

افزوده بيشتري نيز در داخل كشور باقي خواهد ماند. 

 هرگونه عوارض بر سنگ آهن اشتباه است
حسن حس��ينقلي، رييس اتحاديه سرب و روي نيز 
با اش��اره به طرح افزايش پلكاني تعرفه صادرات س��نگ 
آهن ب��ه ۱5درصد ت��ا ۱۳۹۸ در ش��وراي عالي معادن 
گفت: كميس��يون معادن و صنايع معدن��ي با وضع هر 
گونه عوارض براي سنگ آهن مخالف است. به بيان ديگر 
هر تصميمي كه دولت در رابطه با توليد و تجارت اتخاذ 
مي كن��د بايد با در نظر گرفت��ن تمام بخش هاي زنجيره 
توليد باشد، به اين معنا كه اگر يك تصميم براي يكي از 
حلقه هاي توليد بدون توجه به ساير حلقه ها گرفته شود، 

آثار زيانباري را خواهد داشت. 
حسينقلي ادامه داد: در واقع معادن دولتي و خصولتي 
به دليل اينكه مواد اوليه ارزان تري به دست آورند موضوع 
عوارض را مطرح كرده و توانستند اين قانون را وضع كنند 
در صورتي كه اين دستورالعمل خالف منابع ملي ما است. 
به عبارت س��اده تر در سال ۹2 كه عوارض وجود نداشت 

و قيمت سنگ آهن نيز باال بود ما حدود 25 ميليون تن 
سنگ آهن صادر كرديم در حالي كه اين روند اكنون به 

7ميليون تن هم نمي رسد. 
وي موارد افت صادرات سنگ آهن را دو دليل عنوان 
كرد و افزود: نخست آنكه قيمت هاي جهاني كاهش پيدا 
كرده است و دليل ديگر نگراني از وضع عوارض صادراتي 
است. در واقع با وضع عوارض صادراتي سنگ آهن ديگر 
ارزش صادرات نداش��ته و س��عي مي شود محصوالت در 
داخل كش��ور به فروش برس��ند. بنابراين فروش داخلي 
نيز مش��كالتي دارد؛ چرا كه بسياري از معادن خواستار 
اق��الم ارزان قيمت هس��تند و از پرداخت حق و حقوق 

معدن كاران خودداري مي كنند. 
نايب رييس كميس��يون معادن و صناي��ع معدني با 
انتقاد ش��ديد از وضع عوارض صادرات��ي روي كاالها به 
تعطيلي تعدادي از معادن اش��اره ك��رد و گفت: در حال 
حاضر ۱50معدن از ۱۸0 معدن موجود در كشور تعطيل 
شده اند و وضع عوارض صادراتي اثر منفي و سويي روي 

صادرات سنگ آهن خواهد داشت. 
حس��ينقلي تصريح كرد: در وضع عوارض صادراتي، 
نكته مدنظر دولت اين است كه از خام فروشي جلوگيري 
ش��ود، در حالي كه تعريف مش��خصي از خام فروشي در 
دست نيست و وقتي يك محصول از دل زمين و در قالب 
معادن استخراج مي شود، به طور قطع ارزش افزوده براي 

آن ايجاد شده است و خام فروشي محسوب نمي شود. 
رييس اتحاديه س��رب و روي خانه معدن ايران ادامه 
داد: بر اس��اس متن قانون رفع موانع توليد كه البته اين 
قانون براي ما بيش��تر مانع تراشي كرده است، در تعريف 
ماده خام آمده است كه مواد خام، موادي هستند كه پس 

از استخراج هيچ تغيير فيزيكي و شيميايي روي آن انجام 
نشده و افزايش عياري روي آن نيز اتفاق نيفتاده است. 

وي افزود: با توجه به وضوحي كه تعريف انجام ش��ده 
در قانون دارد مي بينيم هنوز هم موادي مانند سنگ آهن 
دانه بندي ش��ده كه پس از استخراج به كارخانه مي رود 
و فرآوري مي ش��ود اما متاس��فانه اين رون��د در تعاريف 
قانونگذاران و دولت به عنوان ماده خام معرفي مي ش��ود. 
حتي در كميس��يوني كه در س��ازمان برنام��ه و بودجه 
تش��كيل ش��د به اين مهم اش��اره كرديم ولي اين قانون 
پذيرفته نش��د.  به گفته نايب رييس كميسيون معادن و 
صنايع معدني نتيجه اين برخورد غيرمنطقي و ناآگاهانه 
دولت با خام فروش��ي تعطيلي بسياري از معادن به وي ژه 

معادن كوچك خواهد بود. 
حسينقلي اظهار داش��ت: ۸5درصد از اشتغال كشور 
در اختيار ش��ركت هاي كوچك و متوسط است. در حال 
حاضر از نظر تعداد، بيشتر معادن ايران يعني حدود ۹۸ 
درصد بنگاه هاي صنعتي كشور در دست بخش خصوصي 
ق��رار دارد و آمار حاكي از آن اس��ت كه ۳.۹۸درصد اين 
مع��ادن را مع��ادن كوچ��ك بخش خصوصي تش��كيل 
مي دهد. به عبارت ديگر ۸5 درصد اش��تغال و 65درصد 
توليد را همين SMEها در بر مي گيرند. بنابراين مي توان 
گفت نقش معادن كوچك و متوس��ط در اقتصاد كشور 

بسيار حايز اهميت است. 
رييس اتحاديه سرب و روي خانه معدن ايران ادامه 
داد: اخ��ذ عوارض از مع��دن داران با هر نيتي كه وضع 
ش��ود در ش��رايط فعلي اقتصاد معادن به  صرفه نيست 
و اين اتفاق يك ش��وك و فش��ار مضاع��ف ديگر را بر 
دوش معدن داران خواهد گذاشت و اين موضوع باعث 

مي ش��ود در وهله اول س��رمايه گذاران از بخش معدن 
فرار كنند و در مرحله دوم معادني كه مجددا شروع به 
كار كرده بودند و نيت توليد داشتند، رها خواهند شد 

و شرايط ركود حاكم خواهد شد. 

 تعرفه ها منصفانه نيست
عليرضا سياسي راد دبير انجمن سنگ آهن ايران نيز 
ظهار كرد: بعد از بحران افت قيمت در سال ۱۹۹4، يك 
گرايش عمومي طبيعي از س��مت فعاالن سنگ آهن به 
وجود آمد و آنها به سمت سرمايه گذاري در توليد مراحل 
باالتر همچون كنس��تانتره و گندله حركت كردند كه در 

نتيجه در حوزه تامين سنگ آهن، دچار مشكل شديم. 
وي ابراز كرد: پيش بيني م��ا اين بود؛ در صورتي كه 
دولت سرمايه گذاري موثري در بخش سنگ آهن انجام 
دهد، طي چند سال آينده مشكل تامين سنگ آهن حل 
ش��ود.  سياسي راد ادامه داد: اما متاسفانه دولت در چهار 
سال گذشته، راهكار فشار بر توليدكننده سنگ آهن را در 
پيش گرفت و همين موضوع موجب افت سرمايه گذاري 
در اين حلقه اول زنجيره فوالد شد. اكنون اعضاي انجمن 
س��نگ آهن اميدوارند كه نگرش دولت در آينده تغيير 
كرده و رويكرد بهتري نسبت به سنگ آهني ها اعمال كند. 
دبير انجمن س��نگ آهن ايران يادآور ش��د: از اواسط 
سال ۸0، سرمايه گذاري در بخش سنگ آهن افزايش پيدا 
كرد، زيرا حاشيه سود خوبي براي بخش خصوصي داشت 
ولي اكنون به دليل ريس��ك ب��اال و طرح مجدد عوارض 
بخش عمده يي از س��رمايه گذاران كنستانتره  و گندله  و 
حتي فوالد از سرمايه گذاري در حوزه سنگ آهن اجتناب 
مي كنند.  وي با اشاره به تعيين تعرفه ۱5درصدي براي 
خروج سنگ آهن در بودجه ۹7 تاكيد كرد: روند صادرات 
سنگ آهن در چهار سال گذشته نزولي بوده، بطوري كه 
از 24 ميليون تن در سال ۹2، به 7 ميليون تن در سال 
۹6 رسيده و اين به دليل افزايش مصرف داخلي و كاهش 

قيمت جهاني بوده است. 
سياسي راد اضافه كرد: در صورتيكه دولت تعرفه ۱5 
درصدي براي س��نگ آهن تعيين نكند، كاهش صادرات 
اي��ن محصول تا چند س��ال آين��ده خودبه خ��ود اتفاق 
مي افتد، زيرا تا وقتي مش��تري داخلي هست، انگيزه يي 
براي صادرات نداريم. اين فعال حوزه توليد س��نگ آهن 
كشور معتقد است؛ در صورتي كه دولت در پروسه فروش 
بازار و صادرات س��نگ آهن دخالت نكند، قيمت سنگ 
آهن به طور طبيعي توسط بازار تعيين شده و صادرات در 

آينده يي نزديك به صفر خواهد رسيد. 
وي ب��ا بيان اينكه افزايش تعرفه س��نگ آهن موجب 
كاهش ق��درت چانه زني توليدكنندگان اين محصول در 
معامله با فوالدي ها مي ش��ود، گف��ت: در نتيجه دخالت 
تعرفه يي دولت بر قيمت بازار داخل تاثير گذاش��ته و از 

ارزش سنگ آهن در داخل مي كاهد. 
سياس��ي راد بيان كرد: دريافت تعرف��ه از صادرات 
سنگ آهن درخواست تعدادي از شركت هاي خصولتي  
توليدكننده فوالد است كه بهره وري پاييني دارند و به 
اين وسيله مي خواهند قيمت سنگ آهن را به نفع خود 

كاهش دهند.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان گفت: 
اقتصاد ايران از سال ها پيش نيازمند جراحي اساسي بوده است تا 
به وضعيتي برسد كه تمام اصول و قواعد آن شفاف و روشن باشد 
و تمام دس��ت اندركاران اقتصادي كشور با كمترين بروكراسي در 
فضايي برابر و يكس��ان به فعاليت بپردازند؛ اما اين جراحي همواره 

به تاخير افتاده است. 
علي اصغر جمعه اي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران افزود: 
در شرايط فعلي وضعيت اقتصاد بيمار ايران به جايي رسيده است 
كه هر روز تاخير در جراحي آن، گرفتاري ها را بيشتر و تبعات ناشي 
از آن را پيچيده تر مي كند؛ به گونه يي كه مي توان گفت اگر اين كار 

امروز آغاز شود به مراتب بهتر از فرداست. 
عضو هي��ات نمايندگان اتاق ايران ادام��ه داد: اقتصاد ايران در 
هم��ه حوزه اعم از مباحث مالياتي، قانون تج��ارت، واگذاري ها و... 
بايد اصالح ش��ود و البت��ه اين اصالحات نيازمن��د همراهي همه 
دس��ت اندركاران حاكميت و هر س��ه قوه مجريه، مقننه و قضاييه 
اس��ت.  جمعه اي با اعتقاد به اينكه اجراي درست اصل 44 قانون 
اساس��ي مي توانس��ت آغاز جراحي اقتصاد باشد، تصريح كرد: اين 
قان��ون قرار بود درد دولتي بودن اقتصاد ايران را درمان كند اما در 
عمل، به دليل اشتباهات فاحشي كه در واگذاري ها رخ داد، نه تنها 
منجر به درمان نشد بلكه مقدمات رفتن اقتصاد به كما را فراهم كرد 
چراكه در جران خصوصي سازي، بنگاه هاي دولتي يا كال به بخش 
خصوصي واقعي نرسيدند يا مديريت آنها در گرو دولت باقي ماند. 

رييس اتاق س��منان با تاكيد بر اينك��ه جراحي اقتصادي، باور 
همگاني مي طلبد، افزود: كليه گردانندگان تشكيالت حكومتي بايد 
باور داش��ته باشند كه راهي  جز انجام اصالحات اساسي در اقتصاد 
كشور وجود ندارد و بايد فضاي اقتصادي كشور به سمتي برده شود 
كه هر نهاد، دستگاه، سازمان يا شخص حقيقي و حقوقي كه دستي 
بر آتش اقتصاد دارد، به صورت شفاف و با شرايطي يكسان در همه 
حوزه ه��اي مالياتي، بانكي، مزايده، مناقصه، تجارت خارجي و... به 
فعالي��ت بپردازد.  جمعه اي اظهار ك��رد: دولت گام هاي اوليه براي 
فراهم كردن مقدمات جراح��ي اقتصاد را در تدوين اليحه بودجه 
سال ۱۳۹7 برداشته است كه اوال نيازمند تاييد نمايندگان مجلس 
اس��ت و دوما فقط در صورت پايبن��دي همه جانبه به همگي آنها 
مي تواند مثمر ثمر باشد.  او با اشاره به پيشنهاد دولت براي افزايش 

قيمت حامل هاي انرژي در اليحه س��ال آينده، گفت: اين مس��اله 
يك��ي از اقدامات دولت براي جراحي اقتصادي تلقي مي ش��ود اما 
چنانچه قرار باشد در اين كار به سبك و سياق دوره هاي اول و دوم 
هدفمندي، فقط قيمت ها در اي��ن حوزه افزايش پيدا كنند اما به 
تعهداتي كه در پس اين كار براي دولت وجود دارد توجهي نشود، 
نه تنها وضع اقتصادي كش��ور بهتر نمي شود، بلكه مي تواند تبعات 

اقتصادي و اجتماعي سنگيني نيز به كشور تحميل كند. 
عض��و هيات نمايندگان اتاق ايران به اش��اره به عدم تخصيص 
سهم بخش توليد از محل هدفمندس��ازي يارانه ها، اظهار كرد: از 
بدو زماني كه اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانه ها در دستور كار 
قرار گرفتم، مقرر شده بود ۳0 درصد از منابع حاصل از هدفمندي 
براي تقويت بخش توليد اختصاص يابد اما در عمل اين كمك به 
بخش توليد داده نشد درحالي كه اين بخش از محل حذف يارانه ها 
به شدت آسيب ديد.  جمعه اي همچنين با اشاره به اينكه جلوگيري 
از قاچاق سوخت يكي از اهداف هدفمندسازي يارانه ها بود، تصريح 
كرد: متاس��فانه پخش ك��ردن منابع هدفمندي به ص��ورت يارانه 
نقدي، جامع��ه را درگير معضالتي ازجمله نرخ تورم باال كرد و در 
شرايطي كه از تقويت توليد غفلت شد، ارزش برابري ريال در برابر 
دالر روزبه روز كاهش يافت و دوباره قيمت س��وخت باوجوداينكه 
افزاي��ش چندين برابري، باز هم نس��بت به ن��رخ دالر، ارزان باقي 
مان��د و همچنان قاچ��اق آن ادامه يافت.  او همچنين اخذ ماليات 
ارزش افزوده را يكي از سياست هايي عنوان كرد كه مي توانست به 
اصالحات اقتصادي كمك كند اما اجراي نادرست، آن را به مشكلي 

در اقتصاد ايران تبديل كرد. 
جمعه اي گفت: مالي��ات ارزش افزوده بايد به ماليات بر مصرف 
تبديل ش��ود تا به راحتي كس��اني كه در حلقه نهايي كاال را براي 
استفاده خود تهيه مي كنند، ماليات آن را نيز بپردازند و به صورت 

آنالين به حساب سازمان امور مالياتي واريز شود. 
او با انتقاد از برابري در اخذ ماليات ارزش افزوده از همه كاالها 
و خدم��ات، تاكيد كرد: تبديل مالي��ات ارزش افزوده به ماليات بر 
مصرف هم مي تواند جلوي بسياري از نابساماني هاي فعلي را بگيرد 
و هم مي تواند زمينه را براي ماليات س��تاني بر مبناي عملي هموار 
كند به گونه يي كه فرضا كاالهاي اساس��ي معاف از ماليات مصرف 

باشند و كاالهاي لوكس بيشترين ماليات را بپردازند. 

رييس اتاق سمنان مطرح كرد

جراحي اقتصاد، باور همگاني مي طلبد
پيشنهاد عضو هيات مديره خانه اقتصاد ايران براي تشويق موثر صادرات

دولت ارز صادرات را با قيمت تعرفه بخرد
دول��ت هم��واره داعي��ه حمايت از صادرات را داش��ته اس��ت؛ 
تخصي��ص رديف هاي��ي در بودجه ب��راي حمايت از ص��ادرات در 
دوره ه��اي مختلف از جمل��ه تخصيص تس��هيالت ارزان قيمت و 
جاي��زه صادراتي تا چه اندازه توانس��ته به صادرات كش��ور كمك 
كند؟ مسعود دانشمند عضو اسبق هيات رييسه اتاق ايران و عضو 
هيات مديره خانه اقتصاد معتقد اس��ت نظ��ام حمايتي از صادرات 
كش��ور كارايي الزم ب��راي ايجاد تحولي ج��دي در حوزه صادرات 
كشور، ندارد. وي در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبري اگزيم نيوز 
گفت: همه دولت ه��ا براي حمايت از ص��ادرات برنامه هايي دارند 
اما تا امروز تصميمي كه منجر به كمك جدي به صادرات كش��ور 
باش��د، اتخاذ نشده اس��ت. دانشمند با اش��اره به ناكارآمدي شيوه 
تخصيص جايزه صادراتي در كش��ور گفت: صادركننده امروز پول 
الزم دارد و حواله كردن او به پايان سال و گذر از پيچ و خم اداري 
براي دريافت نيم درصد جايزه صادراتي در س��ال بعد، دردي از او 
دوا نمي كند. وي افزود: كاري كه در همه كش��ورها انجام مي شود 
و قب��ل از انق��الب ما نيز انجام مي داديم اين ب��ود كه دولت اعالم 
مي كرد كه ارز حاصل از صادرات كااليي خاص مانند فرش را سال 
بعد، 20 درصد باالي قيمت آن مي خرد. نتيجه اين تصميم دولت 

تشويق صادركننده به صادرات بيشتر بود.
عض��و هيات مديره خان��ه اقتصاد ايران در ادامه اظهار داش��ت: 
مكانيس��م اجراي اين برنامه تش��ويقي اين بود كه با بررس��ي هاي 
دقي��ق حوزه هاي��ي هدف تش��ويق قرارم��ي گرفتند ك��ه ظرفيت 
صادراتي در خور داش��تند و از تخصيص اين امتياز به بخش هايي 
مانند پتروشيمي كه نيازي به مشوق نداشتند، جلوگيري مي شد.  
دانش��مند گفت: ساز و كار اين شيوه تش��ويقي اين است كه پس 
از اينك��ه صادركنن��ده ارز حاصل از صادرات خود را به سيس��تم 
بانك��ي ارائ��ه داد، همان روز نرخ اصلي را بعالوه نرخ تش��ويقي به 
صادركننده پرداخت مي كند. وي با ناچيز خواندن جايزه صادراتي 
فعل��ي گفت: حجم جايزه صادراتي به حدي كم اس��ت و پرداخت 
آن در ح��د ح��رف و وعده باقي مانده ك��ه صادركنندگان به هيچ 
عن��وان روي آن حس��اب ب��از نمي كنن��د و نتيجتا اين سياس��ت 
تش��ويقي عمال روي كاغذ باقي مانده اس��ت و اث��ري بر صادرات 
ن��دارد و كماكان در خ��أ حمايتي دولت در دو س��ال اخير روند 
صادراتي كش��ور نزولي بوده اس��ت.  مسعود دانشمند اعمال شيوه 

قديمي مش��وق هاي صادراتي را بهتري��ن روش براي ايجاد انگيزه 
براي صادرات كش��ور دانس��ت و گفت: به عقيده م��ن اين راهكار 
مستقيما صادركننده واقعي را هدف گرفته و شوق فعاليت بيشتر 
را بين صادركنندگان بيش��تر مي كند. راه حل هايي چون تخصيص 
م��واد اوليه، تخفيف هاي بخ��ش حمل و نقل و تس��هيالت ارزان 
قيمت در معرض بهره برداري غير هس��تند. اما خريد ارز صادراتي 
ب��ا قيمت باالتر در گذش��ته ج��واب داده و در ش��رايط فعلي نيز 
مي تواند به رشد صادرات كمك كند.  وي اذعان داشت: لزومي به 
دخال��ت دولت در جزئيات صادرات نيس��ت، چرا كه در اين روش 
تش��ويقي صادركننده همه مش��كالت توليد و صادرات را به اميد 
فروخت��ن ارز حاص��ل از صادرات خود به قيم��ت باالتر و تضمين 
ش��ده توس��ط دولت، به جان مي خرد. تنها وظيفه دولت بررس��ي 
حوزه هاي صادراتي و اعالم اين مش��وق با درصد هاي متناس��ب با 
اين حوزه هاست.  مسعود دانشمند خاطرنشان كرد: بانك مركزي 
اي��ن تفاوت قيم��ت را پرداخت مي كند و نهايت��ا از دولت دريافت 
مي كن��د. صادر كننده با ارائه ج��واز صادراتي و رقم صادرات انجام 
گرفته با مراجعه به بانك هاي سراس��ر كشور، ارز صادراتي خود را 
به قيمت روز با احتس��اب درصد تشويقي از بانك دريافت مي كند.  
دانش��مند با تاكيد دوباره بر قابليت اين ش��يوه در تش��ويق بخش 
ص��ادرات گفت: اين روش تش��ويقي صادرات راه حل تجربه ش��ده 
و موفق اس��ت كه امروز هم مي تواند بهترين راهكار براي تش��ويق 
صادرات كشور باشد.  به گفته اين فعال اقتصادي نقطه عطف اين 
شيوه اين است كه ارزحاصل از صادرات وارد مسيرهاي غير شفاف 
اقتصاد نمي ش��ود؛ بلكه به دليل ارائه ارز حاصل از صادرات توسط 
صادركننده با رغبت و كمال ميل به سيس��تم بانكي تحويل داده 
مي ش��ود و طبق تعرفه تعيين ش��ده با ريال معاوضه مي شود واين 
فرايند كامال شفاف و در كمال رعايت حقوق مردم انجام مي پذيرد. 
مس��عود دانش��مند بيان داش��ت: دولت نبايد اين تصور را داشته 
باش��د كه تيم اقتصادي كه جمع كرده بري از اش��تباه است؛ بودجه 
و برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در حوزه اقتصادي نتوانسته اند حداقل 
هدف گذاري هاي اقتصادي را به سرانجام برسانند. حال آنكه كارشناس 
با تجربه در كشور كم نيست و مي توان با استفاده از تجربيات موفق 
قبلي بس��ياري از راهكارهاي بي نتيجه را با تصميم هاي موفقي كه از 

پيش امتحان خود را پس داده اند، عوض كرد.

حبيب اهلل حداد
 فعال اقتصادي

یادداشت

كشور ما ايران را بايد كشور مجوزها ناميد، شما براي انجام 
ه��ر كاري بايد مجوز بگيري��د، مي خواهيد در زمين متعلق به 
خودت��ان يك واح��د توليدي ايجاد كنيد بايد از دس��تگاه ها و 
وزارتخانه ه��اي مختلف مجوز بگيري��د، مي خواهيد چيزي را 
توليد كنيد و در بازار بفروشيد يا صادر كنيد بايد مجوز بگيريد، 
مي خواهي��د به طيف محصوالتتان محصول��ي جديد را اضافه 
كني��د بايد مجوز بگيريد، مي خواهيد براي كارگرانتان س��الن 
غذاخوري جديد ايجاد كنيد بايد مجوز بگيريد، مي خواهيد مواد 
اوليه خط توليدتان را وارد كنيد بايد مجوز بگيريد، مي خواهيد 
محوطه كارخانه را اسفالت كنيد بايد مجوز بگيريد.  وبا كمال 

تاسف هر چه كار، توليدي و اشتغال زاتر، تعداد مجوزها بيشتر 
و سخت گيرانه تر و به بركت كيسه گشاد نفت طي زمان تا دلتان 
بخواهد دستگاه هاي عريض و طويل دولتي درست شده است 
ك��ه مجوز بدهند و پدر صاحب بچه را به اصطالح در بياورند و 
به بركت همين مجوزها كه بعضا ماه ها و سال ها اخذ آن طول 
مي كشد رتبه ايران در زمينه سهولت كسب و كار ۱52 از ۱۸۹ 
شده اس��ت كه رديف و مرتبه رفوزه هاست.  و جالب است كه 
همه اين مجوزها نيز با اس��تدالل اينكه مي خواهيم جلو فساد 
و هرج و مرج را بگيريم صادر مي ش��ود در حالي كه به گواهي 
مش��اهدات و آمارها، هر چه كشوري گرفت و گيرش در دادن 
مجوزها بيش��تر فسادش بيشتر اس��ت، هرچه رتبه اش در اين 
رتبه بندي پايين تر، فس��ادش باالتر.  به راس��تي چه بايد كرد؟ 

آيا از ديگر كش��ورهايي كه رتبه هاي بهتري در زمينه كسب و 
كار دارند نمي توان آموخت؟ بياييد به س��ه شاگرد اول تا سوم 
اين كالس يعني نيوزيلند و س��نگاپور و دا نمارك سري بزنيم. 
در همه اين كش��ورها شما قادريد در كمتر از 4۸ ساعت كار و 
كسبي را آغاز كنيد. جالب اينجاست كه اين سه كشور به لحاظ 
سالمت اقتصادي نيز جزو بهترين ها در سطح جهان هستند. به 

راستي اينها چه مي كنند كه ما نمي كنيم؟
در ي��ك كالم و به عنوان يك عامل تعيين كننده و بس��يار 
كليدي اين كش��ورها بج��اي »مجوز«، »ضواب��ط« مي دهند. 
ش��ما براي انجام هر كس��ب و كاري اعم از كوچك –متوسط 
يا بزرگ مي تواني��د از مرجع مربوطه كتابچه ضوابط ايجاد آن 
را دريافت كنيد و مطابق با آن بدون آنكه الزم باش��د به هيچ 

مرجعي مراجعه كنيد كسب و كارتان را راه اندازي كنيد. منطق 
اين كار هم اين اس��ت كه شما به عنوان سرمايه گذار هيچ گاه 
سرمايه تان را با زير پا گذاشتن ضوابط در معرض ريسك وخطر 

قرار نخواهيد داد. 
در اين كشورها س��ازمان هاي دولتي بسيار چابك و بسيار 

كوچكند، زيرا آنها تنها دو كار را بايد انجام دهند. 
۱- تدوين ضوابط و به روز نگهداشتن آنها. 

2- نظ��ارت آن  هم با حداقل نيروي انس��اني و به كارگيري 
بهترين و موثرترين شيوه ها. 

اميد آنكه دستگاه هاي دولتي ما به خاطر مصالح عاليه كشور 
دست از اين روش ناميمون و نامبارك مجوز دادن ها بردارند و 

اعطاي ضوابط را جايگزين اعطاي مجوز كنند. 

كشور مجوزها



 Mon. January  8. 2018  1011   دو شنبه         18 دي 1396     20 ربيع الثاني 1439  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

 نخست وزير بريتانيا كابينه
را ترميم مي كند 

 ترامپ آب هاي امريكا را 
براي حفاري نفت و گاز آزاد كرد

 انتخابات سراسري كوبا
11 مارس برگزار مي شود

گروه جهان  
دولت ترامپ پيش��نهاد داد كه تقريبا تمام آب هاي امريكا به روي حفاران نفت و 
گاز باز شود. اين حركت با هدف تقويت توليد انرژي داخلي انجام شد اما با اعتراض 

ايالت هاي ساحلي، طرفداران محيط زيست و صنعت توريسم روبه رو شد. 
ب��ه گزارش رويت��رز، تالش براي باز ك��ردن اين قلمروهاي درياي��ي در اقيانوس 
اطلس، اقيانوس قطب شمال و اقيانوس آرام كه قبال غيرمجاز بودند تنها ۸سال پس 
از اين اتفاق مي افتد كه در بزرگ ترين رويداد نشت نفت تاريخ امريكا، پايگاه دريايي 
ديپ  واتر هورايزن، متعلق به ش��ركت بريتيش پتروليوم واقع در خليج مكزيك، دچار 
س��انحه ش��د. اين فاجعه باعث ميلياردها دالر ضرر اقتصادي شد و منجر به اين شد 
كه رييس جمهور وقت امريكا، باراك اوباما مقررات مربوط به اين صنعت را س��فت  و 
س��خت تر كند. وزير امور داخلي امريكا، رايان زينك��ه گفت كه در پيش نويس طرح 
برنام��ه ليزينگ نفت و گاز »پوس��ته برون قاره يي«، در ب��ازه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، بيش 
از۹۰درصد قلمرو پوس��ته برون قاره يي براي ليزين��گ به حفاران، موجود خواهد بود 
كه اين يك ركورد ملي اس��ت. اين درحالي اس��ت كه طبق فرماني در دولت اوباما، 
۹۴درصد از پوس��ته برون قاره يي براي حفاري غيرمجاز اعالم شد. برنامه ۲۰۱۷ الي 
۲۰۲۲ اوبام��ا در صورت تكميل قانون جديد، با آن جايگزين خواهد ش��د. زينكه در 
بيانيه خود گفت: »ما به دنبال اين هستيم كه صنعت انرژي دور از ساحل كشور خود 

را گسترش دهيم نه اينكه به آرامي رقابت را به رقيبان خارجي ببازيم.«
او گفت ۲۵ حوزه از ۲۶ حوزه پوس��ته برون قاره يي براي ليزينگ ارائه خواهد شد 
كه اين در برگيرنده كل خط س��احلي امريكاس��ت. در فروش حق امتيازهاي مطرح 
ش��ده ۱۹ مورد در س��واحل آالس��كا، ۷مورد در اقيانوس آرام، ۱۲ م��ورد در خليج 
مكزي��ك و ۹ مورد در منطقه اقيانوس اطلس هس��تند. آخرين فروش ليزينگ حق 

امتياز حفاري دريايي سواحل شرقي و غربي امريكا در دهه۱۹۸۰ صورت گرفت.

گروه جهان  
نخست وزير بريتانيا اعالم كرد دوشنبه تغييراتي در كابينه دولت اين كشور صورت مي هد اما 
به نظر مي رسد خطري موقعيت وزراي خارجه، كشور، خزانه داري و برگزيت را تهديد نمي كند.  
ب��ه گزارش س��اندي تايمز، اين تغييرات با ه��دف به كارگيري قانون گ��ذاران جوان تر و احتماال 
رنگين پوست در كابينه و در تالش براي خوشايند راي دهندگاني صورت مي گيرد كه در انتخابات 
سال گذشته به ترزا مي  نخست وزير بريتانيا راي ندادند. پيش بيني مي شود كه ترزا مي  پس از 
استعفاي ِديمين گرين معاون اول پيشين در ماه گذشته، معاون اول جديد خود را معرفي كند 
كه نفر دوم دولت محسوب مي شود. به طور گسترده انتظار مي رفت كه ترزا مي  اندك زماني پس 
از همه پرس��ي برگزيت در اواسط سال ۲۰۱۶ و زماني كه به عنوان جانشين ديويد كامرون روي 
كار آمد يا پس از انتخابات زودهنگام ۲۰۱۷ در وضعيت كابينه تغييري دهد. پس از شكس��ت 
حزب محافظه كار ترزا مي  در انتخابات پارلماني و از دست دادن اكثريت كرسي ها، اختالف اين 
حزب با حزب كارگر در نظرسنجي ها به درصد ناچيزي رسيده است. در حال حاضر بزرگ ترين 
عامل اختالف نظر دو حزب عمال برگزيت و روابط بريتانيا با اتحاديه اروپا پس از خروج در پايان 
ماه مارس سال ۲۰۱۹ است.  پيش بيني مي شود در اين تغيير اعضاي كابينه پاتريك مك لوگلين 
رييس حزب محافظه كار، جاستين گرينينگ وزير آموزش، گرگ كالرك وزير بازرگاني و آندرا 
ليدسن رهبر دولت در مجلس عوام پارلمان از سمت خود كنار گذاشته شوند يا سمت ديگري 
به آنها محول شود. در عين حال، بوريس جانسون وزير خارجه، فيليپ هاموند وزير دارايي، آمبر 
رود وزير كشور و ديويد ديويس وزير برگزيت به احتمال قوي باوجود اختالف نظرها با يكديگر و 
گاهي با نخست وزيري، موقعيت خود را حفظ خواهند كرد.  اينديپندنت در گزارشي نوشت اين 
تغيير كابينه در حقيقت پس از استعفاي ديمين گرين در پي رسوايي هاي اخالقي، به نوعي به 
ترزا مي  تحميل ش��ده اس��ت. سر مايكل فالون و پريتي پتل از اعضاي دولت بريتانيا نيز چندي 
پيش به داليل مشابه از سمت خود استعفا كرده بودند. احتمال دارد نخست وزير از اين فرصت 

براي ارتقاي برخي وزرا استفاده كند.

گروه جهان  
 دولت كوبا پس از اينكه اعالم كرد انتخابات سراس��ري در ۱۱ماه مارس برگزار مي شود، 
يك گام به س��مت تعيين رهبر جديد خود نزديك تر شد. به گزارش شينهوا، منتخبات در 
مجمع قانونگذاري ملي جانشين رائول كاسترو به عنوان رييس دولت كوبا را كه قرار است در 
ماه آوريل كنار رود، انتخاب خواهند كرد. بيش از ۸ميليون كوبايي واجد ش��رايط راي دادن 
براي انتخابات مجالس منطقه يي و مجلس ملي هستند. نزديك به ۶۰۰ نفر به عنوان اعضاي 
مجلس ملي كوبا انتخاب مي ش��وند. نماين��دگان در ۱۹ آوريل مجلس ملي جديد را با يك 
رييس، معاون و منشي تشكيل داده و از ميان خود ۳۱ نفر از اعضاي شوراي دولتي را انتخاب 
خواهند كرد. ش��وراي دولتي به نوبه خود بالفاصله براي انتخاب رييس خود كه جانش��ين 
رائول كاسترو مي شود، تشكيل جلسه خواهد داد.  كاسترو در سخنراني اخير خود در جمع 
قانونگذاران اعالم كرد: »زماني كه مجلس ملي تشكيل شود من آخرين دوره رياست دولت را 
سپري كرده و كوبا رييس جديد خود را انتخاب خواهد كرد.« رائول كاسترو ۸۶ساله به طور 
رس��مي از س��ال ۲۰۰۸ بعد از اينكه فيدل كاسترو، برادرش به دليل كهولت سن مجبور به 
بازنشستگي شد، بر سر كار آمد. رائول كاسترو در طول اين سال ها برخي اصالحات را براي 
مدرنيزه كردن سيستم قديمي سوسياليستي اين كشور انجام داده است.  كوبا يك دوره گذار 
سياسي ۵ ماهه را آغاز كرده كه احتماال به پايان زمامداري رائول كاسترو منجر خواهد شد؛ 
اين فرآيند سياسي به منزله پايان عصر ۶۰ ساله حكومت خاندان كاسترو بر كوباست. اين 
كشور در ش��رايطي وارد دوره گذار سياسي شده كه در عرصه اقتصادي و سياست خارجي 
روزهاي دش��واري را پشت س��ر مي گذارد. كوبا در بازه زماني ۲۰۱۱تا ۲۰۱۵ميالدي نرخي 
نزديك به ۳درصد را حفظ كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه اياالت متحده سال هاس��ت 
محاصره اقتصادي عليه كوبا را در دستور كار قرار داده است. در دوران رياست جمهوري باراك 
اوباما رييس جمهوري پيشين امريكا، تدابيري براي بهبود روابط واشنگتن- هاوانا اتخاذ شد اما 
با روي كار آمدن دونالد ترامپ، امريكا دوباره سياست هاي خصمانه عليه هاوانا را اجرايي كرد. 

پاريس و پكن قراردادهايي به ارزش 30 ميليارد يورو امضا مي كنند

ماكرون به دنبال فتح بازار چين

مشكل تورم توسعه يافته ها در 2018 حل نمي شود

تيغ دو لبه تورم
گروه جهان  طال تسليمي 

رش��د اقتص��ادي جه��ان به وي��ژه در امري��كا و 
اتحاديه اروپا س��بب ش��د، بازارهاي س��هام شروع 
نس��بتا شكوهمندي را در سال ۲۰۱۸ تجربه كنند. 
با ثبات نس��بي در روند رش��د اقتصادي، بانك هاي 
مركزي درصدد آن برآمده اند كه سياست هاي پولي 
اجرا ش��ده در جه��ت مقابله با رك��ود مالي جهاني 
همچ��ون كاهش نرخ بهره و خري��د اوراق قرضه را 
متوقف كنند. اما براي آغاز سياست هاي سختگيرانه 
الزم اس��ت، نرخ تورم تا س��طح هدف افزايش يافته 
باش��د. اين اتف��اق به طور كلي مي توان��د بر اقتصاد 
تاثير مثبتي بگذارد، اما براي بازارهاي س��هام خبر 
ناخوش��ايندي اس��ت. اگرچه با توجه به نرخ كنوني 
تورم در كش��ورهاي پيش��رفته به نظر مي رسد كه 
بازارهاي سهام اروپايي و امريكا تا مدت ها با چنين 
مش��كلي مواجه شوند، چرا كه نرخ تورم در سطحي 
پايين تر از سطح هدف بانك هاي مركزي ثابت مانده 

است!
ب��ه گزارش »اكونوميس��ت«، در يك برهه زماني 
در رون��د رش��د اقتص��ادي، تجارت ه��ا با مش��كل 
اس��تخدام نيرو و تامين مواد اوليه م��ورد نياز خود 
مواجه مي شوند كه اين مساله خود از افزايش سطح 
دس��تمزدها و قيمت ها ناش��ي مي ش��ود. بانك هاي 
مرك��زي در چني��ن موقعيت��ي ب��ه سياس��ت هاي 
سختگيرانه پولي روي مي آورند و اين روند در نهايت 

به نااميدي بازار و اقتصاد مي انجامد. 

ف��درال رزرو امريكا پس از س��ال هاي طوالني كه 
نرخ بهره را در مواجهه با مش��كالت ناش��ي از بحران 
مالي بين المللي به ش��دت پايين نگه داش��ته بود، در 
نهايت از سال گذشته اتخاذ سياست هاي سختگيرانه 
پولي را آغاز كرد. بانك مركزي امريكا در سال ۲۰۱۷ 
س��ه مرتبه نرخ بهره را افزاي��ش داد و انتظار مي رود 
در س��ال جاري نيز نرخ بهره سه مرتبه ديگر افزايش 
يابد. ايده كلي اين است كه سياست هاي سختگيرانه 
به صورت تدريجي به اجرا گذاش��ته شوند تا نرخ تورم 
ناگهان باال نرود و فوريت اتخاذ سياست هاي به شدت 

سختگيرانه را ايجاب نكند. 
اما مش��كل اينجاس��ت كه پيش بين��ي تورم در 
ش��رايط كنوني بسيار سخت اس��ت. هسته تورم در 
امري��كا ۱.۷درصد و پايين تر از ۲درصد هدف فدرال 
رزرو اس��ت. در همي��ن حال، جديدتري��ن گزارش 
دس��تمزدها به اس��تثناي مشاغل كش��اورزي نشان 
مي دهد ك��ه با وجود ن��رخ بي��كاري ۴.۱درصدي، 
دس��تمزدها تنه��ا ۲.۵ درصد افزاي��ش يافته اند. اما 
كارشناس��ان اقتصادي بانك »آي ان جي« معتقدند 
ك��ه نرخ تورم به چند دلي��ل خاص افزايش مي يابد: 
»اول اينكه قيمت پوش��اك به ط��ور غيرمنتظره يي 
پايين اس��ت و هزينه خدمات تلفن همراه سرفصل 
تورم )نشان دهنده سطح كلي تورم( را به طور موقت 
پايين آورده است. اين اتفاقات در سال جاري تكرار 
نخواهند شد.« كارشناس��ان آي ان جي همچنين به 
اين مس��اله اش��اره كردند كه فدرال رزرو در الگوي 

تورم خود در نيويورك افزايش هس��ته تورم در سال 
جاري را پيش بيني كرده است. 

در اروپا، بريتانيا از نرخ تورم باالتر از سطح هدف 
رن��ج مي برد كه عامل اصل��ي آن كاهش ارزش پوند 
پس از همه پرس��ي برگزيت بوده است. اما به گزارش 
»فايننشال تايمز« نرخ تورم ماه دسامبر منطقه يورو 
بس��يار پايين تر از هدف بانك مرك��زي اروپا بود و از 
چالش پيش روي اي��ن بانك در تالش براي افزايش 
قيمت ها و متوقف كردن برنامه تسهيل كمي حكايت 
داش��ت. تسهيل كمي يك سياس��ت نامتعارف پولي 
است كه بر مبناي آن بانك مركزي براي تزريق پول 
به بازار شروع به خريد اوراق قرضه مي كند. ميانگين 
قيمت ه��اي مصرف كنندگان )نرخ تورم( س��االنه در 
ماه دس��امبر با يك درصد كاهش نسبت به ماه قبل 
به ۱.۴درصد رس��يد. نوس��ان در قيمت انرژي، مواد 
غذاي��ي، نوش��يدني و تنباكو از جمل��ه عوامل اصلي 
كاهش نرخ تورم بودند و تورم در بخش خدمات ثابت 
بود. بانك مرك��زي اروپا به وضوح اعالم كرده انتظار 
دارد نرخ تورم در ماه هاي آتي همچنان ضعيف بماند. 
اگرچ��ه يك زمينه براي خوش بيني وجود دارد و آن 
افزاي��ش اندك تورم قيم��ت توليدكنندگان )قيمت 
كاالهاي صنعتي( اس��ت كه در ماه نوامبر تقريبا دو 
برابر سطح پيش بيني ها بود و به ۰.۶درصد رسيد. اما 
طبق اطالعات منتشر شده در جمعه گذشته هسته 
ت��ورم همچنان بر ۰.۹ درصد ثابت مانده اس��ت. در 

ژاپن نيز نرخ تورم از ۰.۵ درصد تجاوز نمي كند. 

خالف مش��كالت اقتصادهاي پيشرفته در اتخاذ 
سياس��ت هاي س��ختگيرانه كه عمدتا از نرخ پايين 
تورم ناش��ي مي ش��ود، در بازارهاي نوظهور شرايط 
حقيقتا متفاوت اس��ت؛ كارشناسان موسسه مشاوره 
»كپيتال اكونوميست« برآورد كرده اند كه نرخ تورم 
در بازارهاي نوظهور در ماه جوالي گذشته تا ركورد 
۳.۳درصد كاهش يافت، اما در حال حاضر تورم ۳.۷ 
درصد اس��ت و احتماال ميانگين آن در سال ۲۰۱۸ 
به ۴درصد مي رس��د. نرخ تورم هن��د در ماه نوامبر 
به ۴.۹ رصد رس��يد و كپيتال اكونوميس��ت معتقد 
اس��ت در ماه هاي آتي افزايش خواهد داشت. چين 
نيز در اوايل سال ۲۰۱۸ در پي افزايش قيمت مواد 
غذايي، افزايش س��رفصل تورم را شاهد خواهد بود. 

همچنين افزايش بهاي نفت خام احتماال در بسياري 
از كش��ورها در سراسر جهان با افزايش نرخ سرفصل 

تورم همراه خواهد شد. 
با اين حال هنوز زنگ هش��دار درباره سطح تورم 
ب��ه صدا در نيامده كه بخواه��د بانك هاي مركزي را 
به اتخاذ سياست هاي س��ختگيرانه وادار كند. براي 
وقوع چنين اتفاقي الزم اس��ت وزنه به نفع كارگران 
با مهارت تغيير كند به طوري كه كمبود نيرو س��بب 
ش��ود كارفرمايان بر س��ر نيروهاي كار ب��ا يكديگر 
رقابت كنند. چنين پيشرفتي سبب مي شود، سودها 
كاهش بيابند كه اين مس��اله براي همه به استثناي 
س��رمايه گذاران در بازاره��اي س��هام خب��ر خوبي 

محسوب مي شود. 

گروه جهان  
رييس جمهور فرانس��ه به اميد برقراري روابطي 
نزديك تر با ش��ي جين پينگ رييس جمهوري چين 
راهي پكن ش��ده اس��ت. امانوئل ماكرون در جريان 
اين سفر سه روزه به دنبال يك شراكت راهبردي با 
دومين اقتصاد بزرگ جهان در بخش هاي مبارزه با 
تروريسم و تغييرات آب وهوايي است. رويترز نوشته، 
يك هيات تجاري ۵۰ نفره رييس جمهوري فرانس��ه 
را در اين سفر همراهي مي كنند و ماكرون در پكن 
تالش خواهد كرد تا دسترسي شركت هاي فرانسوي 

به بازار چين را تضمين كند. 
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، پاريس اميدوار 
است پس از خروج امريكا از توافق آب وهوايي، پكن 
نقش��ي تعيين كننده در اجراي اي��ن پيمان برعهده 
بگي��رد. چين با وجود اينكه بزرگ ترين آلوده كننده 
محيط زيس��ت در جه��ان اس��ت ام��ا در عين حال 
بزرگ ترين س��رمايه گذار در بخ��ش تكنولوژي هاي 

انرژي پاك محسوب مي شود. 
ماك��رون همچني��ن در هفت��ه گذش��ته پس از 
جن��گ لفظ��ي ترام��پ و كي��م جون��گ اون رهبر 
كره ش��مالي، گف��ت كه چين در كاس��تن از بحران 
مرب��وط به ش��به جزيره كره  نقش��ي كلي��دي ايفا 
مي كن��د. والري��ن نيك��ه تحليلگر ام��ور بين الملل، 
در اي��ن باره مي گوي��د: »هدف رهب��ران چين اين 
اس��ت كه رييس جمهور فرانس��ه را متقاعد كنند تا 
 در ارتباط با مس��اله كره ش��مالي موض��ع ميانجيگر 
در پيش بگيرد و از مذاكره مقابل موضع تهاجمي تر 
امري��كا دفاع كند و در عين ح��ال با انتخاب هايش 

نقش چين را در منطقه برجسته كند.«
ماكرون همچنين مي خواهد از پكن درخواس��ت 
كند از نيروي مبارزه با تروريس��م مربوط به منطقه 
س��احل آفريق��ا به نام ني��روي »فايو جي س��احل« 
متش��كل از نظاميان مالي، چاد، بوركينافاسو، نيجر 
و موريتان��ي حمايت كند. ه��دف اين نيرو مبارزه با 
افراط گرايي در منطقه  بياباني بزرگ قاره آفريقاست 

كه هم اندازه قاره اروپاست. 
فرانس��ه در ح��ال حاضر ب��ا ۳۱.۶ ميليارد دالر 
سرمايه گذاري در ۲۰۱۶ بزرگ ترين شريك تجاري 
آفريقاس��ت. پاريس در پروژه هايي چون راهسازي، 
بندرس��ازي و برقراري خط��وط حمل و نقل هوايي 
در آفريق��ا س��رمايه گذاري هاي كالن��ي انجام داده 
اس��ت، پروژه هاي��ي كه در توس��عه طرح موس��وم 
ب��ه »ي��ك كمربند، يك ج��اده« ش��ي جين پينگ 

رييس جمه��وري چين، براي احياي جاده ابريش��م 
نقش مهمي دارند. 

ماكرون نخستين رهبر اروپايي است كه از زمان 
كنفرانس حزب كمونيس��ت چي��ن در ماه اكتبر به 
اين كشور سفر مي كند. در عين حال چين تصميم 
ماكرون براي آنكه به چين به عنوان نخستين كشور 
آسيايي س��فر مي كند، تحس��ين كرده است. وانگ 
يي وزي��ر خارجه چي��ن، در اين باره گفته اس��ت: 

»اميدواريم اين سفر اعتماد متقابل سياسي و روابط 
استراتژيك دو كشور را تقويت كند.«

گفت��ه ش��ده، در اين س��فر يك هي��ات تجاري 
ني��ز متش��كل از برخ��ي ش��ركت هاي سرش��ناس 
فرانس��وي ازجمل��ه ايرب��اس و بي ان پ��ي پاريباس 
مق��ام  ي��ك  مي كنن��د.  همراه��ي  را  ماك��رون 
دولت��ي فرانس��ه گفته اس��ت: »ش��مار توافق هاي 
راهبردي كه قرار اس��ت در اين س��فر امضا ش��ود 

 اس��تثنايي اس��ت؛ تع��داد آنه��ا مي توان��د بيش از
 ۵۰ م��ورد باش��د كه ش��امل ف��روش هواپيماهاي 
ايرباس نيز مي ش��ود.« ش��ركت هس��ته يي دولتي 
»آروا« ني��ز در اين س��فر مذاكراتي براي س��اخت 
س��ايت هايي براي بازيافت ضايعات هس��ته يي را در 

دستور كار خود دارد. 
فرانسه تالش دارد روابط تجاري خود با چين را 
متعادل كند. در حالي كه چين دومين صادركننده 

كاال به فرانسه است در فهرست خريد كاال از فرانسه 
در رتبه هش��تم قرار دارد كه باعث ش��ده كس��ري 
تجاري دو كش��ور ۳۰ ميليارد يورو ش��ود. رهبران 
دو كش��ور همچني��ن درنظ��ر دارند ي��ك صندوق 
س��رمايه گذاري چين-فرانسه به ارزش يك ميليارد 
يورو ايجاد كنند كه هدفش كمك به ش��ركت هاي 

متوسط است. 
رويترز نيز در گزارش��ي با اشاره به سفر ماكرون 
نوشته: فرانسه مانند بسياري از كشورهاي غربي از 
قوانين س��ختگيرانه چين براي حضور شركت هاي 
خارج��ي در ب��ازار اي��ن كش��ور گاليه مند اس��ت؛ 
به عنوان مثال ش��ركت هاي خودروسازي فرانسوي 
ازجمله رنو و پژو س��يتروئن مجبورند كه براي كار 
در چين شركاي چيني داشته باشند اما دسترسي 
مح��دودي به بازارهاي دومين اقتصاد بزرگ جهان 
دارند. اما گذش��ته از رقابت فرانس��ه و چين بر سر 
سهم بازارهاي داخلي، ماكرون در اين سفر به دنبال 
مناف��ع اتحاديه اروپا براي روابط تج��اري آزادتر با 

چين نيز خواهد بود. 
رويترز نوش��ته، در ش��رايطي كه دونالد ترامپ 
در اياالت متح��ده ب��ا ش��عار اول امريكا ش��ديدا از 
سياست هاي حمايتگرايانه تجاري صحبت مي كند، 
ماكرون در پكن به دنبال توسعه روابط تجاري آزاد 

قاره سبز با چين خواهد بود. 
ماكرون در دولت سوسياليس��ت پيشين فرانسه 
به عنوان وزير اقتصاد دولت فرانس��وا اوالند به دنبال 
تش��ديد قواني��ن ضددامپينگ واردات ف��والد ارزان 
چي��ن ب��ود. در م��اه ژوئن ب��ود ك��ه او همچنين از 
كميس��يون اروپا خواس��ت نظامي را براي نظارت بر 
س��رمايه گذاري در بخش هاي اس��تراتژيك خارج از 

بلوك تعيين كند كه با انتقاد چين همراه شد. 
آليس اكمن كارشناس روابط بين الملل مي گويد: 
»از آنجا كه اين نخس��تين س��فر رسمي ماكرون به 
چين اس��ت، روس��اي جمهوري هر دو كشور آن قدر 
باهوش هستند كه كاري كنند همه چيز خوب پيش 
برود حتي اگر ش��ده در ظاهر؛ گرچه در پشت پرده 
ه��ر دو تالش خواهند كرد ك��ه از اولويت هاي خود 

دفاع كنند.«
رويت��رز در پايان نوش��ته كه اس��تقبال چين از 
ماك��رون مانند دونال��د ترام��پ و والديمير پوتين 
رييس جمهوري روس��يه، باش��كوه خواهد بود. شي 
جين پينگ احتماال ماك��رون را نيز مانند ترامپ به 

شهر ممنوعه در پكن خواهد برد. 

 مقامات فاسد اوكراين
محاكمه مي شوند 

گ�روه جهان    رييس جمه��وري اوكراين در واكنش به 
اعتراض��ات مردمي در دو ماه اخير در كي يف كه مقابله با 
فساد مقامات دولتي را خواستار شده بودند، گفته اين افراد 
در ۲۰۱۸ محاكمه خواهند شد. به گزارش اسپوتنيك، پترو 
پورشنكو گفته است: »اوكراين به زودي از مزاياي افزايش 
اختيارات بهره مند مي ش��ود و دادگاه هاي جديد نخستين 
احكام را درباره مقامات فاس��د بركنار شده صادر خواهند 
ك��رد.« دولت اوكراين از طرف مردم و صندوق بين المللي 
پول براي انجام اصالحات به ويژه مبارزه با فساد در اليه هاي 
مختلف حكومتي تحت فش��ار ق��رار دارد. غرب و صندوق 
بين المللي پول ادامه واگذاري تس��هيالت ب��ه اوكراين را 
ب��ه انجام اين اصالحات و مبارزه با فس��اد منوط كرده اند. 
مخالفان دولت اوكراين اكتبر ۲۰۱۷ با اعتراض عليه فساد 
مالي در س��طوح حكومتي در كي يف تظاهرات و شماري 
از مخالفان مقابل پارلمان اين كشور تحصن كردند. هدف 
از اي��ن تحصن لغو مصونيت قضاي��ي نمايندگان پارلمان، 
تصويب قانون جديد انتخابات و تشكيل دادگاه رسيدگي 
به فس��اد مالي در اين كشور بود. يوري لوتسنكو دادستان 
كل اوكراي��ن، در آن زم��ان اعالم كرد كه ماموران امنيتي 
اجازه جم��ع آوري چادرهاي تحصن كنن��دگان و برخورد 
خشونت آميز با آنها را ندارند. شركت كنندگان در تظاهرات 
همچني��ن محاكمه مفس��دان مالي در س��طوح مختلف 

حكومتي را خواستار شدند..
تظاه��رات ضددولتي را حزب »جنبش نيروي جديد« 
به رهبري ميخاييل ساكاش��ويلي رييس جمهوري س��ابق 
گرجس��تان و باتكويفش��ينا به رهبري يوليا تيموشنكو و 
حزب موضع اجتماعي آغاز كردند. پس از ادامه اعتراض ها 
از سوي ساكاش��ويلي در كي يف، دولت اوكراين درنهايت 
تصميم به بازداش��ت او گرفت. اما او خيلي زود آزاد شد و 
در مقابل از پترو پورشنكو رييس جمهوري اوكراين خواست 

به صورت داوطلبانه از قدرت كناره گيري كند. 
ساكاش��ويلي در نامه يي خطاب به پورش��نكو نوشت: 
»ش��ما بايد نزد خود و ملت اوكراين اعتراف كنيد كه قادر 
نبوده و نمي خواهيد كشور به سمت بهبود برود؛ استعفاي 
داوطلبانه ش��ما، آخرين فرصت براي ممانعت از بروز يك 
بحران سياس��ي در كشور است.« به نظر مي رسد اظهارات 
پورش��نكو در ابتداي ۲۰۱۸ واكنشي به اعتراض هاي چند 
م��اه اخير در اوكراين و تالش��ي براي كاهش فش��ارها بر 
دولت اين كشور باش��د. رييس جمهوري اوكراين در جاي 
ديگري از اين س��خنراني تاكيد كرد پيش��رفت اين كشور 
در ۲۰۱۸ ادام��ه خواهد داش��ت و اين ام��ر امكان جذب 
گسترده سرمايه گذاري خارجي را فراهم مي آورد. او وعده 
داد وضعيت جاده هاي كش��ور نسبت به سال گذشته بهتر 
شود و تسليحات پيشرفته بيشتري دراختيار ارتش اوكراين 
قرار بگيرد. پورشنكو با بيان اينكه ۳ميليارد دالر بودجه به 
ارتش اوكراين تخصيص يافته، گفت: »۲۰درصد اين مبلغ 

براي خريد تسليحات جديد هزينه خواهد شد.«

 مخالفت العبادي
با تعويق انتخابات پارلماني 

 درحالي كه برخي محافل سياس��ي ع��راق به دنبال به 
تعويق انداختن انتخابات پارلماني هستند، نخست وزير اين 
كش��ور قصد دارد از دادگاه فدرال بخواهد حكمي صادر كند 
تا هر گونه به تعويق انداختن اين انتخابات غيرقانوني اعالم 
شود. به نوشته روزنامه فرامنطقه يي الحيات، حيدر العبادي 
از پارلمان خواس��ته اين انتخابات در تاريخ تعيين ش��ده از 
سوي دولت يعني ۱۲مه آتي برگزار شود همزمان العبادي با 
گروه هاي سياسي در راستاي فراهم كردن مقدمات برگزاري 

انتخابات درحال رايزني است. 

افزايش حقوق كاركنان دولت 
در عربستان سعودي

س��لمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان سعودي دستور 
داده حقوق كاركنان دولت اين كش��ور به مدت يك س��ال 
ماهانه هزار ريال عربستان)معادل ۲۶۷دالر امريكا( افزايش 
يابد. اين درحالي اس��ت كه رياض ب��ا چالش هاي اقتصادي 
جدي دس��ت به گريبان اس��ت. به گزارش يورونيوز، دولت 
عربستان دوش��نبه گذشته در راس��تاي اجراي برنامه هاي 
اقتصادي خود بهاي گاز خانگي در اين كش��ور را تقريبا دو 
برابر كرد. عالوه بر اين از همان روز روي بسياري از كاالها و 
خدمات نيز ۵ درصد ماليات بر ارزش افزوده وضع ش��د. آمار 
بانك مركزي عربس��تان نشان مي دهد حدود يك ميليون و 
۱۸۰هزار نفر در بخش دولتي مشغول به كار هستند. تعداد 
افرادي كه در اين كشور مستمري دريافت مي كنند نيز بيش 

از يك ميليون و ۲۳۰هزار نفر اعالم شده است. 

چين به دنبال دومين پايگاه 
نظامي دريايي در پاكستان

رسانه هاي پاكس��تان از تصميم چين براي احداث يك 
پايگاه نظامي در بندر جيواني و در نزديكي بندر چابهار ايران 
خبر دادند. به گزارش ايرنا، با تشديد تنش ها ميان اسالم آباد 
و واش��نگتن به  دنبال متهم كردن پاكس��تان به حمايت از 
تروريس��م و قطع كمك هاي مالي اين كشور از سوي دولت 
ترامپ، برخي رس��انه ها از تصميم چين در س��اختن پايگاه 
نظام��ي در نزديك��ي بندر چابه��ار ايران خبر دادن��د. اقدام 
پكن واكنش��ي به مواضع ترامپ عليه پاكس��تان در راستاي 
اس��تفاده از واحد پولي چين در تج��ارت دو جانبه و تامين 
اعتبار معامالت پس از افزايش س��رمايه گذاري هاي چين در 

پاكستان به ارزش ۵۰ ميليارد دالر بوده است.
 

35 هزار دالر خسارت روزانه 
به فرودگاه سليمانيه

طاهر عبداهلل قادر، مدير فرودگاه س��ليمانيه گفته توقف 
پروازه��اي بين المللي روزانه ۳۵هزار دالر خس��ارت به اين 
فرودگاه و كردس��تان عراق وارد مي كن��د. به گزارش ايرنا از 
زمان تصميم دولت فدرال مبني بر توقف پروازهاي خارجي 
در اين فرودگاه، خس��ارت مالي بس��يار زي��ادي به ما و نيز 
تش��كيالت اقليم كردس��تان عراق وارد ش��ده است. در پي 
برگزاري يك  جانبه همه پرسي در اقليم كردستان روابط اربيل 
و بغداد به  شدت تيره شد و دولت مركزي عراق ۲۹سپتامبر 
پروازه��اي بين المللي به فرودگاه هاي اربيل و س��ليمانيه را 

متوقف و اغلب گذرگاه هاي مرزي را مسدود كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

يك متخصص برجسته امور چين گفته وحشت چين از بحران مالي باعث خواهد 
ش��د كه پكن سطح هدف رشد اقتصادي اين كش��ور را در حد معقول تري تعيين 
كند. به گزارش سي ان بي سي، اندي شي تحليلگر اقتصادي اينديپندنت گفته است: 
»امسال اولويت چين جلوگيري از بحران مالي است. بنابراين پكن به دنبال هرگونه 

منشا خطر است كه مي تواند آغازكننده چنين بحراني باشد. مقامات چيني به تازگي 
فرار پول از كشور را محدود كردند و درمورد »كرگدن هاي خاكستري« هشدار دادند. 
اين اصطالح به ريسك هايي گفته مي شود كه پتانسيل حل و فصل شدن دارند اما تا 

به حال مورد توجه قرار نگرفته اند.

رشد اقتصادي اولويت چين نيست
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پرونده8
 دستور جديد حجتي

براي بازار برنج 
معاون توس��عه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزير جهاد 
كشاورزي از دس��تورالعمل جديد حجتي براي ساماندهي 
بازار برنج كه شامل كنترل واردات و خريد محصول داخلي 

براي تكميل ذخاير راهبردي است، خبر داد. 
علي اكب��ر مهرفرد در گفت وگو با ايس��نا اظه��ار كرد: با 
توجه به اينكه برنج داخلي وارد ركود ش��ده و مدتي اس��ت 
كه خريد و فروش آن و قيمتش نسبت به سال گذشته در 
همين بازه زماني كاهش يافته است، وزير جهاد كشاورزي 
دستورالعملي ابالغ كرد كه براساس آن بخشي از خريد برنج 
ب��راي ذخاير راهبردي و اس��تراتژيك از محل توليد داخلي 
صورت گيرد تا ذخاير راهبردي از محل برنج ايراني تكميل 

شود و بازار آن از ركود خارج شود. 
وي افزود: از س��وي ديگر برخ��ي محموله هاي برنج در 
دوران ممنوعي��ت واردات، به گمركات كش��ور آمده بودند 
اجازه آن صادر شده و در حال ترخيص هستند و به صورت 
همزمان به دنبال اين هس��تيم كه از سويي برنج داخلي از 
ركود خارج ش��ود و توليد كنندگان داخلي متضرر نشوند و 
از س��وي ديگر برنج خارجي نيز به اندازه كافي در دسترس 

مردم و مصرف كنندگان قرار گيرد. 
معاون توس��عه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزير جهاد 
كش��اورزي با بيان اينكه هدف از صدور اين ابالغيه از سوي 
حجتي تقويت بازار برنج داخلي است، گفت: براي خريد برنج 
داخلي به دليل تنوع ارقام قيمت هاي متفاوتي وجود دارد كه 
البته اين خريد با نرخ هاي توافقي و حمايتي صورت مي گيرد 
كه بخشي از استان گيالن و بخشي ديگر از استان مازندران 
است؛ به گونه يي كه برنج شيرودي به قيمت كيلويي ۵۴۵۰ 
تومان، برن��ج ندا و نعمت كيلويي ۴۸۵۰ تومان از اس��تان 
مازندران و برنج صدري هاش��مي شمال نيز كيلويي ۹۱۰۰ 

تومان است كه تنها از كشاورزان خريداري مي شود. 
مهرف��رد اعالم كرد: براي واردات برنج نيز محموله هايي 
ك��ه در زمان ممنوعيت واردات اي��ن محصول به گمركات 
كش��ور آمده بود، تصميم گرفته شد كه تا سوم آذرماه اگر 

برنجي به كشور وارد شده، ترخيص شود. 

فراموشي تحقق دولت 
الكترونيك در دستگاه ها

دولت الكترونيك زيرس��اختي است كه دستگاه ها بايد 
خدمات خود را مطابق معماري كه بوسيله سازمان فناوري 
اطالعات طراحي شده، ارائه كنند تا مردم ضمن استفاده از 
خدمات بهتر بتوانند به نوعي در اداره جامعه مشاركت داشته 
باشند، اما اين موضوع انگار هنوز براي بسياري از دستگاه ها 

مفهوم نشده است. 
دولت الكترونيك به معناي اطالع رساني و ارائه خدمت 
به موقع، دقيق و كارا در همه ساعت هاي شبانه روز از طريق 
وسايل ارتباطي شامل تلفن، اينترنت و شبكه هاي اجتماعي 
اس��ت كه به كارگيري آن در بخش هاي مختلف دولت براي 
افزايش بهره وري و ارتقاي س��طح خدمات رس��اني بوده و 
مهم ترين نتيجه آن، افزايش رضايت مردم و پيش��گيري از 
بروز فس��اد و افزايش ميزان مشاركت ش��هروندان در اداره 
حكومت اس��ت. اما ساختار نظام اداري ايران در طول تاريخ 
خود به گونه يي است كه خدمت رساني مطلوب در آن جايي 
نداش��ته است. بر اين اس��اس با هدف ايجاد تغيير بنيادين 
در س��اختار قديمي نظام اداري كش��ور، س��ازمان فناوري 
اطالعات دولت يازده��م طرح ملي دولت الكترونيك را كه 
از س��ال ها پيش متوقف مانده بود، احي��ا و اقدام هاي الزم 
براي الكترونيكي سازي را آغاز كرد. معاون دولت الكترونيك 
سازمان فناوري اطالعات ايران چندي پيش در اين باره به 
ايرنا گفت: استفاده از فناوري هاي تازه ارتباطي و اطالعاتي 
در دول��ت الكترونيك به ويژه اينترنت براي ارائه خدمت به 
شهروندان با كمترين هزينه و بيشترين رضايت پيش بيني 
ش��ده اس��ت. »رضا باقري اصل« موضوع دولت الكترونيك 
را ايجاد تح��ول، بازآفريني، بازمهندس��ي، بهبود كارآيي و 
اثر بخش��ي نظام اداري ايران بيان ك��رد و ادامه داد: دولت 
الكتروني��ك در واقع راهكار ميانب��ري براي ايجاد تحول در 
نظام اداري كش��ور اس��ت كه در اصل ۴۴ قانون اساسي بر 
آن تاكيد ش��ده است. باقري اصل يادآوري كرد: نظام اداري 
ايران بر اس��اس دو ش��اخص بودجه و نيروي انساني تغيير 
نكرده اس��ت و افزايش س��االنه هزينه هاي دولت و افزايش 
بدنه و نيروي انساني نشان مي دهد تاكنون براي تحول نظام 
اداري و كارآمدي آن اقدام موثري انجام نشده است. دولت 
يازدهم پس از اس��تقرار به دنبال توسعه بخش ارتباطات و 
فناوري اطالعات با هدف استفاده بهينه از ظرفيت هاي اين 
بخ��ش بود و همه تالش هاي خود را در اين باره به خدمت 
گرفت. يكي از مفاهيمي كه آن دولت به دنبال استقرار آن 
بود مفهوم دولت الكترونيك و ارائه خدمات مورد نياز مردم 
به ص��ورت الكترونيك بود كه گام ه��اي مهمي هم در اين 
زمينه برداش��ته شد تا با اس��تقرار اين مفهوم و پياده سازي 
آن مردم ضمن بهره مندي از مزيت هاي گوناگون آن حقوق 
شهروندي شان نيز رعايت ش��ود. يكي از گام هاي برداشته 
ش��ده با همت س��ازمان امور استخدامي كش��ور و سازمان 
فناوري اطالعات ايران شناس��نامه دار شدن خدمات دولتي 
اس��ت كه اكنون روند احصاي خدمات براي شناس��نامه دار 
ش��دن تا حد قابل قبولي روبه جلوس��ت. ب��ا آنكه خدمات 
دولتي شناس��نامه دار ش��ده اند اما امري ك��ه تحقق دولت 
الكترونيك را با اما و اگر مواجه كرده اس��ت به گفته معاون 
دولت الكترونيك سازمان فناوري اطالعات ايران فراموشي 
كار براي اجراي دولت الكترونيك در دس��تگاه هاي اجرايي 
و نيز فعاليت براس��اس س��ليقه و نه معماري طراحي شده 
توسط سازمان فناوري اطالعات براي اثر بخش بودن دولت 
الكترونيك است. باقري اصل در اين زمينه معتقد است كه 
مشكل اين است كه همه يادشان رفته كه بايد براي دولت 
الكترونيك كار كنند تا هرچه زودتر شاهد اجرا باشيم. وي 
بابيان اينكه اكنون زيرساخت )پلتفرم(  هاي الزم حاضر است 
و مش��كل پلتفرمي وجود ندارد، ادامه داد: اين دستگاه هاي 
اجرايي هس��تند كه بايد سرويس هاي خود را ارائه دهند تا 
براساس مدل هاي معماري خاصي كه سازمان فناوري ارائه 
كرده است روي پرتال قرار گيرد اما آنها هر كدام مي خواهند 
ش��كل ارائه خودشان را داش��ته باشند و اين شدني نيست. 
معاون دولت الكترونيك س��ازمان فن��اوري اطالعات يكي 
ديگ��ر از موانع الكترونيكي ش��دن دولت را نبود فهرس��ت 
خدم��ات در برخي نهادها و دس��تگاه ها مي داند كه امكان 
الكترونيك كردن را مشكل تر مي سازد. به گفته وي، خيلي 
از دستگاه ها نمي دانند چه خدماتي را بايد دولت الكترونيك 
ارائ��ه دهند و حتي نمي دانند مطالبه مردم چيس��ت و اين 
موضوع كار را مشكل تر ساخته است. باقري اصل به مطالبه 
رييس جمهوري براي تحقق هرچه زودتر دولت الكترونيك 
اشاره كرد و گفت: مطالبه رييس جمهوري در اين رابطه بايد 
تبديل به قانون و مصوبه ش��ود تا همه دس��تگاه ها ملزم به 
اجرا شوند. عضو شوراي فناوري اطالعات ادامه داد: مطالبه 
دولت الكترونيك يك مطالبه عمومي است و تنها الكترونيك 
كردن دولت نيس��ت بلكه بهره وري كردن ارائه خدمات به 

مردم را هم در بر مي گيرد. 

اخبار

بحران جهادگرايي و آينده جنگجويان خارجي پس از دولت اسالمي 

تروريستهاييكهپارتيزانميشوند
نازنين نظيفي|

به دنبال بازپس گي��ري مناطق تحت تصرف از 
خالفت داعش در عراق و س��وريه، همواره سواالتي 
از اين قبيل كه؛ »آيا دولت اسالمي بار ديگر خود را 
در كشورهايي چون افغانستان، ليبي، تونس يا غيره 
ايجاد خواهد ش��د؟« مطرح ش��ده است. چرا كه با 
وقوع حمالت تروريستي اخير در افغانستان و مصر، 
شكي نيس��ت تا زماني كه شرايط رشد و گسترش 
براي اين گروه ها فراهم باشد، آنها به مبارزات خود 
حتي در س��طح جهاني و فرات��ر از تصرف قلمروي 

خاص نيز ادامه مي دهند. 
به نظر مي رسد آنچه در زنده نگاه داشتن و بقاي 
گروه هاي تروريستي داراي اهميت است، تاكيد بر 
حف��ظ تفكر افراطي از طريق تحت تاثير قرار دادن 
مبارزان و تمركز بر وجه الهام بخش��ي براي تداوم 
حمالت تروريس��تي به صورت خودساخته است. با 
وجود افزاي��ش كلي در رابطه با آم��ار جنگجويان 
خارجي از آخرين گزارش گروه صوفان در دسامبر 
2۰۱۵، از زمان��ي كه دولت اس��المي ش��روع به از 
دس��ت دادن خاك خ��ود در س��وريه و عراق كرد، 
جري��ان جنگجويان خارجي، به حالتي از يك وقفه 
مج��ازي و غيرواقعي در آمد. با اين حال، از س��ال 
2۰۱۵، افزايشي قابل توجه در رابطه با تعداد زنان و 
كودكان خارجي يا در رابطه با فرزندان متولد شده 
در دولت اس��المي، وجود دارد. بدين ترتيب ش��ايد 
بتوان گفت اين امر حاكي از آن اس��ت كه با وجود 
افول فيزيكي دولت اس��المي، جنگجويان خارجي 
آم��وزش دي��ده در اين گروه ها ناپديد نمي ش��وند؛ 
بلكه برعكس، خطري جديد از ظاهر ش��دن آنها به 
ويژه در كش��ورهايي ضعيف وجود خواهد داش��ت. 
بدين ترتي��ب اكنون ب��ا پراكندگ��ي جهادگرايان و 
بازگشت آنها به وطن خود؛ يافتن مسيري از جريان 
نفوذ و س��رايت آنها دشوارتر خواهد شد؛ كه نتيجه 
اين ام��ر، تغيير تهديد افراطي��ون جهادي از خطر 

خارجي به تهديد داخلي است. 

 چهار بعد از تهديدات مرتبط با 
جنگجويان خارجي

با توجه به كاهش قدرت نظامي دولت اس��المي 
و افزايش احتمالي مبني بر تمركزي در حال رشد 
از يك استراتژي عملياتي غيرمتمركز مي توان گفت 
كه تهديد ناشي از »جنگجويان خارجي«  در حال 
تغيير اس��ت؛ بدين گونه اگرچه ممكن است برخي 

جنبه ها در رابطه ب��ا آنها به تهديدات كمرنگ تري 
تبديل  ش��ود، ليكن جنبه هاي ديگر نيز مي تواند به 

تهديدهاي برجسته تري بدل گردند. 
در پرتو بررسي تهديدهاي ناشي از جنگجويان 
خارجي برآمده از گروه هاي افراط گرا و تروريس��تي 
همچ��ون داعش، چهار بع��د از تهدي��دات مطرح 
مي شود: ۱-س��فر جنگجويان خارجي، 2-بازگشت 
آنها به كش��ور محل اقامت خود، 3- تهديد ناش��ي 
از بازيگ��ران و هواداران مس��تقل كه حمالتي را در 
خانه يا وطن خود انجام مي دهند. ۴- و قطب بندي 
در حال افزايش در يك جامعه. افزايش فعاليت هاي 
تروريس��تي در اروپا طي چند س��ال گذشته با نام 
»بح��ران جهادگراي��ي«، اذهان سياس��تمداران در 
كش��ورهاي مختلف را به خود مشغول كرده است. 
آنچه در همي��ن رابطه براي اروپ��ا رخ داد، به طور 
عم��ده از معضل س��فرهاي جنگجوي��ان خارجي 
آغاز ش��ده و به آرامي به سمت جنبه هاي ديگري 
همچون؛ حمالت تروريس��تي در خاك داخل يك 
كش��ور، قطب بندي ه��اي سياس��ي از گروه ها در 
جامعه، احساس��ات ضد مهاجرتي و ضد مسلماني، 
ظه��ور پوپوليس��م و جنبش ه��اي بوم��ي گرايي، 
گسترش يافته است. اس��تدالل اصلي مبني بر آن 
است كه اگرچه اين چهار دسته از تهديدات ناشي 
از جنگجوي��ان خارجي از يكديگر مجزا هس��تند، 
ليك��ن در نهايت ب��ه يكديگر متصل و بخش��ي از 
يك زنجيره هس��تند. بنابراين تغييرات در يكي از 
جنبه ه��اي مي تواند داراي تاثيرات��ي بر روي موارد 

ديگر نيز باشد. 

 جنگجويان خارجي چه كساني هستند؟
ب��ه دنبال تضعي��ف داعش در س��وريه و عراق، 
مهاجران��ي ك��ه اين كش��ورها را ت��رك مي كنند، 
ب��راي انتق��ال اعتبار، مهارت ها و ش��بكه هاي خود 
در مناطقي جديد همچن��ان ادامه داده و مقاومت 
مي كنند. اين مهاجران كه مي توان آنها را با عنوان 
»طاليه داران جنگ طلب/يا ش��به نظامي« ناميد، 
ق��ادر به تش��ديد و بدت��ر س��اختن نارضايتي هاي 
اجتماعي به جوش آمده، يا صورت دادن اقدامات و 
حمالت خود هستند. با توجه به اينكه جنگجويان 
خارج��ي در ع��راق و س��وريه با مبارزه مس��تقيم 
مواجه ش��ده و در نقش رهبري خدمت مي كردند، 
مي تواند گفت اين نس��ل از مب��ارزان مهاجر تقريبا 
بطور قطع خطرناك تر از نس��ل هاي پيش��ين خود 
هس��تند. چناچه در نوامب��ر 2۰۱6، مركز مبارزه با 
تروريس��م در وست پوينت، دريافت كه ۹ درصد از 
جنگجويان بازگشته، جايگاه ها و مناصب رهبري را 
در گروه هايي كه رها مي ش��وند، برعهده گرفته اند. 
به باور نويس��ندگان اين مرك��ز، به ويژه با توجه به 
اين واقعيت كه؛ جنگجويان خارجي اغلب با موانع 
زباني مواجه بوده، داراي تجربه عملياتي محدودي 
قبل از س��فر بوده، و با ايدئولوژي گروهي نيز كمتر 

آش��نا بودند، اين تعداد قابل توجه و اهميت است. 
بدين ترتيب مي توان گفت با نزديك ش��دن هر چه 
بيش��تر به جنگجويان خارجي در عراق و س��وريه 
نس��بت به موج جنگجويان خارجي سابق بر آنها به 
ويژه »عرب افغان ها«، با نرخ باالتري از مرگ و مير 

مواجه مي شويم. 
اصط��الح جنگجويان خارج��ي از نظر قانوني و 
علمي ناقص و بحث برانگيز اس��ت. اما بطور سنتي، 
اين اصطالح را براي شهروندان يك كشور توصيف 
مي كنن��د كه جهت ش��ركت در ي��ك درگيري به 
كش��وري ديگر س��فر مي كنند. با اين حال آنها به 
لحاظ بررس��ي عوامل هويتي و ش��ناختي گروهي 
دربرگيرنده »افرادي هس��تند كه به عمده از طريق 
ايدئولوژي، مذهب/ يا خويش��اوندي تحريك ش��ده 
و كش��ور مبداء يا كش��ور محل اقامت خود را براي 
پيوس��تن به يك جناح يا فرقه ي��ي درگير در يك 
درگيري مس��لحانه ترك مي كنند.« به اين ترتيب، 
اين جنگجويان خارجي از مزدوراني كه انگيزه هاي 
آنها ريشه در منغعت مالي دارد، متمايز مي شوند. با 

اين حال، اين تمايز مطرح شده تنها در زمينه هايي 
مفيد اس��ت كه در آن يك جنگج��وي خارجي به 
عنوان يك مبارزي مش��روع ش��ناخته شده، ملزم 
به قواني��ن بين المللي و هنجاره��اي جنگي بوده، 
و از حماي��ت و حقوق مندرج در كنوانس��يون ژنو 

برخوردار است.
 ليك��ن ب��ا توج��ه ب��ه اين عام��ل ك��ه امروزه 
جنگجويان خارجي به ش��دت ب��ه گروه هايي كه به 
عنوان س��ازمان هاي تروريس��تي طبقه بندي شده 
ملحق مي شوند؛ حقوق بين الملل بشردوستانه ديگر 
چارچوب��ي محدود براي فه��م و درك جنگجويان 
خارجي اس��ت. س��اير تعاريف معاص��ر جنگجويان 
خارج��ي ني��ز، بر مش��اركت در يك گروه مس��لح 

غيرنظامي يا شورشي تاكيد مي كنند. 

بدين ترتي��ب جامع��ه بين الملل��ي، در بخش��ي 
ب��راي هداي��ت محدوديت ه��اي ابزاره��اي قانوني 
بازيگ��ران  دادن  ق��رار  موج��ود جه��ت خط��اب 
اصط��الح  تروريس��تي،  گروه ه��اي  و  غيردولت��ي 
»جنگجويان تروريس��تي خارجي« را توس��عه داد. 
طب��ق قطعنام��ه 2۱7۸ ش��وراي امنيت س��ازمان 
مل��ل متح��د )2۴س��پتامبر 2۰۱۴( جنگجوي��ان 
تروريس��تي خارجي، اف��رادي هس��تند »كه براي 
ارتكاب، برنامه ريزي، يا آماده س��ازي و مشاركت در 
اقدامات تروريس��تي، يا ارائه و دريافت آموزش هاي 
تروريستي به كش��ورهاي ديگر غير از كشور محل 
اقامت و تابعيت خود س��فر كرده يا براي آن س��فر 
ت��الش مي كنند.« در نتيجه س��ازمان ملل از همه 
كش��ورها خواس��ته ت��ا اقدامات جنگ��ي مرتبط با 
حمايت از گروه هاي تروريس��تي تعيين شده مانند 
دولت اس��المي، جبهه النصره، و ديگر س��لول ها و 
شاخه هاي وابس��ته، گروه هاي انشعابي يا مشتقات 
القاع��ده را مج��ازات كنن��د. اگر چ��ه اين حركت 
برخ��ي از تماي��زات قانوني را ارائ��ه مي دهد ليكن 
اين اصط��الح، ابهامي از عدالت كيف��ري، و ابزارها 
و پارادايم ه��اي درگيري ه��اي بين المللي كه براي 
توصي��ف واكنش جامعه بين الملل��ي به اين تهديد 
امنيت��ي فرامل��ي ج��دي برآمده اند را نيز نش��ان 
مي ده��د. چراك��ه جنگجويان خارج��ي )تنها( در 

صحن��ه درگي��ري و منازعه، مبارزان��ي قابل درك 
و دريافت ان��د، ليك��ن زماني كه ب��ه خانه يا موطن 
خود ب��از مي گردند، به يك پويايي و معضلي تبدل 
مي ش��وند كه تالش هاي دول��ت و جامعه مدني را 

براي بازسازي آنها پيچيده مي كنند. 

 تهديدهاي تحميلي ناشي از جنگجويان 
خارجي چيست؟

با اف��ول دول��ت اس��المي در عراق و س��وريه، 
اين س��وال مطرح مي ش��ود كه آنچه ممكن است 
جنگجويان خارجي باقي مانده از دولت اسالمي در 
آين��ده در پيش گرفته يا اتخاذ كنند چيس��ت؟ به 
معناي ديگ��ر مي توان گفت، زماني كه يك منازعه 
و جنگ، يا از طريق نيروي زور و اجبار يا از طريق 
ح��ل و فصل��ي مبتني ب��ر مذاكره پاي��ان مي يابد، 
تروريس��ت هاي فرامليت��ي كجا مي رون��د؟ در اين 
زمين��ه چندين احتمال و فرصت براي دس��ته هاي 
دارد: وج��ود  خارج��ي  جنگجوي��ان  از   مختل��ف 
۱- »مبارزان اصلي سرسخت« كه احتماال در عراق 
و س��وريه باقي خواهند ماند و به دنبال پيوس��تن 
به رويه هاي بع��دي از گ��روه انتقال دهنده ممكن 
هس��تند. بنابراين طبق اين نظ��ر، به احتمال زياد، 
بقاياي گروه دولت اسالمي در عراق و سوريه پنهان 
ش��ده، باقي خواند ماند، تجديد تسليحات خواهند 
كرد و براي سازماندهي مجدد اين سازمان نيرويي 
دوباره خواهند گرفت. در عين حال دولت اسالمي 
مي تواند به يك سازمان تروريستي مخفي، با حفظ 
توانايي ب��راي انجام حمالت پراكنده، حفظ مخفي 
گاه هايي از س��ربازان، و احتم��اال حمالت انتحاري 
چش��مگير هم در منطقه و هم در خارج از منطقه 

تبديل شود. 
در اين زمان، شبه نظاميان ممكن است تعهدات 
و بيعت خود را در ميان گروه هاي مختلف از جمله 
دولت اسالمي، هيات تحرير شام، احرار شام، تغيير 
دهند و بطور فعال به دنبال مناطقي فاقد حكومت 
و خارج از نيروهاي دولتي س��وريه و عراق خواهند 
بود. چنانچه در اين زمينه بروس هافمن كارشناس 
تروريس��م بيان كرده اس��ت كه؛ اگر بخت و اقبال 
دولت اس��المي همچنان رو به كاهش و نزول برود، 
برخي جهاديس��ت ها ممكن است روابط نزديكي با 
القاعده به عنوان تنها گزينه براي ادامه مبارزه خود 
برقرار سازند. 2- گروه دوم از مبارزان »مزدوران يا 
عامالن آزاد« بالقوه هس��تند؛ كه به خارج از كشور 
س��فر خواهند كرد تا در منازعه جهادي بعدي؛ چه 
در يمن، ليبي، قفقاز، غرب آفريقا يا در افغانس��تان 
باش��د، ش��ركت كنن��د. اي��ن جنگجويان، س��الله 
ش��به نظامي و محارب از مجاهدي��ن اصلي، يعني 
جهادگرايان فراملي كه صفوف القاعده را پُر كرده و 
در افغانستان، چچن و بالكان جنگيده اند، هستند. 
مي توان انتظار داش��ت برخ��ي از جنگجويان كه از 
بازگش��ت آنها به كشورشان ممانعت شده است، در 
قالب يك گروه از جهادگرايان بي وطن شكل گيرند 
ك��ه عمدتا به دنبال حوزه ه��اي منازعه و درگيري 
تحت حاكميتي ضعيف در مناطق بي ثبات هستند. 
بدين ترتيب همانطور كه داعش در عراق و س��وريه 
قلمرو خود را از دست مي دهد، برخي از جنگجويان 
ممكن اس��ت جهت رس��يدن به حوزه هاي ديگر از 
جه��اد براي محافظت، حفظ و گس��ترش مرزهاي 
خالفت اس��المي در تالش باشند. به عبارت ديگر، 
آنها گزينه هاي بالقوه ديگري را مي بينند. 3- گروه 
س��وم از جنگجويان خارجي؛ يعني »بازگشتگان«، 
زمان و انرژي زيادي را در محافل جهادي س��پري 
كرده و اكنون س��عي در بازگشت به كشور خود يا 
مناطقي ديگر را دارند، حال چه مناطقي در تونس 
و عربستان س��عودي، يا در اروپا و آسيا و امريكاي 
شمالي. ليكن آنگونه كه به نظر مي رسد، اين گروه 

سوم همگن نيستند. 

 جنگجويان خارجي پس از دولت اسالمي
از آغ��از درگيري ه��ا در س��وريه، 3۱۰۰۰ ت��ا 
۴2۰۰۰ جنگج��وي خارج��ي جه��ادي ب��ه دولت 
اس��المي و ديگر گروه هاي جهادي پيوس��تند. بين 
6۵۰۰ ت��ا 7۵۰۰ نف��ر از آنها، از اروپ��ا، و ديگران 
عمدتا از كش��ورهاي عربي و از آسيا وارد شدند. از 
س��ال 2۰۱۵، به دليل يك س��ري تلفات جنگي و 
همچنين به دليل بدتر ش��دن وضعيت در مبارزات 
زميني، اين جريان ناگهان كاهش يافته، و يك روند 
مارپي��چ گونه خودتقويت كنن��ده از تضعيف دولت 
اسالمي را ايجاد كرد. بدين ترتيب تعداد جنگجويان 
پيوسته به اين سازمان ها در سوريه؛ هم براي دولت 
اس��المي و هم براي گروه هاي مخالف مسلح ديگر، 
از ي��ك اوج 2۰۰۰ نف��ري در هر ماه در طول دوره 

2۰۱۴-2۰۱۵، ب��ه تع��داد ۵۰ مورد در ماه كاهش 
يافته است. ليكن نمي توان اين نكته را از ياد ببريم 
ك��ه حتي اگر تعداد افراد عازم براي س��وريه، عراق 
و ليب��ي كاهش يافته باش��د، اين به معناي كاهش 
تهديد امنيتي در خاورميانه، آفريقا و اروپا نيس��ت 
چراك��ه در پي اين وضعيت، دولت اس��المي نيز به 

دنبال تغيير در استراتژي خود است. 

 تغيير استراتژي
به نظر مي رس��د انحطاط و زوال دولت اسالمي، با 
دامنه يي از تبعات و عواقب كامال جديدي همراه است. 
بدين ترتيب در حال حاضر توجه ها به سمت خطراتي 
جلب مي ش��وند كه جنگجويان خارج��ي متفرق و از 
هم پاش��يده، در س��طح جهاني تحميل خواهند كرد. 
به عبارت ديگر، پايان فيزيكي دولت اسالمي در عراق 
و س��وريه، بيم خطر تروريس��تي در مواجه با جامعه 
بين الملل��ي را افزاي��ش مي دهد. بطور كل��ي، مردان 
و زن��ان افراطي و راديكالي كه ب��ه عنوان جنگجويان 
خارجي تروريس��تي خدمت كرده ان��د، به وطن خود 
بازگش��ته و ب��ا گروه ها يا افرادي در كش��ورهاي خود 
ارتب��اط برق��رار مي كنن��د، ك��ه اين روي��ه وضعيتي 
نگران كننده براي امنيت داخلي س��اير كش��ورهاي را 
موجب مي شود. چنانچه برخي از جنگجويان خارجي 
كه به كش��ور خود بازگشته يا به اروپا، شمال آفريقا و 
خاورميانه حركت خواهند ك��رد، خطراتي را تحميل 
مي كنند كه به نظر مي رسد بسياري از دولت ها هنوز 
قادر به مقابله با آنها نسيتند. بدين ترتيب افراط گرايان 
معاصر از سوريه، عراق و ليبي – كه راديكاليزه شده، 
مجهز و آموزش ديده هس��تند- تهديدي خطرآفرين 
در آينده ي��ي نزدي��ك بوده، يا به عبارت��ي يك نوع از 
»بمب هوش��مند زمان دار« خواهند بود. اين مبارزان 
كه مدت هاست به استخدام دولت اسالمي درآمده اند، 
در معرض تجربيات مبارزات افراطي و برقراري ارتباط 
با افراد آموزش ديده بس��ياري بوده اند. در نتيجه اين 
تهديد تروريستي در واقع يك تبديل و تغيير ماهيت 
به س��مت يك مرحله جديد خطرناك تري اس��ت. به 
عبارت ديگ��ر، اين تهديد امنيت��ي بلندمدت، ممكن 
اس��ت ايجاد مرحله يي جديدي باش��د كه با دو سري 

اقدام و عمل مشخص شده است: 
- يك اقدام كه در آن جنگجويان خارجي انجام 
حمالتي در خانه به جاي س��فر به خارج را انتخاب 
خواهند كرد- كه ممكن است يك فصل جديد در 

بُعد تهاجم دولت اسالمي به اروپا باشد-. 
- و اقدامي ديگر كه در آن، جنگجويان خارجي 
جهادي با س��ابقه؛ به دنبال فضاهاي جديدي براي 

درگيري و جنگ هستند. 

6- رويك��رد راهب��ردي جنگجوي��ان خارج��ي: 
مخفي س��ازي و برنامه ريزي، اس��تخدام و آموزش، 

ضربه زدن و القا
اين تغيير قابل توجه در اس��تراتژي جنگجويان 
خارجي، از يك س��و نتيجه يي عم��ل گرايانه، واقع 
بينانه و منطقي از حضور و تكامل در ميدان جنگ، 
و از ديگر س��و رويكرد جديد اعالم ش��ده توس��ط 
ابو محمد العدناني، اس��ت، كس��ي كه دومين رهبر 
قدرتمند و س��خنگوي دولت اس��المي ب��وده و در 
اوت 2۰۱6 كش��ته ش��د. چراكه وي يك تغيير در 
استراتژي داعش؛ مبني بر حركت از تثبيت ارضي 
دولت اسالمي به گسترش فردي و ايدئولوژيك در 
خارج از مرزهاي دولت اسالمي را پيشنهاد داد. كه 
اين امر مي تواند در س��ه ستون دوگانه ايجاد شود: 
مخفي س��ازي و هموار كردن )مس��ير(، استخدام و 
آم��وزش، ضربه زدن و الق��اء. بدين ترتيب در حال 
حاضر، بسياري از شواهد نشان دهنده استراتژي در 
حال تغيير دولت اسالمي است؛ چنانچه در همين 

روند شاهد موراد زير مي باشيم: 
- توسعه و گسترش سلول هاي تروريستي در دو 

سال گذشته در كشورهاي خارجي. 
- بازگشت جنگجويان خارجي. 

- اف��راد تح��ت تاثي��ر و اله��ام گرفته از اي��ن گروه 

)گرگ هاي تنها(، كساني كه به درخواست دولت اسالمي 
براي انجام حمالت در كشور خود پاسخ مي دهند. 

بدين ترتيب بطور كلي مي توان گفت، بس��ياري 
از حمالت تروريستي كه در سال گذشته در خارج 
از كشور انجام ش��ده، اين نكته را برجسته مي كند 
كه بازگش��ت جنگجويان خارجي، تنها بخش��ي از 
اس��تراتژي بزرگ تر دولت اسالمي در پي از دست 
دادن كنترل قلمرو و س��رزمين ب��راي آنها خواهد 
بود و كشورهاي اتحاديه اروپا تنها اهدافي نيستند 
كه با اين تهديد مواجه هس��تند؛ بلكه جنگجويان 
خارجي پس از رانده ش��دن از پناهگاه هاي خود در 
س��وريه، عراق يا ليبي، احتماال به ساير كشورهاي 
ديگر همچون تركيه يا كش��ورهاي ش��مال آفريقا 
همچ��ون مصر و به وي��ژه تونس؛ جاي��ي كه براي 
ايجاد پايگاه هاي خالفت فعاليت مي كنند، س��رازير 
شوند. بدين ترتيب بايد توجه داشت كه جنگجويان 
خارجي جه��ادي همواره نقش مهم��ي را در زنده 
نگاه داش��تن و بقاي سازمان هاي تروريستي و شبه 

نظامي ايفا خواهند كرد؛ چرا كه آنها: 
- ب��ه عنوان الگوي��ي براي آين��ده جهادگرايان 

خواهند بود. 
- ب��ه دليلي تفوقي ناش��ي از بي��ان روايت هاي 
جهادي و خي��ال پردازانه در فعاليت هاي تبليغاتي 

و استخدامي خود قدرتمند ظاهر شده اند. 
- و همچنين در تسهيالت، جمع آوري كمك هاي 

مالي، و فعاليت هاي افراط گرايي موفق بوده اند

 جمع بندي
به نظر مي رس��د روند انحالل دولت اسالمي، 
با طيفي از تبعات مختلف همراه باشد. طي چند 
روز گذشته ش��اهد حمالتي تروريستي همچون 
انفجار در غرب كابل با هدف قرار دادن ساختمان 
خبرگ��زاري ص��داي افغ��ان و مرك��ز فرهنگ��ي 
اجتماعي »تبيان« بوديم كه دس��ت كم ۴۱ نفر 
كش��ته و ۸۴ نف��ر ديگ��ر زخمي ش��دند و گروه 
موس��وم به دولت اسالمي )داعش( نيز مسووليت 
اين رويداد را به عهده گرفته اس��ت. همچنين از 
ديگر سو در قاهره شاهد حمله تروريستي ديگري 
به كليس��اي مسيحيان قبطي در جنوب پايتخت 
مص��ر بوديم كه آن حمله نيز دس��ت كم ۱۰ نفر 

كشته برجاي داشت. 
وق��وع حمالتي از اين دس��ت كه پيش از اين 
نيز توسط گروه هاي تروريستي افراط گرا به ويژه 
داعش صورت گرفته است، به نظر مي رسد حاكي 
از سياست جديد گروه تروريستي دولت اسالمي 
به دنبال از دس��ت دادن قلمرو خ��ود در عراق و 

س��وريه، و هش��دار در رابطه با ادامه فعاليت اين 
گروه و گسترش حمالت خود با تكيه بر نيروهاي 

جهادي خودساخته است. 
گرچه در جري��ان بازپس گيري س��رزمين هاي 
تحت تص��رف دولت اس��المي در عراق و س��وريه 
خوش بيني ناش��ي از نابودي داعش وجود داش��ت، 
ليكن نباي��د نقش جنگجويان خارج��ي و مبارزان 
تندرويي ك��ه با الهام از اين گ��روه درصدد اجراي 
حم��الت خودجوش در بازگش��ت ب��ه موطن خود 
يا س��اير نقاط ديگ��ر از خاورميانه، اروپ��ا يا آفريقا 
و مناطق��ي ديگر هس��تند را فراموش كرد. چرا كه 
به نظر مي رس��د در حال حاضر ه��دف گروه هايي 
همچون دولت اسالمي تغيير در استراتژي با توجه 
بر موقعيت فعلي خود، برپايه گس��ترش نقاط مورد 
هدف با تحت تاثير قرار دادن افرادي آموزش ديده 
و اله��ام گرفته از ايدئولوژي افراط گرايي به صورت 
متراكم اس��ت. بدين ترتيب اهميت توجه بر آينده 
جنگجوي��ان خارجي و احتم��ال ادامه فعاليت هاي 
آنه��ا به ويژه در كش��ورهايي ب��ا حاكميت ضعيف 
و ناكارآم��د را نمي توان نايده گرف��ت، چرا كه اين 
كش��ورها مي توانن��د پناهگاه هايي ام��ن براي تولد 

گروه هاي افراطي جديد باشند. 
منبع: شمس

بسياري از حمالت تروريستي كه در سال گذشته در خارج از كشور انجام شده، اين 
نكته را برجسته مي كند كه بازگشت جنگجويان خارجي، تنها بخشي از استراتژي 

بزرگ تر دولت اسالمي در پي از دست دادن كنترل قلمرو و سرزمين براي آنها 
خواهد بود و كشورهاي اتحاديه اروپا تنها اهدافي نيستند كه با اين تهديد مواجه 

هستند؛ بلكه جنگجويان خارجي پس از رانده شدن از پناهگاه هاي خود در سوريه، 
عراق يا ليبي، احتماال به ساير كشورهاي ديگر همچون تركيه يا كشورهاي شمال 

آفريقا همچون مصر و به ويژه تونس؛ جايي كه براي ايجاد پايگاه هاي خالفت فعاليت 
مي كنند، سرازير شوند.

                                                                                                      

گرچه در جريان بازپس گيري سرزمين هاي تحت تصرف دولت اسالمي در عراق و 
سوريه خوش بيني ناشي از نابودي داعش وجود داشت، ليكن نبايد نقش جنگجويان 

خارجي و مبارزان تندرويي كه با الهام از اين گروه درصدد اجراي حمالت 
خودجوش در بازگشت به موطن خود يا ساير نقاط ديگر از خاورميانه، اروپا يا آفريقا 
و مناطقي ديگر هستند را فراموش كرد. چرا كه به نظر مي رسد در حال حاضر هدف 
گروه هايي همچون دولت اسالمي تغيير در استراتژي با توجه بر موقعيت فعلي خود، 

برپايه گسترش نقاط مورد هدف با تحت تاثير قرار دادن افرادي آموزش ديده و الهام 
گرفته از ايدئولوژي افراط گرايي به صورت متراكم است
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يك موسسه تحقيقات اقتصادي آثار روند سلطه سرمايه بهره دار در كشور را بررسي كرد

شكل گيري فرضيه انقالب اعتباري

پيشنهادهاي يك اقتصاددان به دولت براي حل مسائل اقتصادي
عض��و هيات علم��ي گروه اقتصاد دانش��گاه بوعلي س��ينا به ارائه 
پيش��نهادات كوتاه و بلندمدت به دولت براي حل مسائل اقتصادي 

در شرايط كنوني پرداخت. 
دكتر ابوالفضل شاه آبادي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه براي 
برون رفت از شرايط اقتصادي كنوني بايد مسائل از دو ديد كوتاه مدت 
و بلندم��دت مورد بررس��ي قرار گيرد، تاكيد ك��رد: نبايد در صورت 
پرداختن به مسائل به صورت كوتاه مدت، از حل ريشه يي مساله غافل 
شد. وي ادامه داد: كاهش نرخ بيكاري، تحقق رشد اقتصادي مستمر 
و باثبات و كاهش قدرت خريد مردم مسائلي هستند كه زمان كافي 
و زيادي براي مرتفع شدن مي طلبند بنابراين نمي توان با آنها سطحي 

برخورد كرد. 

 تاريخ مصرف استفاده از مسكن هاي كوتاه مدت سپري شده!
ش��اه  آبادي با تاكيد بر اينكه استفاده از ُمسكن هاي كوتاه مدت از 
يك سو تاريخ انقضاي كوتاهي دارد و از سوي ديگر هزينه سنگيني را 
طي روند زماني براي دولت تحميل مي كند، گفت: متاسفانه تاكنون 
براي حل مس��ائل اقتص��ادي عمدتا از اين ُمس��كن هاي كوتاه مدت 
اس��تفاده كرده ايم بطوري كه اينك تاريخ مصرف آنها سپري شده و 
چندان جوابگوي شرايط كنوني نيستند. وي يادآور شد: در صورتي كه 
توان دولت دايما به استفاده از ُمسكن هاي كوتاه مدت سوق پيدا كند 
ت��وان آن تحلي��ل رفته و هزينه هاي هنگفتي ب��راي دولت ها در پي 

خواهد داشت. 

 دولت به افزايش قيمت ها دامن نزند
وي ادامه داد: تا زماني كه در كش��ور امكان ايجاد شغل به صورت 
جدي وجود ندارد، دولت نبايد به افزايش قيمت ها دامن بزند چرا كه 
دول��ت توانايي افزايش قيمت در برخي كااله��ا را دارد و در افزايش 
كاالهايي كه دولت به صورت مستقيم در آن نقش آفريني نمي كند، 
بسترساز افزايش قيمت اين محصوالت و عوامل توليد مي شود چراكه 
ماحصل اين وضعيت به كاهش قدرت خريد اقشار مختلف جامعه به 

ويژه قشر ضعيف و متوسط منجر خواهد شد. 

ش��اه آبادي خاطرنش��ان كرد: افزايش قيمت ها بدون پشتوانه در 
س��اليان متوالي، بس��تر افزايش قيمت ها را در جامع��ه مهيا كرده و 
هر از چند گاهي بهانه ب��راي بروز و ظهور مي خواهد بنابراين با اين 
اوص��اف دولت با احتياط اقدام ب��ه اتخاذ تصميماتي كند تا اقدامات 
و سياس��ت هاي دولت خود بهانه يي براي پديدار ش��دن تورم پنهان 
در جامعه نش��ود بطوريكه عدم تناس��ب رشد درآمد اقشار ضعيف و 
متوسط جامعه با رشد قيمت ها منجر به افزايش فشار اقتصادي بر اين 
اقشار و موجب نارضايتي آنان خواهد شد و بهانه الزم را براي عده يي 

كه مي خواهند فضاي جامعه را ملتهب كنند، ايجاد خواهد كرد. 

 حفظ قدرت خريد اقشار جامعه 
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه دولت بايد مهار قيمت ها و حفظ 
قدرت خريد جامعه را تا رفع مش��كالت بني��ادي اقتصاد به صورت 
جدي در دستور كار خود قرار دهد، افزود: افزايش اندك در قيمت ها 
نيز براي اقشار ضعيف جامعه مشكل ساز خواهد بود چرا كه با تحليل 
رفت��ن قدرت خريد آنان در س��اليان متوالي اين قش��ر حتي تحمل 
افزايش اندك قيمت ها را نيز ندارند. شاه آبادي خاطرنشان كرد: دولت 
بسيار بايد مراقب باشد كه استفاده مستمر از ُمسكن هاي كوتاه مدتي 
همچون واردات و كنترل دستوري قيمت ها بدون توجه به ريشه هاي 
ش��كل گيري تورم، بطور قطع و يقين در بلندمدت اثرات نامطلوبي 

براي اقتصاد كشور در پي خواهد داشت. 

 دولت بايد راهبرد اقتصادي خود را تغيير دهد
اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانش��گاه بوعلي سينا در ادامه 
با تاكيد بر اينكه دولت بايد در كنار اقدامات كوتاه مدت و ميان مدت، 
راهب��رد اقتصادي خود را در بلندم��دت افزايش دهد، اظهار كرد: در 
صورتي ك��ه اقتص��اد مقاومتي به صورت اصول��ي و جامع با تاكيد بر 
تحقق اقتصاد دانش بنيان مدنظر قرار گيرد، دولت در حوزه بلندمدت 
ش��اهد رفع تمامي مس��ائل اقتص��ادي خواهد ش��د. وي ادامه داد: 
متاسفانه تاكنون وزارت علوم به وظيفه اصلي خود كه توجه به اقتصاد 
دانش بنيان اس��ت، توجه جدي نداش��ته و خود را از يك س��و درگير 

مسائلي همچون گرفتن بودجه و دنباله روي از دستگاه هاي اقتصادي 
دولت كرده و از س��وي ديگر تمام تالش خود را به گسترش  كمي و 
كيفي دانشگاه ها كرده در حالي كه وزارت علوم بايد سكان دار راهبرد 
اقتص��اد دانش بنيان ب��وده و اين نقش خود را به خوبي باور داش��ته 
باشد سپس با متقاعد كردن دولت مسير حركت اقتصاد كشور را به 
گونه يي تنظيم كند كه تمامي دستگاه هاي دولتي در راستاي تحقق 

اين هدف بسيج شوند. 

 دولت بسترهاي الزم براي اقتصاد دانش بنيان را فراهم كند
اين عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي با تاكيد بر اينكه دولت براي 
توسعه اقتصادي در بلندمدت بايد بسترهاي الزم براي راهبرد اقتصاد 
دانش بني��ان را فراهم كند، افزود: در ص��ورت تحقق اين امر تمامي 

مشكالت كشور مرتفع خواهد شد. 
وي با ابراز اميدواري از اينكه جمهوري اس��المي ايران در حال 
حاضر بهترين ش��رايط را براي رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد، 
گفت: دارا بودن دو فاكتور س��رمايه انساني و ثروت طبيعي گواه بر 
اين مدعا هس��تند اما ب��ا توجه به اينكه اين دو س��رمايه در آينده 
تكرارپذير نيستند بنابراين نبايد فرصت سوزي داشته باشيم و بايد 
از يك سو تمام تالش را بر تبديل ثروت تجديدناپذير منابع طبيعي 
به ثروت هاي تجديدپذير متمركز كرده و از سوي ديگر با به خدمت 
گرفتن راهبرد اقتصاد دانش بنيان و بسط بازار عوامل دانش از جمله 
بازار سرمايه انساني و تحقيق و توسعه و كارآفريني و... شاهد كاهش 
ن��رخ بيكاري و افزايش ق��درت خريد و همچني��ن افزايش قدرت 
رقابت پذي��ري محصوالت در بازاره��اي داخلي و خارجي و افزايش 
ق��درت ت��اب آوري اقتصادي و در نهايت ايج��اد امنيت اقتصادي و 

اجتماعي شد. 

 دولت استفاده از بدنه علمي جامعه را در دستور كار قرار دهد
شاه آبادي با بيان اينكه متاس��فانه دولتمران از جامعه علمي 
و متخصص كش��ور براي بهبود شرايط كمتر استفاده مي كنند و 
ضرورت دارد دولت حلقه علمي خود را گسترده كند و به تعداد 

اندكي از اف��راد جامعه محدود نكند، تاكيد كرد: وزارت علوم در 
كنار انجام امور روزمره بايد در راستاي رسالت اصلي خود يعني 
تحق��ق اقتصاد دانش بنيان يك بدنه علم��ي را در اين زمينه در 
وزارتخانه تعيين تا به تهيه راهبرد اقتصاد دانش بنيان متناس��ب 
با واقعيات اقتصاد ايران اقدام كند س��پس گام هاي اساس��ي در 
راستاي تحقق آن مهيا كرده و از اين طريق خوراك فكري براي 

دستگاه هاي اقتصادي و دولت را فراهم كند. 
وي ادامه داد: به جرأت مي توان گفت مشكالت كشور الينحل 
نيس��تند اما با توجه به اينكه تاكنون ن��گاه راهبردي به موضوع 
نداش��ته ايم، مشكالت كنوني شكل گرفته و بسيار بزرگ به نظر 

مي رسند. 
وي با اشاره به اينكه دولت در بلندمدت بايد استفاده از افراد 
متخص��ص و صاحب نظر را در دس��تور كار خود قرار دهد، اضافه 
كرد: در صورتي كه با استفاده از متخصصان دانشگاهي به اقتصاد 
دانش بنيان توجه ش��ود، كمتر از 10 سال آينده به اهداف سند 

چشم انداز دست خواهيم يافت. 

 سياست گذاران نبايد صرفا درگير مسائل روزمره شوند
اين اقتصاددان يادآور شد: سياست گذاران نبايد صرفا درگير 
مسائل روزمره شوند و ضرورت دارد در كنار انجام مسائل جاري، 
وقت الزم براي ارتباط با بدنه كارشناس��ي كشور را برقرار كنند 
چ��را كه در ح��ال حاضر حت��ي در برخي مواقع انب��وه كارهاي 

روزمره، مسوول را از فرصت فكر كردن هم محروم مي كند. 
وي با تاكيد بر اينكه وزارتخانه ها بايد به اهلش سپرده شوند، 
افزود: براي س��پردن هر مس��ووليتي بايد اف��رادي كه توانمندتر 
هستند و بازدهي كاري بيشتري خواهند داشت، استفاده شود. 

ش��اه آبادي در پايان گف��ت: كارشناس��ان و صاحب نظران 
كشور انسان هايي نيستند كه بتوانند به دنبال مسووالن بدوند 
بنابراين بايد مسووالن وسعت ديد بيشتري نسبت به اين افراد 
داشته باش��ند و با آنها ارتباط الزم را براي حل مسائل كشور 

برقرار كنند. 

گروه اقتصاد كالن|
سلطه سرمايه بهره دار بر ديگر بازيگران اقتصاد در 
ايران موضوع يكي از تحليل هاي موسس��ه اقتصادي 
مبين شده است. اين تحليل به قلم محسن يزدان پناه 
نوشته شده اس��ت، با مروري بر »ظهور نئوليبراليسم 
به عن��وان بازآرايي ش��بكه بهره گيرمال��ي« در اروپا، 
مي نويس��د: آنها توانستند موازنه قدرت قديم را برهم 
زده و نظم اقتصادي را با تسلط بر شبكه مالي-بانكي 
تحت عنوان فريبنده استقالل بانك مركزي به سمتي 
ببرند. در ادامه اين تحليلگر به رش��د نقدينگي 900 
هزار ميليارد توماني در س��ال هاي اخير ايران اش��اره 
مي كند و آن را به دليل ماهيت بهره يي آن در رابطه يي 
جانشيني با س��رمايه گذاري قرار مي دهد و مي گويد: 
»نيروي اصلي پشت سر رشد عظيم نقدينگي و خلق 
پول، پرداخت بهره بوده است؛ اين اجبار براي پرداخت 
بهره ناش��ي از برتري ضلع بهره گيران مالي در موازنه 
قدرت اقتصاد ايران اس��ت. پرداخت بهره عمال رابطه 
جانش��يني دارد با پرداخت براي س��رمايه گذاري. اگر 
پول جديد براي پرداخت بهره خلق شد، ديگر امكان 
بهره برداري از آن براي سرمايه گذاري از بين مي رود.« 
به گفته يزدان پناه اگر بخش اصلي اين 900 تريليون 
تومان جديد سرمايه گذاري شده بود، حامل دو پيامد 
بود: يك، رش��د قابل توجه اقتصادي-صنعتي همراه 
با تقوي��ت توليدگنندگان )يا س��رمايه داران صنعتي 
در مقابل س��رمايه داران بهره گير(؛ دوم، تبديل بخش 
اصلي اين عدد به دس��تمزد جدي��د به همراه افزايش 
اش��تغال. نتيجه اين بود كه رضايت مندي عمومي به 
مراتب باالتر و از انباشت خشم ناشي از نابرابري، فقر، 
و بيكاري ك��ه امروز آثار آن هويدا ش��ده، جلوگيري 
مي ش��د. به باور اين پژوهشگر اقتصادي اين وضعيت 
را نمي ت��وان آن با اصالحات نج��ات داد، تنها راه آن 
بازتوليد مدل جديد نظم اعتباري در پارادايمي جديد 
اس��ت و راهي جز انقالب اعتباري براي بازس��ازي آن 
نمانده اس��ت. جالب اس��ت بدانيم ك��ه اقتصاددانان 
طرفدار اقتصاد بازار آزاد در س��ال هاي اخير از رش��د 
نقدينگ��ي از س��مت بانك هاي خصوصي به ش��دت 
حمايت كرده بودند و آن را با عبارت جعلي »نقدينگي 
س��الم« توصيف مي كنند. »همواره يكي از مهم ترين 
پيشنهادها و توصيه ها به نظام حاكميتي در كشور از 
سوي اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، »خصوصي سازي« 
بوده اس��ت. در اواخر دهه 1۳۷0 و اوايل دهه 1۳۸0، 
اي��ن جريان يكي از معضالت كش��ور را »دولتي بودن 
بانكداري« عنوان مي كرد و با حاكم كردن يك فضاي 
تبليغاتي و حدي كردن دوگانه دولتي-خصوصي، رونق 
بانكداري خصوصي را از الزام��ات فوري اقتصاد ايران 
معرفي مي كرد. اكنون ديگر براي همه، حتي مدافعان 
آن رويكرد، روش��ن ش��ده كه حاكمي��ت انگيزه هاي 
خصوصي )س��ودجويي( به ويژه در شرايط ضعف نظام 
حكمراني اقتصادي، مي تواند موجب بروز »تعادل هاي 
نامطلوب« يا همان »شكست بازار« شود. مصداق اين 
واقعيت را در بانكداري كش��ور مالحظه مي كنيم كه 
انگيزه هاي نفع شخصي مشوق جرياني است كه زيان 
جامع��ه را به دنبال دارد. احتماالً در اوان ذوق زدگي از 
رونق و آغاز به كار بانكداري خصوصي در كش��ور، اين 
موضوع درك نشد كه اين عرصه قرار است به مصداقي 

جديد از شكست بازار بدل شود.«

 نظام مالي دوره طاليي سرمايه داري
 the Golden Age( دوره طاليي س��رمايه داري
of Capitalism( را دوره يي خوانده اند كه طي س��ه 
دهه )1945-19۷5( ش��كوفايي پرش��تاب صنعتي-
اقتصادي با برابري، رفاه عمومي، و رشد دستمزدهاي 
واقعي همراه مي ش��ود؛ اش��تغال كامل است، رضايت 
عمومي از روند اقتصادي-اجتماعي در باالترين سطح 
خود قرار دارد و در نتيجه نابرابري هاي ناش��ي از نظم 
مبتني بر سرمايه داري از طرف عامه پذيرفتني است. 
موازنه قدرت با محوريت دولت به نفع س��رمايه داران 
صنعتي و عامه )دستمزدبگيران( و به ضرر سرمايه داراِن 

بهره گير مالي )rentier class( تثبيت مي شود. 
 )Geoffrey Ingham 2004( جفري اينگه��ام
جامعه شناس اقتصادي دانشگاه كمبريج در فصل هشتم 

 )the Nature of Money( كت��اب ماهي��ت پ��ول
زمينه ش��كل گيري اين چيدمان اقتص��ادي را اينگونه 
شرح مي دهد: »دوره مابين دو جنگ جهاني، نخستين 
شكست سيستمي نظام سرمايه داري بود، و دل كندن از 
ليبراليزم اقتصادي را تسريع كرد. نگاه به بازارهاي مالي 
و پولي به نحوي بود ك��ه آنها را ذاتا نيروهايي ثبات زدا 
تلقي ك��رده، و به بازار آزاد بدگماني وجود داش��ت. در 
سال 19۳1 فروپاشي نهايي سيستم استاندارد طال كه 
گرچه بازگردانده شده بود ولي ديگر فاقد كارايي بود، فرا 
رسيد كه اين اتفاق به فهمي مترقي تر از عملكرد نظام 

پولي-اعتباري وجاهت بخشيد.«
پيامدهاي جن��گ جهاني اول مي توانس��ت راه را 
براي اين مس��ير هموار كرده باش��د، اما اصالحگران 
مدافع »پول ارزان« تنها زماني توانستند بر ايده »پول 
باثبات« فائق آيند كه روند عادي سيستم پولي توسط 
جنگ جهاني از كار افت��اد. بازارهاي پولي بين المللي 
در اين ش��رايط نمي توانس��ت كار كند؛ در مقابِل نياز 
به تامين مالي بزرگ مقياِس همراه با كس��ري ]خلق 
اعتبار[ قواعد و باورهاي پولي و مالي مستقر رها شد. 
در اثر اين دگرديس��ي، بازده��ي اواراق بدهي دولت و 
دورنماي تورم به نحوي فزاينده به مالحظاتي بي ربط 
تبديل ش��د. تا س��ال 1945، مخالف خواني هاي پول 
باثبات با چينش جديد سوسيال دموكرات كه بر پايه 
اشتغال كامل، رفاه و پول مديريت شده بنا شده بود از 
صحنه حذف شد. در متن تقويت انتظارات طبقه كارگر 
]دستمزدبگير[ براي آرامش و شكوفايي، امكان سقوط 
اقتصادي و تهديد مستمر تماميت خواهي كمونيستي، 

دولت رفاه كينزي پا به عرصه ظهور گذاشت. 
چنانك��ه كينز به خوبي ديد، تعهد سياس��ي براي 
اشتغال كامل نمي توانس��ت به درستي طراحي شود، 
چه برس��د به اينكه بخواهد اجرا شود، مگر اينكه يك 
دولت-ملت مس��لط و مقتدر بتواند كنترل افسار نرخ 
بهره داخلي خود را در دس��ت بگي��رد. نرخ بهره الزم 
ب��راي تحريك س��رمايه گذاري براي اش��تغال كامل، 

ضرورتا بايد از مسير سياسي تعيين شود. 
تامل و كاوش در چگونگ��ي نظم اقتصادي دوران 
طاليي و چرايي چرخش آن به س��مت نئولبيراليسم 
در اواس��ط دهه هفتاد يكي از مهم ترين و جذاب ترين 
موضوعات ب��راي فهم اقتصاد در كالب��د زمان، تاريخ 
و اجتماع اس��ت. در كنار ديگ��ر عوامل، علت مهم در 
ظهور نئوليبراليس��م را بازآرايي شبكه بهره گيرمالي با 
 the revenge of( »عنوان »انتقام بهره گيران مالي
rentier( ديده اند. آنها توانستند موازنه قدرت قديم را 
برهم زده و نظم اقتصادي را با تسلط بر شكبه مالي-
بانكي تحت عنوان فريبنده استقالل بانك مركزي به 
سمتي ببرند كه شكوفايي اقتصادي راهي جز افزايش 
بدهي خصوصي نداش��ته باش��د. تحوالت بعد از دهه 

هفتاد تاكن��ون به چندين بحران مالي كه آخرين آن 
بحران مالي بزرگ بود، ختم ش��ده است. نابرابري در 
غرب عميقاً گسترده شد و فضاي سياسي-اجتماعي 
غ��رب، آنچنان ك��ه اكنون در امري��كا و اروپا به عيان 
قابل مش��اهده است، ناآرام، پيش بيني ناپذير و آبستن 
تحوالت غيرمنتظره است. بحران مالي بخشي از مساله 
حباب اعتباري-بدهي را تخليه كرد، اقتصادهاي غربي 
مجدداً با سياست تسهيل مقداري بانك هاي مركزي 
بر همان مدار دميدن بيش��تر در حباب اعتباري قرار 
گرفته اند و انديش��مندان متعددي در حال هش��دار 
نسبت به روند نامعلوم اقتصاد سياسي در غرب هستند. 
در يكي از چالش برانگيزترين روايت ها، ولف گانگ 
استريك )Wolfgang Streeck 2016( اقتصاددان 
آلماني و رييس پيش��ين موسس��ه ماك��س پالنك در 
مطالعات اجتماعي، آينده غرب را در آستانه فروپاشي 
غير قابل مديريت مي بيند. س��اده ش��ده استدالل او با 
همان تحليل اينگهام از موازنه قدرت و پيامدهاي ارتقاء 
طبقه بهره گير مالي در اقتصاد هم راستاس��ت. س��طح 
بدهي خصوصي و عمومي به باالترين و بي سابقه ترين 
نسبت هاي تاريخي خود رسيده اند؛ اما مشكل اصلي از 
منظر اس��تريك در اينجا اس��ت كه ديگر سرمايه داري 
 sovereign( قلم��رو دولت-مل��ت  موجوديت��ي در 
nation-state( نيس��ت كه بشود آن را از طريق يك 
بازانتظام سياس��ي مانند دولت رفاه كينزي نجات داد. 
دولتي جهان روا براي س��رمايه داري جهاني ش��ده كه 
موتور انباش��ت بدهي و اعتبار آن به سرعت مستقل از 

اقتصاد واقعي در حركت است وجود ندارد. 

 سرمايه داري مالي در ايران
اما تامل اقتصاد-سياس��ي فوق چ��ه داللتي براي 

ايران امروز دارد: 
1- نظام اعتباري ايران طي 5 سال گذشته بيش از 
900 تريليون تومان )900 هزار ميليارد تومان( قدرت 
خريد جديد خلق كرده است؛ اگر از اقتصادداناِن درگير 
در اج��را چه در بانك مركزي چ��ه در دولت و چه در 

گروه ها و جرايدي كه هنرشان روخواني از تجويزهاي 
نئوكالسيكي اس��ت، پرسيده شود اين عدد عظيم در 
اقتصاد به كدام مصرف رس��يده است، جوابي درخور 
نخواهد آمد. ظاهر اين اس��ت كه 900 تريليون تومان 
جديد به صورت هاي مالي بانك ها اضافه شده و معنايي 
ندارد جز وام دهي و سرمايه گذاري جديد؛ گزارش هاي 
بانك مركزي هم همين را مي گويد. اما روش��ن است 
ك��ه اگر نه 900 تريليون بلكه حتي نيمي از اين عدد 
هم صرف سرمايه گذاري جديد شده بود، اقتصاد ايران 
مي بايس��ت يكي از ش��كوفاترين و داغ ترين دوره هاي 
خود را پشت سر مي گذاشت. 2- مشابه همان تحليل 
اقتصادي-سياس��ي مرب��وط به ظهور و اف��ول دوران 
طاليي س��رمايه داري، مش��كل مركزي اقتصاد ايران 
نيز دست برتر ش��بكه بهره گير مالي دراقتصاد است. 
عم��ده خلق اين 900 تريلي��ون تومان پول جديد در 
اقتصاد، پاداش��ي به اين شبكه است. از چه منشايي؟ 
از س��ويي قدرت خلق پول و اعتب��ار و از طرف ديگر 
قدرت تسلط بر شبكه بانكي، مالي و بانك مركزي در 
ايران در اجراي سياست هايي كه عماًل به وضع موجود 

ختم شده است. 
۳- نگاه جريان متع��ارف به اقتصاد و پول و بانك 
بر پايه يي بنا ش��ده است كه عماًل در آن پول و بانك 
وج��ود ندارد. اين نگاه نمي توان��د زمينه هاي اقتصاد-

سياسي تحوالت مربوط به حوزه پول و اعتبار را ببيند 
و تهديده��ا و فرصت هاي آن را براي رش��د اقتصادي 
و برابري ترس��يم كند. در يك نمونه بارز، اين اقتصاد 
نمي تواند نش��ان دهد كه نيروي اصلي پشت سر رشد 
عظيم نقدينگي و خلق پول، پرداخت بهره بوده است؛ 
اين اجب��ار براي پرداخت بهره ناش��ي از برتري ضلع 
بهره گيران مالي در موازنه قدرت اقتصاد ايران اس��ت. 
اين نگاه از ديدِن اين واقعيت عاجز است كه پرداخت 
به��ره عمال رابطه جانش��يني دارد ب��ا پرداخت براي 
سرمايه گذاري. اگر پول جديد براي پرداخت بهره خلق 
شد، ديگر امكان بهره برداري از آن براي سرمايه گذاري 

از بين مي رود. 

4- اي��ن ن��گاه نمي توان��د بپذيرد ك��ه اگر بخش 
اصلي اين 900 تريليون تومان جديد س��رمايه گذاري 
ش��ده بود، حامل دو پيامد بود: يك، رشد قابل توجه 
اقتصادي-صنعتي همراه با تقويت توليدكنندگان )يا 
سرمايه داران صنعتي در مقابل سرمايه داران بهره گير(؛ 
دوم، تبديل بخش اصلي اين عدد به دستمزد جديد به 
همراه افزايش اشتغال. نتيجه اين بود كه رضايت مندي 
عمومي به مراتب باالتر و از انباش��ت خش��م ناشي از 
نابرابري، فقر، و بيكاري كه امروز آثار آن هويدا ش��ده، 

جلوگيري مي شد. 
5- تحليل اقتصاد سياس��ي فوق تاييد مي كند كه 
بدون فروپاش��ي ساختار مستقر پولي )به علت جنگ 
جهان��ي دوم( امكان ب��روز و اس��تقرار پارادايم جديد 
اعتباري-پولي فراهم نمي ش��د. امروز اما نظام بانكي و 
بانك مركزي ما نه از منش��أ يك جنگ، بلكه از عمق 
بهره گيري طبقه بهره گيران مالي تبديل به ويرانه يي 
ش��ده كه نمي توان آن را با اصالحات نجات داد، تنها 
راه آن بازتوليد مدل جديد نظم اعتباري در پارادايمي 
جديد اس��ت. شكاف دارايي- بدهي بانك ها به چيزي 
بيشتر از 600 هزار ميليارد تومان رسيده است، راهي 

جز انقالب اعتباري براي بازسازي آن نمانده است. 
6- ببرهاي آس��يايي خيلي زودتر و بهتر فهميدند 
كه چگون��ه بايد از دوران طاليي س��رمايه داري غرب 
بياموزند؛ البته منش��أ اصلي براي درك درس��ت آنها 
فضاي مناس��ب اقتصادي سياس��ي آنها بود. ش��ايد 
بحران ه��اي ايران امروز هم بس��تر مس��تعد اقتصاد 
سياسي را فراهم كرده باشد كه تنها راه نجات، مستقر 
كردن س��ريع يك نظ��ام هدايت اعتبار، ارتقا س��ريع 
سرمايه گذاري، و تقويت آحاد در متن سرمايه گذاري از 

طريق دستمزدهاي جديد است. 
۷- اين مهم ميس��ر نمي ش��ود جز ب��ا يك تغيير 
پارادايم��ي در رويك��رد اقتص��ادي، اقتصادداناني كه 
ام��روز دس��تي در اج��را دارند به خص��وص در حوزه 
پولي-بانكي به لحاظ نظري براي اين تغيير پارادايمي 
تجهي��ز نش��ده اند. مس��تقل از مناف��ِع هم پيوندي با 
ضلع بهره گيران مالي، باورهاي آنها آن چنان رس��وخ 
كرده اس��ت كه قدرت تبيين واقعيت را ندارند؛ هنوز 
واقعيت ها را ب��ه پيش فرض هاي خود احاله مي دهند. 
دولت تدبير و اميد يا به پايان تلخي دچار مي ش��ود يا 
اينكه راهي براي تجديد رويكرد سياستي خود درحوزه 
پ��ول و بانك و نجات بانك مركزي و ش��بكه بانكي از 
قدرت اجرايي، ش��بكه اي، و گفتاري بهره گيران مالي 

)rentier class( پيدا مي كند. 

 خصوصي سازي بانك ها عامل باال رفتن بهره
همواره يكي از مهم ترين پيشنهادها و توصيه ها به 
نظام حاكميتي در كشور از سوي اقتصاددانان طرفدار 
بازار آزاد، »خصوصي س��ازي« بوده اس��ت. آن طور كه 
نگارن��ده به خاطر دارد در اواخر ده��ه 1۳۷0 و اوايل 
ده��ه 1۳۸0، اين جريان يكي از معضالت كش��ور را 
»دولتي بودن بانكداري« عنوان مي كرد و با حاكم كردن 
ي��ك فضاي تبليغاتي و حدي ك��ردن دوگانه دولتي-
خصوصي، رونق بانكداري خصوصي را از الزامات فوري 
اقتص��اد ايران معرفي مي كرد. اكنون ديگر براي همه، 
حتي مدافعان آن رويكرد، روش��ن شده كه حاكميت 
انگيزه هاي خصوصي )س��ودجويي( به ويژه در شرايط 
ضعف نظام حكمراني اقتصادي، مي تواند موجب بروز 
»تعادل هاي نامطلوب« يا همان »شكست بازار« شود. 
مص��داق اين واقعيت را در بانكداري كش��ور مالحظه 
مي كنيم كه انگيزه هاي نفع ش��خصي مشوق جرياني 
است كه زيان جامعه را به دنبال دارد. احتماالً در اوان 
ذوق زدگي از رون��ق و آغاز به كار بانكداري خصوصي 
در كش��ور، اين موضوع درك نشد كه اين عرصه قرار 
است به مصداقي جديد از شكست بازار بدل شود. نكته 
ديگ��ر آنكه اذعان به عدم كاه��ش خودبه خودي نرخ 
س��ود بانكي در عين كاهش تورم حكايت از آن دارد 
كه تحليل پيشين متعارف اقتصادي در خصوص علت 
باالبودن نرخ سود )اسمي( بانكي در ايران كه با غفلت 
از رواب��ط قدرت، آن را به »باالبودن تورم« منتس��ب 
مي ك��رد و كاهش تورم را مقدمه كاهش خودكار نرخ 
سود بانكي مي دانست، تا چه اندازه نادرست بوده است. 

 انتشار اوراق
بهتر از چاپ پول است

ي��ك اقتصاددان مي گوي��د، انتش��ار اوراق ابزاري 
اس��ت كه دولت براي تامين مالي پروژه هاي عمراني 
در بودج��ه 1۳9۷پيش بيني ك��رده و به نظر من در 
شرايط كنوني اين ابزار بهتر از شيوه هايي مانند چاپ 

پول است. 
كميل طيبي در گفت وگو با ايس��نا درباره مسائل 
مربوط به انتشار اوراق و اين انتقاد كه دولت در بودجه 
1۳9۷ نباي��د براي خود تعهدات جديد ايجاد مي كرد، 
گفت: انتش��ار اوراق به عنوان ابزاري براي تامين مالي 
مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد و در بودجه 1۳9۷ نيز 
برخي هزينه ها كه درب��اره پروژه هاي عمراني مد نظر 
قرار گرفته ش��ده از طريق انتش��ار اوراق تامين مالي 

خواهد شد. 
وي اف��زود: دولت براي اينك��ه بتواند از اين ابزار به 
خوبي اس��تفاده كند بايد اعتم��اد ايجاد كند تا برنامه 
انتشار اوراق و تامين مالي با موفقيت انجام شود. ضمن 
اينكه بايد هم راستا با سياست گذاري هاي اقتصادي هم 
باش��د يعني دولت هم راستا با تامين مالي كه مد نظر 

قرار داده به موضوع انبساط هم توجه كند. 
اين اقتصاددان در پاس��خ به اي��ن انتقاد كه گفته 
مي ش��ود دولت براي خود بدهي و تعهد ايجاد كرده، 
گف��ت: به نظ��ر من اكن��ون دول��ت به تامي��ن مالي 
پروژه ه��اي عمراني ني��از دارد و بهترين ابزاري كه در 
اختيار دارد همين انتش��ار اوراق اس��ت وگرنه چه راه 
ديگري پيش پاي دولت قرار دارد كه هزينه هايي را به 
مردم تحميل نكند. راه ديگر انتش��ار پول است كه راه 

پرهزينه و تورم زاست. 
وي تاكيد كرد: البت��ه ضمن اينكه تاكيد مي كنم، 
استفاده از اوراق در ش��رايط كنوني براي تامين مالي 
گزينه خوبي اس��ت ولي اي��ن موضوع هم بايد در نظر 
داش��ت كه نحوه مديريت دولت بسيار مهم است. اگر 
نگاهي به وضعيت انتش��ار اوراق در گذشته بيندازيم، 
مي بينيم كه دولت در برخي موارد موفق بوده و برخي 
م��وارد خير. اكنون بايد در نقاط قوت گذش��ته تاكيد 

كرده و اشتباهات را تكرار نكند. 
عض��و هيات علمي گروه اقتصاد دانش��گاه اصفهان 
اضاف��ه كرد: به طور كل��ي معتقدم با توجه به رش��د 
اقتصادي كه در دو س��ال گذش��ته تجرب��ه كرده ايم و 
اكنون درحال فاصله گرفتن از آس��تانه ركود هستيم، 
انتش��ار اوراق سياس��ت گذاري مناس��بي است ولي با 
اين حال دولت بايد برايش ش��خص تعيين كند و در 
مح��ل مصرف آن نيز دقت به خرج دهد چراكه به هر 
حال اوراق تعهدي اس��ت ك��ه دولت در آينده بايد آن 
را بپردازد و بهتر اس��ت، صرف اموري شود كه اكنون 

به آن نيازمنديم. 
اي��ن اقتص��اددان با بي��ان اينكه در انتش��ار اوراق 
ظرفيتي وجود دارد كه بخش خصوصي نيز مي تواند از 
آن اس��تفاده كند، گفت: انتشار اوراق در اقتصاد ايران 
مي تواند مورد استفاده بخش خصوصي هم قرار گيرد 
ب��ه نحوي كه ب��ا ضمانت مقام پول��ي و بانك مركزي 
بتوانند بس��ته به ميزان س��رمايه گذاري خود اقدام به 
استفاده از اين ابزار براي تامين مالي كنند. به هر حال 
ايجاد بازار بدهي ريسكي دارد كه دولت آن را پذيرفته 
و بخش خصوصي نيز آن را خواهد پذيرفت و نمي توان 
گفت كه ريسك انتشار اوراق از ساير شيوه هاي تامين 

مالي بيشتر است. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بايد برآوردهاي الزم صورت 
بگيرد تا سقف مناسب براي انتشار اوراق تعيين شود، 
گفت: متناس��ب با ويژگي ها و شرايط اقتصاد كشور و 
همچنين رشد اقتصادي بايد براي انتشار اوراق، سقف 
مناسب تعيين شده و متناسب با افزايش ظرفيت هاي 

اقتصادي انتشار اوراق هم رشد پيدا كند. 
عض��و هيات علمي گروه اقتصاد دانش��گاه اصفهان 
ادام��ه داد: به هر ص��ورت همانطور ك��ه گفتم اوراق، 
ابزاري است كه دولت به كار گرفته و در بودجه 1۳9۷ 
نيز مي بينيم كه ملزومات آن در نظر گرفته شده است 
ت��ا دولت بتوان��د از ظرفيت ه��اي نيمه كاره يي كه در 
اقتصاد وجود دارد به وسيله فروش اوراق استفاده كند. 
با اين حال انتظار مديريت صحيح و بهينه وجود دارد 
و اينكه دولت در موارد كارشناسي شده، منابع حاصل 

از فروش اوراق را به كار ببندد. 

دستور وزير اقتصاد درباره 
ارتقاي سالمت نظام اداري

وزي��ر اقتص��اد از بانك ها، بيمه ها، س��ازمان هاي 
زيرمجموع��ه و مديران كل امور اقتصادي اس��تان ها 
درباره ارتقاي سالمت نظام اداري و صيانت از حقوق 

مردم گزارش خواست. 
به گزارش»تعادل« »مسعود كرباسيان« وزير امور 
اقتصادي و دارايي در دس��توري از معاونان، مديران 
عامل بانك ها، بيمه ها، س��ازمان هاي تابعه و مديران 
كل ام��ور اقتص��ادي و دارايي اس��تان ها خواس��ت، 
گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه ها و اقدامات خود 
درخصوص اجراي دقيق بخش��نامه تامين و ارتقاي 
سالمت نظام اداري و صيانت از حقوق عمومي جامعه 

را به صورت فصلي)هر۳ماه( اعالم كنند. 
محتواي دس��تور ابالغي بدين شرح است: نظارت 
بر حسن اجراي مجموعه قوانين و مقررات موضوعه 
مربوط به تامين سالمت اداري علي الخصوص قانون 
ارتقاء س��المت نظام اداري و مقابله با فس��اد و مفاد 
م��واد 91و 92 قان��ون مديري��ت خدمات كش��وري 
براي افزايش كارآمدي، ش��فافيت در ارائه اطالعات 
و پاس��خگويي س��ريع، قانونم��داري، رضايتمن��دي 
حداكث��ري و احقاق حقوق خدمت گيرندگان، بهبود 
فرهنگ س��ازماني، تقوي��ت ارزش ه��ا و آموزه هاي 
ديني و اخالقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان، 
پيش��گيري و مبارزه با فساد اداري در عداد وظايف و 
تكاليف مصرح كليه معاونت ها، روس��اي سازمان ها و 

مديران ادارات تابعه اين وزارت است. 
بنابراين ضرورت دارد معاونان، روساي سازمان ها 
و مديران كل و مسووالن هر يك از ادارات ذي ربط در 
مجموعه وزارت متبوع ضمن اعمال نظارت و كنترل 
مس��تمر بر اجراي دقيق موارد اعالم��ي، برنامه هاي 
م��دون و راهب��ردي در حوزه مديريتي خ��ود را در 
زمينه افزايش ارتقاي س��المت نظام اداري، مقابله با 
فس��اد را در رئوس برنامه ه��اي مديريتي قرار داده و 
نتيجه اقدامات موثر در چارچوب مطالب عنوان شده 
و اولويت ها و مصاديق مذكور در ابالغيه اشعاري را به 
صورت مجزا و مشخص به همراه برنامه هاي راهبردي 
و عملياتي براي ارائه و طرح و بررس��ي در جلس��ات 
كميته س��المت اداري و صيانت از حقوق مردم اين 

وزارت گزارش نمايند. 

اخبار

همواره يكي از مهم ترين پيشنهادها و توصيه ها به نظام حاكميتي در كشور از 
سوي اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، »خصوصي سازي« بوده است. آن طور كه 

نگارنده به خاطر دارد در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوايل دهه ۱۳۸۰، اين جريان يكي 
از معضالت كشور را »دولتي بودن بانكداري« عنوان مي كرد و با حاكم كردن 

يك فضاي تبليغاتي و حدي كردن دوگانه دولتي-خصوصي، رونق بانكداري 
خصوصي را از الزامات فوري اقتصاد ايران معرفي مي كرد. اكنون ديگر براي 

همه، حتي مدافعان آن رويكرد، روشن شده كه حاكميت انگيزه هاي خصوصي 
)سودجويي( به ويژه در شرايط ضعف نظام حكمراني اقتصادي، مي تواند موجب 

بروز »تعادل هاي نامطلوب« يا همان »شكست بازار« شود
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بورس و فرابورس10
اقدامات قضايي براي حمايت 

از سهامداران كنتورسازي
طب��ق  گف��ت:  ب��ورس  س��ازمان  حق��وق  مع��اون 
هماهنگي هاي انجام شده و به استناد مصوبه شوراي 
عالي ب��ورس، اطالع رس��اني پيرامون معامله س��هام 
خارج از ساعت شركت كنتورسازي طي هفته جاري 

انجام مي شود. 
ب��ه گ��زارش اقتصاد آنالي��ن، جعفر جمال��ي معاون 
حقوقي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در  خصوص 
آخرين تصميم گيري پيرامون كنتورس��ازي گفت: با 
توجه ب��ه هماهنگي هاي به عمل آمده و به اس��تناد 
مصوبه شوراي عالي بورس، و اطالعيه نحوه ثبت نام 
براي متقاضيان معامله سهام خارج از ساعات مربوط 
به ش��ركت كنتور سازيايران و شرايط و نحوه اقدام در 
اي��ن خصوص، از طريق واحدهاي اجرايي ذي ربط به 
آگاهي س��هامداران محترم اين شركت خواهد رسيد. 
وي افزود: پيش بيني مي ش��ود اين ضوابط طي هفته 
جاري ابالغ ش��ود و بازار س��رمايه آمادگ��ي اجرايي 
كردن اين معامالت را دارد. اين مقام مسوول با تاكيد 
بر اينكه س��ازمان بورهيچ توصيه ي��ا اظهارنظري در 
خصوص اين معامالت ندارد، خاطرنش��ان كرد: صرفا 
با توجه به اصرار تعدادي از س��هامداران و درخواست 
مديري��ت جديد ش��ركت، س��ازمان ضم��ن موافقت 
با موض��وع، امكان انج��ام معام��الت را فراهم كرده 
اس��ت و از نظر اصولي تصميم س��هامداران ش��ركت 
كنتور س��ازي ايران در خصوص معامالت س��هام بايد 
پس از اطالع رس��اني و شفاف س��ازي مديريت جديد 
و اظهارنظر حس��ابرس جديد ش��ركت انجام ش��ود. 
جمال��ي تاكيد كرد: اقدام��ات حقوقي و قضايي براي 
حمايت از سهامداران و تعقيب متهمان با قوت ادامه 
خواه��د يافت. مطابق رويه ج��اري معامالت خارج از 
ساعات تنها در يك روز معامالتي برگزار مي شود، اما 
براي مراجعه س��هامداران و متقاضيان معامله مهلتي 
تعيين مي شود تا با مراجعه به شركت هاي كارگزاري 
و تكميل ف��رم مربوطه براي انج��ام معامله ثبت نام 
كنند. س��پس معامالت مربوط به تقاضاهاي خريد و 
فروش در يك روز خارج از س��اعت انجام مي شود كه 
در اين خصوص ش��رايط و نحوه اقدام اطالع رس��اني 

خواهد شد.

 نگاهي بر صورت هاي مالي 96 شكر شاهرود: 
قش��كر اطالعات و صورت هاي مالي سال مالي 96 را 
حسابرسي ش��ده و با س��رمايه معادل 200 ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. براين اس��اس، ش��ركت با انتشار 
عملكرد يكس��اله خود اعالم كرد در دوره ياد ش��ده 
س��ود خالص برابر يك ميلي��ارد و 344 ميليون ريال 
كسب كرد و مبلغ 7 ريال سود به ازاي هر سهم كنار 
گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
روند مثبتي داشته اس��ت. گفتني است »قشكر« در 
سال مالي قبل مبلغ 313 ريال زيان به ازاي هر سهم 
كنار گذاش��ته بود. افزون براين، از سود خالص دوره 
نيز زيان انباش��ته ابتداي س��ال كسر شد و در نهايت 
مبل��غ 77 ميليارد و 78 ميليون ريال زيان انباش��ته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
اختص��اص 235 ريال س��ود به ازاي هر س��هم قند 
نيش��ابور: شركت قند نيشابور اطالعات و صورت هاي 
مالي س��ال مالي 96 را حسابرس��ي شده و با سرمايه 
معادل 200 ميليارد ريال منتش��ر ك��رد. همچنين، 
ش��ركت قند نيشابور با انتش��ار عملكرد يكساله خود 
اعالم كرد در دوره ياد ش��ده س��ود خالص برابر 47 
ميليارد و 48 ميليون ريال كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 235 ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي معادل دو 
هزار و 36 درصد افزايش داش��ته است. گفتني است 
»قنيشا« در س��ال مالي قبل مبلغ 11 ريال زيان به 
ازاي هر سهم كنار گذاشته بود. براساس اين گزارش، 
به س��ود خالص دوره نيز سود انباش��ته ابتداي سال 
اف��زوده ش��د و در نهايت مبلغ 45 ميلي��ارد و 922 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت ه�اي مالي 9 ماهه »س�مگا«: 
ش��ركت گ��روه س��رمايه گذاري مي��راث فرهنگي و 
گردش��گري اي��ران اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 
مياندوره ي��ي 9 ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 96 
را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل سه هزار 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، ش��ركت گروه 
س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران با 
انتش��ار عملكرد 9 ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد 
شده س��ود خالص برابر 207 ميليارد و 195ميليون 
ريال كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 69 ريال سود 
به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل روند مثبتي داشت. گفتني 
اس��ت »سمگا« در 9 ماهه س��ال مالي قبل مبلغ 26 
ريال زيان به ازاي هر س��هم كنار گذاشته بود. افزون 
بر اين، به س��ود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي 
سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 902 ميليارد و 691 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 شفاف س�ازي »دتوليد« درباره نوسان قيمت 
س�هام: ش��ركت داروس��ازي توليد دارو اعالم كرده 
اس��ت از تاريخ گزارشگري قبلي )صورت هاي مالي و 
گزارش تفس��يري مديريت( تا مقط��ع فعلي تغيير با 
اهميتي در وضعيت مالي يا عملكرد شركت رخ نداده 
است. بر اين اساس، شركت داروسازي توليد دارو در 
نامه يي خطاب به س��ازمان بورس در خصوص نوسان 
قيمت س��هام شفاف س��ازي كرد. اين در حالي است 
كه، »دتوليد« اعالم كرده اس��ت از تاريخ گزارشگري 
قبلي )صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت( 
ت��ا مقطع فعل��ي تغيير با اهميت��ي در وضعيت مالي 
يا عملكرد ش��ركت رخ نداده اس��ت. بنابراين به نظر 
مي رسد نوس��ان قيمت سهام ش��ركت طي روزهاي 
معامالت��ي اخير به علت كمبود ش��ديد نقدينگي در 
ش��ركت هاي داروسازي ناشي از عدم وصول به موقع 
مطالب��ات از ش��ركت هاي پخش در راس��تاي طرح 
تحول سالمت، اين ش��ركت را دچار توقف در توليد 
محص��والت و در نتيجه كاهش ف��روش و در نهايت 
س��ود شده اس��ت. اين ش��ركت اعالم كرده است در 
صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميت، مراتب مطابق 
مفاد ماده 13 دس��تورالعمل اجرايي افشاي اطالعات 

شركت هاي ثبت شده نزد سازمان افشا مي شود.

خبر

رويخطشركتها

رييس مركز آمار و اطالعات شركت بورس

حركت سپرده ها به سمت بازار سهام
بازار س��هام در رو زهاي اخير روند روبه رش��دي 
داشته است و اين روند ناشي از عوامل مختلفي بوده 
اس��ت. بر اين اس��اس، رييس مركز آمار و اطالعات 
ش��ركت بورس و اوراق بهادار تهران ب��ا بيان اينكه 
رشد ش��اخص ها در مدت اخير حبابي نيست عنوان 
كرد: كاهش س��ود س��پرده ها و افزايش جهشي نرخ 
دالر در رون��د افزايش��ي ش��اخص ها تاثيرگذار بوده 
اس��ت. به گزارش ميزان، كيوان شيخي در خصوص 
دليل تداوم رش��د ش��اخص ها طي چند وقت اخير 
عنوان كرد: ش��ركت هاي بورس��ي در مدت 9 ماهه 
اخير توانس��ته اند پيش بيني هاي خود را دردوره هاي 
مختلف تعديل دهند و رش��د ش��اخص ب��ه فعاليت 
عمليات��ي اين ش��ركت ها بازمي گ��ردد. وي گفت: با 
توجه ب��ه اينكه در بازار هاي جهاني فلزات اساس��ي 
و قيم��ت نفت كه يك��ي از فاكتور هاي تاثيرگذار در 
اقتصاد ملي اس��ت، روند صعودي داشته و با افزايش 
70 ت��ا 80 درصدي روبه رو بوده اين روند در قيمت 
برخي از كاال هاي داخلي نيز تاثيرگذار بوده؛ طبيعتا 
اين افزايش قيمت در شركت هاي بورسي تاثير گذار 

بوده است. 
اين كارشناس بازار سرمايه درباره تاثير نرخ دالر 
در روند شاخص ها نيز بيان كرد: در اين ميان، چون 
ش��ركت هاي بورس��ي تاثيرپذير از افزايش قيمت يا 
كاه��ش قيمت دالر هس��تند، در مدت اخير جهش 
قيم��ت دالر روي محصوالت��ي ك��ه وارد و ص��ادر 
مي ش��وند تاثير بسزايي داش��ته؛ به طوري كه قيمت 
دالر روي درآمد ش��ركت هاي بورس��ي كه صادرات 
و واردات را انج��ام مي دهن��د تاثيرگ��ذار ب��وده و 
مي توان گفت كه اين امر باعث سوددهي دو برابري 
ش��ركت هاي بورسي شده اس��ت و اين موضوع روي 

قيمت تمام شده در شركت ها تاثيرگذار است. 
وي تصريح كرد: افزايش سوددهي درشركت هاي 
بورس��ي باعث خوش بيني سهامداران در كنار ركود 
ديگر بازار هاي مالي مي ش��ود. مثال موسسات پولي 
واعتباري اغلب با مشكالت مالي روبه رو هستند و در 
پرداخت سود سپرده ها با مشكالتي روبه رو مي شوند. 
اين موضوع باعث شده است كه سرمايه گذاري بدون 
ريسك براي س��رمايه گذاران مفهوم خطرناكي باشد 
و س��رمايه گذاران راغب نيستند كه بدون ريسك در 

نهاد هاي مالي سرمايه گذاري كنند كه در اين ميان 
س��رمايه خود را وارد بازار سرمايه و بازار طال وسكه 

مي كنند. 
كي��وان ش��يخي اف��زود: از طرفي بازار س��رمايه 
ب��ا تنوع بااليي روبه رو اس��ت كه س��رمايه گذاران با 
توج��ه به عالقه خود به بازار هاي مالي مي توانند نوع 
س��رمايه گذاري خود را مشخص كنند. مجموعه اين 
ش��رايط باعث شده اس��ت كه نقدينگي در روز هاي 
اخير به بازار سرمايه س��وق داده شود واين موضوع 

فراگير شود. 
ب��ازار س��رمايه ابزار ه��اي مختلفي ب��راي جذب 
س��رمايه گذاران در اختيار دارد و اين درحالي است 
كه بانك ها تنها با سود ثابت سپرده ها مردم را جذب 
مي كنند يا بازار طال و سكه تنها فاكتور فروش سكه 

است كه مشتريان را به سوي بازار مي كشاند. 
وي عن��وان كرد: در بازار ارز ني��ز تنها خريد ارز 
اس��ت كه براي مش��تريان تنوع بااليي دارد كه اين 
خأل از طريق بازار سرمايه جبران شده است. در اين 
ميان برخي به صنعت نفت و س��رمايه گذاري دراين 
بخش عالقه دارن��د، برخي به حمل ونقل، برخي به 

خودرو و برخي وارد بازار قطعات جانبي مي شوند. 

 حبابي نداريم
ريي��س مرك��ز آمار و اطالعات ش��ركت بورس و 
اوراق به��ادار تهران با اش��اره به موض��وع حباب نيز 
تاكي��د كرد: رش��د حباب��ي در بازار س��رمايه اتفاق 
نيافت��اده و دلي��ل آن كام��ال منطقي اس��ت و اين 
افزايش قيمت ناش��ي از عملكرد شركت هايي است 

كه تاثيرپذير از قيمت هاي جهاني هستند همچنين 
ب��ا توجه ب��ه اينكه بيش از 50 درصد ش��ركت هاي 
بورسي تاثيرپذير از بازار جهاني هستند شاهد رشد 
جهش��ي و ركوردزني ش��اخص ها بوده ايم. از طرفي، 
چون ش��ركت هاي موازي مالي ب��ورس حرفي براي 
گفتن ندارند و با افت و خيز شديدي روبه رو هستند 
از اين رو بازارسرمايه همچنان جلب توجه مي كند. 

وي خاطرنش��ان ك��رد: رش��د در بازار هاي مالي 
ممكن اس��ت ب��ا اثر تورمي همراه ش��ود، اما رش��د 
شاخص بورس دركنار كمك به توليد و اشتغال هيچ 
اثر تورمي نخواهد داش��ت بطور مثال رش��د دالر در 
بازار آزاد باعث كاهش ارزش پول ملي مي ش��ود، اما 
رش��د ش��اخص بورس بطور 100 در ص��د به توليد 

كمك خواهد كرد. 

 تغيير مسير نقدينگي
شيخي در خصوص تاثير كاهش سود بانكي درروند 
معامالت بازار س��رمايه نيز گفت: كاهش سود بانكي 
يكي از مهم ترين عواملي بود كه باعث ش��د نقدينگي 
به سمت بازار سرمايه كشيده شود و از طرفي ريسك 
عدم وصول س��پرده هاي مردم در بانك ها زياد ش��ده 
بود، به همين دليل بيش��ترين سرمايه دربازار بورس 
متمركز شد. دراين ميان از طريق كاهش سود بانكي 
بسياري از ش��ركت ها توانستند بهاي تمام شده خود 
را كاهش دهند و كاهش در بهاي تمام شده توليدات 
كاهش بهاي كلي توليد را بعث مي شود و در افزايش 
س��ودآوري ش��ركت ها تاثيرگذار بوده است بطوريكه 
باع��ث خوش بيني س��رمايه گذاران مي ش��ود كه اين 
امر باعث جذب نقدينگي دربازار س��رمايه مي ش��ود، 
اما ش��رايط داخلي فعال مهيا نيس��ت. بطوري كه در 
حال حاضر دريك ركود نس��بي قرار داريم كه ناشي 
از اين امر است كه افرادي كه پول درشت در بانك ها 
س��پرده گذاري كردند هنوز طبق قرارداد در بانك ها 
متمركز ش��ده و اگ��ر اين پول ها نيز به س��مت بازار 
سرمايه كشيده شود شاهد رشد قابل توجه شاخص ها 

خواهيم بود. 
اين كارشناس بازار سهام درباره اينكه آيا پول هاي 
درشت بانك ها شانسي براي رسيدن به بازار سرمايه 
دارند يا خير نيز بيان كرد: قطعاً با تمام شدن قرارداد 
س��پرده ها نقدينگي وارد بازار سرمايه مي شود، چون 
در شرايط فعلي اقتصاد بازار هاي مالي موازي با افت و 
خيز و ريس��ك بااليي همراه است؛ مردم بازار سرمايه 
را در اولوي��ت خود قرار خواهند داد. ش��يخي عنوان 
كرد: متاسفانه نقدينگي در بازار بطور افسار گسيخته 
در حال افزايش اس��ت و اين افزايش ناشي از افزايش 
بدهي و تس��ويه آن ايجاد مي شود كه بايد جلوي آن 
گرفته ش��ود و درصورتي كه ناش��ي از توليد و ايجاد 
زيربنا هاي اقتصادي باشد اين افزايش نقدينگي مهار 
ش��ده خواهد بود و به نفع كش��ور اس��ت. وي افزود: 
افزايش نقدينگي كه مهار ش��ده نباش��د باعث ايجاد 
تورمي خواهد ش��د كه دولت مدتي است آن را مهار 
كرده است و كاهش نرخ سود سپرده ها در اين زمينه 
راهگش��ا خواهد بود و با هدايت نقدينگي به س��مت 

توليد، تورم كنترل مي شود. 

پيرو ابالغيه بانك مركزي به شماره 322441.96 
درخص��وص واگ��ذاري س��هام ش��ركت هاي تامين 
س��رمايه، صندوق هاي س��رمايه گذاري و شركت هاي 
س��رمايه گذاري تحت تمل��ك بانك ها و موسس��ات 
اعتباري و ش��ركت هاي تابعه، سنا داليل اين موضوع 
را بررس��ي كرد. عليرضا پاكدي��ن، تحليلگر بازارهاي 
مال��ي در گفت وگو با س��نا، در اي��ن خصوص گفت: 
محيط قانوني ورود بانك ها به حوزه سرمايه گذاري و 
بن��گاه داري، طبق بند 3 ماده 34 قانون پولي و بانكي 
كشور مصوب سال 1351 تعيين شده است. به استناد 

بند مزبور، خريد س��هام و مشاركت در سرمايه يك يا 
چند شركت يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به 
حساب خود، به ميزاني كمتر از آنچه بانك مركزي به 
موجب دستورها يا ايين نامه هاي خاص تعيين خواهد 
كرد براي بانك ها مجاز اعالم ش��ده است. وي با اشاره 
ب��ه انگيزه بانك ها به بن��گاه داري گفت: بانك ها براي 
حمايت از بازار سرمايه و ترويج فرهنگ سرمايه گذاري 
شركت هاي سرمايه گذاري تاس��يس كردند. از ديگر 
داليل حضور بانك ها در فعاليت بنگاه داري به عملكرد 
دول��ت برمي گردد. دولت هاي مختل��ف براي كاهش 

بدهي به بانك ها، س��هام ش��ركت هاي اقتصادي را به 
عنوان رد ديون به بانك ها منتقل مي كردند. پاكدين 
اف��زود: ركود اقتص��ادي به عن��وان مهم ترين چرخه 
اقتصادي، بانك ها را مجبور به تملك شركت ها در ازاي 
مطالبات معوق در تس��هيالت پرداختي كرد. با توجه 
به اينكه در كشور ساختار رتبه بندي با روش شناسي 
بين المللي وج��ود ندارد، بانك ها ب��راي جلوگيري از 
افزايش حجم معوقات تس��هيالت، به سرمايه گذاري 
مس��تقيم سوق داده ش��دند. به گفته اين كارشناس 
بازاره��اي مالي، مجموعه داليل فوق س��بب كاهش 
نقدشوندگي دارايي ها، خروج از رسالت اصلي بانك ها 
در طول تاريخ شده و ريسك سرايت مالي را در جامعه 
نظام پولي كش��ور افزايش داده است. بانك ها مجازند 

صرفاً تا 40 درصد از س��رمايه اولي��ه را در بنگاه داري 
متمركز كنند. بر اساس آمار بانك مركزي اكنون اين 
رق��م حدود 51 درصد اس��ت. از ط��رف ديگر، بخش 
بزرگي از منابع بانك ها توس��ط قانونگذار نقد شونده 
نيست. به عبارت ديگر حدود 13 درصد از سپرده هاي 
بانك به عنوان سپرده قانوني در نزد بانك مركزي قرار 
دارد.  اين كارش��ناس بازارهاي مال��ي ادامه داد: اين 
مساله از س��رعت عمليات بانك ها مي كاهد و همواره 
تغييرات نرخ س��ود بر آن موثر خواه��د بود. بنابراين 
عملكرد بانك ها در فضاي رقابتي و واقعي اقتصاد قابل 
سنجش نبوده و نحوه كارايي بانك ها همواره با پوشش 
تورم پاس��خ داده مي ش��ود. از مهم ترين مزاياي سوق 
دادن بانك ها به رسالت اصلي شان در اختيار قراردادن 

منابع بيشتر به بخش توليد و واقعي اقتصاد خواهد بود. 
پاكدين با اشاره به اينكه قانون گذار در مسير كمك به 
اقتصاد كش��ور و نظم بخشيدن به نظام پولي اقدام به 
تصويب مقررات متعدد در اين حوزه كرد، گفت: ماده 
16 قانون رفع موانع توليد يكي از عوامل سوق دهنده 
خروج بانك ها از بنگاه داري اس��ت. بند 1 ماده مذكور 
بانك ها و موسس��ات اعتباري را مكلف مي كند تا سه 
سال، ساالنه حداقل سي و سه درصد اموال خود اعم 
از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و 
ش��ركت هاي تابعه درآمده و به تشخيص شوراي پول 
و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مازاد 
اس��ت، واگذار و معادل سود حاصل از فروش را براي 

افزايش سرمايه اختصاص دهد.

الزام خروج بانك ها از شركت هاي تامين سرمايه

س��خنگوي سازمان خصوصي س��ازي از پيش بيني 
درآمد 106 هزار ميليارد ريالي دولت از محل واگذاري 
سهام ش��ركت هاي دولتي در اليحه بودجه 1397 كل 
كش��ور خبر داد. جعفر س��بحاني س��خنگوي سازمان 
خصوصي س��ازي گفت: درآمد پيش بيني شده از محل 
فروش س��هام شركت هاي دولتي نسبت به سال جاري 
نه تنها افزايش نداشته بلكه به مراتب كمتر از سال 95 
است.  وي افزود: سال گذشته سازمان خصوصي سازي 
در بودجه، متعهد به درآمد 165 هزار ميليارد ريالي از 
محل واگذاري ها ش��ده بود كه نزديك به 100 درصد 

اين پيش بيني ها تحقق يافت. سبحاني با يادآوري اينكه 
تكاليف بودجه يي تنها مربوط ب��ه واگذاري هاي انجام 
ش��ده در همان سال نيس��ت، افزود: از آنجا كه اقساط 
شركت ها و سهام واگذار شده طي چند سال از خريدار 
وصول مي ش��ود، بخش��ي از اين ارقام مربوط به وصول 
مطالبات دولت در س��ال هاي گذشته است. به گزارش 
ايرنا؛ سبحاني خاطرنش��ان كرد كه اغلب شركت هاي 
س��ودده دولتي در سال هاي گذش��ته واگذار شده اند و 
ش��ركت هايي كه در فهرست واگذاري ها باقي مانده اند، 
اغلب ش��ركت هاي زيانده هستند يا خريداران چنداني 

ندارند و به همين دليل سهم خصوصي سازي از تامين 
بودجه دولت نس��بت به يك دهه گذش��ته كمتر شده 
است. وي ميزان واگذاري انجام شده در 9 ماهه امسال 
را س��ه ه��زار و 35 ميليارد ريال س��هم و اموال دولتي 
ب��رآورد كرد و گفت: از اين مي��زان 102 ميليارد ريال 
از طريق بورس و 2 هزار و 933 ميليارد ريال از طريق 
مزايده واگذار ش��ده اند. سبحاني همچنين خاطرنشان 
ك��رد كه 2 هزار و 904 ميليارد ري��ال از واگذاري هاي 
انجام ش��ده در س��ال جاري به  ص��ورت بلوكي و 131 
ميليارد ريال به ص��ورت ترجيحي به بخش خصوصي 

واگذار ش��ده اند. به گفته وي، همچنين 2 هزار و 930 
ميلي��ارد ريال متعلق به گروه ي��ك واگذاري ها و 105 
ميليارد ريال متعلق به گروه 2 واگذاري ها بوده اس��ت.  
در قان��ون اجراي سياس��ت هاي كلي اص��ل 44 قانون 
اساسي، ش��ركت هاي دولتي در سه گروه تقسيم بندي 
شده اند؛ گروه يك شركت هايي قرار دارند كه بايد 100 
درصد س��هام آنها به بخش خصوصي واگذار ش��ود؛ در 
گروه 2 واگذاري ها دولت مي تواند تا 20 درصد س��هام 
اين شركت ها را در اختيار خود نگه دارد اما شركت هايي 
كه در گروه 3 قرار دارند، حاكميتي بوده و قابل واگذاري 

به بخش خصوصي نيستند. مشاور رييس كل سازمان 
خصوصي س��ازي درباره زمان واگذاري سهم باقيمانده 
دولت در س��ه شركت بيمه البرز، آسيا و دانا نيز گفت: 
با توجه به بورس��ي بودن هر سه شركت، كشف قيمت 
پايه هر سهم و قيمت گذاري آن زمانبر نيست و تالش 
مي كني��م از طريق بورس انجام ش��ود. هيات دولت به 
تازگي مصوب كرده اس��ت كه تمامي سهام باقيمانده 
متعلق به دولت در ش��ركت هاي بيمه آسيا، البرز و دانا 
به عنوان سهام مش��مول واگذاري تعيين شود تا پس 
از تصويب قيمت در هيات واگذاري، توس��ط س��ازمان 
خصوصي سازي و از طريق بورس واگذار شود. سبحاني 
اف��زود: با توجه به مصوبه دول��ت در اين زمينه، تالش 
مي شود در اس��رع وقت در هيات واگذاري اين مصوبه 

مطرح و گام هاي اجرايي آن برداشته شود. 
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دبير كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: با توجه به 
اس��تقبال زيادي كه هيات هاي اروپاي��ي از جمله بورس 
يونان براي توسعه همكاري و امضاي تفاهمنامه اقتصادي 
با ايران داش��ته اند، بايد در مسير توسعه تعامالت كااليي 
از مس��ير بورس ها نيز قدم برداريم. سيد حسن حسيني 
شاهرودي در گفت وگو با تسنيم، به امكان توسعه روابط 
بورس كاالي ايران با س��اير بورس هاي جهان اشاره كرد 
و گفت: عرضه محصوالتي همچون پس��ته و زعفران در 
بورس كاال در شرايطي مطرح مي شود كه سياست گذاران 
اقتصادي مي توانند با برنامه ري��زي صحيح در اين حوزه 

موفق بوده و اين معامالت را در سطح بين المللي گسترش 
دهند. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
عرضه پسته و زعفران در بورس كاال در ارزآوري و اقتصاد 
كش��اورزي اين محصول تاثيرگذار خواهد بود، افزود: در 
توليد و عرضه محصوالتي همچون پسته و زعفران كه در 
توليد آنها مزيت داريم، بنابراين بايد با استفاده از ظرفيت ها 
و س��اختار بورس كاال از مرزها فراتر رويم. بطوري كه با 
توجه به اس��تقبال زيادي كه هيات هاي اروپايي از جمله 
بورس يونان براي توس��عه همكاري و امضاي تفاهمنامه 
اقتصادي با ايران داشته اند، بايد در مسير توسعه تعامالت 

كااليي از مس��ير بورس ها نيز قدم برداريم.  وي ادامه داد: 
بورس كاالي ايران مي تواند در قدم نخست پيوندهايي با 
بورس كش��ورهاي همسايه داش��ته باشد و اگر با جديت 
به اين موض��وع پرداخته و زمينه هاي مختلف آن فراهم 
شود، امكان مبادالت بين بورسي كاالها كه منافع زيادي 
را براي دو طرف معامالت خواهد داش��ت، ايجاد خواهد 
شد. به گفته اين مقام مسوول، پسته كاالي مشترك ايران 
و يونان اس��ت و ما مي تواني��م از ظرفيت و مزيت بورس 
كاال نهاي��ت بهره برداري را كنيم و صادرات پس��ته ايران 
را از طري��ق بورس كاال انجام دهيم؛ اين اقدام رفته رفته 

بر قيمت جهاني تاثيرگذار خواهد بود.  عضو كميس��يون 
اقتصادي با بيان اينكه وزرات صنعت معدن و تجارت در 
اين زمينه نقش بسزايي دارد تصريح كرد: وزارت صنعت 
مع��دن و تج��ارت مي تواند حوزه هاي مختل��ف و داراي 
ظرفيت كش��ور را شناسايي كند چرا كه هر كشوري در 
زمينه توليد محصول خاص تبحر دارد و بايد زمينه فروش 
هر چه بهتر آن محصول در بازارهاي جهاني را فراهم آورد. 
حسيني شاهرودي در پايان با تاكيد بر شناسايي حوزه ها 
و ورود بورس كاال به حوزه هاي بين المللي با توجه مزيت 
ايران در توليد چندين محصول گفت: بورس كاال بايد به 
سمتي برود كه پس از چندين سال فعاليت در تنظيم و 
دادوستد محصوالت صنعتي و معدني، پتروشيمي و نفتي 
و كش��اورزي در داخل كشور، ارتباطات بين المللي خود 
را گس��ترش دهد كه اين اتف��اق مي تواند آغازگر تجارت 
الكترونيك و هدفمند كش��ور با بورس ها و كش��ورهاي 

صاحب نام جهان باشد. 

دبير كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد

ظرفيت تعامل بورس كاال با بورس هاي منطقه و جهان 

چهره

س��ال 2017 ميالدي براي بازارهاي اروپايي سالي 
پر از تنش هاي سياس��ي ب��ود. برگ��زاري انتخابات در 
كش��ورهاي اروپايي برخي نگراني هاي سياس��ي را وارد 
بازارهاي سهام اين منطقه كرد. ترس از اينكه ناماليمات 
سياسي وارد بازار شود و دارايي هاي بازار را با تهديد رو 
به رو كند و بالطبع بازارهاي جهاني را نيز دچار آسيب 
كند، تحليلگران را بر اين داش��ت تا سال 2017 را يكي 
از پراسترس ترين س��ال ها براي بازارهاي اروپايي پيش 
بيني كنند. براساس اين گزارش، در ابتداي سال 2017 
ميالدي ارزش يورو در بازار ارز جهاني با تالطم انتخابات 

در هلند، آلمان و فرانسه روبه رو شد. تحليلگران موسسه 
مشاوران استيت استريت پيش بيني كرده بودند كه اگر 
حزب متحد اعضاي اتحاديه اروپا در انتخابات سياس��ي 
كش��ورها پيروز ش��وند، ارزش يورو در نيمه دوم س��ال 

2017 دوباره به جايگاه قبلي خود باز مي گردند. 

 رتبه هاي نخست در بازارهاي اروپايي
بهترين عملكرد در مي��ان بازارهاي اروپايي، به بازار 
اتري��ش تعلق گرف��ت در حالي كه ش��اخص اصلي اين 
كشور توانست رش��د 54.8 درصدي داشته باشد. رتبه 

دوم به دانمارك با افزايش 30.5 درصدي شاخص، رتبه 
سوم به هلند با رشد 28.6 درصدي، ايتاليا با رشد 25.6 
درصدي و فرانسه با رش��د 25.2 درصدي تعلق گرفت.  
بورس وي��ن در اتريش به عنوان بهترين بازاري انتخاب 
ش��د كه با حجم تقاضاي باالي داخلي و همكاري هاي 
مفيد اقتصادي با كش��ورهاي همسايه خود )جمهوري 
چك، اس��لواكي، مجارس��تان و آلمان( توانس��ت نقش 
بس��زايي را در رشد نرخ اقتصادي خود داشته باشد.  بر 
طبق آمار منتش��ر شده از س��ازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي )OECD( توليد ناخالص داخلي در اتريش به 

9.2 درصد در 2017 ميالدي رسيده است و پيش بيني 
مي ش��ود كه اين متغير براي سال 2018 به 4.2 درصد 
برسد. با اين حال كه اقتصاد دانمارك در نيمه دوم سال 
جاري با تالش بس��يار زيادي براي افزايش ميزان رشد 
آهنگ اقتصادي همراه بود به نظر مي رس��د كه در س��ه 
ماهه چهارم 2017 توانس��ت به اين هدف برسد.  دولت 
راست مركزي دانمارك تصميم دارد تا از بودجه خود در 
س��ال 2018 در مقابل رقيب پوپوليست خود - اتحاديه 
مردم��ي دانم��ارك- حمايت كند. بر طب��ق آمار توليد 
ناخالص داخلي اين كشور در س��ال 2017 بالغ بر 2.1 
درصد بوده و پيش بيني مي ش��ود براي سال 2018 به 
1.9 درصد برس��د. اقتصاد ايتاليا به دليل رشد تقاضاي 
داخلي و افزايش نرخ مصرف كننده با رش��د همراه شد. 
موسس��ه رتبه بندي فيچ در گ��زارش نوامبر خود اعالم 

كرد كه انتخابات سال 2018 در اين كشور صدمه يي به 
سياس��ت هاي ايتاليا در قبال يورو وارد نكند. فرانسه نيز 
مانند ديگر كشورهاي اروپايي در مسير توسعه اقتصادي 
قرار گرفت و توليد ناخالص داخلي اين كش��ور در سال 
2017 به 8.1 درصد رس��يد و در 2018 نيز پيش بيني 
مي شود به اندازه همان 8.1 باقي ماند. در ميان بازارهاي 
نوظهور اروپايي، لهستان، يكي از اقتصادهاي رو به رشد 
س��ال 2017 بود كه با رشد شاخص MSCI اين كشور 
تا 3.48 درصد همراه بود در حالي كه اين كشور در سال 
گذشته ميالدي با موانع قانوني و قضايي از سوي اتحاديه 
اروپا مواجه بود. ديگر كش��ورهاي نوظهور در اروپا مانند 
مجارستان با رشد 33 درصدي بازار، يونان با رشد 1.26 
درصدي و چك با رشد 26 درصدي شاخص هاي اصلي 

در سال 2017 ميالدي روبه رو بودند.

رتبه بندي بازارهاي اروپايي در 2017 ميالدي
بينالملل
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تدوين س�ند جامع ملي توسعه روستاهاي مرزي 
كشور؛ اردبيل  نماينده دفتر امور زيربنايي معاونت توسعه 
روس��تايي و مناطق محروم رياست جمهوري در گرمي از 
تدوين س��ند جامع ملي توسعه روس��تاهاي مرزي كشور 
بر اس��اس منطقه يي خبر داد و گفت: با اشاره به تاكيدات 
مقام معظم رهبري و رياس��ت جمهوري در توسعه مناطق 
روس��تايي و به ويژه مناطق مرزي كشور، تدوين اين سند 
از ماموريت هاي مهم معاونت روس��تايي رياست جمهوري 
اس��ت كه با هم��كاري نهاده��ا و ارگان ه��اي مرتبط در 
حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه ريزي و با مشاركت 
مسووالن در استان هاي مرزي تهيه مي شود.  دارابي افزود: 
پ��س از مطالعات و جمع آوري هاي اوليه از آمار و اطالعات 
موجود در اس��ناد باالدس��تي و توس��عه يي كه در سطوح 
مختلف منطقه يي و ملي تدوين ش��ده است براي آشنايي 
بيشتر و بررس��ي ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در هر 
منطقه و دريافت نظرات و پيشنهادات مسووالن در زمينه 
چالش ها و قابليت ها و اولويت هاي اس��تان ها با بازديدهاي 
ميداني در جلساتي موارد مورد نظر بررسي مي شوند.  وي 
با بيان اينكه اين سند مبناي عمل در بسياري از اقدامات 
در س��ال هاي آينده قرار مي گيرد، ادامه داد: س��ند توسعه 
روس��تاهاي مرزي براي 16 اس��تان مرزي كش��ور تدوين 
مي ش��ود كه با توجه به قابليت هاي موجود و ظرفيت هاي 
منطقه براي هر اس��تان به صورت مج��زا و جداگانه ارائه 

خواهد شد. 
 جنگل هاي اردبيل در رديف جنگل هاي هيركاني 
قرار گرفت؛ اردبيل  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان اردبيل گفت: با پيگيري و تالشي كه انجام داديم در 
بودجه سال آينده و با هدف صيانت از جنگل هاي طبيعي 
اس��تان اردبيل قرار شد، اين مناطق در رديف جنگل هاي 
هيركاني قرار گيرد.  ش��هامت هدايت در جلس��ه كارگروه 
گردشگري استان اردبيل اظهار كرد: با قرار گرفتن جنگل 
استان اردبيل در رديف جنگل هاي هيركاني و شمال كشور 
100 درصد اعتبارات حفاظت��ي و صيانتي از جنگل هاي 
اس��تان اردبيل افزايش مي يابد.  وي خاطرنشان كرد: ثبت 
جهاني سبالن براي همه ما افتخارآفرين است اما در ثبت 
جنگل فندقلو و منطقه موران بايد مراقب باشيم تا به دنبال 
اين ثبت جهاني دچار محدوديت و چالش نشويم.  مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل با بيان اينكه در 
جنگل فندقلو سه طرح گردشگري مهم به ويژه در منطقه 
آرپاتپه و داير شدن سايت گلف و طرح بوم گردي در حال 
اجراست، تصريح كرد: اميدواريم به سرعت زمينه اجرايي 

اين طرح ها فراهم آيد. 
 بومي س�ازي مبدل ه�اي حرارتي فش�ار قوي در 
آذرآب؛ اراك  بومي س��ازي، طراح��ي و س��اخت هيتر يا 
مبدل هاي حرارتي فش��ار قوي در ش��ركت آذرآب اراك، 
س��االنه از خ��روج ميليون ها دالر ارز از كش��ور جلوگيري 
مي ش��ود. بادرستاني مديرعامل نيروگاه برق شازند با بيان 
اينكه به جاي واردات، اقدام به س��پردن طراحي و ساخت 
آن به كارخانه آذرآب براساس منويات رهبر معظم انقالب 
ش��د، گفت: اين اعتماد به توليد داخلي پس از دو س��ال 
تالش پاسخ داده و 6 هيتر براي تسريع در عمليات توليد 
انرژي در اين نيروگاه آماده ش��ده كه نصب اين دستگاه ها 
در محل نيروگاه نيز موفقيت آميز بوده است. بادرستاني با 
اشاره به اينكه اين طرح ها با مشاركت متخصصان نيروگاه 
و كارخانه انجام ش��ده اس��ت، افزود: 40 نيروگاه در كشور 
فعالند كه حداقل هر يك 10 هيتر دارند و بايد هر چهار تا 
پنج سال يك بار بازسازي شوند كه اين نياز قبال با واردات 
حل مي ش��د. وي اضافه كرد: با بومي شدن اين فناوري از 
اين پس نيروگاه هاي كش��ور مي توانند از اين توان داخلي 

استفاده كنند. 
 كس�ب 5 نش�ان نقره و برنز المپياد علمي كشور؛ 
اصفهان  دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان 5نشان نقره 
و برنز بيس��ت و دومين المپياد علمي كش��ور را به دس��ت 
آوردند. بنا بر اعالم روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان، 
عليرضا بنده خدا و رضا گلي فخب��ي در اين دوره از المپياد 
موفق به دريافت نشان نقره و برنز شدند. در رشته زراعت و 
اصالح نباتات نيز فرانك خان احمدي و علي رباني با دريافت 
دو نش��ان نقره و برنز و عليرضا موذني در رش��ته مهندسي 
شيمي با كسب نشان برنز عنوان هاي دوم و سوم اين المپياد 
كشوري را كسب كردند. دانشجويان اين دانشگاه در رقابت با 
304هزار متقاضي شركت كننده در اين دوره جايگاه چهارم 

دانشگاهي كشور را به دست آوردند. 
 تولي�د 35 درص�د ف�رش صادرات�ي اي�ران در 
آذربايجان شرقي؛ تبريز  رييس اتحاديه توليدكنندگان 
فرش دس��تباف آذربايجان ش��رقي گفت: 35درصد فرش 
صادرات��ي ايران و بي��ش از 50درصد مواد اوليه فرش هاي 
صادراتي كش��ور در اين اس��تان توليد مي شود.  اسماعيل 
چمن��ي دي��روز در نشس��ت هم انديش��ي كميس��يون 
صنايع دس��تي، فرش، گردشگري و خدمات اتاق بازرگاني 
تبريز افزود: هم اكنون 200 هزار نفر در آذربايجان ش��رقي 
در حوزه فرش مشغولند و بيش از 500هزار نفر در استان 
به صورت مس��تقيم و غيرمس��تقيم از اين صنعت ارتزاق 
مي كنند.  وي با بيان اينكه 30 صنعت وابس��ته در حوزه 
فرش وجود دارد، اظهار كرد: از بين 350هزار بيمه ش��ده 
فعال حوزه فرش در س��طح كشور بيش از 50 هزار نفر در 
آذربايجان شرقي بيمه شده اند كه اين رقم به نسبت سهم 
استان در توليد فرش كش��ور بايد به حدود 120هزار نفر 
افزايش يابد. رييس اتحاديه توليدكنندگان فرش دستباف 
آذربايجان شرقي يادآوري كرد: از صفر تا 100 توليد فرش 
دستباف در داخل كشور انجام مي شود و اين صنعت نقش 
مهمي در جذب گردشگر به كشور و آذربايجان شرقي دارد. 
 برگ�زاري نشس�ت اعض�اي س�ازمان جهان�ي 
گردش�گري؛ هم�دان  مدي��ركل مي��راث فرهنگ��ي، 
صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان همدان با بيان اينكه 
نشست اعضاي وابسته سازمان جهاني گردشگري آبان ماه 
۹۷ در همدان برگزار مي شود، گفت: رويداد 201۸ فرصت 
مناسبي است كه همدان در داخل كشور سهم مناسبي از 
بازار گردش��گري را به دست آورد.  علي مالمير با اشاره به 
اينكه برگزاري رويدادها در ايجاد ظرفيت گردشگري موثر 
است، اظهار داشت: برگزاري مسابقات جام جهاني، ورزشي، 
مباحث تج��اري، فرهنگي و غي��ره در ايجاد ظرفيت هاي 
گردشگري و جذب گردشگر بسيار موثر است. وي با بيان 
اينكه هدف اس��تان از برگزاري رويداده��ا، راهكاري براي 
تقويت صنعت گردش��گري است، افزود: در اين راستا بايد 
با اس��تفاده از ظرفيت ها و برگزاري رويدادهاي بين المللي 

همدان و ظرفيت هاي شهر را به دنيا معرفي كرد. 

اخبارشهرستانها

معاون اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد

ثبت نام متقاضيان وام اشتغال روستايي در سامانه كارا

دستور و پيگيري وزيران جهاد كشاورزي و صنعت براي تسهيل صادرات گوجه فرنگي

 معاون اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از 
آغاز ثبت نام متقاضيان وام اشتغال روستايي در سامانه 
كارا خبر داد و گفت: همه كارآفرينان و سرمايه گذاران 
روستايي از روز )1۷ دي ماه ۹6( مي توانند براي معرفي 

طرح هاي خود در سامانه كارا ثبت نام كنند. 
عيس��ي منصوري ديروز افزود: هم��ه كارآفرينان 
و س��رمايه گذاران روس��تايي از روز )1۷ دي م��اه ۹6( 
مي توانند براي معرفي طرح هاي خود در س��امانه كارا 

ثبت نام كنند و وارد پروسه دريافت تسهيالت شوند. 
وي ادام��ه داد: 1.5 ميليارد دالر از منابع صندوق 
توس��عه ملي معادل 12هزار ميليارد تومان تسهيالت 

براي اشتغال روستايي، پيش بيني شده است. 
وي اظهار داش��ت: متقاضيان اش��تغال روستايي 
مي توانن��د از طري��ق ثبت ن��ام در س��امانه اينترنتي

WWW.KARA.MCLS.GOV.IR  طرح هاي 
خ��ود را معرفي كنن��د.  در همين پيون��د نگاهي به 
وضعيت بي��كاري و طرح هاي در دس��ت اجرا داريم؛ 
بي��كاري معضلي نه امروزي اس��ت و نه خاص دولت 
دوازدهم، بلكه اين آسيب در راستاي سال ها غفلت و 
كم كاري در كش��ور رخ داده و امروز جوانان كشور را با 

اين پديده پيچيده مواجه كرده است. 
سياست هاي نادرست و ناديده گرفتن ظرفيت هاي 
هر منطقه كه طي سال ها مغفول مانده، امروز معضلي 

به نام بيكاري را در كشور رقم زده است. 

 اشتغال فراگير طرحي براي كاهش بيكاري
يك��ي از برنامه هاي مهم اش��تغال در كش��ور كه 
از س��وي دولت تدبير و اميد پيگيري مي ش��ود، طرح 
اشتغال فراگير اس��ت كه مبتني بر تجربيات جهاني 
اس��ت. كارشناس��اني كه اين برنامه را تدوين كرده و 
در حال پياده س��ازي آن ب��ا تكيه بر تجارب عملي آن 
هستند.  اشتغال فراگير گروه هاي مختلف اجتماعي را 
دربرمي گيرد. زنان، جوانان دانش آموخته، جواناني كه 
داراي تحصيالت متوسطه هستند، روستاييان و حتي 
زنان و مرداني كه با تكيه بر تجربه مي خواهند در خانه 

يك فعاليت اقتصادي را راه اندازي كنند. 
اش��تغال فراگير با تكيه بر ظرفيت هاي هر استان 
تدوين ش��ده اس��ت كه اين كار نيازمند يك مطالعه 
عميق اجتماعي و اقتصادي بود و كارشناس��ان حوزه 

كار به اين مهم همت گماردند. 
حاصل اين مطالعات هم اكنون به شكل مجموعه يي 

براي هر استان طراحي شده است. 
»طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار )تكاپو(« 
از سوي اين وزارتخانه به ادارات كل تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي و استانداري  هاي هر استان ابالغ شد. 
رسته هاي شغلي كه در اين طرح پيگيري مي شود 

از پوش��اك، قطعات خودرو، خشكبار، صنايع دستي، 
فرآورده هاي دامي )گوش��ت، طيور(، صنايع تبديلي، 
فرش دس��تبافت، گردش��گري، زنب��ورداري، گياهان 
داروي��ي، خدم��ات بس��ته بندي، تولي��د محصوالت 
گلخانه ي��ي، ش��يالت و آبزي��ان، خدمات س��المت و 
گردشگري سالمت، س��نگ هاي قيمتي، ريخته گري 
م��واد معدني، خدم��ات فني و مهندس��ي، مبلمان و 
مصنوعات چوبي و رشته هاي ديگر را شامل مي شود. 

 برنامه هاي طرح اشتغال فراگير
»علي ربيعي« وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پنج 

برنامه اشتغال فراگير را اينگونه برشمرد: 
و  رش��د  از  ناش��ي  اش��تغال  اول:  برنام��ه   -
سرمايه گذاري هاي توليدي به دست آمده به خصوص 

در حوزه هاي انرژي و صنايع بزرگ. 
- برنامه دوم: با توجه به كم اشتغال بودن توليدات 
ب��زرگ صنعتي در برنامه اش��تغال فراگي��ر نيازهاي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط و خرد را برطرف مي كند. 
- برنامه س��وم: اش��تغال حمايتي توسط نهادهاي 
حمايتي نظير كميته امداد، بهزيستي، بنياد بركت و 
مستضعفان و نهادهايي كه به طور هم افزا سياست هاي 

اشتغال را دنبال مي كنند. 

- برنامه چهارم: طرح اش��تغال روستا و شهرهاي 
زير 10 هزار نفر اجرايي مي شود.  - و در برنامه پنجم: 
سياس��ت هاي مداخله بازار كار نظير حق بيمه كارگر، 
پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كارگر، سرانه كارورزي 

در كنار هم رو به جلو حركت مي كنند. 

 طرح كارورزي
در ط��رح كارورزي كه از تابس��تان س��ال ۹6 در 
كش��ور اجرايي شد، معافيت 2 س��اله كارفرمايان در 
زمينه پرداخت حق بيمه لحاظ شده است. همچنين 
كارورزان از بيم��ه حوادث برخوردارن��د. در اين طرح 
بخش��ي از دستمزد توس��ط دولت و بخش ديگري از 

سوي كارفرما پرداخت مي شود. 
منصوري پيش ت��ر اعالم كرده بود: هدف از اجراي 
اين طرح جذب فارغ التحصيالن دانش��گاهي بيكار از 

مقطع كارداني تا مقطع دكتري است. 
وي توضي��ح داد: جامعه هدف اج��راي اين طرح، 
دانش آموختگان دانشگاهي و واحدهاي پذيرنده اعم از 
بخش خصوصي و تعاوني هستند، كه در گام نخست 
كارفرما را تشويق مي كنيم تا نيروي كار فارغ التحصيل 
دانشگاهي جديد را جذب كند و در مرحله بعد هدف 
ما آماده س��ازي نيروي كار براي بازار كار است كه اين 

افراد در دوره كارورزي مهارت الزم براي ورود به بازار 
كار را كس��ب مي كنند. يك س��وم حداقل دستمزد به 
اضاف��ه بيمه حوادث به دانش آموخته از س��وي دولت 
پرداخت مي ش��ود، مابقي دس��تمزد توس��ط كارفرما 
پرداخت خواهد شد.  ايرادهاي زيادي از سوي برخي 
گروه هاي اجتماعي به اين طرح گرفته شده است اما 
به ط��ور معمول خرده گيران بر اي��ن طرح بايد به اين 
نكته توجه كنند كه اجراي اين طرح فقط بخش��ي از 
اش��تغال كشور را دربرمي گيرد و قرار نيست با اجراي 
اين طرح مشكل اش��تغال جوانان دانش آموخته حل 
شود.  ترديدي نيست، بيكاري نظير قلعه يي است كه 
از هر س��و بايد براي مهار، آن را مورد حمله قرار داد. 
اين حمله به قلعه بي��كاري مي تواند از بحث آموزش 
تا تس��هيالت اش��تغال زايي را دربربگيرد اما در بحث 
تسهيالت همانطور كه وزير كار بارها اعالم كرده اند در 
دولت تدبير فقط پاشيدن پول پيگيري نمي شود و پول 
به جايي هدايت مي شود كه بتواند اشتغال ايجاد كند. 
ربيعي اعالم كرده اس��ت كه با اجراي طرح تكاپو 
400الي 500 هزار شغل ايجاد مي شود و حدود 300 
الي 400هزار ش��غل ديگ��ر از طريق برنامه هاي ديگر 

قابل تحقق است. 
ترديدي نيس��ت، اگر مس��ير كش��ور جهت گيري 

توليدي داش��ته باشد س��اختار توليدي، نيروي كار را 
مي طلبد و چه س��رمايه يي باالتر از نيروي كار جوان 

و دانش آموخته. 

 بيكاري دانش آموختگان
يك��ي ديگ��ر از معض��الت كنوني باال ب��ودن نرخ 
بيكاري دانش آموختگان اس��ت.  كارشناس حوزه كار 
معتقد است: نرخ بيكاري دانش آموختگان بيش از 40 
درصد است.  »حميد حاج اسماعيلي«در گفت وگو با 
ايرنا، بيان داشت: تعداد بيكاران كشور به نظر مي رسد 
حداق��ل دو برابر آنچه مركز آم��ار ايران )3.1 ميليون 
نفر( اعالم كرده است، باشد.  به گزارش ايرنا، بيشترين 
تعداد بيكاران در رشته هاي مهندسي كامپيوتر، هنر، 
صنعت و فناوري، معماري و ساختمان، محيط زيست، 

كشاورزي، جنگلداري و شيالت هستند. 
جمعي��ت بيكار كش��ور ك��ه به طور ع��ام جوان و 
دانش آموخته هس��تند، مي توانند اگر كشور در مسير 
توليد قرار گيرد به عنوان بازوان توانمند توسعه باشند. 
همچنين دستمزد پايين و نبود فرصت هاي شغلي 
و همچني��ن قراردادهاي موقت از جمله موضوع هايي 

است كه بازار كار كشور با آن مواجه است. 
در يكي از كاريابي هاي ش��هر ته��ران، تعدادي از 
كارجويان كه حاضر به پذيرش برخي از مشاغل نبودند 
به ايرنا اعالم كردند: با دس��تمزد حداقلي، نمي توانيم 
معاش خود را تامين كنيم، چه برسد به اينكه بخواهيم 

خانواده يي را تامين كنيم. 
يكي از كارجويان مرد گفت: اگر روزانه بتوانم يك 
ماشين خريد و فروش كنم به اندازه يك ماه حقوقي كه 
شركت مي خواهد به من بدهد، مي توانم كسب درآمد 
كنم.  كمي دستمزد، نبود فرصت هاي شغلي مناسب، 
انطباق نداشتن رشته هاي تحصيلي دانشگاه با نيازهاي 
واقعي بازار كار و در كنار آن نبود مهارت الزم از جمله 

موضوع هايي است كه به بيكاري دامن مي زند. 
اقتصاد ايران ظرفيت هاي بي شماري دارد كه به طور 

عام مغفول مانده است. 
به گزارش ايرنا از نتايج طرح آمارگيري نيروي كار 
تابس��تان ۹6 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته 
است، زنان جوان 20تا24 ساله با 51.2درصد باالترين 
نرخ بيكاري را در ميان گروه هاي سني دارند. اين نرخ 
براي مردان در همين گروه س��ني 3۷.۷درصد است. 
اجراي طرح اش��تغال فراگير در كشور مي تواند بخش 
وس��يعي از كارجويان را به كار گم��ارد و زنان جوان، 
دانش آموخته در اين ميان مي توانند س��هم بسزايي از 

اشتغال را به خود تخصيص دهند. 
گروه سني 20 تا 24ساله با 30.5 درصد بيشترين 

نرخ بيكاري را به خود تخصيص داده اند. 

 نماينده دش��تي و تنگستان در مجلس دهم گفت: 
باتوجه به دستور و پيگيري هاي وزيران جهاد كشاورزي 
و صنعت، مع��دن و تجارت، زمينه ص��ادرات محصول 
گوجه فرنگي خارج از فصل استان بوشهر در سال جاري 
فراهم شده است.  سيدكمال الدين شهرياري ديروز در 
گفت وگو با ايرنا افزود: قيمت پايين و نبود بازار مشكل 
ديرينه محصول گوجه فرنگي خارج از فصل در بوش��هر 
است كه تقويت زيرس��اخت ها در كشور و ايجاد امكان 

صادرات ازجمله راهكارهاي حل اين مشكل است. 
وي ادامه داد: امس��ال ب��راي جلوگيري از تكرار اين 
مشكل براي گوجه  فرنگي كاران بوشهر با پيگيري وزيران 
جهاد كش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت بازاريابي و 
عرضه محصول، ارسال آن به كارخانه هاي صنايع تبديلي 
و صادرات آن به كشورهاي همسايه ازجمله راه حل هاي 
اصولي براي حل اين مش��كل گوجه فرنگي كاران استان 
تعيين شده است.  شهرياري ادامه داد: بازار كشورهاي 
همسايه ازجمله عراق، افغانس��تان، كشورهاي حاشيه 

خليج فارس و كش��ورهاي سردس��ير ازجمله روسيه و 
آس��ياي ميانه، بازارهاي هدف بس��يار مهم براي عرضه 
محصول گوجه فرنگي خارج از فصل استان بوشهر است 

كه بايد از اين ظرفيت استفاده كرد. 
وي بيان كرد: در اين ارتباط با دستور وزير صنعت، 
معدن و تجارت مقرر شد با هماهنگي مراجع امنيتي و 
نظامي، مرزهاي كش��ور عراق به ويژه مرزهاي خسروي 
و قصرش��يرين در كوتاه تري��ن زم��ان ب��راي صادرات 
گوجه فرنگي باز ش��ود.  وي بيان كرد: همچنين وزارت 
جهاد كشاورزي نيز براي روان سازي شرايط صادرات به 
ساير كشورهاي هدف، پيگيري هاي الزم را انجام دهد. 

سال گذش��ته به دليل ش��رايط جوي مناسب براي 
محصول گوجه فرنگي، رطوبت و نور مناسب، نبود پديده 
سرمازدگي باعث برداش��ت زودهنگام و افزايش ميزان 
توليد اين محصول در اس��تان بوشهر ش��د كه اين امر 
كاهش قيمت محصول و ضرر و زيان كشاورزان استان 
را در پي داشت.  در همين ارتباط سال گذشته با حضور 

اعضاي كميس��يون بخش كش��اورزي مجلس شوراي 
اس��المي و همكاري دولت، س��ازمان تعاون روس��تايي 
براي جلوگيري از زيان بيش��تر اقدام به خريد محصول 
گوجه فرنگي مازاد گوجه فرنگي كاران اس��تان بوشهر به 

ميزان 63 هزار و ۸50 تن با قيمت توافقي كرد. 
در س��ال زراعي ج��اري 12 هزار هكت��ار زمين در 
استان بوشهر زير كشت گوجه فرنگي خارج فصل رفت 
كه باتوجه به كاهش مناب��ع آبي و اجراي طرح رعايت 
الگوي كشت سطح زير كشت اين محصول در استان در 
مقايسه با سال گذشته حدود 2 هزار هكتار كاهش نشان 
مي دهد.  براساس پيش بيني ها در سال جاري 560هزار 
محصول گوجه فرنگي خارج فصل در استان بوشهر توليد 
مي ش��ود.  محصول گوجه فرنگي خارج فصل در استان 
بوشهر در ماه هاي مرداد و شهريور كشت و در آذر و دي 
ماه برداش��ت مي شود به همين دليل به آن خارج فصل 
مي گويند، اين درحالي اس��ت كه در ديگر نقاط كشور 

فصل برداشت گوجه فرنگي بهار و تابستان است. 

مازن�دران  ريي��س كل دادگس��تري 
مازندران گفت كه بر اساس دستورالعمل 
جدي��د از اي��ن پس هيچ واح��د صنعتي 
در اين خطه شمال كش��ور تنها به دليل 
بدهي يا ش��كايت دس��تگاه هاي دولتي و 
خصوصي پلمب نمي شود.  به گزارش ايرنا، 
حجت االسالم محمدعلي تقوي فرد ديروز 
در نشست هم انديشي مديران دستگاه هاي 
اجرايي حوزه اقتصادي با مديران تش��كل هاي اقتص��ادي مازندران در 
ساري افزود: تمام مراحل قضايي براي واحدهاي صنعتي بدون متوقف 
شدن فعاليت هاي توليدي و صنعتي آن واحد پيگيري شود.  وي توضيح 
داد: تمام واحدهاي قضايي و تشكيالت مرتبط با قوه قضاييه در مازندران 
براساس دستورالعمل جديد حق ندارند كه واحدهاي صنعتي را به دليل 
بدهي معوقه به بانك، چك برگشتي، شكايت امور مالياتي، بيمه تامين 
اجتماعي، محيط زيست يا ساير مواردي مرتبط با دستگاه هاي دولتي 
تعطيل كنند.  رييس ش��وراي حفظ حقوق بيت المال مازندران اظهار 
داش��ت: تعطيلي واحدهاي صنعتي به هر دليلي كه باش��د سبب ضرر 
و زيان س��رمايه گذار و بيكاري شاغالن آن واحد مي شود و اين مسائل 
تبعات اجتماعي را براي كش��ور به دنبال دارد.  تقوي فرد افزود: مراجع 
قضايي وظيفه دارند، شكايات عليه واحدهاي توليدي را با رعايت تمام و 

كمال قانون رسيدگي كنند. 

 حمايت دادگستري مازندران
از بنگاه هاي توليدي شمال كشور

كهگيلوي�ه و بويراحمد  اس��تاندار 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د گف��ت: مبلمان 
شهري ياسوج در وضعيت مطلوبي نيست. 
به گزارش ايسنا، علي محمد احمدي 
در كميسيون هماهنگي تعزيرات حكومتي 
اس��تان اف��زود: همه م��ا در اين خصوص 
ك��م كاري ك��رده و مقصر هس��تيم و اين 
چيزي كه ديده مي شود در شأن اين مردم 
نيست، مي طلبد مسووالن حوزه شهري با همكاري ساير دستگاه هاي 

مربوطه براي بهسازي و زيباسازي بافت شهري اقدام كنند. 
وي با تاكيد بر اينكه دس��تگاه هاي ناظر بر بازار در اس��تان بيش از 
پيش بر تامين، توزيع، كيفيت، قيمت و بهداشت مايحتاج مردم نظارت 
داش��ته باش��ند و نرخ گذاري و نظارت بر قاچاق كاال جزو وظايف ذاتي 
شهرداري نيست، بيان كرد: يكي از رسالت هاي مهم شهرداري رفع سد 

معبر است كه بايد به اين مساله به خوبي پرداخته شود. 
احمدي با گاليه از اينكه وانت بارها چهره شهر را نازيبا كرده اند، 
تاكيد كرد: س��اماندهي وانت بارها و دستفروش��ان دوره گرد ضروري 
اس��ت و اين مس��اله يكي از رسالت هاي اصلي ش��هرداري است كه 
معاونت اقتصادي اس��تاندار به صورت مرتب اين موضوع را پيگيري 
مي كن��د و گ��زارش عملكرد حوزه ش��هري در اين خص��وص را در 

نشست هاي بعدي ارائه مي دهد. 

 مبلمان شهري ياسوج
وضعيت مطلوبي ندارد

آذربايجان ش�رقي  مديركل صنعت، 
معدن و تجارت آذربايجان ش��رقي گفت: 
در ۹ماه گذش��ته انواع كاالهاي غيرنفتي 
به ارزش 1.5ميليارد دالر از اين استان به 
خارج از كش��ور صادر شد. حسين نجاتي 
روز يك ش��نبه در گفت وگو با ايرنا با بيان 
اينكه اين كاالها به 101كشور صادر شد، 
افزود: اين ميزان صادرات نسبت به مدت 
مش��ابه پارس��ال از نظر ارزش حدود 200ميليون دالر افزايش نش��ان 
مي دهد.  وي ارزش صادرات كاالهاي غيرنفتي در ۹ ماه س��ال گذشته 
را حدود 1.3ميليارد دالر اعالم و اظهار كرد: امس��ال كاالهاي صادراتي 

استان از نظر ارزش بيش از 15درصد افزايش يافته است. 
مدي��ركل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان ش��رقي يادآوري كرد: 
45.5درصد كاالهاي صادارتي استان صنعتي بوده و بقيه مربوط به ساير 
محصوالت از جمله پتروشيمي، كشاورزي، فرش، صنايع دستي و فلزات 
اس��ت.  نجاتي با بيان اينكه صادرات از گمرك هاي اس��تان در ۹ ماهه 
سال گذشته منفي بود، ادامه داد: در سال جاري صادرات از گمرك هاي 
آذربايجان ش��رقي مثبت ش��ده و واحدهاي صنعتي صادرات خود را از 
گمرك هاي استان انجام مي دهند.  وي گفت: كاالهاي صادراتي استان 
بيش��تر به كشورهاي عراق، تركيه، افغانس��تان، ارمنستان، گرجستان، 

آذربايجان، روسيه، پاكستان، ايتاليا و بلغارستان ارسال شد. 

 صادرات 1.5ميليارد دالر 
كاالي غيرنفتي از آذربايجان شرقي

اصفهان  مديرعامل شركت گاز استان 
اصفه��ان اس��تفاده از بخاري ب��راي گرم 
كردن خانه ه��ا را بدترين نوع س��وزاندن 
گاز ب��ا پايين ترين راندم��ان عنوان كرد و 
گفت: ميزان مصرف گاز طبيعي در استان 
اصفه��ان در مدت يك س��ال 21ميليارد 
مترمكعب بوده است.  به گزارش تسنيم، 
س��يد مصطفي عل��وي ديروز در مراس��م 
گش��ايش ش��انزدهمين نمايش��گاه بين المللي تجهيزات و تاسيسات 
سرمايش��ي و گرمايشي در اصفهان اظهار داشت: به طور قطع برگزاري 
چني��ن نمايش��گاه هايي در ارتق��اي دانش مجري��ان و بهبود فرهنگ 
مصرف كنن��دگان تاثير خواهد داش��ت.  وي با بيان اينك��ه اميدواريم 
برگزاري اين نمايش��گاه در بهبود سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي 
تاثير داش��ته باش��د، گفت: امروزه موضوع انرژي يك مساله اساسي و 
حياتي است و فقط صرف مبحث مصرف انرژي و پرداخت پول نيست.  
وي تصريح كرد: باالخره دستگاه هاي احتراقي گازسوز خطرناك است، 
هرچند نسبت به سوخت هاي مايع وضعيت بهبود پيدا كرده ولي بازهم 
نتيجه س��وختن آن آزاد شدن گازهاي سمي است كه وارد فضا شده و 
بر كيفيت هوا تاثير مي گذارد.  وي با توصيه به استفاده از تجهيزات با 
راندمان باال گفت: آيا وقت آن نرسيده موضوع عايق كاري اين قسمت ها 

به صورت جدي اجرا و از پرت انرژي از اين بخش ها جلوگيري شود. 

 اصفهاني ها در يك سال
 ۲1 ميليارد مترمكعب گاز سوزاندند
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اقتصاد اجتماعي12
 خشكسالي بلندمدت

۹۶ درصد مساحت كشور 
ريي��س مركز مل��ي خشكس��الي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي وضعيت كشور را از لحاظ خشكسالي 
در بازه هاي كوتاه مدت و بلندمدت تشريح كرد و گفت: 
متاس��فانه بررس��ي نقش��ه ها، بيانگر خشكسالي هاي 
اندوخته و تجميع يافته يي اس��ت كه در بستر طبيعت 
باقي مانده اس��ت. ش��اهرخ فاتح اظهار كرد: براس��اس 
ش��اخص )۱۲ ماهه SPEI( منتهي به پايان آذرماه ۹۶ 
اغلب مناطق و استان هاي كشور با درجات مختلفي از 
خشكسالي درگير بودند. بر اساس برآوردها، در بازه يك 
ساله گذشته حدود ۹۰ درصد از مساحت كل كشور با 
خشكسالي هاي مختلف اعم از خفيف، متوسط، شديد 
و بسيار شديد مواجه بودند. او افزود: نقشه خشكسالي 
كش��ور نش��ان مي دهد كه طي ۱۲ ماه گذشته استان 
خوزس��تان، جنوب ايالم، شمال بوشهر و قسمت هايي 
از زنجان با خشكسالي بسيار شديد، جنوب كهگيلويه 
و بويراحمد، بخش هايي از اصفهان، خراس��ان شمالي، 
گلس��تان، سيستان و بلوچس��تان، آذربايجان شرقي و 
آذربايجان غربي، بخش هايي از خراس��ان رضوي، يزد، 
ش��مال و شرق كرمان و خراسان جنوبي با خشكسالي 
ش��ديد مواجه بودند. رييس مركز ملي خشكس��الي و 
مديريت بحران سازمان هواشناسي در ادامه با اشاره به 
وضعيت خشكسالي كش��ور در بازه بلندمدت به ايسنا 
گفت: بررس��ي خشكسالي با اس��تفاده از شاخص )۸۴ 
ماهه SPEI( بيانگر خشكسالي هاي اندوخته و تجميع 
يافته يي است كه در بستر طبيعت باقي مانده است. فاتح 
همچنين تاكيد كرد: پهنه بندي خشكسالي حوضه هاي 
آبريز كشور در بازه ۸۴ ماهه منتهي به پايان آذر ۱۳۹۶ 
حاكي از آن است كه بخش هاي گسترده يي از مساحت 
كشور دچار خشكسالي بلندمدت خفيف تا بسيار شديد 
اس��ت. او اظهار ك��رد: نكته نگران كنن��ده، تداوم وجود 
خشكس��الي بلندمدت ش��ديد و حتي بسيار شديد در 
بسياري از حوضه هاي آبريز غرب و جنوب غرب كشور 
به عنوان منابع مهم تامين آب كش��ور و مركز، ش��مال 
ش��رق و جنوب شرق كشور اس��ت. رييس مركز ملي 
خشكس��الي و مديريت بحران س��ازمان هواشناسي در 
پايان گفت: بر اساس شاخص بلندمدت ۸۴ ماهه، حدود 
۹۶ درصد از مس��احت كل كش��ور با خشكسالي هاي 
مختلف بلندمدت اعم از خفيف، متوسط، شديد و بسيار 

شديد مواجه است.

آغاز پرداخت حقوق معوق 
معلمان »خريد خدمتي« 

مع��اون وزي��ر آموزش و پ��رورش از آغ��از پرداخت 
معوق��ات معلمان خريد خدمات آموزش��ي از هفته آتي 
خبر داد و گفت: معوقات اين دس��ته از معلمان تا پايان 
شهريورماه امسال محاس��به و تسويه مي شود. مجتبي 
زيني وند اظهار كرد: تعيين شهريه مدارس غيردولتي به 
كارگروه هاي مناطق آموزش و پرورش واگذار مي شود. او 
افزود: براساس ماده ۱۵ قانون تاسيس مدارس غيردولتي 
كارگ��روه مناطق آموزش وپرورش براس��اس اقتضائات 
محلي و شرايط منطقه اي، شهريه مدارس غيردولتي را 
تعيين مي كنند. معاون وزير و رييس س��ازمان مدارس 
غيردولت��ي و مش��اركت هاي مردم��ي وزارت آموزش و 
پرورش از تنظيم دستورالعمل نظارت و بازديد از مراكز 
غيردولتي ني��ز خبر داد و گفت: در اين دس��تورالعمل 
ارزيابي موسس، ارزيابي منطقه و ارزيابي استان و كشور 
به خوبي تبيين شده اس��ت. اين مقام مسوول در ادامه 
از آغاز پرداخت معوقات معلمان مدارس خريد خدمات 
آموزش��ي ظرف هفته آتي اش��اره و تشريح كرد: حقوق 
اين معلمان كه از گذش��ته باقي مان��ده، از هفته آينده 
پرداخت مي شود، اين در حالي است كه معوقات آنها تا 
پايان شهريور ماه ۹۶ امسال محاسبه و تسويه مي شود. 
زيني ون��د همچنين اظه��ار كرد: س��امانه ويژه معلمان 
مدارس خريد خدمت در هفته آينده راه اندازي و موضوع 

بيمه و نحوه پرداخت آنها نيز حل مي شود. 

مشكل در تامين داروي 
بيماران تاالسمي

مشكل انباش��ت بدهي بيمه ها به داروخانه ها تاثير 
خود را بر داروي آهن زداي بيماران تاالس��مي نش��ان 
داده و به اذعان مديرعامل انجمن تاالسمي، اين بيماران 
مدتي است كه در تامين داروي مورد نياز خود با مشكل 
روبرو ش��ده اند و داروخانه ها نمي توانند داروي آهن زدا 
به ويژه دس��فرال را به خوب��ي تامين كنند. محمدرضا 
مشهدي، مديرعامل انجمن تاالس��مي، درباره مشكل 
تامي��ن داروي م��ورد ني��از بيماران تاالس��مي توضيح 
مي دهد و به ايسنا مي گويد: بيماران تاالسمي از ابتداي 
سال جاري با اين مش��كل دست وپنجه نرم مي كنند. 
پرداخت مطالبات بيمه ها به داروخانه ها به تاخير افتاده  
اس��ت و آنها نيز نتوانسته اند وجهي دريافت كنند و در 
حال حاضر به شركت هاي پخش دارو بدهكار هستند. 
وقتي بدهي داروخانه ها س��نگين مي شود، شركت هاي 
پخش ديگر دارو به آنه��ا تحويل نمي دهند؛ اين باعث 
مي ش��ود بيم��ار نتوان��د داروي خود را تهي��ه كند؛ در 
نتيجه درمان به صورت كامل انجام نمي ش��ود و دچار 
عوارض جبران ناپذيري مي ش��وند. گاهي دارو به دليل 
بدهي س��نگين به بعضي داروخانه ه��ا به صورت كامل 
داده نمي ش��ود وآن ه��ا دارو را جيره بندي مي كنند. او 
همچني��ن ابراز نگراني مي كند كه اگ��ر اين روند ادامه 
ياب��د، داروخانه هايي كه فع��ال دارو توزيع مي كنند نيز 
ممكن اس��ت از ماه هاي آينده دچار مش��كل شوند. او 
ادام��ه مي دهد: مصرف مي��زان ناكافي دارو يا مش��ابه 
آن نيز باع��ث اختالل در چرخه درمان مي ش��ود. اين 
 درحالي اس��ت كه هزينه هر يك شب بستري بيمار در

 »اي سي يو« معادل يكسال داروي آهن زداست. يكي از 
اصلي ترين داروهاي بيماران تاالسمي داروهاي آهن زدا 
است و اگر مصرف نش��ود در طوالني مدت، قلب، كبد 
و ارگان ه��اي حياتي بدن به دليل رس��وب آهن از كار 
مي افت��د. مديرعامل انجمن تاالس��مي يك��ي ديگر از 
مش��كالت فعلي بيماران تاالس��مي را پرداخت هزينه 
تزري��ق خون در مراكز دولتي اعالم مي كند و مي گويد: 
بيماران تاالسمي با وجود داشتن دفترچه بيمه سالمت 
در بيمارس��تان هاي دولت��ي وجه پرداخ��ت مي كنند. 
در حال��ي كه در اين مورد بايد س��هم بيمار از پرداخت 
فرانشيز صفر باش��د. با وجود پيگيري هايي كه در اين 
مورد انجام داده ايم، هنوز نتيجه يي نگرفتيم. تقريبا شش 
ماه است اين روند ادامه دارد؛ بيمه سالمت بطور كامل 
مطالبات را پرداخت نمي كند و مابه التفاوت آن از بيمار 

دريافت مي شود.

اخبار

مجلس، محيط زيست و آموزش و پرورش بر سر دوراهي تصميم گيري براي تعطيلي مدارس

اما و اگرهاي طرح تعطيالت زمستاني

تمديد ممنوعيت تردد كاميون هاي فرسوده تا ۱۵ بهمن
آماره��ا از تاثير كاميون ها بر آلودگي هواي تهران 
متفاوت اس��ت. خود رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست هر از گاهي آمار متفاوتي ارائه مي دهد. عيسي 
كالنت��ري يك بار از نق��ش ۳۰ درصدي، يك بار ۲۰ 
درصدي و چندي پي��ش ۶7 درصدي كاميون ها در 
آلودگي ش��هر تهران س��خت گفت. به هر حال آنچه 
مشخص است، كاميون هاي فرسوده كه بيشتر متعلق 
به ش��هرداري هستند، تاثير مهمي در آلودگي هواي 

شهر دارند. 
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران نيز 
ديروز گفت كه »كاميون هاي فرسوده و فاقد معاينه 
فن��ي حداقل تا ۱۵ بهمن ماه اج��ازه تردد در تهران 
ندارند. « البته تردد شبانه كاميون ها در سطح شهر، 

خبر از واقعيتي ديگر مي دهد. 
او همچني��ن با اش��اره به شناس��ايي ۴۲۴ واحد 
صنعتي آالينده در تهران طي سال جاري اظهار كرد: 
هيچ يك از واحدهاي صنعتي مستقر در تهران حق 
اس��تفاده از سوخت س��نگين و آالينده مثل مازوت 
را ندارن��د. كيومرث كالنتري درب��اره نتايج كارگروه 
كاهش آلودگي هواي تهران كه ديروز در استانداري 
ته��ران با حضور دس��تگاه هاي مختلف برگزار ش��د، 
گفت: مديريت پس��ماند تهران، دستور جلسه امروز 
بود. متاس��فانه پس��ماندها به صورت اصولي مديريت 
نمي ش��وند. پس��ماندها در همه جاي دنيا به عنوان 
طالي كثيف، س��رمايه و فرصت اقتصادي ش��ناخته 
مي ش��وند اما متاس��فانه در كش��و ما به ويژه تهران 

پسماندها به عنوان يك معضل بروز پيدا كرده اند. 
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران در 
ادامه گفت: ش��هرداري تهران براساس ماده ۹ قانون 

مديريت پس��ماند وظيفه فرهنگ س��ازي و آموزش 
تفكيك از مبدأ پس��ماندها را بر عهده دارد. به گفته 
كالنتري سرانه توليد پسماند در تهران از ۸۵۰ گرم 
ب��ه ۹۲۰ گرم در پايان س��ال ۹۵ رس��يد. به عبارت 
س��اده تر در پنج س��ال گذش��ته روزانه ۹۰۰ تن به 
پس��ماند تهران اضافه شد. در همه جاي دنيا كاهش 
پس��ماند مد نظ��ر قرار مي گي��رد و مطمئنا »جامعه 

مصرف كن دور بريز« جامعه خوبي نيست. 
مدي��ركل اداره حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
تهران تاكيد كرد: شهرداري تهران به عنوان دستگاه 
اجرايي موظف به تفكيك پس��ماندها از مبدأ است. 
سازمان حفاظت محيط زيست نيز به عنوان دستگاه 
ناظر در اين زمينه وظيفه دارد. او با اش��اره به اينكه 
ش��هروندان بايد در زمينه تفكيك زباله هاي خشك 
و ت��ر آم��وزش الزم را ببينند، گف��ت: در اين صورت 
پس��ماندي كه قابليت بازيافت دارد دوباره به چرخه 
مصرف بر مي گردد و كود آلي توليد شده از پسماند تر 

عاري از فلزات سنگين خواهد بود. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان تهران با 
بيان اينكه ساماندهي سايت آرادكوه، مديريت ساير 
پس��ماندها و اس��تفاده از زباله س��وز در شهر تهران 
در اين جلس��ه مورد بررس��ي قرار گرفت، اظهاركرد: 
۳۰۰۰ تن پسماند در تهران قابليت تبديل به انرژي 
را دارد كه در آين��ده نزديك بعد از انجام مناقصه ها 
س��رمايه گذاري الزم در اي��ن زمينه ص��ورت خواهد 
گرف��ت تا موضوع توليد برق از پس��ماند در آرادكوه 

انجام شود. 
كالنتري در ادامه با اشاره به اينكه توسعه خطوط 
ريلي دستور كار ديگر اين جلسه بود، گفت: با توجه 

به اهميت توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و 
نقل ريلي در كاهش ترافيك و آلودگي هوا گسترش 
حمل و نقل ريلي در ش��هرهاي هشتگرد، پرديس و 

پرند مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 او با بي��ان اينكه روزانه حدود ۶۵۰ هزار تا 7۰۰ 
هزار خودرو وارد تهران مي ش��ود گفت: براي كاهش 
تردد اين تع��داد باالي خودرو چاره يي جز توس��عه 
خطوط ريل��ي نداريم. براي اين منظور قرار ش��د با 
عقد تفاهم نامه يي بين وزارت راه، استانداري تهران و 
شهرداري، اين كار با اولويت پيگيري شود همچنين 
سازمان برنامه و بودجه بايد اعتبارات مورد نياز براي 

اين كار را تخصيص دهد. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان تهران با 
اشاره به ضرورت افزايش فضاي سبز تهران گفت: اين 
موضوع نيز در دستور كار جلسه امروز بود و قرار شد 
تا نيمه اس��فندماه س��ال جاري ۱7۰۰ هكتار فضاي 
سبز در تهران ايجاد شود. ۵۰۰ هكتار در منطقه ۲ و 
۱۰۰ هكتار در حوزه آرادكوه به فضاي سبز اختصاص 

مي يابد. 
در شرق تهران نيز افزايش فضاي سبز مورد توجه 
قرار خواه��د گرفت. اين برنام��ه در ايام درختكاري 
امسال اجرايي خواهد شد. كالنتري با اشاره به اينكه 
كنترل آلودگي واحدهاي صنعتي نيز در جلسه امروز 
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت، اظهاركرد: ۱۴7۰ 
واحد صنعتي در س��ه سال گذشته سوخت مصرفي 
خ��ود را از مازوت به گاز طبيعي تغيي��ر داده اند كه 

بطور قطع اثر خوبي بر كاهش آلودگي هوا دارد. 
او تاكيد كرد: هي��چ يك از واحدهاي صنعتي در 
محدوده هاي تهران حق استفاده از سوخت سنگين 

و آالينده ندارند. دس��تگاه هاي مختل��ف نيز در اين 
زمينه وظايفي را عهده دار شده اند كه بايد به فوريت 
و ب��ا اولويت اين وظايف را در دس��تور كار خود قرار 
دهند. به گفته كالنتري ۴۲۴ واحد صنعتي آالينده 
در سال جاري در تهران شناسايي شده اند كه از اين 
تعداد ۱۶۰ واحد برنامه كنترل آلودگي ارائه داده اند 
همچنين ۳۴۳ واحد صنعتي طي س��ه سال گذشته 

نسبت به رفع آاليندگي واحد خود اقدام كرده اند. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان تهران با 
اشاره به اينكه مهم ترين واحد آالينده تهران كارخانه 
سيمان است، گفت: اين واحد صنعتي برنامه كنترل 
آلودگي خود را به س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 

ارائه داده است و اگر نتواند در قالب برنامه نسبت به 
كاهش آلودگي اقدام كند حتما با اين واحد برخورد 

خواهد شد. 
كالنتري با اش��اره ب��ه توليد ۴۳ه��زار تن نخاله 
س��اختماني در تهران به طور روزانه گفت: تاكنون به 
س��ه واحد بازيافت نخاله ساختماني مجوز داده ايم تا 
ضايعات و نخاله هاي ساختماني به مصالح ساختماني 
تبدي��ل و به چرخه مصرف وارد ش��ود. به واحدهاي 
بازيافت نخاله ساختماني - كه در شعاع ۱۲۰ متري 
تهران مس��تقر باشند، مجوز داده مي شود- البته اين 
واحده��ا باي��د برنامه هاي كنترل آلودگ��ي را به طور 

كامل اجرايي كنند. 

طرح تعطيالت زمس��تاني، كه از س��ال گذشته 
مطرح ش��د، يك��ي از طرح هايي بود كه س��ازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت كش��ور، چش��م اميد به 
تصويبش داش��ت تا ب��ا اجراي آن، ب��راي يك ماه 
م��دارس تعطيل ش��ده و وضعي��ت آلودگي هوا در 

ماه هاي سرد سال اندكي بهبود پيدا كند.
از ط��رف ديگ��ر مس��ووالن س��ازمان مي��راث 
فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري هم از اجراي 
چنين طرحي اس��تقبال كرده و اين اتفاق را سبب 
افزاي��ش آمار گردش��گري مي دانند ب��ا اين وجود 
طرح تعطيالت يك ماهه مدارس كه بيش��تر رنگ 
و بوي پاك كردن صورت مس��اله را دارد، نه فكري 
اساس��ي براي ح��ل معضل آلودگي ه��وا، به مذاق 
آموزش و پرورش��ي ها خوش نيامد، برخي معاونان 
اي��ن وزارتخانه، اين طرح را ش��تابزده عنوان كرده 
و برخي ديگر از مس��ووالن براي اجراي آن ش��رط 
گذاش��ته اند. اين ميان نمايندگان مجلس ش��وراي 

اسالمي هم معتقدند اين طرح مردود است. 
س��ال ۱۳۹۵، نخس��تين زمزمه هاي پيش��نهاد 
اي��ن طرح از س��وي مركز ملي ه��وا و تغيير اقليم 
س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور، شنيده شد 
طرحي كه قرار بود مهرماه س��ال گذش��ته، بعد   از 
بررسي هاي كارشناس��ي به كميسيون لوايح د  ولت 
رفته و بعد   از اينكه م��ورد   تاييد   آموزش و پرورش 
و محيط زيس��ت قرار گرفت،  راهي مجلس  ش��ود   
اما از مطرح ش��د  ن اين پيشنهاد  ، تاكنون انتقادات 
بسياري پيرامون ان مطرح شد،  انتقاد  اتي كه  بيشتر 
ب��ر مبهم و كوتاه مد  ت بود  ن طرح تاكيد   د  اش��تند  ، 
 طرحي كه قرار ش��د   به ش��كل جد  اگان��ه از اليحه 
هواي پ��اك راهي مجلس ش��ود  ،  از ديگر انتقادات 
مطرح شده به اين طرح شناور بود  ن تاريخ تعطيلي 
و احتم��ال تغيير زم��ان وارونگي د  مايي زمس��تان 
ب��ود كه به دنبال اين وضعيت، مس��ووالن آموزش 
و پرورش اعالم كردند اين وزارتخانه،  ش��ناور بود  ن 
تاريخ تعطيلي را برنمي تابد . اما اين فقط آموزش و 
پرورش��ي ها نبودند كه نسبت به اين طرح واكنش 
نش��ان دادند،  برخ��ي نمايندگان مجل��س هم اين 
طرح را آرامبخش موقتي براي س��اكت كردن غول 

آلودگي هوا دانستند.
ج��واد كاظم نس��ب،  نماين��د  ه اهواز ك��ه زماني 
آلود  ه ترين ش��هر د  نيا به حساب مي آمد  ، اعالم كرد  : 
“طرح هايي مانند   تعطيلي يك ماهه مد  ارس راهكار 
حل مشكل آلود  گي هوا نيست و تنها ذهن مرد  م و 

د  انش آموزان را مشوش مي كند  .
اينها راهكارهاي اورژانسي هستند   و بايد   مساله 
را ريشه يي حل كنند  ، اينگونه نمي توان آلود  گي هوا 
را كنت��رل كرد   كه د  انش آموزان را چند   روز تعطيل 
كني��م. به عنوان مثال خوزس��تان اس��تان بيماري 
اس��ت كه مس��ووالن بايد   همت كرد  ه و د  اروي آن 
را پيد  ا كنند   و عالج آن اين است كه بستر سازي و 

اقد  امات پايد  ار انجام د  هيم، احياي تاالب ها از جمله 
موارد   مهمي است كه مسووالن بايد   همت كنند  .

 
 عواقب صحبت از يك طرح قديمي 

 ب��ا وج��ود اين پس از گذش��ت يكس��ال از اين 
اظهارنظرها عيسي كالنتري، رييس سازمان محيط 
زيس��ت روز چهارش��نبه ۱۳ دي م��اه در حاش��يه 
جلس��ه هيات دولت با اش��اره به تصميم كميسيون 
زيربناي��ي دولت درباره آلودگي هوا و كنترل آن بار 
ديگ��ر اين طرح را مطرح كرد.  او درباره اين موضوع 
گف��ت:  »در اين كميس��يون پيش��نهاد كرده ايم كه 
مدارس در نيمه شمالي كش��ور و مناطق سردسير 
از جمل��ه ته��ران يك ماه زودتر آغاز ش��ود و از ۱۵ 
آذر تا ۱۵ دي مدارس اين مناطق تعطيل ش��وند تا 

دانش آموزان با هواي آلوده مواجه نشوند. « 
اين اظهارنظر بار ديگر واكنش مسووالن آموزش 
و پ��رورش و نماين��دگان مجلس را در پي داش��ت، 
 بطوري كه مهدي نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي 
آموزش وپرورش اجراي اين طرح را منوط به رعايت 
ش��رط و ش��روط دانس��ته و بيان كرد: »آموزش و 
پرورش خواهان اصالح تقويم آموزشي كشور است 
و ما با تعطيالت زمس��تاني به ش��رطي موافقيم كه 
مصوبه مجلس براي آغاز س��ال تحصيلي در مهرماه 
و پايان آن در ارديبهش��ت ماه اصالح شده و اختيار 

اعم��ال تغيير در تقويم آموزش��ي به ش��وراي عالي 
آم��وزش و پ��رورش و هيات دولت واگذار ش��ود تا 
بتواند زمان آغاز سال تحصيلي را متناسب با شرايط 

كشور تغيير دهد.«
از ط��رف ديگ��ر، رض��وان حكي��م زاده، معاون 
آم��وزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش اين طرح 
را طرحي ش��تابزده عنوان كرده و افزود: » هرگونه 
مصوبه يي براي تغيير ش��رايط تقويم آموزشي حتما 
بايد همه جوانب را در بگيرد. با تنوع شرايط اقليمي 
در كشور مواجهيم به گونه يي كه در برخي استان ها 
درجه حرارت در تابستان بسيار باالست و در برخي 

ديگر سرماي شديد در زمستان حاكم است. 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: اينكه بدون درنظر گرفتن شرايط اقليمي 

و آب و هوايي بخواهيم تصميمي بگيريم و مساله يي 
را براي كوتاه مدت حل كنيم ممكن اس��ت در دراز 
مدت آسيب زا باشد، عالوه بر اين بايد به پيوستگي 

زمان يادگيري نيز توجه شود. 
حكيم زاده با اش��اره به اينكه بايد بررس��ي كرد 
آي��ا بدون تغيير برنامه درس ملي كه تدوين ش��ده 
مي ت��وان م��دارس را يكم��اه تعطيل ك��رد؟ گفت: 
»درس��ت است كه ش��رايط سخت اس��ت، اما هيچ 
تصمي��م ش��تاب زده يي ما را در اي��ن زمينه كمك 
نمي كند. تقويم آموزشي با توجه به سند باالدستي 
و در نظ��ر گرفت��ن ش��رايط خاص و اقلي��م متنوع 
نيازمند بررس��ي همه جانبه از ابعاد زيست محيطي، 
تربيتي، اقتصادي و آب و هوايي اس��ت و نمي توان 
بدون در نظر گرفتن پيوس��ت تربيتي، اقتصادي و... 

تصميم گي��ري كرد. ما ش��تاب زدگي را در تصويب 
چنين برنامه هايي كارگشا نمي دانيم. «

 صورت مساله را پاك نكنيد
در نهايت اين نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
هستند كه تكليف طرح تعطيالت زمستانه را تعيين 
مي كنن��د كه آنطور كه معلوم اس��ت،  اين طرح در 
بررس��ي هاي نماين��دگان، اقبال��ي نخواهد داش��ت 
چرا كه س��خنگوي كميس��يون آموزش و تحقيقات 
مجلس با بيان اينكه بحث تعطيالت مدارس يك بار 
چند ماه پيش به مجلس آمد و رد شد، گفت: بحث 
تعطيلي مدارس در زمس��تان پ��اك كردن صورت 
مساله است. ميرحمايت ميرزاده درباره اين موضوع 
مي  گويد: اگر ترافيك هست، ريشه آن را پيدا كنيم. 
م��ا به مناطق محروم نرس��يديم و همه را مهاجرت 
داديم به تهران و داريم همچنان همان سياس��ت را 
دنبال مي كنيم. حاال اگر در تهران مش��كلي هست 
كه نمي ش��ود سيستم آموزش��ي كل مملكت را به 
خاطرش عوض كنيم. بعيد اس��ت چنين سياستي 
در مجل��س نظر مثبتي داش��ته باش��د چون حالل 
مشكالت نيست و تنها مدتي صورت مساله را پيش 

مديران حذف مي كند. 
س��خنگوي كميس��يون آم��وزش و تحقيق��ات 
مجلس ش��وراي اس��المي بيان ك��رد: اين همه در 
طول سال مدارس را به خاطر آلودگي هوا تعطيل 
مي كنيم چه اتفاق��ي مي افتد؟ آيا دانش آموز ديگر 
در مع��رض آلودگ��ي نيس��ت؟ خير او ب��از هم در 
تعطيالت همراه والدينش به بازار مي رود يا مي آيد 
در كوچه بازي مي كند. بايد يك فكر اساسي براي 

آلودگي هوا شود. 

 تعطيالت زمستانه به سود گردشگري
با وجود اين مسووالن در سازمان حفاظت محيط 
زيست و س��ازمان ميراث فرهنگي،  صنايع دستي و 
گردشگري به اين طرح اميدوارند. روز گذشته، علي 
اصغر مونس��ان،  درباره اين موضوع بيان كرد: تالش 
مي كني��م طرح تعطي��الت زمس��تاني را به تصويب 
برس��انيم، به نظر مي رس��د وزارت آموزش و پرورش 
و س��ازمان محيط زيس��ت آمادگي دارن��د تصويب 

تعطيالت زمستاني را پيگيري كنند. 
او با اش��اره ب��ه اينكه تعطيالت زمس��تاني باعث 
مي ش��ود گردش��گران داخلي و خارج��ي بتوانند از 
ظرفيت و جاذبه هاي كشورمان در اين فصل استفاده 
كنن��د، افزود: ش��هر هايي كه برف مي ب��ارد مي تواند 
جاذبه ي��ي براي گردش��گران خارجي ايج��اد كند و 

مقاصد گردشگري زمستاني شود. 
مونس��ان افزود: به نظر مي رسد اجراي اين طرح 
امكان پذير اس��ت و نياز به همراهي دولت و مجلس 
شوراي اسالمي دارد كه طرح تعطيالت زمستاني بعد 

از سال ها اجرايي شود. 

مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با تشريح 
ش��روط تامين اجتماعي براي بيم��ه كارفرمايان 
گفت كه بنابر داليلي و حجم تبادالت، در برخي 
ماه ها حقوق بازنشس��تگان و مستمري بگيران با 

تاخير پرداخت مي شود. 
تق��ي نوربخش درب��اره بيم��ه كارفرمايان نيز 
گفت: كارفرمايان مي توانند بيمه ش��وند اما به دو 
شرط؛ يكي اينكه هيات مديره يا مديرعامل نباشد 
كه در واقع سهام دار شركت باشد كه منع قانوني 
دارد، ول��ي اگر حقوق بگير باش��د و رابطه حقوق 
و دس��تمزدي باش��د مي تواند بيمه باشد. شرط 
دوم اينكه كارگاه هايي ك��ه تحت حمايت دولت 
هس��تند يعني حق كارفرمايي را دولت پرداخت 
مي كند، كارفرما با پرداخ��ت حق بيمه مي تواند 

بيمه شود و از خدمات بيمه يي برخوردار شود. 
او افزود: ۱۵ تا ۲۰ درصد عوارض ش��هرداري 
متعلق به سازمان تامين اجتماعي است. كارگران 

س��اختماني باي��د كارت مهارت فن��ي حرفه يي 
داش��ته باش��د كه در غير اين صورت نمي توانند 
تحت پوش��ش باشند. كارگران بايد حتما اشتغال 
هم داش��ته باشند تا تحت پوش��ش بيمه باشند 
چون اگر فقط كارت مهارت فني حرفه يي داشته 
باشد ولي اشتغال به كاري نداشته باشد نمي تواند 
تحت پوش��ش بيمه تامين اجتماعي قرار بگيرد. 
كارگران س��اختماني در باالترين نقطه ريس��ك 
قرار دارند. ما با وج��ود كمبود منابع بازهم براي 
كارگران س��اختماني هزينه كرده ايم و آنها را بر 

اساس نوبت تحت پوشش قرار مي دهيم. 
به گفته او، كارگران س��اختماني مي توانند از 
طريق سايت س��ازمان تامين اجتماعي در سايت 
كارگران س��اختماني ثبت نام كنند و به شرط دو 
الزامي كه گفته شد تحت پوشش سازمان تامين 
اجتماعي ق��رار گيرند. نوربخ��ش گفت: خدمات 
درمان��ي س��ازمان از دو طري��ق انجام مي ش��ود. 

افراد بيمه شده به همراه افراد تحت تكفل تحت 
پوشش بيمه هستند كه مي توانند با فرانشيز هاي 
مش��خص شده از خدمات بيمه يي استفاده كنند. 
مراكز ملكي س��ازمان كامال رايگان هس��تند اما 

مراكز درماني فرانشيز مي دهند.
تنها بيمارستاني كه به صورت هيات مديره يي 
اداره مي ش��ود بيمارس��تان مي��الد اس��ت ك��ه 
هزينه ه��اي درم��ان و دارو راي��گان اس��ت. 7۱ 
بيمارس��تان در س��طح كشور هس��تند كه تحت 
پوش��ش بيمه تامين اجتماعي بود و هيچ مبلغي 

نبايد دريافت كنند و كامال رايگان هستند. 
 او ادامه داد: ۱۶۴۰ قلم دارو بر اساس مصوبه 
هيات وزيران تحت پوش��ش بيمه هستند، البته 
در همين موارد هم اگر هزينه ها مازاد باش��د نيز 
كمك مي شود. مديرعامل تامين اجتماعي ادامه 
داد: درباره »آنژيو« اگر مساله اورژانسي باشد فورا 
بيمار پذيرش مي شود اما مواردي كه الكتيو است 
و فقط درد قفسه سينه وجود دارد و غير اورژانس 
باشد آنژيو انجام مي شود و بعد از معاينات باليني 

ممكن است بيمار در ليست انتظار قرار گيرد. 

 نوربخش ب��ا بيان اينكه در بيمارس��تان هاي 
تحت پوش��ش س��عي كرده اي��م ليس��ت انتظار 
را كاه��ش دهيم تاكي��د ك��رد: در درمانگاه هاي 
بيمارس��تان مي��الد در ش��بانه روز ۶۰۰۰ نف��ر 
و در بخش ه��اي درمان��ي روزان��ه ۱۰ ه��زار نفر 
مراجعه كنن��ده داريم. در م��وارد اورژانس بيمار 
قطع��ا بايد تح��ت درمان ق��رار گي��رد و در غير 

اينصورت تخلف است.
نوربخش در ادامه درباره آزاد حس��اب كردن 
داروها )داروهاي خارج از پوشش بيمه يي( گفت: 
برخ��ي داروها مكمل هس��تند كه ممكن اس��ت 
تجويز ش��وند و تحت پوش��ش بيمه نباش��ند اما 
داروهايي كه تحت پوش��ش بيمه باشند حتما بر 
اس��اس بيمه، قيمت آنها محاس��به مي شوند. در 
تامين اجتماعي سعي كرده ايم خدمات را روز به 
روز ارتق��اء دهيم اما نقصان هايي هم داريم كه از 

مردم پوزش مي خواهيم.
او افزود: بيمارستاني همانند بيمارستان ميالد 
در جنوبي ترين نقطه ش��هر در ش��هرري ساخته 
خواهد ش��د كه تا ۴ س��ال آينده به بهره برداري 

خواهد رس��يد. در آبادان و ش��يراز و تبريز و در 
دورافتاده ترين نقطه كش��ور نيز بيمارستان هاي 
تحت پوش��ش تامين اجتماعي ب��ه بهره برداري 
خواهند رس��يد و س��عي ما بر اين بوده كه مراكز 
درمان��ي و امكان��ات درمان��ي را به نق��اط كمتر 
برخ��وردار ببريم. نوربخش با اش��اره ب��ه ارتقاي 
كليه خدمات هتلينگ در ۸۰ بيمارس��تان تحت 
پوشش تامين اجتماعي اظهار كرد: شماره ۱۴۲۰ 
و ش��ماره پيامك ۱۰۰۰۱۴۲۰ س��ازمان تامين 
اجتماعي براي پاس��خگويي به م��ردم در زمينه 

مشكالت است.
و  بيمارس��تان ها  بي��ن  تناس��ب  درب��اره  او 
بيمه شدگان گفت: سه دانشگاه پزشكي در تهران 
ق��رار دارد كه بيم��اران تامين اجتماع��ي را نيز 
ويزيت مي كنند ولي امكان اينكه براي ۶ ميليون 
و ۵۰۰ هزار نفر كه در تهران تحت پوشش بيمه 
باش��ند امكانات فراهم كنيم، نداري��م. در تهران 
۹ بيمارس��تان در س��طح اس��تان تحت پوشش 
بيمه تامين اجتماعي هس��تند ك��ه برخي از اين 

بيمارستان ها مجددا تجهيز شده اند. 

شروط تامين اجتماعي براي بيمه كارفرمايان

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و شوراي اسالمي: اگر ترافيك 
هست، ريشه آن را پيدا كنيم. ما به مناطق محروم نرسيديم و همه را مهاجرت داديم 

به تهران و داريم همچنان همان سياست را دنبال مي كنيم. حاال اگر در تهران مشكلي 
هست كه نمي شود سيستم آموزشي كل مملكت را به خاطرش عوض كنيم. بعيد 

است چنين سياستي در مجلس نظر مثبتي داشته باشد چون حالل مشكالت نيست و 
تنها مدتي صورت مساله را پيش مديران حذف مي كند. اين همه در طول سال مدارس 

را به خاطر آلودگي هوا تعطيل مي كنيم چه اتفاقي مي افتد؟

                                                                                                      



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Mon. January  8. 2018  1011   دو شنبه         18 دي 1396     20 ربيع الثاني 1439  شماره 

»تعادل«ازاظهاراتضدونقيضاعضايشورايشهردربارهطيشدنمراحلقانونيپيشنهادشهرداريگزارشميدهد

اجماع پارلمان شهري پايتخت بر تغيير طرح ترافيك
گروهراهوشهرسازي

 ط��رح جديد ترافيك پيش��نهاد ش��ده از س��وي 
ش��هرداري تهران بايد ابتدا به تصويب شوراي شهر و 
سپس به تاييد شوراي عالي ترافيك برسد. اين مطلبي 
اس��ت كه طي روزهاي گذش��ته بارها از زبان اعضاي 
ش��ورا و ديگر كارشناسان شنيده مي شد، اما در عمل 
خ��اف آن اتفاق افت��اد. دو روز پيش معاونت حمل و 
نقل شهرداري در اقدامي شتاب زده و نابهنگام و قبل 
از مطرح شدن اين اليحه در شوراي شهر، اطاعيه يي 
صادر كرد مبني بر اينكه ثبت نام طرح ترافيك س��ال 
97 انجام نمي شود. اين اقدام عجيب شهرداري واكنش 
برخي اعضاي ش��ورا را در پي داشت و ازجمله محمد 
عليخاني رييس كميسيون حمل و نقل شهرداري در 
گفت وگو با »تعادل« اين اقدام ش��هرداري را اش��تباه 
خواند و گف��ت: در اين باره به ش��هرداري تذكر داده 
خواهد شد. روز گذشته نيز باوجود اينكه موضوع طرح 
ترافيك در دستور جلسه ش��ورا قرار نداشت، اعضاي 
شورا درباره آن اظهارنظر كردند و نكته جالب اين بود 
كه صحبت هاي ضد و نقيض��ي در اين ارتباط مطرح 
شد كه بر ش��ائبه تحميل اين پيشنهاد شهرداري به 

نهادهاي قانونگذار دامن مي زند. 
به گ��زارش »تعادل«، در حال��ي كه ديروز محمد 
عليخاني رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر 
ته��ران عنوان كرد، طرح ترافيك در دولت و ش��وراي 
عالي ترافيك به تصويب رسيده است، محسن هاشمي 
 رييس اين ش��ورا در گفت وگو با خبرنگاران گفت كه 
اين طرح اكنون در ش��وراي عالي ترافيك در دس��ت 
بررسي اس��ت! پيش از اين، اعضاي شورا بارها تاكيد 
ك��رده بودند كه ط��رح ترافيك جديد ابت��دا بايد در 
ش��وراي شهر و س��پس در ش��وراي عالي ترافيك به 
تصويب برس��د. در واقع به نظر مي رس��د ش��هرداري 
درنظر دارد طرح موردنظر خود را به س��رعت و بدون 

مخالفت، نهايي كند. 
عليخاني درخصوص ط��رح ترافيك جديد، گفت: 
اي��ن طرح در ش��وراي عالي ترافيك تصويب ش��ده و 
در حال حاضر بايد در ش��وراي ش��هر تصويب ش��ود. 
قرار است ش��هرداري ظرف يكي، دو روز  آينده اليحه 
مربوطه را به ش��وراي شهر ارسال كند. احتماال اليحه 
بازنگري طرح ترافيك جديد به جلس��ه آينده شوراي 

اسامي شهر تهران برسد. 

احتمالاجرايطرحترافيكفعليدر97
وي در پاس��خ ب��ه اينكه  آيا اين ط��رح به تصويب 
مي رس��د، گفت: معلوم نيس��ت. اما با كليات آن همه 
اعضاي شورا موافق هستند و ممكن است در جزئيات 

آن تغييراتي ارائه شود. البته اكثريت اعضا بر بازنگري 
طرح تاكيد داش��تند. ولي روي جزئي��ات بايد بعد از 
آمدن اليحه بررسي هاي الزم صورت گيرد. اين طرح 
حتما تعيين تكليف مي ش��ود و اگ��ر طرح به تصويب 

نرسد، همان طرح قبلي اجرا مي شود. 
رييس كميسيون حمل  و نقل شوراي اسامي شهر 
تهران در پاسخ به اينكه معاون حمل  و نقل شهرداري 
ته��ران اعام كرده كه در ص��ورت عدم تصويب طرح 
جدي��د در اجراي ط��رح قبل ني��ز تغييراتي صورت 
مي گيرد، گفت: مجددا بايد اليحه به ش��ورا ارائه شود 
اما بايد ابتدا اليحه بازنگري تعيين تكليف شود و اگر 
تصويب نش��د، تصميم گيري درخصوص نحوه اجراي 

طرح ترافيك در سال آينده اعام مي شود. 
عليخاني درخصوص وضعيت س��هميه بگيرها در 
طرح جديد، گفت: استثنائاتي وجود دارد، ممكن است 
براي برخي اقش��ار مانند جانبازان، معلوالن و بيماران 

خاص تسهياتي درنظر گرفته شود. 
وي در پاسخ به اينكه آيا طرح تا 15 بهمن تصويب 
مي ش��ود، گفت: بايد ديد چقدر زم��ان براي تصويب 
صرف مي شود، ولي فكر مي كنيم اين طرح به تصويب 
برسد. وي در پاسخ به اينكه زيرساخت هاي الزم براي 

اج��راي طرح فراهم اس��ت، گفت: ش��هرداري معتقد 
اس��ت كه زيرساخت ها فراهم اس��ت اما براي طرحي 
كه ما درنظر داريم كه ميزان دريافتي ها بايد براساس 
پيمايش صورت گيرد، دوربين ها نمي تواند اين كارها را 
انجام دهد. ممكن است طرح ما در داخل مصوبه بيايد 
و مكمل طرح ش��هرداري ش��ده و در آينده اين طرح 

هم اجرايي شود. 
وي ادام��ه داد: ما ميزان پيماي��ش و زمان حضور 
 را مبنا قرار مي دهيم. به هر حال ممكن اس��ت كسي
  5 كيلومت��ر در داخ��ل محدوده تردد كند و كس��ي
 100 كيلومتر. در طرح شهرداري اين موضوع يكسان 
ديده شده و يك قيمت براي آن پرداخت مي شود. ولي 
ما معتقديم كه بايد هر دو موضوع لحاظ شود. برخي 
دوربين هاي داخل محدوده زيرساخت تعيين پيمايش 

را ندارند. در اليحه اين موضوع پيش بيني مي شود. 

حمايتازكليتطرحجديدترافيك
علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران نيز ديروز 
درب��اره تصويب ط��رح ترافيك گف��ت: در بحث طرح 
ترافيك شهرداري و شورا هم عقيده هستند. روالي كه 
تا به امروز ادامه داش��ته و سال هاست تحت يك روال 

مشخصي اجرا مي ش��د، ديگر كارآمد نيست و نياز به 
اصاح دارد.  وي ادامه داد: كليات طرح ترافيك جديد 
توس��ط شهرداري و شوراي ترافيك به تصويب رسيده 
اس��ت. ش��ورا از كليت اين طرح حمايت مي كند و در 
اصل اين موضوع ترديدي نيست. طبق قانون و بند 1۶ 
ماده ۸1 قانون جديد ش��وراها كه وظايف و اختيارات 
شوراهاي ش��هر را توضيح داده است؛ هرگونه عوارض 
و ميزان و نوع آنها بايد به تصويب ش��ورا برس��د. طبعا 
در بخش��ي كه مرتبط با چگونگي اخذ عوارض است، 
اين طرح به ش��ورا ارائه خواهد شد. ضمن اينكه ما در 
جلس��ه يي كه با آقاي پورسيدآقايي داشتيم، مقرر شد 
كه كليات طرح و پيوس��ت هاي اجتماعي، ترافيكي و 
زيس��ت محيطي آن به شورا ارائه ش��ود تا شورا بتواند 
ديدگاه ه��ا و نظرات��ش را درباره كليت ط��رح با دقت 
بيش��تري مطرح كند. او درباره اطاعيه معاونت حمل 
و نقل ترافيك شهرداري تهران كه روز گذشته منتشر 
شد و بر عدم دريافت آرم طرح ترافيك سال 97 اذعان 
داش��ت، تصريح كرد: اطاعيه يي كه شهرداري صادر 
كرد، ناظر بر اين بود كه باتوجه به اينكه فرآيند تصويب 
طرح جديد را طي مي كنيم در حال حاضر براي سال 
آينده ثبت نامي صورت نمي گيرد. از اطاعيه شهرداري 

يك مقدار بد برداشت شد وگرنه طبيعي است باتوجه 
به اينكه طرح جدي��د فرآيند تصويب را طي مي كند، 
شهرداري ثبت نام طرح براي سال 97 را متوقف كند. 

فقطاطالعداريم
محس��ن هاشمي رييس شوراي شهر تهران اما در 
اي��ن باره گفت: آنچه ما در ح��ال حاضر اطاع داريم، 
اين اس��ت كه طرحي درباره ترافيك تهران تهيه شده 
و ش��هرداري تاش مي كند ك��ه اين طرح به تصويب 

برسد، ولي هنوز مسيرهاي قانوني طي نشده است. 
وي با اش��اره به اينكه طرح ترافي��ك تا فروردين 
 ماه س��ال آينده ادامه خواهد داش��ت، گفت: بيش از

 20 س��ال از طرح ترافيك فعل��ي مي گذرد و در ابتدا 
تنه��ا 20 هزار خودرو اج��ازه ورود به طرح ترافيك را 
داش��تند و 4 هزار خودرو نيز مي توانستند به صورت 
روزانه اين طرح را خريداري كنند، ولي در حال حاضر 
براي ورود به محدوده طرح ترافيك بيش از 100هزار 
خودرو مجوز دارن��د و به همين دليل، آلودگي هواي 
تهران كاه��ش نمي يابد و عما ان��گار طرح ترافيكي 
اجرايي نمي ش��ود و به همه كارت ورود به محدوده را 
داده ايم. از سوي ديگر، درآمدي هم نصيب شهرداري 

تهران نمي شود، چون تورم زياد است. 
هاشمي اضافه كرد: در حال حاضر با درنظر گرفتن 
خودروهايي كه به صورت غيرقانوني وارد محدوده طرح 
مي شوند، مي توان تعداد آنها را 200 هزار خودرو اعام 
ك��رد و ما س��عي مي كنيم در طرح جدي��د ترافيك، 
ورودي ه��ا به محدوده را كم كني��م. 20 هزار خودرو 
براي ورود به طرح ترافيك تبديل به 123هزار خودرو 
شده است و بايد اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد 

كه چرا در اين بازه زماني اين اتفاق افتاده است. 
وي درباره ممنوعيت طرح هاي ش��ناور نيز اظهار 
كرد: كارت هاي شناور اقدام مناسبي بود ولي به صورت 
مناس��ب از آن اس��تفاده نمي ش��د. كارت هاي شناور 
به صورت غيرقانوني دراختي��ار افرادي قرار گرفته بود 
كه مجوز آن لغو ش��د و 500 تا ۶00 كارت به صورت 

غيرقانوني دراختيار بعضي افراد قرار داشت. 
رييس ش��وراي اسامي ش��هر تهران تاكيد كرد: 
هنوز به صورت رسمي طرح ترافيك جديد به تصويب 
نرسيده و در اين مسير معاونت حمل و نقل شهرداري 
تهران تاش مي كند مصوبات الزم را بگيرد. بي ترديد 
وقتي طرحي جديد مي خواهد آغاز ش��ود پرس��ش و 
پاس��خ و نظرات مختلف نسبت به آن مطرح مي شود. 
طرح جديد ترافيك به ش��وراي ترافيك تهران ارسال 
شده اس��ت و معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري 

تهران نيز تاش مي كند آن را به تصويب برساند. 

تحقق۲۵درصديبودجه
راهداريدرسالجاري

اگرچ��ه براس��اس برنامه بودجه س��ال 9۶ دولت 
باي��د ۸00 ميلي��ارد تومان در قالب پيوس��ت بودجه 
تا پايان س��ال ج��اري در اختيار س��ازمان راهداري 
و حم��ل و نقل جاده ي��ي قرار دهد ام��ا تاكنون و با 
احتساب اسناد خزانه اس��امي و همچنين اعتبارات 
نق��دي رقمي ح��دود 300ميليارد توم��ان پرداخت 
ش��ده اس��ت، موضوعي كه نارضايتي رييس سازمان 
راهداري را به همراه داشته است، . داوود كشاورزيان 
در همين راس��تا با بيان اينكه در مجموع با احتساب 
اعتبارات پيوست بودجه و رديف هاي متفرقه تاكنون 
كمت��ر از 25درصد از بودجه راهداري تخصيص داده 
شده، گفت: پيش بيني مي شود تا پايان سال حداكثر 
۸00ميليارد تومان اسناد خزانه اسامي براي تسويه 

بدهي ها به پيمانكاران ارائه شود. 
كش��اورزيان در گفت وگو با ايلنا با اشاره به ميزان 
تخصي��ص بودجه س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده ي��ي اظهار كرد: معاون وزير راه و شهرس��ازي با 
بيان اينكه بودجه نقدي س��ازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده يي بس��يار ناچيز است، گفت: سال گذشته 
بودجه نقدي ش��امل اعتباراتي ك��ه از دولت دريافت 
كرديم و منابع خود س��ازمان مع��ادل 1300ميليارد 
تومان بود كه پيش بيني مي كنم امسال چيزي حدود 

900 ميليارد تومان پرداخت نقدي داشته باشيم. 
او اف��زود: در كل ه��م رقم بودجه مصوب امس��ال 
نزديك به 20درصد نسبت به سال گذشته كاهش پيدا 
كرد كه دلي��ل آن هم كاهش بودجه عمراني، افزايش 
بودجه هاي جاري و گرفتاري هاي بي شمار دولت است. 
كشاورزيان درباره اينكه چرا با وجود اهميت سياست 
كاهش تلفات سوانح جاده يي، بودجه نگهداري از راه ها 
تخصي��ص داده نمي ش��ود، اظهار كرد: امس��ال پس از 
تاكيدات مع��اون اول رييس جمهوري مبني بر كاهش 
كش��ته هاي سوانح جاده يي قرار بر اين شد كه دولت از 
س��ال آينده عاوه بر رديف هايي كه در س��ال هاي قبل 
براي نگه��داري از راه ها پيش بيني مي كرد يك الي دو 

رديف ديگر به اين بخش اختصاص دهد. 
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي با 
اش��اره به ميزان بدهي ب��ه پيمانكاران گفت: در حال 
حاضر رقم بدهي هاي سازمان راهداري به پيمانكاران 

چيزي حدود 2 هزار و ۸00 ميليارد تومان است. 
او افزود: از آنجايي ك��ه بدهي به پيمانكاران يك 
جريان عادي است، بنابراين در ابتداي دولت يازدهم 
اقدام به تهيه گزارشي درباره ميزان بدهي  دولت هاي 
گذش��ته نكرديم و اساس��ا تهيه چنين آمار و ارقامي 
موضوعيت��ي نداش��ت البته بايد بگوي��م اين گونه هم 
نيس��ت كه بگويي��م رقم قابل توجه��ي از اين بدهي 
2هزار و ۸00 ميليارد توماني كنوني متعلق به دولت 

نهم و دهم بوده است. 
 معاون وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به 
رقم پرداخت مطالبات تا پايان سال گفت: با اين روند 
تخصيص بودجه پيش بيني مي ش��ود تا پايان س��ال 
حداكثر ۸00 ميليارد تومان اس��ناد خزانه اس��امي 

براي تسويه بدهي ها به پيمانكاران ارائه شود. 

اولويتيبرايپرداختبدهيهانداريم
كش��اورزيان با بيان اينكه نظام اولويت بندي براي 
پرداخت بدهي ها و ارائه اس��ناد خزانه اس��امي بين 
پيمانكاران وجود ندارد، ادام��ه داد: تمام پيمانكاران 
متناسب با طلبي كه از س��ازمان دارند، اسناد خزانه 
ي��ا اعتب��ارات نقد درياف��ت مي كنن��د و اعتقادي به 
اولويت بن��دي بين پيمانكاران براي پرداخت بدهي ها 
نداريم. البته به برخي طرح ها و پروژه ها اسناد خزانه 
اس��امي تعلق مي گيرد و برخ��ي طرح ها هم ممكن 
است مشمول دريافت اسناد خزانه اسامي نباشند. 

او بي��ان ك��رد: ب��راي پرداخت بده��ي طرح ها و 
پروژه هايي كه پيوس��ت بودجه هس��تند، مي توان از 
اس��ناد خزانه اس��امي اس��تفاده كرد. برخي طرح ها 
ه��م در رديف هاي متفرقه قرار دارند كه پيش از اين 
ارائه اسناد خزانه اسامي شامل اين طرح ها نمي شد 
البته به نظر مي رس��د كه از س��ال جاري اين طرح ها 
ش��امل دريافت اسناد خزانه اس��امي باشند. به نظر 
مي آي��د تمام پيمانكاراني كه از س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده يي طلب دارند، مي توانند متناسب 

با طلب شان اسناد خزانه دريافت كنند. 
ب��ه گفته ريي��س س��ازمان راه��داري و حمل و 
نق��ل جاده يي يكي از راهكارهاي تس��ويه بدهي هاي 
پيمانكاران اين بود ك��ه بدهي پيمانكاران به بانك ها 
ب��ا مطالبات ش��ان از س��ازمان راهداري تهاتر ش��ود 
و هن��وز در اجراي اين روش و راه��كار به نتيجه يي 
نرسيده ايم و با وجود وعده هاي متعددي كه سازمان 
برنام��ه و بودج��ه براي اجراي اين طرح به س��ازمان 
راه��داري داد و اقداماتي كه براي معرفي پيمانكاران 
به سيس��تم هاي بانكي انجام داديم ام��ا تاكنون اين 

راهكار به اجرا نرسيده است. 
او درباره علت مس��كوت ماندن اي��ن طرح اظهار 
كرد: اين موضوع به اجرا نرسيد، چرا كه بعد از مطرح 
شدن آن مشخص شد در قانون بودجه امسال چنين 
رديفي پيش بيني نش��ده و مج��وزي براي اجراي آن 
داده نش��ده اس��ت. البته اين پيش��نهاد در سال 95 
مطرح ش��د و در آن س��ال ليس��ت پيمانكاران را به 

دستگاه هاي مربوطه ارائه كرديم اما پيگيري نشد. 
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در سال 9۶ هم 
وع��ده اجراي اين طرح را دادند، اما ظاهرا در مراحل 
كارشناس��ي مشخص ش��د در بودجه امسال چنيني 

اجازه يي براي تهاتر بدهي ها داده نشده است. 
كش��اورزيان تاكيد كرد: مهم نيست كه اين طرح 
و پيش��نهاد به اجرا برس��د يا نه. مهم اين اس��ت كه 
اعتباراتي چه در قالب اس��ناد خزانه اس��امي چه در 
قالب اعتبارات نقدي در اختيار سازمان راهداري قرار 

دهند تا بتوان بدهي پيمانكاران را پرداخت كرد. 
او بي��ان ك��رد: براي س��ازمان راه��داري اولويت 
اول اين اس��ت كه از طريق اعتب��ارات نقدي، بدهي 
پيمانكاران را پرداخت كند و اولويت دوم اين اس��ت 
كه از طريق اسناد خزانه اسامي بدهي ها تسويه شود 

و اولويت بعد مي تواند گزينه تهاتر باشد. 

ايرانشهر 

ش��هردار تهران گفت: ش��هرداري در مجموع در نوسازي بافت 
فرسوده موفق عمل نكرده است و اگر تصميم اساسي و جدي براي 

نوسازي اين بافت ها گرفته نشود، نمي توان كار مهمي انجام داد. 
محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران در مراسم كلنگ زني تجميع 
50 پاك بافت فرس��وده در محله تختي با بيان اينكه مقدمات اين 
پروژه از سال هاي قبل آماده شده بود، گفت: اين پروژه پس از سال ها 
باالخ��ره وارد فاز دوم مي ش��ود اما در رابطه با فاز س��وم بايد تاش 
بيش��تري صورت گيرد. مخصوصا پس از آنكه زلزله مارد، تهران را 
لرزاند، اهميت نوس��ازي بافت فرسوده بيشتر شده و فضا آماده بوده 
و بايد از اين فرصت بيش��تر اس��تفاده كنيم. او ادام��ه داد: اميدوارم 
اظهاراتي كه دولت و مجلس درخصوص نوس��ازي بافت فرس��وده 
كرده اند در حد صحبت نباش��د چراكه اگر تصميم اساسي و جدي 
براي نوسازي بافت فرسوده گرفته نشود، نمي توان كار مهمي انجام 
داد. ب��ه گزارش ايلنا، او ادامه داد: مگر با امكاناتي در اين حد چقدر 
مي شود كار نوسازي كرد. تاكنون در تهران فقط 40درصد بازسازي 
شده كه همان هم داراي مشكات عديده يي است و به علت اينكه 
امكانات و خدمات كافي را ندارد، مردم از محل زندگي خود رضايت 
ندارند. ش��هردار تهران بار ديگر نمايندگان مجلس را مخاطب قرار 
داد و افزود: از نمايندگان درخواست مي كنم كه اجازه ندهند، مساله 
نوس��ازي بافت فرس��وده در حد حرف باقي نماند. مردم و مسووالن 
در ش��هرداري بايد بدانند در آخر س��ال در مورد بافت فرسوده چه 
اتفاقاتي مي افتد. براي نجات تهران و مردمش در بافت فرسوده بايد 
تصميم جدي بگيرند وگرنه ما به عنوان شهرداري گزارش مي دهيم 
كه نماينده مردم در مورد بافت فرس��وده چه كرده اس��ت. او ادامه 
داد: 15درصد از جمعيت تهران در بافت فرس��وده زندگي مي كنند 
و بافت فرس��وده فقط 5 درصد مساحت تهران را تشكيل مي دهد و 

اين نشان دهنده تراكم جمعيت در اين مناطق است. در نتيجه اگر 
زلزله يي رخ دهد، تلفات در اين بخش بيش��تر خواهد بود و مجلس 
بايد نشان دهد كه عزم جدي  در اين زمينه دارد. شهردار با اشاره به 
فعاليت هاي شهرداري در اين مدت براي نوسازي بافت هاي فرسوده 
گفت: من از زمان ش��وراي سوم فعاليت شهرداري در اين زمينه را 
زير نظر دارم و مي توانم بگويم در مجموع موفق نبوده اس��ت. محور 
بايد اتكا به مردم و بخش خصوصي باشد. به بخش خصوصي كه در 
اين مناطق سرمايه گذاري مي كند بايد تبريك گفت چراكه در كنار 
فعاليت اقتصادي يك مسووليت اجتماعي را انجام مي دهند. او ادامه 
داد: ثانيا شهرداري در هر منطقه بايد در چارچوب ضوابط و مقررات 
به س��رمايه گذاران دلگرمي داده و بقيه را هم براي س��رمايه گذاري 
تش��ويق كند. ش��هردار تهران با بيان اينكه به علت س��اخت و ساز 
بي حساب در شمال تهران انگيزه براي سرمايه گذاري در شمال شهر 
به علت كاهش تقاضا كم ش��ده اس��ت، ادامه داد: سرمايه گذاران به 
س��مت جنوب شرقي، جنوب غربي و شرق شهر سوق داده شده اند. 
اما اينكه بعد از ۸ س��ال 50 پاك تازه تجميع ش��ده، پاس��خگوي 
ش��رايط نيس��ت. آقاي روحاني اعام كرده كه براي نوس��ازي بافت 
فرسوده عاقه مند است اما اينكه اين كمك چقدر باشد، آن را آينده 
نش��ان خواهد داد. نجفي درخصوص برنامه هاي آينده ش��هرداري 
درخصوص نوس��ازي بافت فرس��وده گفت: در كنار مدل هاي قبلي 
مدل ه��اي جديدي را طراحي كرده ايم كه از زمين هاي ش��هرداري 
با حمايت رييس جمهور زمين هاي خالي دولتي به س��رمايه گذاران 
واگذار شده تا در آن ساخت و ساز كنند و بعد ساكنان بافت فرسوده 
را تشويق كنيم در اين ساختمان هاي نوساز ساكن شوند و در ادامه 
خ��ود زمين هاي بافت فرس��وده تبديل به يك زمي��ن جديد براي 

ساخت و ساز شوند و اين سيكل ادامه خواهد داشت. 

شهردارتهران:

شهرداري در نوسازي بافت فرسوده موفق نبوده است
حجت اهلل ميرزايي معاون برنامه ريزي و توسعه شهرداري تهران 
گف��ت: از نظر من برنامه كالبدي تفصيلي و جامع هيچ وقت ماك 
عمل در شهرداري نبوده است چراكه آنقدر در باغات و پهنه بندي 
تخل��ف صورت گرفته كه ديگر حتي موضوعيت هم ندارند و كاما 
كنار گذاشته شدند. فرآيند تهيه برنامه 5 ساله سوم شهرداري تهران 
در معاونت برنامه ريزي و شهرداري مدتي است كه آغاز شده است. 
حجت ميرزايي، معاون برنامه ريزي و توس��عه شهري در گفت وگو 
با ايلنا به برخي از ابهامات موجود در برنامه توس��عه 5  س��اله سوم 
شهرداري پاسخ گفت. منبع اصلي درآمد شهرداري از طريق فروش 
تراكم، تغيير كاربري و عوارض ناش��ي از تخلفات شهرسازي است 
اما اين طرح تفصيلي اس��ت كه كاربري اراضي را مشخص مي كند. 
با توجه به اهميت طرح تفصيلي و جامع كه بيش از 50 س��ال از 
عمرش��ان مي گذرد، برنامه توسعه 5 ساله شهرداري بايد نسبت به 
آن حساس تر باش��د. با اين حال ميرزايي معتقد است، برنامه هاي 
تفصيلي و جامع سال هاست در دنيا كاربرد خود را از دست داده اند. 
او گفت: به نظر من براساس رويكرد جديدي كه در دنيا حاكم بوده 
اين اقتصاد است كه همه  چيز را تعيين تكليف و مشخص مي كند 
كه پهنه بندي كالبدي بايد چگونه باش��د از سوي ديگر، برنامه هاي 
تفصيلي و جامع اساسا مختص دهه 70ميادي است و فقط در آن 
زمان بود كه براساس كالبد، كاربري اجتماعي، خدمات و فضاي سبز 
را مشخص مي كردند. او ادامه داد: هر چند از نظر من برنامه كالبدي 
تفصيلي و جامع هيچ وقت ماك عمل در ش��هرداري نبوده چراكه 
آنق��در در باغات و پهنه بندي تخلف صورت گرفته اس��ت كه ديگر 
حتي موضوعيت هم ندارند و كاما كنار گذاش��ته شدند. ميرزايي 
درخصوص ضرورت تهيه برنامه سوم توسعه شهرداري و همپوشاني 
آن با طرح هاي تفصيلي و جامع تهران هم تصريح كرد: طرح تفصيلي 

و طرح جامع طرح هاي كالبدي هستند و فقط نوع پهنه بندي ها را از 
نظر فضايي مشخص مي كنند. طرح جامع اهداف كان را مشخص 
مي كن��د اما براي ش��رايط اقتصادي و مال��ي، حوزه هاي اجتماعي 
شهرداري تصميم گيري و برنامه ريزي نمي كند اما در برنامه توسعه 
است كه مش��خص مي كنيم، ش��هرداري چگونه بايد تامين مالي 
و هزين��ه كرده و چه كس��ب  وكارهايي در ش��هر راه بيفتد. معاون 
برنامه ريزي و توس��عه شهرداري تهران درباره رويكرد شهرداري در 
برنامه س��وم توسعه در رابطه با انتخاب پيمانكاران گفت: قاعدتا ما 
به دنبال حداكثر رقابتي كردن و ش��فافيت در اين حوزه هس��تيم 
اما اينكه محت��وا چه خواهد بود، نمي توانم نظر قطعي بدهم. البته 
شفافيت، رقابت پذيري حداكثري و همين طور مشاركت پيمانكاران 
در تامين مالي پروژه ها رويكرد اصلي ما در اين رابطه است و اين 3 
قاعده رعايت خواهد ش��د. وي درخصوص بحران نيروهاي مازاد در 
شهرداري كه در ۶ ماهه آخر مديريت شهري قبلي استخدام شدند 
و بخش عمده منابع صرف حقوق دادن به آنها مي شود، تصريح كرد: 
مس��ووليت برنامه ريزي در اين حوزه بر عهده معاونت منابع انساني 
اس��ت. آنها درحال تهيه طرحي در اين خصوص هس��تند اما هنوز 
طرح به اتمام نرس��يده اس��ت با واگذاري تصدي ها و برون سپاري، 
 بخش��ي از معضل قابل حل است. در ش��رايطي كه دومين برنامه
5 س��اله ش��هرداري تهران فقط 30درصد اجرايي ش��د، ميرزايي 
ضمانت اجراي برنامه س��وم را بر عهده ش��ورا دانس��ت و ادامه داد: 
موفقيت برنامه س��وم شهرداري به اتوريته و شكل نظارتي بستگي 
دارد كه شوراي شهر صورت خواهد داد. ناظر اصلي برنامه، شوراي 
ش��هر است و در هر دوره مديران س��عي مي كنند آنقدر كه دامنه 
اقتدارش��ان افزايش پيدا مي كند، رفت��ار كنند و به نظر من متولي 
اصلي برنامه يكي معاونت برنامه ريزي و ديگري شوراي شهر است. 

معاونبرنامهريزيوتوسعهشهرداري:

آنقدر تخلف شده كه طرح تفصيلي ديگر موضوعيت ندارد

پارلمانشهريپايتخت،شهرداريرامكلفكرد

تعيينمحليبرايتجمعاتمردميدرتهران
گروهراهوشهرسازي

 ط��رح جانمايي محلي ب��راي »تجمعات مردمي 
در تهران« و طرح س��اماندهي توقف در حاشيه معابر 
اصلي ش��هر ته��ران، ديروز در جلس��ه علني پارلمان 
شهري پايتخت تصويب شد. همچنين در اين جلسه، 
يك فوريت الزام پروژه هاي عمراني به تدوين پيوست 
مديريت بحران مورد بررسي قرار گرفت اما به تصويب 

اعضاي شورا نرسيد. 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران در نخستين دستور 
جلسه روز گذشته خود، ش��هرداري را موظف كردند 
تا در چارچوب مديريت شهري و با همكاري نهادهاي 
ذي ربط از جمله وزارت كش��ور مكان هاي مناس��بي 
براي اجتماعات تعيين و ظرف يك ماه براي بررس��ي 
به ش��ورا ارائه كند. احمد مسجدجامعي عضو شوراي 
اسامي شهر تهران در توضيح طرح پيشنهادي خود، 
گفت: براساس اصل 27 قانون اساسي آزادي تشكيل 
اجتماع��ات بدون حمل س��اح، در صورتي كه مخل 
مباني اسام نباشد، آزاد است و در روزهاي اخير نيز از 
سوي مسووالن به اين حق تصريح و تاكيد شده و آن 

را جزو حقوق شهروندي برشمرده اند. 
به گزارش ايرنا، مسجدجامعي افزود: در حال حاضر 

در تهران به لحاظ كالبدي و شهري مكاني وجود ندارد 
ك��ه مردم در آنجا اعتراض ه��اي خود را مطرح كنند، 
بنابراين شهرداري موظف است در چارچوب مديريت 
شهري و با هماهنگي نهادهاي مرتبط از جمله وزارت 

كشور مكان مناسبي را تعيين كند. 
وي اظه��ار ك��رد: به ط��ور طبيعي، ص��دور مجوز 
تجمع ها به ش��هرداري ارتباطي ندارد و شهرداري در 
حد وس��ع خود و در چارچوب وظايف شهروندي اين 
ط��رح را اجرا خواهد كرد. نمي خواهيم اين مس��اله را 
امنيتي كني��م، اين طرح س��از و كار و فضايي ايجاد 

مي كند كه منتقدان بتوانند حرف خود را بزنند. 
ميرلوحي عضو ش��وراي شهر تهران در دفاع از اين 
ط��رح گفت: اص��ل 27 قانون مبني بر ح��ق برگزاري 
تجمع ها اس��ت 40 سال اس��ت كه اين اصل تعطيل 
است. افش��ين حبيب زاده عضو شوراي اسامي شهر 
تهران نيز دراين خصوص گفت: اين طرح نبايد حقوق 
ش��هروندي را تهديد و محدوديت مكاني براي تجمع 

معترضان ايجاد كند. 
رس��ولي ديگر عضو شوراي اسامي شهر تهران در 
مخالفت با طرح تعيين محلي براي تجمع هاي مردم، 
گفت: اين مساله به مقامات امنيتي و استانداري مربوط 

است و در حوزه مديريت شهري قرار نمي گيرد. وي با 
بيان اينكه شوراي پنجم دچار بيش فعالي شده است، 
افزود: تاكنون هيچ تقاضايي مبني بر تعيين يك مكان 
براي تجمع ها از سوي مسووالن به ويژه وزير كشور به 
عنوان نهاد عالي مس��وول در اين خصوص به شوراي 
اس��امي شهر تهران ارائه نش��ده است و شوراي شهر 
ضرورتي براي ورود به اين مس��اله ندارد. براساس اين 
گزارش، طرح جانمايي محلي براي تجمعات مردمي 
بع��د از اظهارنظر مخالف��ان و موافقان اي��ن طرح به 

تصويب رسيد. 

فرصت30روزهبرايساماندهيمعابر
 همچنين در اين جلس��ه اعضاي ش��وراي ش��هر
2 فوريت طرح الزام شهرداري به ارائه برنامه عملياتي 
س��اماندهي فضاه��اي توقف حاش��يه يي معابر اصلي 

پايتخت را تصويب كردند. 
براس��اس اين طرح شهرداري موظف شد حداكثر 
ظرف مدت 30 روز نس��بت به تدوي��ن و ارائه برنامه 
عمليات��ي فضاهاي موجود معابر اصلي و فرعي ش��هر 
كه قابليت توقف حاشيه يي خودرو را دارند، با فناوري 

موجود براي تحقق منابع درآمدي پايدار اقدام كند. 

زهرا نژادبهرام عضو هيات رييس��ه شوراي اسامي 
ش��هر ته��ران دراين خصوص گفت: پي��ش از اين در 
س��ال هاي 79، ۸4 و ۸9 قوانيني براي پاركينگ هاي 
عمومي شهر تهران به تصويب رسيده است. اين طرح 
همه س��اله تا 15 دي ماه براي بررس��ي و تصويب به 
ش��وراي شهر تهران ارائه مي شود. اين طرح همچنين 
تاكيد مي كند حداكثر يك س��ال بع��د از مصوبه بايد 
ميزان توقف خودروها در حاشيه و مبلغ عوارض تعيين 
شود. حبيب زاده ديگر عضو شوراي اسامي شهر تهران 
ني��ز در اين باره گفت: يك ماه فرصت براي بررس��ي 
قابليت اجراي اين طرح از سوي شهرداري كافي است 

و در صورت نياز مي توان زمان آن را تمديد كرد. 

مديريتبحرانپروژههايعمراني
در ادام��ه جلس��ه روز گذش��ته ش��وراي ش��هر، 
يك فوريت الزام پروژه ه��اي عمراني به تهيه و تدوين 
پيوس��ت مديريت بحران مورد بررسي قرار گرفت، اما 
راي نياورد. مسجدجامعي، با اشاره به سركشي اش از 
سازمان هاي مرتبط با زلزله گفت: در ساخت و سازهاي 
شهري مان دقت الزم به موضوع زلزله نداشتيم. وقتي 
موض��وع زلزله در تركيه مطرح ش��د، ظ��رف دو دهه 
توانس��تند آس��يب ها را كاهش دهند. جايكا مي گويد 
وقتي همه مراحل انجام شوند تلفات 90 درصد كاهش 

پيدا مي كند. بايد به اين موضوع توجه كنيم. 
مسجدجامعي ادامه داد: در بين همه اسناد موجود 
جاي يك سند پدافند غيرعامل براي زلزله خالي است. 
اصا آيا ساختمان هاي شهرداري در برابر زلزله ايمن 

هستند؟ ما پيشنهاد يك فوريتي داديم كه با توجه به 
ريس��ك باالي زلزله و تعدد پروژه هاي عمراني با اين 
رويكرد به آن بپردازيم و پيوس��ت پدافندي غيرعامل 
داش��ته باش��يم. مي گويند، وقتي زلزله شد مردم به 
فضاهاي باز شهري بروند اما همان فضاها امكانات الزم 
ندارند چون در آن مناطق دسترسي به سرويس هاي 
بهداش��تي و غذا و آب نداريم. مركز پدافند غيرعامل 
بايد امكانات الزم براي اسكان اضطراري را پيش بيني 
كند. اسكان فقط جا نيست و شامل وسايل بهداشتي 

و غيره نيز هست. 
سيدحسن رس��ولي با اين فوريت مخالفت كرد و 
گفت: پدافند غيرعامل داراي س��ازوكار خود اس��ت و 
سازمان مس��تقل در كشور دارد. علت مخالفت من با 
يك فوريت بودن طرح اين است كه پيشنهاددهندگان 
موضوع پدافندي كه امنيتي و حفاظتي هس��ت را با 
ايمني ساختمان ها اشتباه نگيرند. اين دو مقوله با هم 
متفاوتند و اي��ن دو موضوع قابل جمع در يك اليحه 
نيس��تند و درخواس��ت مي كنم بين اين دو تفكيك 
انجام گيرد. الزام شهرداري براي اجبار پيوست پدافند 
غيرعامل و مديريت بحران براي ساختمان هاي خاص 
يك ضرورت اس��ت. حبيب زاده به عنوان موافق گفت: 
اينكه شهرداري ملزم شود پيوست پدافند غيرعامل و 
مديريت بحران را براي ساختمان هاي خاص اجباري 
كن��د يك ضرورت اس��ت ك��ه در حال حاض��ر انجام 

نمي شود اما بايد انجام شود. 
در نهاي��ت راي گيري براي ي��ك فوريت اين طرح 
انجام شد و با ۸ موافق و ۸ مخالف، فوريت راي نياورد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
پيش  بيني قيمت خودروهاي 

خارجي
ايسنا  مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توس��عه تجارت تاكيد كرد: ب��ا تعرفه هاي جدي��د واردات 
خ��ودرو بايد قيمت ان��واع خودرو خارج��ي در بازار كاهش 
يابد و پيش بيني ما نيز با توجه به باز ش��دن س��ايت ثبت 
س��فارش و ورود خودروهاي جديد، كاهش قيمت هاس��ت. 
علي علي آبادي در پاس��خ به اين سوال كه به دنبال افزايش 
تعرفه هاي واردات، س��اير هزينه هايي ك��ه به واردكنندگان 
تحميل مي شود هم افزايش مي يابد، اين موضوع تا چه اندازه 
مي تواند در قيمت انواع خودرو تاثيرگذار باشد، اظهار كرد: 
اينگونه نيس��ت كه بگوييم تمام هزينه هاي واردات افزايش 
پيدا مي كند. زماني كه به عوارض واردات يك خودرو افزوده 
مي ش��ود برخي موارد ديگر مانند ۹درصد ماليات بر ارزش 
افزوده نيز وجود دارد كه اين بخش ها جدا از تعرفه گمركي 
هستند.  وي افزود: معموال حقوق ورودي خودروها براساس 
ارزش آنها دريافت مي شود و بر همين اساس تعرفه واردات 
روي اين مساله تاثير چنداني ندارد. مديركل دفتر مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اظهار كرد: با توجه 
به مجموع ش��رايط و اينكه در ماه هاي گذشته قيمت انواع 
خودرو خارجي رشد قابل توجهي داشته اكنون پيش بيني 
ما اين اس��ت كه با باز ش��دن سايت ثبت س��فارش و ورود 
خودروهاي جديد قيمت ها نسبت به گذشته كاهش مي يابد.  
علي آبادي تاكيد كرد: تعرفه واردات انواع خودرو حدود ۱۵تا 
۴۰درصد افزايش داشته كه اين رقم كمتر از افزايشي است 
كه درحال حاضر در بازار خودروهاي خارجي صورت گرفته 
است. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اينگونه است آيا در 
جلسات تعيين تعرفه راهكاري براي مبارزه با گران فروشي 
در اين بخش ديده ش��ده است؟ توضيح داد: اطالع دقيقي 
از جلس��ات هيات وزيران در اين باره ندارم اما به هر صورت 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان همچنين 

شوراي رقابت به كنترل اوضاع خواهند پرداخت. 

ظرفيت خالي كارخانجات 
لوازم خانگي ايران

فارس  دبير انجمن لوازم خانگي با تاكيد بر لزوم خريد 
كاالي ايراني توسط دستگاه هاي دولتي جهت تقويت توليد 
داخل گفت: دولت بايد براي رفع مشكل هر گروه از صنايع 
راهكار ويژه يي در نظر بگيرد. وي همچنين به خالي ماندن 
بخش بزرگي از ظرفيت تولي��د كارخانجات لوازم خانگي 
در كش��ور هم اش��اره كرد. آرمان خالقي اظهار كرد: براي 
ايج��اد رونق در بازار محص��والت صنعتي بايد تصميمات 
كلي در اقتصاد كش��ور گرفته شود تا بنگاه هاي توليدي از 
ركود فعلي خارج ش��وند. در اين راس��تا جديت دولت در 
خريد كاالي ايراني توس��ط دستگاه هاي دولتي از اهميت 
ويژه يي برخوردار اس��ت.  وي ادامه داد: هم اكنون ظرفيت 
توليد واحدهاي صنعتي بيش از نياز داخل است كه همين 
مساله باعث شده، بخشي از ظرفيت هاي توليدي غيرفعال 
باش��ند. براي فعال كردن اين بخش از توليد كش��ور بايد 
تقويت صادرات مورد توجه قرار گيرد تا با رونق صادرات از 
مازاد ظرفيت توليد كارخانه ها استفاده شود و قيمت تمام  
شده محصوالت نيز توجيه اقتصادي داشته باشند.  خالقي 
با بيان اينكه درحال حاضر قاچاق كاال يكي از مش��كالت 
بخش توليد محسوب مي ش��ود، گفت: در صورت كنترل 
قاچاق، تقاضا براي خريد كاالهاي داخلي افزايش مي يابد و 
همين مساله باعث رونق توليد و اقتصاد كشور خواهد شد. 
وي ايجاد ثبات در قوانين و مقررات را از ديگر الزامات رفع 
مشكالت بخش توليد عنوان كرد و افزود: اختصاص سرمايه 
در گردش بابت افزايش ظرفيت هاي فعلي توليد همچنين 
بهبود خطوط توليد در جهت افزايش كيفيت محصوالت 

نيز مي تواند بخشي از مشكالت صنعت را برطرف كند. 

 اعالم ضوابط جديد
واردات خودرو

ايس�نا   گمرك ايران ضوابط جديد و تغييرات حقوق 
ورودي واردات خودرو را جهت اجرا به گمركات سراس��ر 
كش��ور ابالغ كرد كه بر اين اس��اس واردات خودروهايي 
كه از س��ال س��اخت آنها بيش از يك سال گذشته باشد، 
ممنوع شد. براساس بخشنامه جديد گمرك ايران در اين 
خصوص، ثبت س��فارش و واردات خودروهاي س��واري با 
ارزش بي��ش از ۴۰هزار دالر س��ي انداف و با حجم موتور 
باالتر از۲۵۰۰سي س��ي طبق تبصره ه��اي ۲و ۳ ماده ۱۳ 
مصوبه مذكور ممنوع است. همچنين پيرو بخشنامه شماره 
۴۱۶/۷۳/۲۴۰۲۵۰/۹۵/۲۴۴۹۴۷ تاريخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ 
و مفاد مصوبه شماره ۱۶۰۲۵۳/ت ۵۳۵۴۸ ه. تاريخ ۱۶تير 
۱۳۹۵ ب��ا توجه به اينكه طبق ماده ۷ اصالحي آيين نامه 
ضوابط فني خودرو، ثبت س��فارش و واردات خودروهايي 
كه از س��ال ساخت آنها يك س��ال گذشته باشد، ممنوع 
اس��ت لذا خودروهاي با سال س��اخت ۲۰۱۶ در صورتي 
قابل ترخيص است كه ضمن رعايت ضوابط فني خودرو و 
ضوابط اعالمي اين آيين نامه، صدور ثبت سفارش و ورود 
خودرو به كش��ور)در مهلت اعتبار ثبت سفارش( تا تاريخ 

۱۰دي ماه ۱۳۹۶ صورت گرفته باشد. 

 بازار پررونق فوالد ايران
در حوزه آ. سه. آن

ايس�نا   رييس هيات مديره ش��ركت ف��والد آلياژي از 
عقد قرارداد يك س��اله شركت فوالد آلياژي ايران و كشور 
اندونزي خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه ساالنه ۳۰تا ۵۰ 
هزار تن محصول به كش��ورهاي حوزه »آ. سه. آن« صادر 
ش��ود. يداهلل طاهرنژاد با اشاره به اهميت ورود به بازارهاي 
جهاني، برنامه توليد فوالد كش��ور را در افق ۱۴۰۴ معادل 
۵۵ ميليون تن عنوان و اظهار كرد: طبق اين برنامه درحال 
حاضر توليد فوالد در كشور به ۳۶ميليون تن نزديك شده 
و اين درحالي است كه مصرف كشورمان در سال گذشته 
 ۱۷ميلي��ون تن بوده ل��ذا با وجود اين ش��رايط بايد براي 
فروش مازاد توليدمان وارد بازار جهاني شويم.  وي در مورد 
اندونزي به عنوان در دسترس ترين بازار در شرق دور براي 
كشورمان گفت: با توجه به جلسه يي كه در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تشكيل شده بود، توسعه بازارهاي جهاني 
براي عرضه محصوالت مازاد فوالد با نگاه به ش��رق دور در 
دستور كار قرار گرفت كه در همين راستا در دسترس ترين 
بازار در ش��رق دور براي ما، كش��ور اندون��زي بود.  رييس 
هيات مديره فوالد آلياژي ايران، اندونزي را كشوري با مردم 
مس��لمان، روبه رشد و جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ دنيا و داراي 
بي��ش از ۲۷۰ميليون نفر جمعيت عن��وان و تصريح كرد: 
اين كشور س��االنه بيش از ۲ميليون خودرو توليد كرده و 
تواناي��ي تولي��د تمام قطع��ات آن را دارد اما به دليل نبود 
كارخان��ه توليد در زمينه فوالد آلياژي تمام نياز خود را در 

اين خصوص از خارج تامين مي كند.

اخبار

كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران »اثر نرخ ارز بر توليد و صادرات« را بررسي كرد

2 توصيه ارزي به دولت
غفلت از رژيم بهينه ارزي

گروه تجارت   
چرا نرخ ارز در اقتصاد ايران به يك معماي پيچيده 
تبديل ش��ده و سياس��ت گذار پولي قصد ندارد، يك بار 
براي هميش��ه نس��خه يي براي حل اي��ن معما بپيچد. 
مطالعات صورت گرفته نش��ان مي دهد، سياست هاي 
تثبيتي نرخ ارز كه دولتمردان، بعضا به اس��م حمايت 
از تولي��د آن را ترويج مي كنند، نه تنها توليد را تقويت 
نكرده، بلكه ضربه مهلكي را به تجارت خارجي كش��ور 
نيز وارد كرده اس��ت. حال از آنجا  كه در اقتصاد ايران 
س��هم كاالهاي قاب��ل  مبادله يعني ص��ادرات به عالوه 
واردات در توليد ناخالص داخلي باال ارزيابي مي ش��ود، 
هرگون��ه تنظيم نادرس��ت نرخ ارز مي توان��د از طريق 
اثرگذاري بر قيمت هاي نس��بي منج��ر به اختالل در 
تخصيص مناب��ع و عملكرد اقتصادي ش��ود. از طرفي 
باتوج��ه ب��ه اينكه ن��رخ ارز واقعي، نرخ ارز اس��مي را 
باتوجه به تغييرات س��طح عمومي قيمت هاي داخلي 
و خارج��ي تعديل مي كند؛ بنابراي��ن تاكيد بر نرخ ارز 
اس��مي در ش��رايط تورمي كه قيمت ه��اي داخلي با 
سرعت بيشتري نسبت به قيمت هاي خارجي افزايش 
مي يابد، مي تواند موج��ب انحراف در مديريت نرخ ارز 
و ايجاد عدم تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد 
ش��ود. از اين رو، به جهت بهره برداري از پتانسيل هاي 
مثبت نرخ ارز به دولت توصيه مي شود، در گام اول در 
ش��رايط فعلي به صورت تدريجي اقدام به افزايش نرخ 
اس��مي ارز از يك س��و و كنترل تورم داخلي از سوي 
ديگر كند تا عالوه بر افزايش نرخ ارز واقعي، از كنترل 
برون زاي��ي آن ني��ز جلوگيري كند. ب��ا چنين اقدامي 
قدرت رقابت پذي��ري صادركننده ايراني در مقابل رقبا 
نيز حفظ خواهد شد. در گام دوم، براي از بين رفتن و 
به حداقل رس��اندن رانت هاي حاصل از وجود نرخ هاي 
چندگان��ه براي ارز، با حفظ و حصول ش��رايط الزم و 
كاف��ي اقتصادي اجتماعي، اقدام ب��ه تك نرخي كردن 
ارز كن��د. در عي��ن حال مطالعات ني��ز حكايت از اين 

دارد، ك��ه بروز »ركود و تورم توام ب��ا آن« در اقتصاد 
اي��ران، بعد از چهار برابر ش��دن ناگهان��ي نرخ ارز، رخ 
داده كه رژيم ارزي مناسبي وجود نداشته تا اثرات اين 
ش��وك ش��ديد را كاهش دهد. از اين رو، لزوم انتخاب 
رژيم ارزي بهينه و به حداقل رس��اندن آثار نوس��انات 
درآمده��اي نفتي بر متغيرهاي مه��م اقتصاد كالن را 

دوچندان مي كند. 

 مالحظات نرخ ارز در ايران
نرخ ارز يكي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي در هر 
كش��وري اس��ت. در اقتصاد ايران يكي از داليل اهميت 
اين متغير، تاثيري اس��ت كه آن بر قيمت هاي نس��بي 
)رقابت پذي��ري(، ص��ادرات، واردات، تخصي��ص منابع، 
س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، رش��د و توسعه 
اقتصادي و س��اير متغيرهاي اقتص��ادي دارد. از همين 
رو، نظ��ام ارزي مطلوب به وجود گس��ترده عوامل موثر 
بر عرضه و تقاضاي ارز مرتبط اس��ت، يعني عوامل موثر 
بر عرضه و تقاضاي ارز بايد به صورت پراكنده در اقتصاد 
وجود داش��ته باشد كه در آن ش��رايط بحث رژيم ارزي 
مطلوب مطرح مي گردد. از سوي ديگر، در شرايط فعلي، 
كشور با ركود عميق توليدي، بيكاري زياد، حجم باالي 
پول و در عين حال كمبود نقدينگي و منابع بانكي براي 
تحريك توليد، سياست انقباضي پولي و كاهش مخارج 
عمراني و جاري دولت روبه رو اس��ت لزوم انتخاب رژيم 
ارزي بهينه و به حداقل رساندن آثار نوسانات درآمدهاي 
نفتي ب��ر متغيرهاي مه��م اقتص��اد كالن را دوچندان 
مي كند. از آن سو، بررسي هاي آماري نشان مي دهد بروز 
ركود و تورم توام با آن در اقتصاد ايران، بعد از چهار برابر 
ش��دن ناگهاني نرخ ارز رخ داده كه رژيم ارزي مناسبي 
وجود نداش��ته تا آثار اين ش��وك شديد را كاهش دهد. 
از س��وي ديگر، از ناحيه كاه��ش درآمدهاي ارزي نفتي 
و كاهش ش��ديد قيمت نفت، ش��وك ديگري كه همان 
افزايش ناگهاني نرخ ارز بود به اقتصاد ايران وارد و موجب 

ش��د اقتصاد ايران با مش��كالت زيادي مواجه ش��ود كه 
سبب شد در اقتصاد ايران كاهش درآمدهاي ارزي نفتي 
همواره با افزايش ناگهاني نرخ ارز همراه باشد. در ضمن 
بايد توجه داش��ت تحريم هاي اقتصادي نيز در افزايش 
نرخ ارز و كاهش درآمدهاي ارزي نفتي موثر بوده است. 
براس��اس تحليلي كه توس��ط كميسيون توسعه 
ص��ادرات اتاق اي��ران صورت گرفته، ب��ا وجود روند 
صعودي نرخ اس��مي نه واقعي ارز، مي توان استدالل 
كرد كه اين نرخ در ت��راز با بنيان هاي اقتصاد ايران 
تنظيم  نش��ده است. نرخ ارز واقعي، نرخ ارز اسمي را 
باتوجه به تغييرات سطح عمومي قيمت هاي داخلي 
و خارج��ي تعدي��ل مي كند؛ بنابراي��ن تاكيد بر نرخ 
ارز اسمي در ش��رايط تورمي كه قيمت هاي داخلي 
با س��رعت بيش��تري نس��بت به قيمت هاي خارجي 
افزايش مي يابد، مي تواند موجب انحراف در مديريت 
ن��رخ ارز و ايج��اد ع��دم تعادل در بخ��ش داخلي و 

خارجي اقتصاد شود. 
همچني��ن باتوجه ب��ه اينكه نرخ واقع��ي ارز قيمت 
نس��بي مهم��ي را در اقتصاد نش��ان مي دهد، هس��ته 
مركزي برنامه هاي تعديل ساختاري، غالبا سياست هاي 
تغييردهنده نرخ ارز حقيقي اس��ت كه به منظور بهبود 
رقابت بين المللي و تغيير منابع در جهت توليد كاالهاي 
مبادله يي تدوين مي شود. تغييرات نرخ ارز حقيقي نه تنها 
بر جريان هاي تجاري و موازنه پرداخت ها، بلكه بر ساختار 
و سطح توليد، مصرف، اشتغال و تخصيص منابع در يك 

اقتصاد اثرگذار خواهد بود. 
از اين رو، به نظر مي رس��د در ادبيات مرس��وم اقتصاد 
كش��ورهاي در حال  توسعه، اغلب افزايش نرخ ارز )كاهش 
ارزش پول داخلي( به عنوان يك سياس��ت مناس��ب براي 
بهبود رقابت پذيري اقتصاد معرفي ش��ود. زيرا اجراي اين 
سياس��ت باعث كاهش قيمت توليدات داخلي برحس��ب 
دالر در بازارهاي خارجي مي ش��ود و امكان توسعه فروش 
و رقاب��ت در بازاره��اي صادراتي را به وج��ود مي آورد. اين 

سياس��ت همچنين باعث افزايش قيمت كاالهاي وارداتي 
برحسب ريال مي شود و از اين طريق توان رقابتي توليدات 
داخل��ي در مقابل واردات را باال مي برد. با اين  حال، باوجود 
اين اس��تدالل صريح، در عمل، سياس��ت مذكور اغلب از 
كارايي قابل انتظار برخوردار نيست و در شرايط معيني نيز 
در بلندمدت باعث كاهش ظرفيت رقابت پذيري مي ش��ود. 
براساس اين گزارش، در اقتصادهاي حمايتي كشورهاي در 
حال توس��عه اين سياست به سرعت عقيم مي شود؛ زيرا به  
مجرد گران ش��دن و كاهش عرضه كاالهاي وارداتي بر اثر 
افزايش نرخ ارز، توليدكننده داخلي به جاي توس��عه بازار و 
بهره گيري از قدرت جدي��د رقابت براي افزايش كيفيت و 
مقياس توليد، آن را مجوزي براي تطبيق قيمت هاي خود 
با قيمت هاي وارداتي و كسب س��ودجويي قرار مي دهد و 
به جاي توسعه كمي و كيفي توليد، از بازار بالمنازع واردات 

بهره كشي مي كند. 

 اثرگذاري ارز بر صادرات 
از س��وي ديگر، براس��اس اين تحليل مي توان گفت 
كه ص��ادرات نفتي به عنوان بخش اعظم��ي از صادرات 
اقتصاد كش��ور مس��تقل از تغييرات نرخ ارز اس��ت، اما 
ص��ادرات غيرنفتي ب��ا تاثيرپذيري از تغيي��رات نرخ ارز 
و برخ��ي متغيرهاي كالن ديگر نوس��انات و تغييرات را 
تجربه كرده اس��ت. از اين رو، تعيين س��طح نرخ اسمي 
ارز و نحوه تاثيرگذاري آن بر متغيرهاي كالن اقتصادي 
همچ��ون صادرات غيرنفتي، توليد و تورم در كش��ور ما 
همواره مورد اختالف نظر سياست گذاران و صاحب نظران 
اقتصادي بوده و يكي از مهم ترين چالش هاي موجود در 
عرصه سياس��ت گذاري اقتصاد كشور محسوب مي شود. 
اين درحالي اس��ت كه مطالعات اخير اقتصادسنجي در 
راس��تاي تئوري هاي اقتصادي نش��ان داد ه  كه افزايش 
نرخ ارز به طور مس��تقيم كمتر موجب افزايش صادرات 
غيرنفتي مي شود. اما باتوجه به ويژگي هاي اقتصاد كشور 
ما تاثيرات غيرمستقيم اين افزايش بر صادرات غيرنفتي 
در جهت كاهش صادرات غيرنفتي بوده كه اين نتايج با 
تئوري هاي اقتصادي سازگار است. افزايش نرخ ارز منجر 
به افزايش س��طح عمومي قيمت ها شده و از طريق اين 
متغير صادرات غيرنفتي را كاهش مي دهد و اين از آثار 
غيرمس��تقيم افزايش نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي است 

كه متاسفانه در برخي تحليل ها ناديده گرفته مي شود. 

 نرخ ارز، رژيم ارزي
براي يك كشور در حال توسعه نفتي كه به طور مداوم 
با نوس��انات درآمدهاي نفتي، ارزي و نوس��انات قيمت 
نفت روبه رو مي ش��ود، انتخاب رژيم ارزي مناسب براي 
به حداقل رس��اندن آثار نوسانات وارده متغيرهاي مهم 
اقتصاد كالن اهميت اساس��ي دارد. تجربه ايران نشان 
داده شوك نفتي بالفاصله به نرخ ارز منتقل  شده و باعث 
تضعيف پول ملي مي شود. از آنجايي كه بخش توليدي 
اقتصاد به ويژه بخش صنعت به واردات كاالهاي واسطه و 
سرمايه يي وابستگي دارد اين نوسانات درآمدي به صورت 
شوكي در توليد صنعتي خود را نشان خواهد داد. وقتي 
درآم��د نفت و ب��ه دنبال آن درآمده��اي ارزي افزايش 
مي يابد ب��ه دولت اجازه مي ده��د پروژه هاي عمراني را 
افزاي��ش داده و مخارج خ��ود را افزايش دهد كه دولت 
اي��ن كار را با فروش ارز در بازار داخلي انجام مي دهد و 
درآمد ارزي را به ريال تبديل كرده و به بودجه خود وارد 

مي كند كه منجر به افزايش توليد مي شود. 
از طرفي ارزيابي ها طي دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۵ نشان 
مي دهد، درآمد نفتي كشور نوس��انات زيادي را تجربه 
كرده و حتي در س��ال هاي اخير بيش��ترين نوسانات را 
داشته اس��ت كه بر چرايي وجود نوسانات درآمد نفتي 
كش��ور داليل زيادي مترتب است. يكي از آنها نوسانات 
قيمت نفت اس��ت كه ب��راي جلوگي��ري از انتقال اين 
نوس��انات به اقتص��اد داخلي يك��ي از موضوعات مهم 
نوع رژيم ارزي اس��ت كه در اين ش��رايط داراي نقشي 
قاب��ل  توجه خواهد بود. در ايران دولت كس��ري بودجه 
را مس��تقيما با اس��تقراض از بانك مركزي و سيس��تم 

بانك��ي تامين مي كند ك��ه در نتيجه پايه پولي و حجم 
نقدينگ��ي را افزاي��ش خواهد داد. در اين ش��رايط و به 
دنبال افزايش حجم نقدينگي، شوك تورمي پديدار شده 
كه س��بب خواهد ش��د حمله پولي صورت گيرد و نرخ 
ارز افزايش زيادي پيدا كند ك��ه ضرورت دارد به دنبال 
هر ش��وك تورمي، نرخ ارز نيز متناس��ب با آن افزايش 
يابد تا حمله پولي صورت نگيرد و نرخ ارز دچار نوسان 
نشود كه اين افزايش بايد به گونه يي باشد كه بتواند اين 
آثار نامطلوب را بر بخش هاي مختلف اقتصادي كاهش 
دهد كه اين موضوع فق��ط با انتخاب رژيم ارزي بهينه 
امكان پذير خواهد بود. از س��وي ديگر، لگاريتم نرخ ارز 
)نرخ ارز رس��مي( طي دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۵ نيز نشان 
مي دهد، در سه مقطع داراي افزايش زيادي بوده كه اين 
موضوع ارتباط زيادي با درآمدهاي نوسانات درآمدهاي 
نفتي و رژيم ارزي كشور داشته است. در ادبيات موضوع، 
انواع رژيم هاي ارزي از رژيم ميخكوب ش��ده به دالر يا 
ارز ديگ��ري يا رژيم ارزي كامال ش��ناور وجود دارد كه 
در شرايط بي نظمي پولي و مالي دولت، چه رژيم ارزي 
مي تواند تورم را كاهش داده و س��طح توليد و نرخ رشد 
تولي��د را افزايش دهد. بايد عالوه بر اثر سياس��ت ها بر 
توليد، اثر نوس��ان نرخ ارز، نوسان درآمد ارزي )نفتي( و 

استراتژي انتخابي توسعه را نيز در نظر گرفت. 

 توصيه هاي ارزي 
به طور كلي بايد توجه داشت، گراني توليد داخلي و 
عدم قابليت رقابت آنها و همچنين محدود بودن ظرفيت 
تولي��د در ايران معلول عواملي اساس��ي اس��ت كه نرخ 
نامتع��ادل ارز در آن ميان قابل توجه نيس��ت. از جمله 
اين عوامل مي توان به س��طح نازل س��رمايه گذاري در 
داخل و ميل شديد به خروج سرمايه، ناامني اقتصادي 
و بي اعتمادي در بخش خصوصي، پايين بودن نس��بي 
سطح تكنولوژي و دانش فني، ركود توام با تورم و پايين 
ب��ودن ميل به پس انداز در داخل، وابس��تگي اقتصادي 
ش��ديد به خارج به خصوص در بخش توليدات صنعتي 
اش��اره كرد. از اين رو با در نظر داش��تن مالحظات ياد 
شده و مطابق نظريات اقتصادي توصيه مي شود، دولت 
ب��ه صورت تدريجي اقدام به افزايش نرخ رس��مي ارز از 
يك س��و و كنترل تورم داخلي از سوي ديگر اقدام كند 
ت��ا عالوه بر افزايش نرخ ارز واقع��ي از كنترل برون زاي 
آن نيز جلوگيري كند. دولت بايد اجازه دهد هر س��اله 
به ميزان متوس��ط اختالف تورم داخلي با تورم شركاي 
عمده تجاري خود به نرخ ارز اسمي اضافه شده تا قدرت 
رقابت پذي��ري صادر كننده ايران��ي در مقابل رقبا حفظ 
ش��ود. در غي��ر اين صورت و كنترل نرخ ارز هر س��الي 
يك افزايش غير منتظره به دليل انباش��ت تورم داخلي 
و ع��دم تعديل نرخ ارز اتفاق خواه��د افتاد. بنابراين به 
دولت توصيه مي شود؛ جهت بهره برداري از قابليت ها و 
پتانسيل هاي مثبت نرخ ارز در شرايط فعلي با برنامه يي 
دقيق و قابل حصول هر ساله حداقل به ميزان متوسط 
اخت��الف تورم داخلي و خارجي اج��ازه افزايش نرخ ارز 
را بده��د و در گام دوم جهت از بين رفتن و به حداقل 
رس��اندن رانت هاي حاصل از وج��ود نرخ هاي چندگانه 
براي ارز، با حفظ و حصول شرايط الزم و كافي اقتصادي 
و اجتماعي اقدام به ت��ك نرخي كردن ارز كند، چراكه 
براساس تحليل صورت گرفته، اين تصميم باعث تداوم و 
گسترش صادرات و توليد مي شود؛ همچنين صرف نظر 
از آث��ار اوليه افزايش نرخ ارز، سياس��ت تغيير نرخ بايد 
در جهت افزاي��ش ارزش ارزي صادراتي و بهبود نهايي 
رابطه مبادله شود؛ از سوي ديگر افزايش نرخ ارز نبايد به 
ميزاني باشد كه باعث تشديد تورم  شود. از ديگر مواردي 
كه در اين مطالعه مورد تاكيد قرار گرفته ش��ده، اينكه 
افزايش نرخ ارز بايد بتواند باعث افزايش توليد كاالهاي 
قابل تجارت، ارتقاي ظرفيت صادراتي كش��ور و بهبود 
كارايي توليد شود؛ يعني پايين بودن كارايي در سيستم 
را نمي ت��وان ب��ا افزايش نرخ ارز جبران ك��رد؛ زيرا تنها 
حاصل آن تش��ديد تورم خواهد بود كه اين خود نهايتا 

صادرات را محدود خواهد كرد. 

آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد

جهش توليد خودرو در 3 فصل 96
گروه خودرو   

بر اس��اس آمار منتش��ر شده از س��وي وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در ماه منتهي به آذر س��ال جاري، يك 
ميليون و ۱۰۳هزار و ۶۳۱ دس��تگاه انواع خودرو در كشور 
توليد ش��ده كه با توجه به توليد ۹۵۰هزار و ۲۱۰دستگاه 
خودرو در مدت مشابه س��ال گذشته رشد ۱۶.۱درصدي 
را نش��ان مي ده��د. مطابق آمار اعالمي در آذرماه امس��ال 
۱۴۶هزار و ۲۷۶دس��تگاه انواع خودرو در كشور توليد شد 
كه با احتساب آمار توليد خودرو در آذرماه ۹۵ )۱۲۹هزار و 

۱۱دستگاه( با افزايش ۱۳.۴درصدي روبه رو بود. 

 ريزكارنامه توليد خودرو 
جزئيات آم��ار توليد خودرو در كش��ور در بازه زماني 
ياد ش��ده حاكي از اين است كه ۱۴۱دستگاه ميني بوس 
و ميدل ب��اس تولي��د ش��ده كه ب��ا در نظ��ر گرفتن ۴۲ 
دس��تگاه توليدي در مدت مشابه س��ال گذشته افزايش 
۲۳۵.۷درصدي را تجربه كرده اس��ت. به گزارش شاتا، در 
آذرماه امسال شركت هاي ايران خودرو ديزل ۱۸ دستگاه، 
پيش��رو ديزل آسيا ۳۸دس��تگاه، گروه بهمن ۴۵دستگاه، 
س��روش ديزل مبنا ۳۰دستگاه و عقاب افشان ۱۰دستگاه 
ميني بوس و ميدل باس در رده هاي مختلف توليد كردند. 

در ۹ م��اه منته��ي به آذر امس��ال نيز ۷۹۵ دس��تگاه 
ميني ب��وس و ميدل ب��اس توليد ش��ده كه با احتس��اب 

۵۴۸دس��تگاه تولي��د در ب��ازه زماني س��ال گذش��ته با 
۴۵.۱درص��د افزايش مواج��ه بود. توليد اتوب��وس نيز در 
آذرماه امس��ال افزايش ۵۴.۵درصدي داش��ت. در اين ماه 
۱۳۶دستگاه اتوبوس توليد شد و در آذرماه سال ۹۵ توليد 
اتوبوس ۸۸ دستگاه بود.  از سوي ديگر آمار تجمعي توليد 
اتوبوس تا پايان آذرماه ۹۶ حدود يك هزار و ۲۷۹دستگاه 
بود كه با توجه به آمار تجمعي توليد تا پايان آذرماه سال 
گذش��ته )۷۰۴ دس��تگاه( افزايش ۸۱.۷ درصدي داشت. 
گفتني است كه در آذرماه امسال شركت هاي ايران خودرو 
ديزل ۲ دستگاه، پيشرو ديزل آسيا ۴ دستگاه و عقاب افشان 
۱۳۰دستگاه اتوبوس در رده هاي مختلف توليد كردند. اين 
شركت ها در آذرماه س��ال ۹۵ به ترتيب يك، چهار و ۸۳ 
دس��تگاه اتوبوس توليد كرده بودند.  بر اساس اين گزارش 
توليد انواع خودرو س��واري كشور در آذرماه امسال نسبت 
به مدت مشابه س��ال گذش��ته ۱۲.۳درصد افزايش پيدا 
كرد. در اين م��اه ۱۳۶هزار و ۷۵۶ دس��تگاه انواع خودرو 
سواري توليد ش��د و ميزان توليد در آذرماه سال گذشته 
۱۲۱هزار و ۷۸۱ دس��تگاه بود.  همچنين بر اس��اس آمار 
تجمعي ارائه شده تا پايان آذرماه ۹۶ حدود يك ميليون و 
۳۴هزار و ۸۸۱ دس��تگاه انواع خودرو سواري توليد شد و 
اين آمار تا پايان آذرماه ۹۵ حدود ۸۸۱ هزار و ۴ دس��تگاه 
بود كه افزايش ۱۷.۵درصدي داشت. شايان ذكر است كه 
در آذرماه امس��ال شركت هاي ايران خودرو مركزي تهران 

۳۱هزار و ۴۲۲دس��تگاه، ايران خودرو خراسان ۱۶هزار و 
۴۰۶دس��تگاه، ايران خودرو تبريز ۹هزار و ۹۸۴ دستگاه، 
ايران خودرو مازندران ۴هزار و ۱۷۰دستگاه، ايران خودرو 
فارس ۲هزار و ۸۰دستگاه، ايران خودرو كرمانشاه يك هزار 
و ۳۲۸دس��تگاه و اتومبيل سازي فردا ۳۳۴دستگاه خودرو 
سواري توليد كردند كه مجموع توليد شركت ايران خودرو 
در اين ماه ۶۵ هزار و ۷۲۴ دس��تگاه خودرو س��واري شد.  
آمار توليد شركت پارس خودرو در آذرماه امسال ۲۲ هزار 
و ۳۷۸دستگاه، خودروسازان بم ۳۲دستگاه، بنيان توسعه 
صنعت خودرو- بن رو ۸۳۱دستگاه، خودرو سازان مديران 
۷هزار و ۳۳۹ دس��تگاه، س��ايپا ۲۲ هزار و ۳۴۲ دستگاه، 
س��ايپاي كاش��ان ۱۳هزار و ۳۲۸ دس��تگاه و گروه سايپا 
۵۸هزار و ۸۷۹دس��تگاه خودرو س��واري بود.  در اين ماه 
كارمانيا ۱۶۰دستگاه، گروه بهمن يك هزار و ۲۳۴ دستگاه 
و كرمان موتور ۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه خودرو سواري توليد 
كردن��د. همچنين در آذرماه ۹۶ ح��دود يك هزار و ۴۲۲ 
كاميونت، كاميون و كشنده در كشور توليد شد كه با توجه 
به آمار توليد در مدت مش��ابه س��ال گذشته )يك هزار و 
۲۵۷ دستگاه(، توليد ۱۳.۱درصد افزايش پيدا كرد. در اين 
ماه مجموع توليد در ش��ركت هاي ايران خودرو ديزل ۹۲، 
سروش ديزل مينا ۶۱، زامياد ۸، سايپا ديزل ۵۴۲، كاريزان 
خودرو س��اوه ۲، كاريزان خ��ودرو قزوين ۷۵ و جمع كل 

كاريزان خودرو ۷۷ دستگاه بود. 

 افزايش 31.5 درصدي توليد وانت در آذرماه
همچني��ن آم��ار تولي��د در ش��ركت هاي بهمن 
ديزل۳۳۰ دس��تگاه، س��يبا موت��ور ۶۳ و جمع كل 
گروه بهم��ن ۳۹۳ دس��تگاه ب��ود. آذهايتكس ۱۱ 
دس��تگاه ماز و ماموت ديزل نيز ۲۳۸ دستگاه انواع 
كشنده و كاميون توليد كرد. بر اساس آمار تجمعي 
ارائه ش��ده تا پايان آذرماه امس��ال ۱۰هزار و ۷۳۴ 
دس��تگاه كاميونت، كاميون و كش��نده در كش��ور 
توليد ش��د و با توجه به آمار تجمعي توليد در مدت 
مشابه س��ال گذشته )۹هزار و ۸۶ دستگاه( افزايش 
۱۸.۱درصدي داش��ت.  در آذرماه امس��ال ۷هزار و 
۶۸۵ وانت توليد ش��د كه ب��ا توجه به توليد ۵ هزار 

و ۸۴۳ وانت در مدت مش��ابه سال گذشته افزايش 
۳۱.۵درصدي داشت. در اين ماه شركت هاي ايران 
خودرو مركزي ۴۵۷دس��تگاه، اي��ران خودرو ديزل 
۴۵۹دستگاه توليد كردند و جمع توليد گروه ايران 

خودرو ۹۱۶وانت بود. 
ش��ركت بن رو يك ه��زار و ۹۸۹ وان��ت، زامياد 
۲ه��زار و ۸۶۴، گروه بهمن يك هزار و ۵۰۵، پارس 
خودرو ۴۱۱ و گروه س��ايپا ۵ هزار و ۲۶۴ دس��تگاه 
وانت توليد كردند. همچنين در ۹ ماهه امسال ۵۹۱ 
دستگاه ون در كشور توليد شد كه با توجه به توليد 
۱۶۲دستگاه در مدت مشابه سال گذشته از افزايش 

۲۶۴.۸درصدي برخوردار بود. 

معدن  
مديركل دفتر توس��عه صادرات محص��والت صنعتي- معدني 
سازمان توس��عه تجارت ايران از رش��د ۱۴درصدي صادرات اقالم 
عمده معدني و صنايع معدني خبر داد و گفت: در ۸ ماهه امس��ال 
۳هزار و۵۰۰ ميليون دالر به وزن ۱۸ميليون تن اقالم عمده معدني 
و صنايع مرتبط از كش��ور صادر شده است. اين درحالي است كه 
ارزش دالري صادرات محصوالت معدني در ۹ماهه ابتدايي س��ال 

جاري هم به حدود ۶.۸ ميليارد دالر رسيده است. 
به گزارش ش��اتا، مس��عود كمالي اردكاني از رش��د ۱۴درصدي 
ص��ادرات اقالم عم��ده معدني و صنايع معدني خب��ر داد و گفت: 
در ۸ ماهه امس��ال ۳هزار و۵۰۰ ميلي��ون دالر به وزن ۱۸ميليون 

تن اقالم عمده معدني و صنايع مرتبط از كش��ور صادر ش��ده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب 
۱۴درصد و ۳.۴درصد رش��د داشته اس��ت.  مديركل دفتر توسعه 
صادرات محصوالت صنعتي- معدني سازمان توسعه تجارت ايران 
تصريح كرد: سنگ آهن و كنسانتره، سنگ مس و كنسانتره، شمش 
فوالد، محصوالت طويل فوالدي، ش��مش آلومينيوم، شمش روي، 
كاشي و سراميك، چيني بهداشتي، شيشه ساختماني و سنگ هاي 
تزييني كار نشده و كار شده ازجمله مهم ترين محصوالت معدني و 
صنايع معدني بوده اند كه در ۸ ماهه اول امسال داراي رشد صادرات 
بي��ن ۱۰تا ۳۰۰درصد بوده اند.  كمالي اردكان��ي با بيان اينكه تراز 
تجاي محصوالت معدني غيرفلزي داراي رشد قابل توجهي بوده اند، 

اضاف��ه كرد: تراز تجاري محصوالت عمده معدني و صنايع معدني 
غيرفل��زي از لح��اظ ارزش حدود ۳ميلي��ارد دالر و از لحاظ وزني 
بيش از ۲۸ميليون تن مثبت بوده اس��ت. ب��ه گفته وي، بازارهاي 
اصلي صادراتي ايران در محصوالت صنعتي و صنايع معدني شامل 
كش��ورهاي چين، عراق، هند، امارات، اندونزي، افغانستان، تركيه، 
تايلند و كره است. ميزان سهم صادرات وزني و ارزشي بخش معدن 
و صنايع معدني نيز نسبت به صادرات كل كشور در ۹ماهه امسال 
به ترتيب ۵۵ و ۲۲درصد بود. از ابتداي فروردين تا پايان آذر امسال 
۴۸ميليون و ۶۶۳ هزار تن محصوالت معدني شامل زنجيره فوالد و 
محصوالت فوالدي، زنجيره آلومينيوم و محصوالت، مس و صنايع 
پايين دستي، زنجيره سرب، زنجيره سيمان، زنجيره روي، زنجيره 
موليبدن، س��نگ آهن، انواع محصوالت سفال، كاشي و سراميك، 
انواع سنگ، كروم، زغال سنگ و كك، تيتان، ميكا، آنتيموان انواع 
فرو، فلزات و سنگ هاي گران بها و... به خارج صادر كرد كه نسبت 

به رقم مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني يك درصد رشد يافت. 
همچنين ميزان ارزش صادرات ياد ش��ده به ۶ ميليارد و ۸۵۵ 
ميليون و ۵۷۰ هزار دالر رس��يد كه در مقايسه با رقم مدت مشابه 
س��ال گذشته ۳درصد افزايش يافت. ميزان واردات بخش معدن و 
صنايع معدني در ۹ماهه امسال ۹ميليون و ۱۱۵هزار تن به ارزش 
۴ميلي��ارد و ۸۳ ميلي��ون و ۹۸۰هزار دالر بود ك��ه از نظر وزني و 

ارزشي به ترتيب ۸۶ و ۳۳درصد رشد يافت. 
اين محصوالت ش��امل زنجي��ره فوالد و محص��والت فوالدي، 
زنجيره آلومينيوم و محصوالت، مس و صنايع پايين دستي، زنجيره 
سرب، زنجيره سيمان، زنجيره روي، سنگ آهن، انواع محصوالت 
سفال، كاشي و س��راميك، انواع سنگ، كروم، زغال سنگ و كك، 
تيت��ان، ميكا، آنتيموان انواع فرو و... بود. افزون بر اين در مدت ياد 
شده، سهم بخش معدن از واردات كل كشور از نظر وزني و ارزشي 

به ترتيب ۳۴و ۱۱درصد بود. 

رشد صادرات اقالم عمده معدني
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15 نفت و انرژي
 كاهش 20 درصدي بارش

تا دي  ماه
پ�اون| ميزان بارش هاي تجمعي از ابتداي س��ال آبي 
جاري تاكنون در حوضه آبريز اصلي خليج فارس و درياي 
عمان در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 30درصد 
كاهش داش��ته است. ش��ركت مديريت منابع آب ايران با 
ارائه گزارشي از ميزان بارش هاي تجمعي روزانه به تفكيك 
حوضه هاي آبريز درجه يك و درجه دو كش��ور اعالم كرد: 
از ابتداي س��ال آبي جاري، اول مهر ماه تا ش��نبه 16دي 
ماه جاري، ميزان بارش هاي تجمعي در حوضه آبريز اصلي 
خليج فارس و درياي عمان در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته 30درصد كاهش داشته است. 
ميزان بارش هاي سال گذشته حوضه آبريز خليج فارس 
و دري��اي عمان از ابتداي مهر ماه تا 16دي ماه س��ال آبي 
گذش��ته )96-95( برابر 74.7ميلي متر بوده كه در س��ال 
آبي جاري)97-96( با 30درصد كاهش به 44.7ميلي متر 
رس��يده است. در اين گزارش ارتفاع كل ريزش هاي جوي 
كشور از ابتداي مهر ماه تا 16دي ماه سال آبي 97-96 بالغ 
بر 33.9ميلي متر بوده كه اين مقدار بارندگي در مقايسه با 
سال آبي گذش��ته در مدت مشابه 54 ميلي متر به ميزان 
20.1درصد كاهش داشته است. حجم بارش هاي اول مهر 
تا 16دي ماه جاري معادل 55 ميليارد و 868 ميليون متر 

مكعب بوده است. 
 

بستن 217 حلقه چاه غير مجاز 
در كرمانشاه

پ�اون| مع��اون حفاظ��ت و بهره برداري ش��ركت آب 
منطقه ي��ي اس��تان كرمانش��اه از صرفه جوي��ي 7ميليون 
مترمكعبي در مصرف آب با انسداد 217حلقه چاه غيرمجاز 

از ابتداي امسال تاكنون خبر داد. 
محمودرضا شهاليي با اشاره به اينكه براي اجراي طرح 
احيا و تعادل بخش��ي دشت هاي اس��تان كرمانشاه امسال 
ح��دود 10ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده بود، 
اظه��ار كرد: از اي��ن ميزان تاكنون ح��دود 10درصد)يك 
ميليارد تومان( تخصيص پيدا كرده است. وي ادامه داد: با 
وجود عدم تخصيص اعتبار كافي در 9ماهه امسال اقدامات 
خوبي براي اجراي اين طرح صورت گرفته كه ازجمله آنها 
مي توان به انسداد 217حلقه چاه غيرمجاز در استان اشاره 
كرد. معاون حفاظت و بهره برداري ش��ركت آب منطقه يي 
استان كرمانشاه، ميزان صرفه جويي كه از محل انسداد اين 
چاه ها صورت گرفت��ه را حدود 7ميليون مترمكعب اعالم 
كرد. به گفته اين مسوول براي امسال پيش بيني شده بود 
حدود 500 چاه غيرمجاز در كرمانش��اه مس��دود شود اما 
عدم تخصيص اعتبار كار را دشوار مي كند. شهاليي تعداد 
چاه هاي غيرمجاز فعال كرمانش��اه را حدود 5 هزار حلقه 
برآورد كرد كه تقريبا همه آنها در بخش كشاورزي هستند. 
وي افزود: به عالوه از ابتداي امس��ال 35دس��تگاه حفاري 
و موتور تلمبه غيرمجاز نيز در اس��تان ضبط ش��ده است. 
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه يي استان 
كرمانش��اه درباره نصب كنتور هوشمند روي چاه ها نيز با 
بي��ان اينكه روند اين كار تغيي��ر كرده و نيازمند همكاري 
س��اير بخش ها و البته تخصيص اعتبار است، خاطرنشان 
كرد: تعداد كنتورهاي هوش��مندي كه از ابتداي طرح در 
استان نصب شده حدود 1300مورد بوده و از ابتداي امسال 
نيز حدود 15مورد نصب ش��ده است. شهاليي از برخورد 
جدي با كش��ت محصوالت پرمصرف به خصوص برنج نيز 
به عنوان ديگر اقدامات انجام ش��ده، ي��اد كرد و گفت: در 
دو شهرس��تان صحنه و هرس��ين براي حدود 790هكتار 
برنجكاري تامين دليل گرفتيم و درحال طي روند قانوني 
براي مطالبه جرايم هس��تيم تا عام��ل بازدارنده يي براي 

كشت محصوالت پرمصرف باشد. 

تاكيد چين بر كاهش عرضه 
سوخت به كره شمالي

باشگاه خبرنگاران جوان| دولت چين اعالم كرد، 
صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي را به كره شمالي 

محدود مي كند. 
به گزارش رويترز، وزارت بازرگاني چين، روز جمعه، 
15دي  م��اه اعالم كرد: همس��و با تحريم هاي ش��وراي 
امنيت سازمان ملل، عرضه نفت خام، فرآورده هاي نفتي، 

فوالد و ديگر فلزات را به كره شمالي محدود مي كند. 
طبق بيانيه وزارت بازرگاني چين، اين اقدام به زودي 
و از همي��ن هفته اجرايي مي ش��ود. پيش از اين برخي 
رسانه ها از صادرات مخفيانه سوخت چين به كره شمالي 
خبر داده بودند. با اين همه، دولت چين هفته گذش��ته 
تاكيد كرده بود كه به قطعنامه هاي سازمان ملل درباره 

كره  شمالي پايبند خواهد بود. 

افزايش 2۵ ميليارد دالري 
هزينه بنزين امريكايي ها

ايس�نا| طبق پيش بيني هاي ساالنه انتظار مي رود، 
مصرف كنن��دگان امريكايي در س��ال مي��الدي جاري 
25ميلي��ارد دالر بيش��تر ب��راي بنزين هزين��ه كنند. 
پيش بيني مي شود در سراسر امريكا متوسط قيمت هر 
گالن بنزين به 2.57دالر در سال 2018 برسد كه باالتر 
از ميانگين قيمت 2.39دالر در سال گذشته خواهد بود. 
طب��ق گ��زارش وب س��ايت پيگي��ري قيمت هاي 
سوخت و فعاليت پااليش»گاز بادي« قيمت هاي باالتر 
نف��ت و افزايش تقاضا عامل افزايش هزينه هاي بنزين 
در امريكا خواهد بود. نفت امريكا براي نخس��تين  بار 
از تابستان س��ال 2015 سال گذشته را در باالي 60 
دالر در هر بش��كه به پايان رس��اند و هفته گذشته به 
باالي 62 دالر رسيد. تحليلگران انتظار دارند به دليل 
ت��داوم توافق كاهش توليد كش��ورهاي عضو اوپك و 
روسيه تا پايان سال 2018 قيمت هاي نفت در همين 

محدوده بماند. 
پيش بيني شده، مجموع هزينه امريكا براي بنزين 
7.5درصد رش��د كرده و به ح��دود 365ميليارد دالر 
در س��ال 2018 در مقايس��ه با 340ميليارد دالر در 
س��ال 2017 صع��ود كن��د. در نتيجه ي��ك خانواده 
متوس��ط امريكايي 1900دالر در س��ال 2018 براي 
بنزين هزينه خواهد كرد كه 133دالر باالتر از س��ال 
گذشته است. با وجود اين افزايش، قيمت هاي بنزين 
همچنان بسيار پايين تر از حدود 4دالر در هر گالن در 
زمان قيمت باالي 100دالر هر بش��كه نفت محسوب 
مي شود. قيمت ها از اواخر سال 2014 كه قيمت هاي 

نفت ريزش كرد، پايين3دالر در هر گالن مانده اند. 

روي خط نيرو

بين الملل

»تعادل« سانحه برخورد تانكر متعلق به شركت ملي نفتكش و كشتي هنگ كنگي در آب هاي چين را بررسي مي كند

تراژدي »سانچي«
گروه انرژي|حميد مظفر|

هنوز ش��وك ح��وادث داخلي صنع��ت نفت ايران 
مانند س��وختن دو ماه��ه چاه ميدان رگ س��فيد و 
آتش سوزي پااليشگاه تهران كامل برطرف نشده است 
كه خبر حادثه مهيب نفت��ي ديگر اين بار در آب هاي 
بين المللي گريبان اين حوزه را گرفته اس��ت. شامگاه 
روز شنبه خبري مبني بر برخورد يك فروند نفتكش 
و يك كش��تي تجاري در آب هاي درياي شرقي چين 
و در 160مايلي ساحل شانگهاي در رسانه هاي داخلي 
و خارجي منعكس ش��د. خيلي زود مشخص شد كه 
تانكر مذكور متعلق به ايران بوده است تا مشخص شود 
مسووالن وزارت نفت اين بار بايد هم و غم خود را براي 

حل يك حادثه در سطح بين المللي به كار ببرند. 
حادث��ه در س��اعت 16:30دقيقه ب��ه وقت تهران 
روي داد و نخس��تين خبر را در اين رابطه خبرگزاري 
ش��ينهوا به نقل از وزارت ترابري چين منتشر و اعالم 
كرد كه بر اثر اين دو حادثه 32خدمه كش��تي متعلق 
به ايران ناپديد ش��ده اند اما 21خدمه كش��تي باربري 
ثبت ش��ده در هنگ كنگ نجات يافته اند. از 32خدمه 
ناپديد شده، دو نفر تبعه بنگالدش هستند كه در اين 
كشتي مشغول به خدمت بوده اند. بر اساس داده هايي 
كه بلومبرگ منتشر كرده است، اين تانكر »سانچي« 
نام داش��ته و روز 16دسامبر بندر عسلويه را به مقصد 
بندر دائس��ان كره جنوبي ترك كرده اس��ت تا حدود 
يك ميليون بشكه ميعانات گازي را به مشتريان كره يي 
ايران برساند. صرف ارزش اين محموله حدودا معادل 

60ميليون دالر است. 
بررس��ي »تع��ادل« نش��ان مي دهد كه براس��اس 
داده هاي منتشر شده در پايگاه »مارين ترافيك« اين 
كشتي در سال 2008 ساخته شده و داراي وزن مرده 
يا مطلقي )Deadweight( معادل بيش از 164هزار 
تن است. )وزن مرده به ميزان باري كه يك كشتي از 
جمله محموله، سوخت، آب توازن، مسافران، آذوقه و 
غيره مي تواند حمل كند، گفته مي شود( . تناژ خالص 
اين كشتي نيز بيش از 85هزار تن است. اين كشتي با 
پرچم پاناما در آب هاي بين المللي تردد مي كرده است 
اما در مالكيت شركت ملي نفتكش قرار داشته است. 

كشتي دوم اين حادثه »سي اف كريستال« نام دارد 
 )Bulk Carrier( كه در طبقه كش��تي هاي فله ب��ر
قرار مي گيرد. اين نوع كشتي ها براي ترابري كاالهاي 
بسته بندي نش��ده و فله يي  مانند غالت، زغال سنگ، 
كاني، سيمان و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد. شايد 
ريش��ه نجات يافتن تمام خدمه اين كشتي در تفاوت 

محموله هاي آن با تانكر سانچي باشد. 

 شعاع هزار متري آلودگي 
حوادثي از اين دست كابوس فعاالن محيط زيست 
است. نشت نفت به س��طح آب اقيانوس ها و درياها 
به دشواري قابل جمع آوري است و حيات موجودات 
آب��زي منطقه را ب��ه خط��ر مي اندازد. ب��ه گزارش 
»تع��ادل« و به نق��ل از رويترز و بر اس��اس آخرين 
اعالم وزارت ترابري چين، نفتكش س��انچي كماكان 
در س��طح آب ش��ناور و در حال س��وختن اس��ت. 

همچني��ن بر اثر نش��تي كه در اي��ن حادثه صورت 
گرفته آب ه��اي درياي چين دچار آلودگي ش��ديد 
ش��ده اس��ت. تا س��اعت 9صبح روز حادثه به وقت 
محلي، 4كشتي نجات و 3قايق تميزكننده به محل 
حادثه اعزام ش��ده اند. همچنين كره يي ها نيز بيكار 
ننشس��ته و يك فروند كش��تي و هلي كوپتر را براي 
كمك رساني به محل حادثه اعزام كرده اند. يك مقام 
رسمي گارد س��احلي كره جنوبي به رويترز خبر داد 
كه تا ساعت يك  بعدازظهر به وقت محلي آتش اين 
تانكر كماكان ش��عله ور بوده است. تلويزيون دولتي 
چين نيز تصاويري از ش��عله هاي آتش و دود غليظ 

برخاسته از آن را به نمايش گذاشت. 
مقامات دولت چين از اظهارنظر در رابطه با شعاع 
آلودگي ايجاد ش��ده خودداري مي كنند اما براساس 
اظهارات سركنسول ايران در شانگهاي چين، آلودگي 
اين نفتكش تا ش��عاع هزار متر وارد دريا شده است. 
ب��ه گزارش »تعادل« و به نقل از ايرنا، آيروش تاكيد 
كرد: »با توجه به محموله نفتكش كه سوخت است 
و آتش آن انفجاري اس��ت، كشتي هاي آتش نشاني 
عادي قادر به خاموش كردن آتش كش��تي نيستند. 
به دليل اينكه قدرت پرتاپ كش��تي هاي عادي قادر 
به رسيدن به نفتكش نيست و چند كشتي بزرگ در 

حال حركت به محل حادثه هستند.«
ب��ه گفته آي��روش دو كش��تي ب��زرگ در حال 
حركت به س��ايت حادثه هس��تند كه انتظار مي رود 
در س��اعت 5 بعدازظهر و 8 ش��ب روز يك شنبه به 
محل حادثه برس��ند. همچنين س��يروس كيان ارثي 
مديرعامل ش��ركت مل��ي نفتكش ني��ز از اعزام دو 
فرون��د از نفتكش هاي تحت مديريت ش��ركت ملي 

نفتك��ش كه نزديك محل حادثه هس��تند، خبر داد 
تا به تيم امداد و نجات فعلي اضافه ش��وند. در حالي 
كه هنوز اطالعات دقيق و رسمي از علت آغاز حادثه 
و مقصر آن اعالم نش��ده است، سركنسول ايران در 
شانگهاي، س��رنخ هايي از برخورد دو كشتي را ارائه 
ك��رد. وي اظه��ار داش��ت: »كش��تي هنگ كنگي از 
وس��ط به نفتكش ايران خورده است. خدمه كشتي 
چيني خ��ود را به داخل آب پرتاب كرده و توس��ط 

كشتي هاي عبوري نجات يافتند.«

 مسووليت بيمه تانكر با كيست؟
براساس آنچه خبرگزاري شانا وابسته به وزارت نفت 
منتشر كرده است، اين محموله توسط شركت »هاوانا 
توتال« كره جنوبي خريداري شده بود و قرارداد آن به 
صورت Free On Board يا فوب بوده است. به طور 
كلي براي ارسال محموله هاي نفتي توسط كشتي چند 
ن��وع قرارداد وجود دارد ك��ه مهم ترين آنها F.O.B  و 
C.I.F اس��ت. در روش C. I.F هزين��ه حمل و بيمه 
كشتي تا رسيدن محموله به مقصد بر عهده فروشنده 
اس��ت و در روش F.O.B، خريدار مس��ووليت بيمه و 
هزينه حم��ل را برعهده مي گيرد. بدين ترتيب در اين 
محموله ش��ركت كره يي وظيفه تامين هزينه حمل و 
بيمه كردن را به عهده داشته است. هرچند شانا اعالم 
كرده اس��ت كه اين نفتكش توسط يك شركت بيمه 
معتبر خارجي تحت پوشش بوده اما هنوز جزئياتي از 

نام اين بيمه بين المللي اعالم نشده است. 
البت��ه برخي منابع ادعا كرده اند كه 30درصد بدنه 
كشتي »سانچي« توسط بيمه هاي ايراني البرز و ملت 

تحت پوشش قرار گرفته  است. 

 اعزام تيم ايراني به چين
حادث��ه روز ش��نبه با توجه ب��ه ابعاد خود، س��ه 
وزارتخان��ه نفت، ام��ور خارجه و راه و شهرس��ازي را 
درگير خ��ود كرده اس��ت. وزارتخانه نف��ت از طريق 
ش��ركت ملي نفتكش، وزارت ام��ور خارجه از طريق 
سفارتخانه و كنس��ولگري خود در شانگهاي و وزارت 
و راه و شهرسازي از طريق سازمان بنادر و دريانوردي 
پيگير جزئيات حادثه هستند. در همين راستا، محمد 
راس��تا معاون وزير راه و شهرس��ازي از اعزام تيمي از 
كارشناس��ان ايران��ي به چي��ن خبر داد. ب��ه گزارش 
»تعادل« و به نقل از ايرنا، راس��تا اعالم كرد: »سازمان 
بنادر و دريانوردي در راستاي كنوانسيون ايمني جان 
اشخاص در دريا به عنوان كشوري كه خدمه نفتكش 
اتباع ايراني بوده اند اين اختيار را دارد به عنوان مرجع 
دريايي در فرآيند رسيدگي سانحه حضور داشته باشد 
و به همين علت كارشناسان سازمان بنادر و دريانوردي 
ب��ه زودي به مح��ل حادثه اعزام مي ش��وند تا هرچه 
س��ريع تر پيگيري هاي الزم صورت گيرد و سرنوشت 

كاركنان نفتكش مشخص شود.«
همچني��ن معاون��ت كنس��ولي، مجل��س و امور 
ايرانيان خارج از كش��ور وزارت ام��ور خارجه نيز از 
پيگيري حادثه از طريق س��فارت اي��ران در پكن و 
ارتباط با مقامات چيني خبر داد. حس��ن قش��قاوي 
در اين رابطه اعالم كرد: »س��فارت ايران در چين و 
همچنين كنسولگري ايران در شانگهاي در ارتباط با 
مقامات چيني هستند تا به طور كامل از ابعاد حادثه 
اطالع كس��ب كنند. هرگونه اطالع رس��اني از سوي 
وزارت امور خارجه در اين زمينه مس��تلزم اطالعات 

دقيق از اين حادثه است.« 

وزير نفت عراق اعالم كرد

آغاز سوآپ نفتي ايران و عراق تا پايان ژانويه
گروه انرژي|

سوآپ نفتي ايران و عراق يكي از موضوعاتي است كه 
در يك سال گذشته به طور جدي مطرح شده و قرار است 
تا 2 كش��ور همس��ايه را بيش از پيش به يكديگر پيوند 
دهد. اين موضوع با افزايش تنش هاي داخلي عراق بر سر 
استقالل كردستان و مالكيت ميدان هاي نفتي كركوك به 
حالت تعليق درآمده بود. با اين حال روز گذشته رويترز 
با اش��اره با س��خنان وزير نفت عراق اعالم كرد كه پروژه 
س��وآپ نفتي ايران و عراق همچنان در دستور كار سران 
نفتي دو كشور است و قرار است به طور جدي دنبال شود. 
جبار اللعيبي وزير نفت عراق در بغداد به خبرنگاران 
گفت: بغداد صادرات نفت از ميادين ش��مالي كركوك به 
اي��ران را قب��ل از پايان ماه ژانويه آغ��از خواهد كرد. وي 
افزود: در مرحله نخست روزانه حدود 30هزار بشكه نفت 
كركوك با كاميون هاي نفتكش به پااليش��گاه كرمانشاه 

ايران منتقل خواهد شد. 
ارس��ال نفت كركوك عراق به اي��ران به موجب يك 
موافقتنامه س��وآپ نفت انجام مي شود كه ماه گذشته از 
سوي دو كشور اعالم شد. اللعيبي ماه گذشته گفته بود، 
ايران و عراق توافق كرده اند روزانه تا 60هزار بشكه نفت 
خام توليد ش��ده در كركوك را سوآپ كنند و در مقابل 
ايران همين ميزان نفت را در جنوب عراق به اين كشور 
)به ويژه پااليش��گاه بصره( تحوي��ل دهد. به اين صورت، 

هزينه حمل نفت هر دو كشور كاهش خواهد يافت. 
اما شروع مذاكرات ايران و عراق براي سوآپ نفتي به 
اسفندماه سال گذشته باز مي گردد؛ زماني كه بيژن زنگنه 
به عراق سفر كرد. وزير نفت ايران در ديدار با همتاي خود 
باب مذاكرات پيرامون س��وآپ نفتي دو كشور را باز كرد. 

اين مذاكرات با سفر مردادماه جباراللعيبي به ايران وارد 
فاز جديدتري ش��ده و به طور جدي در مورد آن صحبت 
شد. با اين حال تحوالت عراق، احتمال شروع آن را از بين 
برده بود. البته در زمان سفر اللعيبي به ايران نيز عراق در 

وضعيت باثباتي قرار نداشت. 
در آن زم��ان با آنكه داعش شكس��ت خ��ورده بود و 
تمام سرزمين هاي تحت سلطه اين حكومت خودخوانده 
بازس��تانده شده بود، كردها س��وداي استقالل و تشكيل 
كشوري براي خود داشتند و براي رسيدن به روز برگزاري 
رفراندوم در 25سپتامبر لحظه شماري مي كردند. در اين 
ش��رايط مقامات اين كش��ور خصوصا برخي نمايندگان 
پارلمان كردستان مخالفت شديدي با تفاهمنامه يي كه 
ميان اللعيبي و زنگنه در رابطه با نفت كركوك امضا شد، 

اعالم كردند. 
در آن زم��ان »تعادل« در گزارش��ي ب��ه اين موضوع 
پرداخت كه با توجه به حساسيت ها و تنش هاي موجود 
مي��ان اربيل و بغداد و نيز با توجه به مخالفت دس��تگاه 
ديپلماس��ي ايران با رفراندوم اس��تقالل كردستان عراق، 
امضاي چنين تفاهمنامه يي و اجراي آن بدون هماهنگي 
و در جريان قرار دادن طرف كرد، زمينه را براي فضاسازي 
عليه ايران فراهم مي آورد و اتهام اس��تفاده از اهرم انرژي 
علي��ه اربيل را متوج��ه تهران مي كند. ب��ه عنوان مثال 
بالفاصله پس از سفر جبار اللعيبي به تهران دلشاد شعبان 
نايب رييس كميته منابع طبيعي پارلمان كردس��تان در 
گفت وگو با روزنامه الشرق االوس��ط عربستان كه عمدتا 
مواضع ضد ايراني را دنبال مي كند، گفت: »هدف تهران 
و بغداد افزايش مشكالت قانوني در منطقه كركوك است 
و بدين منظور براي مدت طوالني مشغول فعاليت جهت 

احداث خط لوله انتقال نفت خام از اين استان به محدوده 
ايران   اس��ت. « وي در آن تاريخ پرسش��ي را مطرح كرد 
كه بيش��تر ش��بيه يك تهديد بود: »آيا كركوك تا زمان 
بهره برداري از اين پروژه، بخش��ي از حكومت عراق باقي 

خواهد ماند؟«
واقعيت آن اس��ت كه كركوك ج��ز زماني كوتاه )كه 
باعث جنجال هاي فراوان بود( بخش��ي از حكومت عراق 
باقي ماند و بحث س��وآپ نفتي اي��ران و عراق به تدريج، 
ماهيتي جدي تر به خود گرفت. دو ماه پيش )نيمه آبان( 
بود كه صفحه فيس ب��وك جبار اللعيبي وزير نفت عراق 
محل انتش��ار خبري جديد در اين رابطه بود. اللعيبي در 
پس��تي كه در اين رابطه منتش��ر كرد، اعالم داشت كه 
براس��اس توافق صورت گرفته با ش��ركت بازاريابي نفت 
عراق )س��ومو( قرار است در مرحله اول روزانه بين 30تا 
60 هزار بشكه در روز نفت خام از استان كركوك عراق به 
استان كرمانشاه ايران صادر شود. در همان زمان اظهارات 
مش��ابهي از س��وي عالء الموس��وي مديرعامل شركت 
بازاريابي نفت عراق نيز منتشر شد. به گزارش »تعادل« و 
به نقل از فارس، الموسوي اعالم كرد: »وزارت نفت عراق 
در حال مذاكره با وزارت نفت ايران براي عرضه نفت خام 
به پااليشگاه كرمانشاه است. پااليشگاه كرمانشاه 15هزار 
بش��كه نفت از كركوك تحوي��ل خواهد گرفت و ممكن 
اس��ت اين رق��م در آينده و با توجه ب��ه افزايش ظرفيت 
پااليش��گاه به 25هزار بشكه باالتر برود. « وي همچنين 
گفت ك��ه نفت از طريق كاميون ه��اي نفتكش به ايران 

حمل خواهد شد. 
ب��ا اين حال به دليل نياز به تثبيت وضعيت عراق، 
هنوز س��وآپ نفتي ايران و عراق شروع نشده بود. در 

حقيقت از زمان بازپس گيري كنترل كركوك توس��ط 
نيروهاي دولتي از كردها در ماه اكتبر، فروش نفت اين 
منطقه متوقف ش��ده است. اما اكنون به نظر مي رسد 
كه زمان مناسب براي شروع اين برنامه دوجانبه است. 
عراق تقريبا از ثبات وضعيت سياس��ي در كردس��تان 
اطمينان يافته و تنها كافي اس��ت در كنار اس��تفاده 
از نفت كركوك، 17درص��د بودجه خود را به منطقه 
كردس��تان اختصاص دهد. در اين صورت برنامه ها به 

خوبي پيش خواهند رفت. 
پيش تر وزير نفت ايران اعالم كرده بود كه قرار است 
براي انجام اي��ن پروژه، يك مش��اور بين المللي انتخاب 
ش��ود و اين مشاور براساس چارچوب هايي كه ما تعيين 
مي كنيم، گزينه هاي مختلفي را پيشنهاد و توجيه فني و 
اقتصادي اين فعاليت را اعالم كند. زنگنه همچنين اظهار 
كرده  بود كه ترجيح ما براي نفت كركوك، سوآپ است. 

او در ادامه عنوان كرده بود كه قرار ش��د بخش��ي از نياز 
پااليشگاه هاي شمال و شمال غرب كشور يعني خوراك 
مورد نياز اراك، كرمانش��اه، ته��ران و تبريز از اين طريق 
تامين ش��ود. همان طور كه اش��اره شد، قرار است مشابه 
نفت عراق از طريق جنوب ايران به پااليشگاه هاي جنوب 

عراق منتقل شود. 
رويترز عنوان كرد كه اي��ران و عراق همچنين قصد 
دارند، خط لوله يي براي ارس��ال نفت از كركوك به ايران 
احداث كنند. اين خط لوله ممكن است جايگزين مسير 
صادراتي موج��ود نفت كركوك از طري��ق بندر جيهان 
تركيه در س��احل درياي مديترانه شود. خط لوله مدنظر 
مي تواند جايگزين خط لوله يي شود كه نفت كركوك را از 
طريق تركيه به منطقه مديترانه مي رساند. اين در حالي 
اس��ت كه در فاز نخست سوآپ، انتقال نفت با استفاده از 

كاميون ها و تانكرها انجام خواهد شد. 
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همسر حسين ايرانساقي فعال
جهاني )افسر دوم(

مديريت بحران آب در كشور با بهره گيري از تجارب استراليا
ايرنا| كارگاه آموزشي حكمراني و سياست گذاري آب در راستاي 
برنامه گفت وگوي آب ايران و استراليا براي مديريت بحران آب كشور 

روز گذشته در تبريز برگزار  شد. 
با توجه به وجوه مشترك بين ايران و استراليا از نظر تغيير اقليم 
و مساله كم آبي و خشكسالي، تجربيات استراليا در برخورد با مساله 

كم آبي و مديريت منابع آب براي ما مي تواند بسيار مفيد باشد. 
از سال گذشته همكاري استراليا با كشورمان در زمينه مديريت 
آب ش��روع شد و فروردين ماه امسال هم مركز مشترك آب ايران و 

استراليا در دانشگاه صنعتي شريف آغاز به كار كرد. 
مركز مش��ترك آب ايران و استراليا با محوريت پروژه هاي احياي 
درياچ��ه ارومي��ه بعد از توافق بين وزير نيروي اي��ران و وزير تجارت 
استراليا كه در شهريور ماه سال گذشته منعقد شد، كار خود را آغاز 
كرد. كارگاه آموزشي سياست گذاري و حكمراني آب هم در اين راستا 
و براي برگزاري سه جلسه مشترك كارشناسي طراحي شده بود كه 

نخستين جلسه آن در تهران و جلسات بعدي طي ديروز و امروز در 
تبريز برگزار  شد. 

دس��تيار ويژه معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت امور خارجه 
كشورمان در امور ديپلماسي آب امروز در اين كارگاه گفت: هدف ما 
از اين گفت وگو ها مديريت بحران كم آبي در ايران به طور عام و حل 
بحران درياچه اروميه به طور خاص است و در اين زمينه از تخصص 
و دان��ش متخصصان ايراني در كنار تجارب و فناوري اس��تراليايي ها 
استفاده مي كنيم. جالل كالنتري با تاكيد بر ضرورت ترويج فرهنگ 
حفظ آب در كشور افزود: ايران كشوري خشك و نيمه خشك است، 
ام��ا تا مردم كم آب��ي امروز و بي آبي فرزندانش��ان را در آينده لمس 

نكنند، پاي كار نمي آيند. 
مدير بخش بين الملل ستاد ملي احياي درياچه اروميه هم با بيان 
اينكه راهبرد استراليا در اين خصوص تشابه زيادي با ما دارد، گفت: 
تنها ضعف ما اين اس��ت كه طرح هاي مان دچار گسيختگي است و 

به صورت جزيره يي اجرا مي ش��ود، در حال��ي كه آنها يك راهبرد 6 
مرحله يي تدوين كرده اند و به مس��ائل مختل��ف اولويت هاي زماني 

گوناگون مي دهند. 
حسين ش��هباز افزود: يكي از امتيازات ويژه استراليايي ها، ايجاد 
بورس آب است، يعني آب را قيمت گذاري كرده اند؛ به طور مثال اين 
كشاورز است كه تصميم مي گيرد، سهميه آب را صرف توليد محصول 

كند يا اينكه به صنايع و خدمات بفروشد. 
رييس تيم سياس��ت گذاري آب استراليا هم در اين كارگاه گفت: 
اقتصاد و سياست به طور كامل تحت تاثير آب است، از اين رو دولت 
بايد با ايجاد زيرساخت و استراتژي هاي الزم، مديريت آب در صنايع 
و خدمات را به بخش خصوصي واگذار كند، ضمن اينكه بايد با نظارت 
مس��تقل و ارائه گزارش هاي بي طرفانه، منابع آبي به بهترين ش��كل 
ممكن، حفظ و نگهداري ش��ود. ويل فاركر گفت: كش��اورزي وسيع 
با منابع آبي محدود، چالش ما در استراليا هم محسوب مي شود، در 

حالي كه ما كشاورزي را همراه با حفظ منابع و محيط زيست انجام 
مي دهيم، زيرا يكي بدون ديگ��ري ارزش ندارد، از اين رو در هدايت 
راهبردي آب به گونه يي از آن استفاده مي شود كه بيشترين بهره وري 

در كشاورزي و كمترين تخريب در محيط زيست اتفاق بيفتد. 
وي با اش��اره به همكاري ايران و اس��تراليا در س��تاد ملي احياي 
درياچ��ه ارومي��ه گفت: آب هاي س��طحي و زيرزمين��ي، تاالب ها و 
درياچه ها به صورت همزمان بايد مديريت ش��وند، زيرا خشك شدن 
يك درياچه مي تواند همه منابع آب حوضه و كش��ور را تحت الشعاع 

قرار دهد. 
اين كارگاه آموزش��ي 2روزه با حضور اساتيد و متخصصان حوزه 
آب ايران و استراليا، مسووالن دستگاه هاي اجرايي ايران و استان هاي 
حاشيه درياچه اروميه متشكل از آذربايجان شرقي، غربي، كردستان، 
نمايندگان فائو )س��ازمان جهاني خواربار(، انجمن ها و تش��كل هاي 

مردم نهاد كشاورزي برگزار شد. 
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عكسروز

عكس:ايلنا مراسمپنجاهمينسالگرددرگذشتجهانپهلوانتختی

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

محمدجوادمرادينيامديرادارهكتابشد
محمدجواد مرادي نیا مديركل دفتر توسعه كتاب و كتابخواني )اداره كتاب( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شد. دفتر توسعه كتاب 
و كتابخواني عهده دار ممیزي و صدور مجوز نشر كتاب است و به اين دلیل با حساسیت هاي زيادي روبه روست. مديركل اين دفتر 
با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي منصوب مي شود. پیش تر محمد سلگي در اين سمت بود كه اخیرا با حكم سیدعباس صالحي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي  به عنوان ريیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد. محمدجواد مرادي نیا متولد ۱۳۴۵ 
سردبیري روزنامه كار و كارگر، رياست مركز تحقیقات ايرانگردي و جهانگردي، سردبیري مجله تخصصي اجتماعي شكوفه، عضويت 
در شوراي نويسندگان روزنامه جمهوري اسالمي )از سال ۶۷ تا ۶۹(، مسوولیت گروه تاريخ موسسه نشر آثار امام خمیني )ره(، مديريت 
اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي و دبیر اجرايي كتاب س��ال جمهوري اسالمي )سال ۱۳۸۴( را در كارنامه 
خود دارد. او در حال حاضر نیز از مديران سازمان اسناد و كتابخانه ملي است. »خاطرات آيت اهلل پسنديده«، »چهل و يك مجلس«، 
»بوسه بر دار« و »خاندان امام خمیني به روايت اسناد«، »خمین در انقالب« و »منزل به منزل با خمیني« از آثار مرادي نیا هستند. 

چهرهروز

بررسيشمارشهروندانكشورهاياروپاييكهنميتوانندمنازلخودراگرمكنند

اروپاييهاييكهگرمنميشوند
گروهگوناگون

در بس��یاري از نق��اط جه��ان، فصل 
زمس��تان با بارش برف و سردش��دن هوا 
همراه است، اما در بسیاري از كشورها كاهش دما تنها 
مربوط به فصل زمستان نیست. در اين مناطق برودت هوا 
بیش از حد انتظار است، به طوري كه حرارت خورشید 
و گرماي تابس��تان نیز تاثیر چنداني بر آن ندارد. طبق 
گزارش هاي به دست آمده، در میان كشورهاي اروپايي 
مناطقي وجود دارد كه در طول س��ال، مساحت آنها را 
يخ پوشانده است و نور خورشید، تاثیر چنداني در گرم 
كردن هواي اين مناطق ندارد. در بسیاري از كشورهاي 
اروپايي بسیاري از خانواده ها در تالش  هستند تا بتوانند 
در ماه ه��اي طوالني و روزهاي كوتاه زمس��تان خود را 
گرم نگه دارند. از طرفي در سال هاي اخیر روند مصرف 
انرژي در اروپا رو به رش��د بوده كه اين موضوع با توجه 
ب��ه تداوم بحران اقتص��ادي نامطلوب اس��ت. به عالوه 
قیمت منابع انرژي نیز براي اروپايي ها در حال افزايش 
اس��ت. بر اين اساس كه مش��كالت تامین انرژي عالوه 
بر موقعیت جغرافیايي اين كشورها بحران هاي ديگري 
در مقابل س��رما ايجاد كرده است. شدت اين بحران در 
كش��ورهاي مختلف اروپايي متفاوت اس��ت. بر اساس 
تازه ترين گزارش هاي منتشر شده از سوي يورواستات 
حدود ۳۹.2درصد از مردم بلغارس��تان در سال 20۱۶ 
مشكالت بسیاري براي گرم كردن منازل خود داشتند. 
اين آمار حدود ۱0سال پیش نزديك به ۷0درصد اعالم 
ش��ده بود. اين در حالي است كه آب وهواي بلغارستان 
معتدل قاره يي است كه زمس��تان هاي سرد و طوالني 
دارد. بارش برف نیز از دس��امبر تا اواسط مارس در اين 

كشور ديده مي شود. 
همان طور كه گفته شد، بحران هاي مالي و باالبودن 
هزينه ان��رژي در برخي كش��ورها ع��الوه بر موقعیت 
جغرافیايي موانع بسیاري براي ساكنان ايجاد مي كند. 
لیتواني و يونان از كش��ورهايي هستند كه سهم بزرگي 
از جمعیت آنها براي تامین گرما در فصل زمس��تان با 
مشكل روبه رو مي شوند؛ چرا كه مشكالت اقتصادي در 
جنوب اروپا بسیاري از افراد را درگیر كرده است. بنا بر 

تازه ترين آمار منتشر شده بیش از 2۹درصد از مردم در 
لیتواني و يونان در سال 20۱۶ نمي توانستند منازل خود 
را گرم نگه دارند. همچنین در اين گزارش گفته ش��ده 
كه حدود 2۴درصد از مردم قبرس و 22 درصد از مردم 
پرتغال نیز در س��ال 20۱۶ براي تامین گرماي منازل 

خود با مشكل مواجه بودند. 
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، اروپا همیشه در 
زمینه تامین انرژي خود با مش��كالتي رو به رو بوده كه 
گاه كشورهاي اين قاره را به موضع گیري هاي سیاسي 
يا اقدام هايي متناقض كش��انده و ثب��ات يا عدم ثبات 
كشورهاي خاورمیانه و آسیاي مركزي را به امري مهم 
در سیاس��ت خارجي اعضاي اتحاديه اروپا تبديل كرده 
اس��ت. در اين میان از آنجا كه ايتالیا ۸۵ درصد از گاز 
مورد نیاز خود را از طريق واردات تامین مي كند، با بروز 
برخي مش��كالت در واردات گاز از كشورهاي مختلف 
مشكالت بسیاري براي تامین گرما در اين كشور ايجاد 
مي ش��ود. بر اس��اس گزارش هاي منتش��ر شده حدود 
۱۶.۱درصد از مردم ايتالیا در س��ال 20۱۶، نتوانستند 
ب��ه خوبي منازل خود را گرم كنند كه اين مش��كل در 

روماني حدود ۱۳.۸درصد از شهروندان را درگیر كرد و 
در اسپانیا به ۱0.۱درصد از ساكنان رسید. 

به گفته بسیاري از مقامات اروپايي، وابستگي بیش 
از ح��د اروپا به يك منبع تامین ان��رژي مخالف اصول 
ابتداي��ي اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار اس��ت و اروپا بايد با 
ايجاد فضايي رقابتي، منابع انرژي مورد نیاز خود را تامین 
كند. همچنین گفته شده كه كشورهاي اروپايي بايد با 
استفاده از انرژي هاي جايگزين، میزان وابستگي خود به 
واردات نفت و گاز از روس��یه را كاه��ش دهند. اين در 
حالي است كه بر اساس گزارش  منتشر شده، بسیاري از 
كشورها به دلیل كمبود انرژي هاي مصرفي و هزينه هاي 
ب��االي آنها قادر به تامین گرماي منازل خود نیس��تند. 
طبق تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده حدود ۹.2درصد از 
مردم مجارس��تان، ۷.۱درصد از لهستاني ها و ۶.۱درصد 
از بريتانیايي ها در س��ال 20۱۶ براي گرم كردن منازل 
خود با مشكالت بسیاري روبه رو بودند. طبق اين گزارش 
فرانسه، آلمان، اتريش و سوئد نیز در فهرست كشورهايي 
قرار دارند كه در سال 20۱۶ با مشكالت بسیاري براي 

گرم كردن منازل خود مواجه بودند. 

آمارنامه

بازارهنر

»صنم«واجرايآثارمتفاوت
گروه موسیقي »صنم« به سرپرستي 
حسام اينانلو در سي و سومین جشنواره 
موس��یقي فج��ر تع��دادي از ش��عرهاي 
محمدرض��ا ش��فیعي كدكني و افش��ین 
يداللهي را با صداي مظفر ش��فیعي اجرا 
مي كند. حس��ام اينانل��و نوازنده كمانچه 
و سرپرس��ت گروه موس��یقي »صنم« در 
گفت وگو با مهر درباره اجراي گروهش در 
چارچوب برگزاري سي و سومین جشنواره 
موسیقي فجر بیان كرد: كنسرتي كه قرار 

اس��ت در جش��نواره روي صحنه ببريم مشتمل بر 2 
پارت اس��ت كه در بخش اول تكنوازي هايي از اجراها 
و تجربیات چند س��اله اخیرم در حوزه موسیقي پیش 
روي مخاطبان قرار مي گیرد. او ادامه داد: در بخش دوم 
كنسرت هم آثاري از اشعار محمدرضا شفیعي كدكني و 
زنده ياد افشین يداللهي به آهنگسازي بنده و امیرعباس 
ستايش��گر و خوانندگي مظفر شفیعي به عالقه مندان 
ارائه مي ش��ود. در اين بخش عم��ده تمركز و توجه ما 
روي موسیقي رديف دستگاهي و آهنگسازي نغمه هاي 
ايراني اس��ت كه امیدوارم م��ورد توجه مخاطبان قرار 
گیرد. در اين كنس��رت كیان شمس نوازنده كمانچه، 
زمان خیري نوازنده ني، كیارش داودي نوازنده سنتور، 
مظفر ش��فیعي خواننده، امیرعباس ستايشگر نوازنده 
سه تار، رضا اسدي نوازنده تار، امیر احمدخاني نوازنده 
تار، حجت فرجیان نوازنده عود و من به عنوان نوازنده 

كمانچه اعضاي گروه اجرايي را تشكیل مي دهند. 
اين هنرمند در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اش��اره به نحوه برگزاري جش��نواره موس��یقي فجر 
طي س��ال هاي گذش��ته بیان كرد: من از سال ۹0 به 
صورت مس��تمر همراه با جشنواره موسیقي فجر بودم 
و هم��واره هم تالش كردم در برگزاري اين جش��نواره 
به عنوان يك فرد معترض ش��ناخته نشوم، گرچه به 

عنوان يك هنرمند انتقاداتي را نسبت به 
نحوه برگزاري داشته ام اما به طور طبیعي 
مشكل ساختاري با اين رويداد پراهمیت 

نداشته و ندارم. 
اينانلو در واكن��ش به اظهارات برخي 
منتقدان درب��اره كیفی��ت اجراهاي اين 
دوره از جش��نواره گفت: ما س��االنه غیر 
از ايام برگزاري جش��نواره موسیقي فجر 
اجراهاي��ي در حوزه موس��یقي معاصر يا 
موس��یقي تكن��وازي داريم ك��ه افرادي 
چون رامین صديقي در موسس��ه »هرمس« و افشین 
معصومي در موسس��ه »نغمه حصار« مجري برگزاري 
آنها هس��تند كه هريك توانستند در جريان اجراهاي 
تخصصي نقش موث��ري را ايفا كنن��د، بنابراين نبايد 
انتظار داشت كه اتفاقات اينچنین و امثال اينها همگي 
در يك هفته يا چند روز جش��نواره خالصه ش��ود. به 
هر حال بضاعت موسیقي مشخص است و نبايد توقع 
داشته باشیم كه همه نوآوري ها و اتفاقات هیجان انگیز 
در ايام جش��نواره باش��د. او در پاي��ان عنوان كرد: من 
بر اين باورم در جش��نواره موسیقي فجر فقط بخشي 
از موس��یقي كش��ورمان به مخاطب ارائه مي ش��ود به 
همین جهت خود من هی��چ گاه دنبال اتفاقات جديد 
در اي��ن رويداد نبودم مگ��ر اينكه در حوزه بین المللي 
شاهد اجراهايي باشیم كه چندي پیش توسط رامین 
صديق��ي با آوردن نوازندگاني چون انور براهم به وقوع 
پیوس��ت و به ص��ورت مح��دود بعده��ا در دوره هاي 
بعدي جش��نواره ادامه پیدا كرد. پس من دوباره تاكید 
مي كنم در جش��نواره موسیقي فجر بنا به داليلي كه 
گفتم نبايد انتظار س��ورپرايز داش��ت. كنس��رت گروه 
»صنم« به سرپرستي حسام اينانلو ساعت 2۱:۳0 روز 
 پنج شنبه 2۱ دي ماه در تاالر رودكي میزبان مخاطبان

سي و سومین جشنواره موسیقي فجر خواهد بود. 

معرفيبرگزيدگانجشنوارهقصهگويي
 برگزيدگان بخش فراگیر بیس��تمین 
جش��نواره  بین الملل��ي قصه گويي كانون 
پ��رورش فك��ري ك��ودكان و نوجوان��ان 
معرفي ش��دند. به گزارش ايسنا براساس 
خب��ر رس��یده، هی��ات داوران بخ��ش 
»فراگیر« براي ك��ودكان داراي نیازهاي 
ويژه متشكل از علي خانجاني، سیدعلي 
كاشفي خوانس��اري، م��ژگان خلیل پور و 
مهديه مهدويان پس از بررسي ۱۳ اثر راه  

يافته به مرحله منطقه يي، دو اثر را به عنوان برگزيده و 
يك قصه را به عنوان اثر تقديري معرفي كردند. بر اين 
اساس داستان هاي »سه تخم هندوانه« و »دخترك مو 
فرفري« با قصه گويي طاهره بشیر و سپیده ابراهیمي 
در روزه��اي برگ��زاري جش��نواره روي صحنه و براي 
مخاطب��ان اجرا خواهند ش��د. اين دو اث��ر برگزيده از 
استان هاي تهران و چهارمحال و بختیاري به دبیرخانه  
جشنواره ارسال شده اند. همچنین طلعت كمال زاده با 
داس��تان »موش گرسنه« از استان هرمزگان به عنوان 
قصه گوي قابل تقدير در اين بخش شناخته شده است. 
هی��ات داوران كه بررس��ي آثار بخ��ش نوجوان و 

پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ ه��ا را نی��ز بر 
عهده داش��ت، »انتخاب قصه متناسب با 
ارزش هاي اسالمي و ايراني«، »برخورداري 
قصه از پیام متناس��ب با گروه سني مورد 
نظر«، »بهره مندي قصه از قابلیت روايي 
و زبان تصويري قوي«، »میزان انس��جام 
و توال��ي ح��وادث قص��ه«، »خالقیت در 
سازماندهي و پرداخت قصه«، »فضاسازي 
متناس��ب با هدف و محتوا براي ش��روع 
قص��ه«، »تدبیر در جمع بندي و اتم��ام قصه در زمان 
مناس��ب«، »توانايي و مهارت قصه گو در دستیابي به 
اه��داف مورد نظر و انتقال پیام«، »نوآوري در ش��یوه  
اجرا«، »توانايي بیان قصه متناسب با نیاز، درك و فهم 
و حوصله گروه سني مخاطب« و »مهارت در استفاده 
مناس��ب از زبان بدن« را بخشي از معیارهاي انتخاب 
خود بیان كرده  اس��ت. در دور نخست اين رقابت ۷0 

اثر فراگیر به دبیرخانه  اين جشنواره ارسال شده بود. 
بیستمین جش��نواره بین المللي قصه گويي كانون 
پ��رورش فكري كودكان و نوجوانان در روزهاي 2 تا ۵ 

بهمن در تهران برگزار مي شود. 

همراهيساالرعقيليبازلزلهزدگان
ساالر عقیلي جديدترين كنسرت خود 
را در ش��یراز برگ��زار كرد ك��ه طبق اعالم 
اي��ن اجرا به نفع زلزله زدگان غرب كش��ور 
برگزار ش��د. به گزارش ايس��نا و به نقل از 
روابط عمومي گروه موس��یقي »راز و نیاز« 
اين كنس��رت شامگاه ۱۶ دي ماه در شیراز 
برگزار ش��د. در آغاز اين كنس��رت، قطعه 
ويديويي در »زير اين آوار« با صداي ساالر 
عقیلي، شعر سعید رمضاني و آهنگسازي 

ش��ايان كريمي )كه پس از حادثه دلخراش زلزله غرب 
كشور تهیه و منتشر شده بود( پخش شد. عقیلي در اين 
اجراي چند كالمي درباره س��ختي ها و نیازهاي مادي و 
معنوي زلزله زدگان غرب كشور با حاضران سخن گفت 

و از حمايت ه��اي ايرانیان براي بازس��ازي 
مناطق آس��یب ديده قدرداني كرد. در اين 
كنسرت قطعات مختلفي مانند آثار ملي-

میهن��ي عقیلي اجرا ش��د. طبق اعالم اين 
كنس��رت به نفع  زلزله زدگان غرب كشور 
برگزار ش��د. حري��ر ش��ريعت زاده )پیانو و 
دف(، محمدرضا اسكندري )تار باس(، علي 
خشتي نژاد )تار(، علیرضا دريايي )كمانچه(، 
فردي��ن الهورپور )ني و كالرين��ت(، داود 
منادي )ويلن سل(، س��هراب برهمندي )ويوال(، مونیكا 
لوران )ويولن(، س��حاب تربتي )تنب��ك( و روزبه زرعي 
)كاخن و س��ازهاي كوبه يي( س��االر عقیلي را در اجراي 
كنسرت خیريه گروه راز و نیاز در شیراز همراهي كردند. 

ادعايخردمنديترامپ
نيويوركتايمز:

ترام��پ،  دونال��د 
انتق��ادات  وج��ود  ب��ا 
درب��اره پايی��ن ب��ودن 
ذهني اش  استعدادهاي 
اع��الم ك��رد ك��ه نابغه 
ك��ه  آن ط��ور  اس��ت. 
در  نیوي��ورك  تايم��ز 
خ��ود  اول  صفح��ه 
ريیس جمهوري  نوشته، 

امري��كا در س��خناني اع��الم كرده ك��ه او يك 
نابغ��ه بوده و بس��یار خردمندانه رفتار مي كند. 
او در تويیت��ي، خردمند بودن و هوش بس��یار 
خ��ود را، دو نعمت ب��زرگ در زندگي مي داند. 
او درخص��وص رون��د زندگي خود نوش��ته كه 
از مرد بازرگان بس��یار موفق، من يك س��تاره 
تلويزيوني برجسته و س��پس ريیس جمهوري 
امريكا ش��دم. من معتقدم ك��ه اين امور كافي 
است كه نه تنها يك فردي باهوش باشد، بلكه 
نابغه و بس��یار خردمند نیز باشد. اين اظهارات 
ريیس جمه��وري امريكا پس از انتش��ار كتاب 
»آتش و خش��م: در كاخ سفید ترامپ« مطرح 
ش��د. اين كتاب ب��ه افش��اگري هايي در مورد 

ترامپ و اطرافیان او پرداخته است. 

داون:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خود، اعالم 
پنتاگ��ون  ك��ه  ك��رده 
همچنان ارتباط خود را 
با ارتش پاكستان حفظ 
اين  اس��ت. طبق  كرده 
گ��زارش، جیمز ماتیس 
وزير دف��اع امريكا، روز 
جمع��ه اعالم ك��رد كه 

پنتاگون ارتباط خود را با پاكستان در راستاي 
اس��تقرار نیروي نظامي در مبارزه با تروريسم، 
حتي پ��س از توقف كمك امنیتي واش��نگتن 
به پاكس��تان، حفظ كرده اس��ت. اين اظهارات 
در حالي بیان ش��ده كه در روزهاي گذش��ته، 
ريیس جمهوري امري��كا، موضع تندي در برابر 
كمك هاي مالي امريكا به پاكس��تان داش��ت و 
درخواس��ت تعلیق اين كمك ها را مطرح كرد. 
به گفت��ه دونالد ترام��پ، پاكس��تان در حالي 
كمك هاي امنیتي از امريكا دريافت مي كند كه 
در بسیاري موارد، به نیروهاي تروريست كمك 
مي رساند. سخنگوي ارتش پاكستان نیز در اين 
باره اعالم كرده كه تروريس��ت ها هیچ مخفیگاه 
امني در پاكس��تان ندارند و اتهامات امريكا در 

اين زمینه بي اساس است. 

واشنگتنپست:
سیاس��ي  بي ثبات��ي 
آلمان، م��ركل را تحت 
قرار  بسیاري  فشارهاي 
داده اس��ت. واش��نگتن 
پس��ت با اعالم اين خبر 
در صفح��ه اول خ��ود، 
در گزارش��ي پیش بیني 
ك��رده كه آن��گال مركل 
به  آلم��ان  صدراعظ��م 

پايان دوران رهبري خود در كش��ورش نزديك 
مي ش��ود. به گزارش اين روزنامه، پايان دوران 
رهب��ري آنگال م��ركل در آلمان ممكن اس��ت 
س��ريع تر از آنچ��ه پیش بیني مي ش��ود، اتفاق 
بیفتد و همه نش��انه ها حاكي از تضعیف قدرت 
 و جاي��گاه سیاس��ي او هس��تند. طبق نوش��ته 
واش��نگتن پست، دردس��رهاي مركل با نتیجه 
مأيوس كننده او در انتخابات ماه س��پتامبر آغاز 
ش��د و با شكست نخستین تالش��ش در ايجاد 
ي��ك دولت جديد در ماه نوامبر هرچه بیش��تر 
تشديد ش��دند. گفته مي ش��ود كه در روزهاي 
اخیر بدتري��ن خبر براي مركل اين اس��ت كه 
نظرسنجي ها، نشان دهنده رويگرداني آلماني ها 

از اوست. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

كدامفيلمبرندهگلدنگلوبميشود؟
در فاصل��ه چند س��اعت ب��ه برگزاري 
مراسم هفتادوپنجمین دوره جوايز سینماي 
گلدن گلوب، نشريه ورايتي پیش بیني خود 
را از برندگان اين رويداد س��ینمايي منتشر 
كرده است. سال گذش��ته فیلم »الاللند« 
ساخته »دمین شزل« در جوايز گلدن گلوب 

دس��ت به كار بي س��ابقه يي زد و در تمامي ۷ بخش��ي كه نامزد ش��ده بود موفق 
به دريافت جايزه ش��د اما امسال همچون اغلب دوره هاي پیشین مي توان انتظار 
داش��ت انجمن مطبوعات خارجي هالیوود با حفظ سیاس��ت غالب خود جوايز را 
بین فیلم هاي گوناگون تقس��یم كند. امسال »شكل آب« به كارگرداني »گیلرمو 
دل تورو« با نامزدي در ۷ ش��اخه بیش��ترين تعداد نام��زدي را به خود اختصاص 
داده و »پُست« ساخته جديد »استیون اسپیلبرگ« و »سه بیلبورد« از »مارتین 
مك دونا« نیز در ۶ شاخه شانس كسب جايزه دارند. در بخش بهترين فیلم جوايز 
گلدن گلوب كه امس��ال فیلم هاي »مرا به نامت صدا كن«، »دانكرك«، »پُست«، 
»شكل آب« و »سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوري« نامزد كسب جايزه هستند، 
»ش��كل آب« س��اخته جديد »گیلرمو دل تورو« كه پیش از اين شیر طالي ونیز 
را از آن خود كرده از نگاه نش��ريه ورايتي ش��انس اول كس��ب جايزه گلدن گلوب 
اس��ت و در بخش بهترين فیلم كمدي يا موزيكال نیز »لیدي برد« ساخته »گرتا 
گرويگ« بیش��ترين شانس كسب جايزه را دارد. »تیموتي شلمي« براي بازي در 
فیلم »مرا به نامت صدا كن« شانس اول گلدن گلوب در شاخه بهترين بازيگر مرد 
درام اس��ت و در بخش بهترين بازيگر زن كمدي يا موزيكال نیز »مارگت روبي« 
براي بازي در فیلم »من، تونیا« بخت نخس��ت كس��ب جايزه است. »سم راكول« 
براي فیلم »سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوري« و »الري میت كالف« براي فیلم 
»لیدي برد« نیز به ترتیب ش��انس اول كسب جايزه در شاخه هاي بهترين بازيگر 
نقش مكمل مرد و زن محس��وب مي شوند. مراسم اعطاي جوايز هفتادوپنجمین 
دوره جوايز سینمايي گلدن گلوب روز ۷ ژانويه 20۱۸ )بامداد دوشنبه ۱۸ دي( با 

اجراي »ست مايرز« برگزار مي شود. 

تاييدياردقديميترينكتيبهخليجفارس
 هر چند »كتیبه خ��ارك« در طول ۱0 
س��ال گذش��ته مورد بي توجهي قرار گرفته 
اس��ت، اما اكن��ون معاون می��راث فرهنگي 
س��ازمان میراث فرهنگي و گردشگري قول 
داده كارشناس��اني براي بررسي و اعالم نظر 
نهايي مبني بر تايید يا رد اين كتیبه به عنوان 

»قديمي ترين كتیبه خلیج فارس« به خارك بروند. 
مهر ۱۳۸۶ بعد از توجه يك ش��هروند جزيره خارك در جريان عملیات احداث 
يك جاده، نس��بت به كتیبه يي به خط میخي در نقطه يي از اين جزيره و با اعالم 
به میراث فرهنگي استان بوشهر، تعدادي از باستان شناسان براي بررسي و مطالعه 
اين كتیبه به خارك رفتن��د. اظهارنظر آنها درباره  قدمت اين كتیبه، تاريخ اين اثر 
را به يكي از قديمي ترين اس��ناد هويتي »خلیج فارس« نسبت مي دهد، اما به نظر 
مي رس��د فقط اين بررس��ي براي ل��زوم توجه به آن و حفاظ��ت از اين اثر تاريخي 
كافي نبوده، چون كمتر از يك س��ال بعد از پیدا كردن آن در خرداد س��ال ۱۳۸۷ 
و با وجود ثبت ملي كتیبه و قرار دادن آن در میاِن فنِس قفل و كلیددار، فردي با 
ورود به محوطه، روي قسمتي از كتیبه را خط كشید، به اندازه يي كه معاون وقت 
بخشدار جزيره خارك اعالم مي كند؛ »۷0درصد نوشته هاي كتیبه به شدت آسیب 
ديده و تنها يك خط از آن سالم مانده بود.« شهرام اسالمي فعال میراث فرهنگي 
كه براي نخستین بار اين كتیبه را ديده و مسووالن را در جريان وجود آن قرار داده 
اس��ت، آخرين روز از مهرماه امس��ال به ايسنا اعالم كرده بود؛ در ابتداي اين كشف 
مهم و تاريخي نخستین اظهارنظر درمورد اين كتیبه از سوي دكتر علي اكبر سرفراز 
مطرح شد؛ »كشف كتیبه خارك خواست خداوند بود تا كسي ادعاي جعلي بودن 
خلیج فارس را نكند )مركز مطالعات خلیج فارس ۵۹2(.« پس از آن رسول بشاش، 
كارشناس خطوط و زبان هاي باستاني، با بررسي هاي اولیه روي اين كتیبه، اصالت 
خط و زبان آن را تايید كرد.« اما قطعا تايید يا رد اين اظهارنظر نیازمند بررسي هاي 
كارشناسانه است، اقدامي كه محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگي سازمان 

میراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نیز آن را تايید مي كند.

تاريخنگاري

درخواستمصدقبرايتمديداختياراتنخستوزير
محمد مصدق نخس��ت وزير ب��ا ارس��ال نامه يي از 
نمايندگان مجلس خواس��ت، اختیارات او را براي يك 

سال ديگر تمديد كنند. 
بیس��ت ودوم تی��ر ۱۳۳۱ محم��د مصدق ب��ا ارائه 
اليحه ي��ي از مجلس هفدهم ش��وراي ملي خواس��ت 
اختی��ارات او را در مقام نخس��ت وزيري افزايش دهد. 
مصدق در اين اليحه از مجلس خواسته بود اختیاراتي 
ويژه به مفهوم تنظیم لوايح و اجراي ۶ ماهه آنها قبل از 
ارائ��ه به مجلس و تصويب قانوني به وي تفويض كنند. 
اين قانون بیس��تم م��رداد 20 روز پس از واقعه ۳0 تیر 
به تصويب مجلس رسید. يك ماه قبل از اين، درحالي 
كه مصدق به دلیل كارشكني هاي اقلیت مجلس تحت 
رهبري سیدحسن امامي و خارج بودن اختیار ارتش و 
نیروهاي نظامي از دست نخست وزير استعفا كرد و قوام 
براي چند روز به نخست وزيري رسید و با قیام ۳0 تیر 
س��قوط كرد، مجلس به تداوم نخست وزيري مصدق و 

افزايش اختیارات مصدق به مدت ۶ ماه راي داد. 
با پايان اين ۶ ماه، مصدق بار ديگر درخواست تمديد 
اين اختیارات، اين بار به مدت يك س��ال را مطرح كرد. 
برخ��ي، اين اختیارات خارج از قان��ون را بهانه يي براي 

سقوط دولت او عنوان مي كنند. 
احمد رضوي نايب ريیس مجلس شوراي ملي، پس 
از تصوي��ب تمديد اختیارات مص��دق در مجلس، اين 
قانون را به اين ش��كل صورت جلسه كرد: قانون تمديد 

مدت اختیارات ۶ ماهه اعطايي به ش��خص آقاي دكتر 
مصدق نخست وزير از تاريخ انقضا براي مدت يك سال؛ 
 م��اده واحده - اختیارات موضوع قانون بیس��تم مرداد 
م��اه ۱۳۳۱ از تاريخ انقضا براي مدت يك س��ال ديگر 
تمديد مي شود. تبصره - لوايح قانوني كه در ظرف مدت 
اختیارات ۶ ماهه ب��ه امضاي آقاي دكتر محمد مصدق 
نخست وزير رسیده يا برسد بايد تا انقضاي مدت مزبور 
كال به مجلس شوراي ملي تقديم شود و همچنین هر 

يك از لوايح قانوني كه در ظرف يك سال دوره تمديدي 
در حدود اختیارات تهیه و به موقع  اجرا گذارده مي شود، 
بايد از تاريخ امضاي نخست وزير فعلي منتها تا سه ماه 
براي تعیین تكلیف قطعي به مجلس شوراي ملي تقديم 
شود. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره  
اس��ت در جلسه فوق العاده شب سه ش��نبه سي ام دي 
ماه يك هزار و س��یصد و سي و يك به تصويب مجلس 

شوراي ملي رسید.« 
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