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   مديرعامل توتال: از ترامپ خواسته ام 
در توافق هسته اي بماند

مديرعامل ش��ركت فرانس��وي توتال گفت كه از رييس جمهور امريكا خواسته 
است به توافق هسته يي با ايران پايبند بماند. 

به گزارش ايس��نا، پاتريك پويانه مديرعامل شركت بزرگ فرانسوي توتال در 
گفت وگو با روزنامه فايننشيال تايمز گفت كه در حاشيه مجمع داووس كه در ماه 
ژانويه برگزار ش��د، در ديدار با دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا از وي خواسته 

است در توافق هسته يي با ايران بماند. 
وي تصري��ح كرد: زماني كه فرصت پيدا كردم با رييس جمهور امريكا بر س��ر 
ميز شام بنشينم از وي اين سوال را پرسيدم كه آيا ما به اصالح طلب ها در ايران 
فرصت كافي داده ايم تا به س��مت دموكراسي بيش��تر حركت كنند؟ ما چقدر به 
آنه��ا فرصت داده ايم. فكر مي كنم كه دونالد ترامپ به صحبت هاي من گوش داد 

هر چند اين بدان معني نيست كه وي موافق بوده است. 
ش��ركت توتال كه در جوالي گذشته يك قرارداد چند ميليون دالري با ايران 
براي توس��عه ميدان گازي پارس جنوبي امضا كرده اس��ت، يكي از حاميان تعامل 

اقتصادي با ايران به شمار مي رود. 
مديرعامل توتال تاكيد كرد كه وي كماكان به طور كامل به اين قرارداد پايبند 
است، اما اگر امريكا تحريم هاي ايران را بازگرداند اين شركت راه هاي زيادي براي 

خروج از اين قرارداد دارد. 
وي ادام��ه داد: اگر اين چارچ��وب و قواعد بازي تغيير كند به طور قطع ما نيز 

بايد مجددا ارزيابي هايي داشته باشيم. 
به نوشته فايننشيال تايمز رييس جمهور امريكا كه بارها توافق هسته يي ايران 
و گروه 1+5 را مورد انتقاد قرار داده به تازگي هشدار داده است كه اگر اروپايي ها 
و كنگ��ره امريكا آنچه وي نقاط ضعف توافق مي داند را اصالح نكنند، واش��نگتن 
از تواف��ق خارج خواهد ش��د.  پويانه همچنين تصريح ك��رد: خروج امريكا از اين 
تواف��ق ايران را به گذش��ته يعني زمان��ي باز مي گرداند كه ش��ركت هاي اروپايي 
نمي توانس��تند تعاملي با ايران داش��ته باش��ند، به ويژه اگر تحريم هاي ثانويه كه 

نهادهاي بين المللي فعال در ايران را هدف قرار مي دهد، بازگردانده شوند. 
 CNPC شركت توتال 50.01درصد از قرارداد پارس جنوبي و شركت دولتي
چي��ن 30درص��د از اين قرارداد را در اختيار دارد و مابق��ي در اختيار پتروپارس 
ايران است.  مديرعامل توتال همچنين گفت كه اين پروژه در حال پيشروي است 
اما از آنجايي كه اين ش��ركت تاكنون تنها 50ميليون دالر هزينه كرده است اگر 
ش��رايط سياس��ي تغيير كند با خروج از اين قرارداد چيز زيادي از دست نخواهد 
داد.  فايننشيال تايمز در ادامه آورده است كه اگر شركت توتال مجبور به خروج 
از اين قرارداد ش��ود، CNPC ملزم به تقبل س��هم اين شركت فرانسوي خواهد 

بود به شرط آنكه بتواند از تحريم ها پرهيز كند. 
پاتري��ك پويان��ه در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظه��ار كرد: زماني كه 
توافق هس��ته يي ميان اوباما و اروپايي ها حاصل شد، هدف اين بود كه فرصتي به 
اصالح طلب ها در ايران از طريق ايجاد ش��غل و تعامل اقتصادي بيشتر داده شود. 

اگر ما چنين كاري نكنيم به اصالح طلب ها كمك نكرده ايم. 
وي عالوه بر اين گفت: در ديدار با دونالد ترامپ در داووس مساله كره شمالي 
بيش��تر در مركز توجهات قرار داشت اما من هش��دار دادم كه اگر توافق با ايران 

شكست بخورد، مسير ديپلماسي با پيونگ يانگ سخت تر خواهد بود. 
مديرعامل توتال در پايان تصريح كرد: من به آنها گفتم كه اگر خواهان توافق 
با كره ش��مالي بر سر مس��اله هسته يي هس��تيد اما به طور همزمان مي گوييد كه 

توافق انجام شده با ايران خوب نيست، بنابراين فرصتي به وجود نخواهد آمد. 
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ام��روز ش��هرهاي اي��ران ب��ا دو چالش 
بنيادين قابليت زندگ��ي )liveability( و 
 )mobility( روان��ي حركت و جابه جاي��ي
مواجهند. در بحث قابليت زندگي هرچند به 
ظاهر تعداد انباشت مسكن در ايران از تعداد 
خانوارها فزون تر است، در عين حال برآورد 
مي ش��ود كه 1۹ميليون نفر در بدمسكني 
زندگ��ي مي كنند. چال��ش كندي، صعوبت 
و نارس��ايي حركت در درون كالن شهرها و 
همچنين بين مركزهاي آنها و حومه ش��ان 
كمبود ش��ناخته ش��ده يي اس��ت كه جاي 
بحث آن اينجا نيس��ت.  هرچند حمل ونقل 
حومه يي سريع و روان و به طور عمده ريلي 
تاثير مس��تقيمي بر پاسخگويي به تقاضاي 
مس��كن دارد؛ چرا كه عرضه محيط زندگي 
باكيفي��ت در حومه با دسترس��ي س��ريع، 
مطمئ��ن و ايمن بين حومه و مركز موجب 
كاهش تقاضا در مراكز كالن شهرها و گرايش 
به س��كونت به حومه مي ش��ود. و اما درباره 
بافت هاي ناكارآمد شهري اعم از بافت هاي 
فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي پيرامون 
شهرها سياست ما بازآفريني شهري است. 
ما ب��ر اين باوريم كه ش��هرها بيش از آنكه 
يك مجموعه كالبدي باش��ند، يك سازمان 
اجتماعي با هويت مش��خص و شبكه هاي 

دروني خود هستند. 
بنابراين سياست بنيادين توانمند كردن 
اين س��ازمان اجتماعي در ش��كل جمعي و 
انفرادي آن است. در شكل جمعي، بازگشت 
ب��ه هويت ايران ش��هري سياس��ت فراروي 
ماست و در شكل انفرادي آن، توانمندسازي 
س��اكنان در بازآفريني زندگ��ي خود اعم از 
س��كونتگاه، كسب وپيشه و روابط اجتماعي 
مهم تري��ن وجه��ه همت اس��ت. س��اختار 
ش��هرهاي ايران ب��ه عنوان كالب��دي براي 
شبكه هاي اجتماعي ُخرد در قالب محله ها 

معني پيدا مي كنند. 
نس��بي  محله ها ضمن خودبس��ندگي 
ارتباط و وابس��تگي معناداري با هم دارند. 
بر اس��اس پيمايش��ي كه از وض��ع كنوني 

س��كونتگاه هاي ناكارآم��د ص��ورت گرفت، 
بافت هاي ناكارآمد در قالب ۲۷00 محله در 
5۴3 ش��هر و در 1۴1هزار هكتار مساحت 
ش��هري شناس��ايي ش��دند. بازآفريني اين 
محله ها به معني بهب��ود زندگي بيش از ۶ 
ميليون خانوار است كه اگر حتي 3 ميليون 
واحد مسكوني ظرف 10س��ال بهسازي يا 
نوسازي شوند، يكي از بزرگ ترين برنامه هاي 
بازآفريني شهري در تاريخ ايران و حتي در 
مقياس بين المللي اس��ت. وظيفه دولت در 
اين ارتباط برنامه ريزي و فراهم آوري بس��تر 
كار براي ساكنان، تسهيل گران، توسعه گران 

و سازندگان است. 
بنابراي��ن نخس��تين تاكي��د م��ا روي 
برنامه ريزي از س��وي دولت به جاي اجراي 
پ��روژه اس��ت. ب��ه گم��ان م��ا بزرگ ترين 
نقطه انحراف طرح مس��كن مه��ر تاكيد بر 
پروژه مح��وري به ج��اي برنامه محوري بوده 
اس��ت. همين انحراف موجب لغزش دولت 
به تصدي ساخت مسكن و جانشيني دولت 
به جاي مردم و بخش خصوصي شد. بنيان 
اين برنامه در گام نخستين آفرينش مجدد 

عناصر استخوان بندي محله هاست. 
اين موضوع بس��ته به هر محله متفاوت 
خواهد بود. ممكن است در محله يي نوسازي 
مدرسه يا مركز بهداشت مساله اصلي باشد 
و در محله ديگر احداث ورزشگاه بتواند اين 
نقش كليدي را ايفا كند و به همين ترتيب 
در جايي مسجد، تكيه يا بازارگاه يا نوسازي 
ساختمان هاي باارزش معماري محله ها كه 
ي��ادآور خاطرات جمعي و هويت س��اكنان 

است، بتواند راهگشا باشد. 
در كنار اي��ن، متناسب س��ازي زندگي 
ب��ا دوران معاص��ر و دسترس��ي س��اكنان 
ب��ه خدم��ات زيربنايي و روبناي��ي جديد و 
همچنين بازگشايي معابر و توسعه خدمات 
محله ي��ي گام هاي نخس��تيني اس��ت كه 
باي��د در برنامه بازآفريني م��ورد توجه قرار 
گي��رد. در تجربه هاي اوليه يي ك��ه در اين 
ارتباط داش��ته ايم به خوبي دريافته ايم كه با 
نخس��تين اقدام در جه��ت احياي هويت و 
استخوان بندي محله ها، استقبال گسترده يي 

از س��وي س��اكنان ص��ورت مي گي��رد و با 
اتفاق ه��اي خوب��ي روب��ه رو مي   ش��ويم كه 
هيچ گاه پيش از آن، انتظار آن را نداش��تيم. 
در اي��ن ارتب��اط نمونه ه��اي مختلف��ي در 
شهرهاي ايران چون بوشهر، نايين، اصفهان، 

يزد، تبريز و ديگر شهرها داريم. 
برنام��ه اجراي��ي بازآفرين��ي محله ه��ا 
ش��امل پن��ج برنام��ه: توس��عه امكان��ات و 
خدم��ات روبناي��ي، ارتقاي زيرس��اخت ها، 
بهس��ازي و ارتقاي فضاهاي ش��هري، تهيه 
طرح ه��اي بازآفرين��ي محله ه��ا و ارتقاي 
توانمندي ه��اي اقتصادي و ظرفيت س��ازي 
اجتماع��ي در مقياس ش��هري و محله يي 
اس��ت. برآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي 
اين برنامه ها ۷5هزارميلي��ارد تومان ظرف 
5سال اس��ت. نكته بس��يار مهم اين است 
كه بخش عمده ي��ي از اين مبالغ هم اكنون 
نيز در بودجه دس��تگاه هاي اجرايي مربوط 

پيش بيني شده است. 
ليكن ضروري است كه طي يك دستور 
تمام دس��تگاه هاي ذي ربط مكلف شوند تا 
حداق��ل 30درص��د منابع خ��ود را در اين 
محله ها هزينه كنند. اين درصد متناس��ب 
با نس��بت جمعيت��ي اين محله ه��ا از كل 
جمعيت شهري اس��ت. براي آنكه بتوانيم 
هم كس��ري منابع دس��تگاه هاي ذي ربط 
را تكمي��ل و هم مبلغي را اه��رم كنيم تا 
س��اير دس��تگاه ها نيز منابع خود را به اين 
امر اختصاص دهند، پيش بيني شده است 
كه ساالنه هزارو 500ميليارد تومان به اين 
امر اختصاص داده ش��ود. البته اين رقم از 
سوي س��ازمان برنامه نيز تاييد شده  و در 
اس��ناد پشتيبان برنامه شش��م نيز منظور 

شده است. 
نكته سوم برنامه نوسازي مسكن در اين 
محله هاس��ت. براي نوسازي 3ميليون واحد 
ظرف 10س��ال داشتن يك بانك توسعه يي 
مس��كن كه بتواند سياس��ت هاي دولت در 
اين بخش را پشتيباني كند، ضروري است. 
خوشبختانه اين موضوع در مجمع عمومي 
بانك مس��كن در س��ال ج��اري به  تصويب 
رس��يد و مي تواند كمك موث��ري به اجراي 
سياست هاي دولت كند. از سوي ديگر توجه 
داش��ته باش��يم كه قاعدتا چون بازآفريني 
در اين محله ها بر بس��تر يك شهر موجود 

اس��ت، كار به  صورت منبت كاري و جزء به 
 جزء ص��ورت مي گيرد و نمي ت��وان انتظار 
اج��راي پروژه هاي بزرگ مقياس چند هزار 
واحدي را داشت. از قضا به گمان ما اين نقطه 
قوت اين برنامه است كه افراد با هر توانايي  
مي توانند در بازآفريني مش��اركت داش��ته 
باش��ند. برنامه  بنيادين ما بر توانمندسازي 
ساكنان و همچنين حمايت از كساني است 
كه اي��ن محله ها را براي س��كونت انتخاب 

مي كنند. 
بنابراين از خانه اولي ها، كساني كه تمايل 
به انتقال محل سكونت خود به اين بافت ها 
را دارند و س��اكنان بافت به  صورت همزمان 
حماي��ت صورت مي گي��رد. خانوارهايي كه 
مي خواهند صاحب خانه ش��وند بايد از يك 
برنامه مطمئن اقتصاد خانوار برخوردار باشند 
كه با سياست كالن پشتيباني شود. مبنايي 
ك��ه در اين برنام��ه انتخاب ش��ده افزايش 
هفت برابري ق��درت خريد خانوارها در برابر 
مبلغ پس انداز آنهاس��ت. اي��ن به آن معني 
اس��ت كه هر خانواري كه مبلغ مش��خصي 
را در صندوق پس انداز مس��كن يكم سپرده 
كند، مطمئنا ۶برابر پس انداز خود تسهيالت 
دريافت خواهد كرد، اين تعهد بانك اس��ت 
و بانك نمي تواند از آن س��ر باز زند و مبلغ 
س��پرده وي نيز هنگام اخذ تسهيالت آزاد 

خواهد شد. 
ح��ال اگر زن و مرد همزم��ان پس انداز 
كنند، هر دو همزم��ان مي توانند روي يك 
واحد مس��كوني تس��هيالت دريافت كنند. 
به اين ترتي��ب يك زوج در تهران مي تواند، 
مبلغ 1۶0ميليون تومان تسهيالت دريافت 
كند. اين رقم براي س��اير ش��هرهاي بزرگ 
1۲0ميليون تومان و براي شهرهاي كوچك 
۸0ميليون تومان است. البته چنانچه الزم 
باش��د با تصويب ش��وراي پول و اعتبار اين 

سقف ها قابل افزايش است. 
تاكن��ون تع��داد س��پرده گذاران در اين 
صندوق به بيش از 3۶۲هزار فقره با ميانگين 
۲0.5ميليون تومان رسيده است. براي امكان 
اعمال سياست دولت و تشويق خانوارها به 
پس انداز بيش��تر و س��كونت در بافت هاي 
مياني مقرر است دو اقدام تسهيل كننده در 

اختيار متقاضيان قرار گيرد.
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يادداشت

برنامه ملي بازآفريني شهري
 عباس آخوندي   

وزير راه و شهرسازي

خبر سرمقاله

  مردم فكري به حال بازار ارز كنند

 چن��د هفته قب��ل رييس جمهور در مصاحبه تلويزيوني در پاس��خ به اين 
س��وال كه مي گويند دولت دالر را براي جبران كسر بودجه كمي باال مي برد 
و بع��د از تامين ريال الزم آن را به قيمت قبلي باز مي گرداند، گفت: مطمئن 
باشيد كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز براي تامين كسر بودجه اش نيست. 
ب��ه نظر مي آمد، اين بخش از مصاحبه كه اتفاق��ا توجه زيادي را به خود 
جل��ب كرد خبر دلگرم كننده يي باش��د در حالي كه اتفاقا بخش نگران كننده 
اي��ن مصاحبه همين بخش بود و بعد از 3 هفته هنوز نوس��ان نرخ ارز ادامه 
دارد. اگر دولت براي جبران كس��ر بودجه به دنبال ايجاد نوس��ان بود، مردم 
مي توانس��تند تصور كنند كه در آينده نزديك بازار به ثبات برس��د اما وقتي 
دولت به صراحت اعالم مي كند كه اين نوس��ان كار ما نيس��ت و اين شرايط 
ب��ا وجود تمام تالش هاي دول��ت و توزيع دالر ادامه مي ياب��د، اين نگراني را 
ايج��اد مي كن��د كه نكند ابزار كافي ب��راي مقابله با نوس��ان ارزي در اختيار 

دولت نيست. 
تكه ه��اي ديگ��ر پازل بعد از آن بيش از قبل باعث نگراني مي ش��ود. مثال 
محدوديت هاي ارزي براي واردات از ۴ كش��وري كه مهم ترين مراكز واردات 
كاال ب��ه اي��ران بودند. قبل از آن ني��ز محدوديت هايي ب��راي واردات خودرو 
به ويژه خودروهاي گران قيمت گذاش��ته ش��ده بود. اين سياست ها همه در 
اين راستاس��ت كه مخارج ارزي كشور كنترل شود. هرچند رييس جمهور با 
استداللي ساده مبني بر ميزان درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و صادرات 
غيرنفت��ي و همچنين ميزان واردات و قاچاق و خدم��ات افكار عمومي را به 
اين سمت سوق داد كه ايران با مازاد درآمد ارزي روبه روست اما واقعيت اين 
است كه دست اندازهاي زيادي براي دسترسي به اين منابع ارزي وجود دارد 

در حالي كه مخارج به سادگي صورت مي گيرد. 
با ادامه يافتن اين نوس��انات، بخش��نامه هاي جديد دولت و اظهارنظرهاي 
دولتي ها بايد پذيرفت كه با وجود اينكه درآمد ارزي ايران روي ورق بيش��تر 
از هزينه هاست ولي در عمل اين منابع به داليلي كه در صفحه ۴ آمده است، 
دچار فراز و نش��يب هايي شده است كه در اين ميان فشار سفته بازي نيز آن 

را تشديد مي كند. 
در اص��ل نقدينگي زيادي كه به دليل كاهش نرخ س��ود بانكي به ش��كل 
س��رگردان درآمده ب��ه خوبي آماده ورود ب��ه بازاري همچون ارز اس��ت. در 
حقيقت با وجود تمام مش��كالت اگر فش��ار س��فته بازي روي ارز نبود شايد 
ش��اهد اين حجم از نوس��ان نبوديم، ولي هرقدر نوسان نرخ ارز بيشتر شود، 
فش��ار سفته بازي و تالش براي نوس��ان گيري بيشتر خواهد شد. بحث بر سر 
دالالن بزرگ ارزي نيس��ت بلكه تنها كافي اس��ت يك روز سري به چهارراه 
استانبول بزنيد تا شاهد حضور انواع اقشار عادي جامعه باشيم كه با پول هاي 

خرد براي نوسان گيري به بازار آمده اند. 
حال يك اتفاق سياسي ديگري كافي است كه شوك جديدي به بازار ارز 
وارد ش��ود. حال مس��اله يي كه در اين ميان مغفول واقع شده، اين است كه 
اص��وال اگر م��ردم خود به صورت داوطلبانه اقدام به س��فته بازي در اين بازار 
نكنن��د، وضعيت ارز قابل كنترل تر خواهد ب��ود. روش هايي كه بانك مركزي 
براي شناسايي خريداران ارزي و اخذ ماليات در نظر دارد زماني قابل استفاده 
اس��ت كه مردم عادي به سمت اين درآمد كوتاه مدت نروند. مردم كمتر اين 
واقعيت را مي بينند كه تمام سودي كه از بابت خريد ارز مي كنند در حقيقت 
كم كردن زيان ناش��ي از گراني اس��ت و اگر اصوال به س��مت خريد ارز نروند 
و قيمت در حد مش��خصي باقي بماند آنها نيز در بلندمدت س��ود بيش��تري 

مي كنند. 
در شرايط فعلي شايد بهترين روش اين باشد كه دولت با تبيين وضعيت 
موج��ود از مردم بخواهد كه در بحث ارز وارد نش��وند هرچند اين سياس��ت 
طبيعتا كوتاه مدت است. زماني كه نرخ ارز با اختالف تورم داخلي و خارجي 
هماهنگي ندارد، طبيعي اس��ت كه يك روز با كاهش توان دولت اين نرخ به 
ميزان واقعي نزديك مي شود و  اي كاش دولت ها اجازه مي دادند اين اتفاق در 

مسيري طبيعي و در عين حال كنترل شده و مشخص حركت كند. 
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نرخ دالر در بازار ارز متاثر از عوامل بنيادي است يا سياسي ؟ 

پشت پرده افزايش قيمت دالر
 صفحه 4 

رييس جمهوري در اجتماع راهپيمايان ۲۲ بهمن:

مي توانستيم برخي را از 
قطار انقالب پياده نكنيم

 صفحه 2 

جهان

 الگارد: دستمزد دولتي 
و يارانه را كم كنيد
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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 چند هفته قبل رييس جمهور در مصاحبه تلويزيوني 
در پاس��خ به اين سوال كه مي گويند دولت دالر را براي 
جبران كسر بودجه كمي باال مي برد و بعد از تامين ريال 
الزم آن را به قيمت قبلي باز مي گرداند، گفت: مطمئن 
باش��يد كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز براي تامين 
كس��ر بودجه اش نيس��ت. به نظر مي آمد، اين بخش از 
مصاحب��ه كه اتفاقا توجه زي��ادي را به خود جلب كرد 
خبر دلگرم كننده يي باش��د در حالي ك��ه اتفاقا بخش 
نگران كنن��ده اين مصاحبه همين بخش بود و بعد از 3 
هفته هنوز نوس��ان نرخ ارز ادام��ه دارد. اگر دولت براي 
جبران كس��ر بودجه به دنبال ايجاد نوس��ان بود، مردم 
مي توانس��تند تصور كنند كه در آين��ده نزديك بازار به 

ثبات برسد ...

امروز ش��هرهاي اي��ران با دو چال��ش بنيادين 
قابلي��ت زندگ��ي )liveability( و رواني حركت 
و جابه جاي��ي )mobility( مواجهن��د. در بح��ث 
قابلي��ت زندگي هرچن��د به ظاهر تعداد انباش��ت 
مس��كن در ايران از تعداد خانوارها فزون تر است، 
در عين حال برآورد مي ش��ود ك��ه 1۹ميليون نفر 
در بدمس��كني زندگ��ي مي كنن��د. چالش كندي، 
صعوبت و نارس��ايي حركت در درون كالن شهرها 
و همچنين بين مركزهاي آنها و حومه شان كمبود 
شناخته ش��ده يي اس��ت كه جاي بحث آن اينجا 
نيست.  هرچند حمل ونقل حومه يي سريع و روان 
و به طور عمده ريلي تاثير مستقيمي بر پاسخگويي 

به تقاضاي مسكن دارد ...

 مردم فكري به حال 
بازار ارز كنند

 برنامه ملي 
بازآفريني شهري

سرمقاله

يادداشت

 همين صفحه  

 همين صفحه  

كالن

3

برآورد مركز پژوهش هاي 
مجلس از رشد 4,6 درصدي 

اقتصاد در سال 96
گروه اقتصاد كالن  

مركز پژوهش هاي مجلس برآورد خود را از رشد 
س��ال ۹۶ به مي��زان 0.۹واحد درص��د افزايش داد. 
نهاد رسمي پژوهش هاي مجلس در آخرين گزارش 
خود رشد اقتصادي سال 13۹۶ را حدود ۴.۶درصد 
اع��الم كرد، اين درحالي اس��ت كه پيش بيني قبلي 
اين نه��اد حدود 3.۷درصد بوده اس��ت. عمده ترين 
دليل افزايش برآورد رش��د ب��ه بخش هاي خدماتي 
به خص��وص حمل ونقل و خدم��ات عمومي مرتبط 
بوده اس��ت. تمركز مخارج دول��ت بر مخارج جاري 
در نيمه اول س��ال عامل اصلي افزايش برآورد رشد 
بخش خدمات عمومي بوده است و در بخش حمل 
ونقل ني��ز عملكرد بخش ب��اري حمل ونقل ريلي و 
مسافري به خصوص به دليل افزايش حجم تجارت 
خارج��ي در كن��ار افزايش مس��افرت هاي خارجي 
هوايي تعيين كننده بوده ان��د. با اين حال در بعضي 
بخش هاي ديگر نظير ساختمان، برآورد رشد امسال 

كاهش يافته است...

 فراز جبلي   

 عباس آخوندي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

دادستان كل كشور گفت: در جامعه 
اس��المي فس��اد ولو كم آن نيز غيرقابل 
قبول اس��ت و دس��تگاه قضا در رابطه با 
فساد كوتاه نخواهد آمد. به گزارش ايسنا، 
محمدجعفر  حجت االسالم والمس��لمين 
منتظري در مراس��م راهپيمايي يوم اهلل 
۲۲ بهم��ن خرم آباد گف��ت: در اينجا به 
همه مس��ووالن و مديران عالي، ميداني 
و ميان��ي كش��ور ب��ا صداي رس��ا اعالم 

مي كنيم كه ما از شما تحقق آرمان هاي 
نظام مقدس و انق��الب و اجراي عدالت 
و قانونم��داري را در هم��ه عرصه ه��ا و 
حوزه ها مطالبه خواهيم كرد.  دادس��تان 
كل كش��ور اضافه كرد: خداي متعال به 
ما نعمت اس��الم و واليت و نظام مقدس 
جمه��وري اس��المي را اعطا ك��رده و با 
اين نعمت همه م��ا را به بوته امتحان و 
آزماي��ش قرار داده اس��ت كمااينكه بايد 

توجه داشت جمهوريت و اسالميت با هم 
معنا دارند و اس��الميت بدون جمهوريت 
و جمهوري��ت بدون اس��الميت منجر به 
انحراف اس��ت.  وي گفت: امروز مسائل 
امنيتي و اقتصادي كشور ما مورد هدف 
دش��من قرار گرفته و اين در حالي  است 
كه رفع تبعيض و ساده زيستي مسووالن 
و مقامات انتظار مردم از مسووالن است 
و مردم انتظار دارند، مسووالن و مديران 

كش��ور حداق��ل ب��ا متوس��طين جامعه 
همتراز باشند. منتظري افزود: امام علي 
)ع( خ��ود را همتراز ب��ا فقيرترين مردم 
قرار مي داد لذا در نظام مقدس جمهوري 
اس��المي نيز انتظار اين است كه مديران 
حداقل با قش��ر متوس��ط جامعه همتراز 
باش��ند كمااينك��ه زندگ��ي رهبر معظم 
انقالب از زندگي اقش��ار متوسط جامعه 

نيز پايين تر است. 

دادستان كل كشور: دستگاه قضا در رابطه با فساد كوتاه نمي آيد



با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي 

 حجت االسالم  تقوي
نماينده ولي فقيه در جهاد كشاورزي شد

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در 
حكمي حجت االسالم س��يدرضا تقوي را به عنوان نماينده 

ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي منصوب كردند. 
متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است: 

» بسم اهلل الرحمن الرحيم
با توجه به پايان ماموريت جناب حجت االسالم عالمي در 
وزارت جهاد كشاورزي و با تقدير از خدمات ايشان در دوره 
مسووليت، جناب حجت االسالم آقاي سيدرضا تقوي را كه از 
مديران كارآمد و جهادي هستند به نمايندگي در آن وزارت 
منصوب مي كنم. ش��رح وظايف قانوني در احكام قبلي آمده 
و اميد است با تحرك و نشاط كار كه در جناب آقاي تقوي 
مشهود است، حضور ايشان به پيشرفت كارها در آن وزارت 

كمك موثر كند.« 
سيدعلي خامنه اي
۲۱/ بهمن ماه/ ۱۳۹۶

 ترام�پ و ديگران بدانند ب�ا يك ملت بزرگ و انقالبي 
س�روكار دارند؛ ايرنا  معاون اول رييس جمهوري با اش��اره به 
حضور گس��ترده مردم در راهپيمايي س��ي و نهمين س��الگرد 
پيروزي انقالب اس��المي  تاكيد كرد: اين حضور براي استمرار 
حركت انقالب بسيار كارساز است و نشان مي دهد كه مسووالن 
كش��ور بايد با اقدامات بيشتر و تالش هاي گسترده تر در جهت 
رفع مش��كالت مردم حركت كنند.  جهانگيري در راهپيمايي 
س��ي و نهمين جش��ن پيروزي انقالب اس��المي با اش��اره به 
زمان شناسي مردم ايران خاطرنش��ان كرد: مردم ايران مردمي 
زمان ش��ناس هس��تند كه شرايط فعلي كش��ور و انقالب و هم 

شرايط منطقه يي و بين المللي را درك مي كنند. 
 فعال محيط زيست يكي از متهمان پرونده جاسوسي 
بود؛ ايلنا  دادستان تهران در خصوص حفظ و انسجام وحدت 
كلي گفت: مبناي پيروزي انقالب بر اساس حضور جدي مردم 
بود و با حضور مردم انقالب تداوم پيدا كرد.  جعفري دولت آبادي 
با اش��اره به مشكالت اقتصادي خاطرنشان كرد: مسووالن بايد 
ق��در همت و حضور م��ردم را بدانند و از ت��وان آنها براي حل 
معضالت اقتصادي اس��تفاده كنند و از توانايي آنها بهره ببرند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فرد بازداشتي كه فعال محيط 
زيس��ت بوده در زندان خودكشي كرده اس��ت و آيا ارتباطي با 
پرونده دستگيري جاسوسان دارد يا خير؟ گفت: اين فرد يكي 
از همان متهمان بوده است و با توجه به اينكه مي دانسته است 
اعترافات زيادي هم عليه وي شده و هم خود اعترافاتي داشته 

متاسفانه در زندان دست به خودكشي زده است. 
 ايجاد گروهك هاي ضدامنيتي جديد در دس�تور كار 
دشمنان انقالب است؛ تسنيم    رييس سازمان اطالعات سپاه 
از دستور كار دشمنان انقالب اسالمي براي ايجاد گروهك هاي 
ضدامنيتي جديد خبر داد. حسين طائب افزود: اشراف ما نشان 
مي دهد در وقايع اخير نيز گروهك هاي بدنام با هدايت دشمنان 
اصل��ي ملت از مطالب��ات اقتصادي بحق مردم سوءاس��تفاده و 
تالش كردند با توليد ناامني خواسته هاي ملت را منحرف كنند. 
حجت االس��الم طائب ادامه داد كه البته اقدامات آنها بي پاسخ 

نخواهد ماند و در وقت مناسب به آنها سيلي خواهيم زد.
 عاصمه جهانگير درگذشت؛ برنا   عاصمه جهانگير فعال 
اجتماعي و گزارشگر ويژه سازمان ملل به دليل سكته قلبي در 
گذش��ت. بر اس��اس اين گزارش جهانگير يكي از وكالي ارشد 
در پاكس��تان و از موسسان كميسيون حقوق بشر در پاكستان 
بوده است. وي مبتال به سرطان بود و سال ها تحت درمان قرار 
داشت. جهانگير پس از احمد ش��هيد به عنوان گزارشگر ويژه 
جديد سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد. عاصمه 
جهانگير وكيل ارش��د حقوق بشر و فعال ليبرال پاكستاني بود. 
او از رهبران »جنبش وكال« در پاكس��تان بوده و طي سال هاي 

۱۹۸۳ تا ۲۰۰۷ ميالدي زنداني بوده  است. 
 اخت�الف با ايران را از طريق گفت وگو حل مي كنيم؛ 
ايلنا  محم��د بن عبدالرحم��ن آل ثاني وزير خارج��ه قطر در 
خصوص رابطه قطر و ايران بعد از محاصره دوحه توس��ط چهار 
كش��ور عربي شامل عربس��تان، امارات، بحرين و مصر و اينكه 
قطر در پي اين محاصره به ايران نزديك ش��ده است، گفت: ما 
خيلي هم با ايران روابط دوستانه نداريم. ما فقط بر اساس حسن 
همجواري رفتار مي كنيم. او مدعي ش��د: ما ب��ا ايران مرزهاي 
مش��ترك داريم همان طور كه مرز مشترك با عربستان داريم. 
ما با ايران اختالفاتي در زمينه سياست هاي اين كشور داريم و 
در عين حال با هم زمينه هاي مشتركي از جمله ميادين گازي 
مش��ترك داريم. بزرگ ترين ميدان گازي جهان بين ما و ايران 
مشترك اس��ت. اما اين اختالفات بين ما در منطقه در ميدان 

جنگ حل نمي شود، بلكه با گفت وگو رفع خواهد شد. 
 تضعيف دولت ها صحيح نيس�ت؛ خانه مل�ت  ابوالفضل 
حسن بيگي نماينده اصولگراي مجلس در رابطه مقايسه دولت 
دوم اصالح��ات با دولت دوازدهم توس��ط برخي افراد و ارزيابي 
احتمالي مبني بر قدرت گرفتن مج��دد اصولگرايان در عرصه 
سياست گفت: عموما در سال هاي پايان كاري دولت ها  اقداماتي 
مانند مقايس��ه و غيره انجام مي شود كه اگر قرار باشد دولت ها 
تضعيف شود، صحيح نيست. نماينده دامغان در مجلس شوراي 
اس��المي اظهار كرد: بر اين اس��اس بايد اذعان ك��رد كه براي 
نظردهي در اين خصوص زود است و مطرح كردن آن به صالح 

كشور نيست. 
 برنامه اي براي ديدار روس�اي جمهور روس�يه و ايران 
تنظيم نشده است؛ ايسنا  سخنگوي رياست جمهوري روسيه 
برخي گمانه زني ها در خصوص ديدار قريب الوقوع والديمير پوتين 
و حسن روحاني را رد كرد. ديميتري پسكوف گفت: هيچ توافق 
مش��خصي در گفت وگوي تلفني اخير روساي جمهور روسيه و 
ايران براي ديدار دوجانبه صورت نگرفته است. او افزود: پوتين با 
روساي جمهور ايران و تركيه در زمينه تحوالت سوريه به صورت 
مداوم در تماس است، اين تماس ها به طور منظم برگزار مي شود. 
هفته گذشته پوتين و روحاني در تماس تلفني به رايزني درباره 

آخرين تحوالت منطقه يي و بين المللي پرداختند. 
 پيگي�ر بازداش�ت فع�االن محيط زيس�ت هس�تيم؛ 
اعتمادآنالين  فريده اوالدقباد نماينده تهران در مجلس شوراي 
اس��المي اعالم ك��رد: »بعد از ش��نيدن اخبار مختل��ف درباره 
بازداش��ت فعاالن محيط زيست پيگيري هاي مختلفي داشتم. 
تالش كردم با مسووالن سازمان محيط زيست ارتباط بگيرم و 
با مديركل امور مجلس اين سازمان در اين باره صحبت كردم. 
در تالشم تا با معاون پارلماني سازمان محيط زيست نيز در اين 
باره صحبت كنم.« اوالدقباد افزود: »من وضعيت بازداش��تي ها 

را از تشكل هاي فعال محيط زيست نيز پيگيري خواهم كرد.«

روي موج خبر

رييس جمهوري در اجتماع راهپيمايان ۲۲ بهمن:

مي توانستيم برخي را از قطار انقالب پياده نكنيم

قوانين جمهوري اسالمي ايران درباره همه پرسي  چه مي گويد؟

اما و اگرهاي »رفراندوم«
گروه ايران 

»رفران��دوم« كليدواژه يي كه روحاني ه��ر گاه در اجراي برنامه هايش 
به هس��ته س��خت قدرت برمي خورد آن را به ميان مي كش��د تا ش��ايد 
براي نخس��تين بار اصل خاك خورده 5۹ قانون اساس��ي اجرايي ش��ود. 
دولت روحاني هنوز دو س��اله نش��ده بود كه موجي از كارشكني ها عليه 
سياست هاي او، كار را به پيشنهاد برگزاري رفراندوم كشاند. آن هم درباره 
يارانه يي كه روحاني معتقد بود سال هاس��ت اقتصاد به سياست داخلي و 
خارجي مي دهد و به گفته او بايد اين مس��ير را برعكس كرد تا سياس��ت 
داخلي و خارجي در خدمت اقتصاد باشد و پس از آن تاثير اين عمل را بر 
مردم، زندگي و معيشت شان سنجيد. اظهاراتي كه با واكنش تند مخالفان 
و همراهي اصالح طلبان مواجه شد هر چند هيچ يك به وضوح درنيافتند 
كه منظور روحاني، رفراندوم بر سر چه موضوعي است. اما اين آخرين باري 
نبود كه روحاني در مواجهه با مخالفانش به پيش��نهاد برگزاري رفراندوم 
روي م��ي آورد. او چندي بعد پس از امضاي توافق هس��ته يي در توييتي 
نوشت كه »تمايل دارد براي يك  بار هم كه شده براي اجراي مساله بسيار 
مهمي كه براي همه اهميت دارد بنابر يكي از اصول قانون اساسي از مردم 
سوال ش��ود.« روحاني روز گذش��ته هم در سخنراني ۲۲بهمن بر همين 
موضع خود تاكيد كرد و با بيان اينكه قانون اساسي بن بست ها را برداشته 
و ظرفيت بزرگي دارد؛ گفت كه »اگر در موضوعي با هم بحث داريم بايد 

ب��ه اصل 5۹ مراجعه كنيم كه طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه كرد.« 
ام��ا آيا قانون اين فرص��ت را به رييس جمهور داده كه خود راس��ا به اين 
موضوع ورود كرده و اقدام به برگزاري رفراندوم كند؟ پاس��خ به اين سوال 
مثبت نيست. اين را اصل 5۹ قانون اساسي مي گويد؛ آنجا كه آمده است 
»در مس��ائل بس��يار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن 
اس��ت اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم 
صورت گيرد. درخواس��ت مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم 
مجموع نمايندگان مجلس برس��د.« در اين اصل هيچ اشاره يي به عنوان 
رييس جمهور و نقش او در برگزاري همه پرس��ي نش��ده است با اين حال 
رييس جمهور مي تواند پيشنهاد دهنده برگزاري رفراندوم باشد. اين امكان 
را ماده ۳6 قانون همه پرس��ي در جمهوري اسالمي به رييس جمهور داده 
اس��ت. بر اين اساس»همه پرس��ي به پيشنهاد رييس جمهور يا يكصد نفر 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و تصويب حداقل دو سوم مجموع 

نمايندگان  مجلس شوراي اسالمي انجام خواهد شد.« 

 ابهام و اختالف در قانون
اگرچه جايگاهي كه قانون براي نمايندگان و رييس جمهور در طرح 
برگزاري رفراندوم قائل شده، روشن به نظر مي رسد ولي ابهامات مطرح 
شده از سوي حقوقدانان درباره طي روالي كه به برگزاري رفراندوم ختم 

مي شود، نشان مي دهد مسير آنچنان هم ساده نيست. دست كم پژوهشي 
كه ش��وراي نگهبان در س��ال ۸6 در اين باره انجام داده چنين نش��ان 
مي دهد. اختالف نظرها بر سر نحوه نظارت شوراي نگهبان بر همه پرسي، 
استخراج موضوعات مهم، اما و اگرهاي انجام آن كه قانون اساسي بر آن 
اشاره كرده است و پرسش هايي از اين دست منجر به اختالف نظر هايي 
درباره اجرايي ش��دن اصل 5۹ قانون اساس��ي شده است. هر چند كه تا 
به امروز هيچگاه اجراي آن نخس��تين مراحلش را هم طي نكرده است؛ 
نه رييس جمهوري چنين پيش��نهادي داده و نه يكصد نفر از نمايندگان 
اين درخواس��ت را داش��ته اند. به اعتقاد حقوقداناني كه از سوي شوراي 
نگهبان براي بررس��ي اين اصل انتخاب شده بودند در تصويب اصل 5۹ 
شتابزدگي هايي رخ داده از اين رو قانون نواقصي دارد.  اين نواقص باعث 
ش��ده تا انتقادات و ابهامات زيادي در اين باره مطرح ش��ود؛ آنجا كه در 
يك مورد قانون همه پرس��ي، امكان اظهارنظرهاي متفاوت وجود ندارد 
بلكه تنها نظر مردم درباره گزينه هاي مطرح شده كسب مي شود از اين 
رو كس��ب نظر تفضيلي و تش��ريحي مردم امكان پذير نيست. به اعتقاد 
اعضاي جلس��ات پژوهشكده ش��وراي نگهبان، اين كار امكان ابتكار را از 
مردم مي گيرد و مردم تنها مي توانند مصوبه مجلس را رد يا تاييد كنند. 

 موانع همه پرسي
از ط��رف ديگر براس��اس اص��ل ۱۳۲ قان��ون اساس��ي در زماني كه 
رييس جمهور اس��تعفا داده يا به ديگر علل او بر س��ر كار نيس��ت، امكان 
برگ��زاري رفران��دوم وجود ندارد. اين اصل نش��ان مي ده��د كه برگزاري 
رفراندوم بايد در شرايطي برگزار شود كه كشور در وضعيت ثبات و آرامش 
قرار دارد.  در جلسات بررسي مشروح مذاكرات قانون اساسي كه از سوي 
پژوهش��كده شوراي نگهبان برگزار ش��ده بود نيز اين موضوع مطرح شده 

است. به نوش��ته آنان درحالي كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي ايران 
تاكنون مسائل بسيار مهمي مانند جنگ، مسائل هسته يي و... در كشور رخ 
داده اس��ت ولي تاكنون اين اصل اعمال نشده و هيچ يك از قوانين عادي 
ما از طريق واگذاري به همه پرسي به تصويب نرسيده و هيچ مساله بسيار 
مهمي با مراجعه مستقيم به آراء عمومي حل نشده و مجلس اهميت بسيار 

باالي هيچ مساله يي را براي ارجاع به همه پرسي احراز نكرده است. 
اعضاي تيم پژوهش��ي شوراي نگهبان معتقدند، اين رويه نشان دهنده 
عالمت مثبتي نيس��ت و به نظر مي رسد كه اين موضوع در نظام حقوقي 
ما تبديل به نوعي تابو شده است. به عبارت ديگر نوعي واهمه از واگذاري 
تصويب موضوعات مهم به مردم وجود دارد.  اما ايرادات تنها به اينجا ختم 
نمي شود. اختالف نظر بر سر نحوه نظارت شوراي نگهبان بر همه پرسي از 
ديگر موارد مطرح در اين باره است. برخي اعتقاد دارند همه پرسي استثنا 
از تقنين است از اين رو نتيجه همه پرسي نيازي به تاييد شوراي نگهبان 
ندارد و شوراي نگهبان تنها مي تواند بر فرآيند اجرايي همه پرسي نظارت 
كند و نه نتيجه آن. كاتوزيان از حقوقدانان برجسته ازجمله اين افراد بوده 
است.  او با استناد به اطالق اصل)56( قانون اساسي درخصوص حاكميت 
انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش، اعتقاد داشته كه همه پرسي تقنيني 
نيازي به نظارت ش��وراي نگهبان ندارد؛ چون اصل حق قانونگذاري از آن 
مردم اس��ت و نظر مردم نس��بت به حاكميت اولوي��ت دارد. هر چند اين 
پژوهش��گران ش��وراي نگهبان اين نظر را رد مي كنند و معتقد به بررسي 
شرعي و قانوني نتيجه همه پرسي هستند.  با همه اين ها بايد ديد سرانجام 
اجراي اصل 5۹ قانون اساسي چه خواهد شد؟ آيا روحاني براي نخستين 
بار با ارائه پيشنهاد همه پرسي تابوي برگزاري رفراندوم را با وجود همه اما 
و اگر هاي قانوني آن مي شكند يا آنكه اين مهم به دست رييس جمهوري 

ديگر انجام خواهد شد.

گروه ايران  
»برخي را از قطار انقالب پياده كرديم كه مي توانستيم 
پياده نكنيم.« »اقتصاد كش��ور نياز به اص��الح دارد.« اين 
عبارات بخش��ي از صحبت هايي است كه رييس جمهوري 
روز گذش��ته در اجتماع ميليوني مردم تهران و در جريان 
راهپيمايي ۲۲بهمن ماه مطرح كرده اس��ت. عباراتي كه از 
منظر رييس جمهوري نشان مي دهد، بخشي از ظرفيت هاي 
تاثيرگذار انقالب اسالمي بنا به داليل گوناگون ازجمله نگاه 
سياس��ي و جناح��ي از دايره اثرگذاري هاي كش��ور خارج 
ش��ده اند و براي رسيدن به توسعه پايدار ضروري است كه 

همه اين ظرفيت هاي مغفول مانده به كار گرفته شوند. 
 روحان��ي در ادامه با تاكيد بر اينكه همه را بايد دوباره 
به س��وار ش��دن به قطار موفقيت و پيروزي انقالب دعوت 
كنيم، گفت:»ما همه يك ملت هستيم و يك آرمان داريم و 
در پي عظمت ايران بزرگ و تفوق فرهنگ اسالم و هويت 

ايراني- اسالمي در دل جوانان عزيز هستيم.«
رييس جمهوري با بازخواني تاريخ انقالب و با تش��ريح 
ايده هايي چون آزادي، اس��تقالل، جمهوري اس��المي و... 
كش��ور را در آس��تانه بلوغ سياس��ي خود ارزيابي كرد و از 
همه طيف ها و جناح هاي سياس��ي خواس��ت تا به دولت 
براي تحقق اهداف عاليه انقالب كه آس��ايش، آزادي، رفاه 
و س��ربلندي م��ردم در راس اين اهداف ق��رار دارند، ياري 
رس��انند.  روحان��ي در بخش ديگ��ري از صحبت هايش با 
مخاطب قرار دادن مردم، سال آينده را سال نشاط سياسي 
و اجتماعي و دريچه يي تازه رو به س��وي پيشرفت ارزيابي 
كرد كه با همكاري تمام اركان كشور تحقق پيدا مي كند. 

 در كن��ار اين موضوع��ات، رييس دول��ت دوازدهم با 
تشريح دس��تاوردهاي اقتصادي دولت در حوزه هايي چون 
جذب سرمايه هاي خارجي، پيشي گرفتن برداشت نفت و 
گاز در ميادين مشترك و... چشم انداز پيش روي كشور را 
اميدبخش دانس��ت و از فعاالن بخش خصوصي و صاحبان 
س��رمايه خواست كه در اين زمينه به دولت براي عملياتي 

كردن برنامه هايش كمك كنند. 
در كن��ار يادآوري اي��ن دس��تاوردها رييس جمهوري 
به اشكاالت و نارس��ايي هاي كشور در بخش هاي مختلف 
نيز اش��اره و اعالم كرد كه دولت نه تنها چش��مان خود را 
روي اين ايرادات نبسته بلكه تالش مي كند تا با شناسايي 
ريشه هاي اين معضالت، اقتصاد كشور را در برابر آسيب ها 
واكسينه كند.  رييس جمهوري پيش از ظهر ديروز در جمع 
راهپيمايان ۲۲بهمن مراسم سي و نهمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي در ميدان آزادي با تبريك سالگرد پيروزي 
انقالب عظيم اسالمي ايران اظهار كرد: راهپيمايي امسال 
ويژگي ديگري دارد و آن اين است كه وارد چهلمين سال 
پيروزي انقالب اسالمي مي شويم، سال آينده كه چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي است بايد به معناي واقعي 
كلمه سال بلوغ اين انقالب باشد و در اين سال بايد اتحاد 

ملي را بيش از گذشته شاهد باشيم. 
رييس قوه مجريه تاكيد كرد: دولت، بخش خصوصي، 
نهادهاي عمومي بايد تالش مضاعف انجام دهند و ما بايد در 
فجر سال آينده شاهد هزاران افتتاح طرح و پروژه مهم در 
سراسر كشور باشيم.  روحاني افزود: اينكه در همين روزها 
شاهد بوديم در يك روز و در يك استان پروژه هايي توسط 
دولت و بخش خصوصي با اعتباري بالغ بر ۱۰هزارميليارد 

تومان افتتاح ش��د و اين به معناي آن است كه ملت ايران 
بيش از گذشته براي آباداني و عظمت كشور اميد دارد. 

او همچنين گفت: زماني كه انقالب ما پيروز شد همه 
با هم بوديم، در قطار انقالب مسافران فراواني بودند حاال به 
طور طبيعي برخي خود خواسته از آن پياده شدند، برخي 
را هم از قطار انقالب پياده كرديم كه مي توانس��تيم پياده 
نكني��م.  وي با تاكيد بر اينك��ه همه را امروز بايد دوباره به 
سوار شدن به قطار موفقيت و پيروزي انقالب دعوت كنيم، 
تصريح كرد: ما همه يك ملت هستيم و يك آرمان داريم و 
در پي عظمت ايران بزرگ و تفوق فرهنگ اسالم و هويت 

ايراني- اسالمي در دل جوانان عزيزمان هستيم. 
روحان��ي تصري��ح كرد: براي توس��عه و آبادان��ي ايران 
اسالمي به همه اصولگرايان، اصالح طلبان، اعتدال گرايان و 
به همه كساني كه به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
اعتق��اد دارند، نياز داريم.  او يادآور ش��د: تمام اقوام ايراني، 
پيروان مذاهب تشيع، اهل سنت و تمام اديان و هر كس كه 

اين قانون اساسي را قبول دارد، انقالبي هستند. 

 جذب ميلياردها دالر سرمايه خارجي
رييس جمهوري در ادامه به پيش��رفت هاي كش��ور در 
حوزه هاي داخلي اش��اره كرد و گفت: در يك سال گذشته 
پيشرفت هاي بس��يار مهمي در زمينه اجتماعي، امنيتي، 
فرهنگي، سياسي و اقتصادي داشتيم. رشد اقتصادي كشور 
در س��ال گذشته بيش از ديگر كش��ورها و در سال جاري 
به حول و قوه الهي داراي رش��د اقتصادي بيش از متوسط 

جهاني خواهيم بود. 
روحاني با يادآوري جذب گسترده سرمايه خارجي در 
يك س��ال گذش��ته اظهار كرد: ما بيش از همه سال هاي 
ديگر س��رمايه خارجي را جذب كرديم و اينكه توانس��تيم 
۳۲ميليارد دالر سرمايه خارجي را به عنوان سرمايه گذاري 
مس��تقيم يا فاينانس جذب كنيم به معناي اعتبار و رشد 
اي��ران اس��ت.  او ادامه داد: جذب ميلياردها دالر س��رمايه 
خارجي مستقيم و پيش��رفت هاي گسترده در حوزه نفت 
و گاز به ويژه در ميدان هاي مش��ترك به معناي توانمندي 
اقتصاد كشور است.  روحاني تاكيد كرد، ملت ما ملتي است 

كه راه موفقيت و پيروزي خود را ادامه مي دهد. 

 پيشي گرفتن از قطر در استخراج گاز
رييس قوه مجريه تاكيد كرد: امسال براي نخستين بار 
در توليد و اس��تخراج گاز در پارس جنوبي از قطر پيش��ي 
گرفتي��م. در آغاز دولت يازده��م توليد گاز ايران از منطقه 
پارس جنوبي ۲۸5ميليون متر مكعب در روز بود كه امروز 
در همين ميدان مش��ترك 55۳ ميلي��ون متر مكعب گاز 
توليد داريم.  روحاني يادآور ش��د: توليد كش��ور در پارس 
جنوبي در 4سال به حدود دو برابر افزايش يافته و بر قطر 

پيشي گرفته ايم و اين موفقيت ملت ايران است. 
او همچني��ن اظه��ار ك��رد: در زمينه نف��ت در ميدان 
مش��ترك در غرب كارون با عراق در چند س��ال پيش در 
آغاز دولت يازدهم روزانه ۷۰هزار بش��كه نفت اس��تخراج 
مي كرديم اما امروز به جاي ۷۰هزار بشكه ۳۰5هزار بشكه 
در روز اس��تخراج مي كنيم كه اين به معناي حراس��ت از 
س��رمايه كشور است.  افزود: اين دستاوردها به معناي گام 
بزرگ اقتصادي كش��ور در مسير توسعه است. ايران امروز 

هجدهمين اقتصاد در سطح جهان است. 

 بازپس گرفتن حق ايران در بازار نفت 
روحان��ي با بي��ان اينكه حق مان را در ب��ازار نفت پس 
گرفتيم، افزود: ما همچنين موفق شديم، روند مهار تورم را 
ادامه دهيم، در آموزش و پرورش و دانشگاه داراي كشوري 
هس��تيم با ۱۷ميليون نفر در س��طح ابتدايي، متوسطه و 
دانش��گاه، ۱۳ميليون نف��ر در مدارس، 4ميلي��ون نفر در 
دانشگاه هاي ما در حال تحصيل اند و اين همه باعث شده تا 
ايران اسالمي از لحاظ رشد و توسعه انساني جزو كشورهاي 
سرآمد جهان باشد.  رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه امروز 
ديگر هيچ ق��درت خارجي نمي تواند در سرنوش��ت ايران 
عزيز تاثيرگذار باشد، گفت: امروز بر خالف پيش از انقالب 
اسالمي، هيچ قدرتي در همه حوزه هاي سياسي، فرهنگي و 
اقتصادي، مداخله يي در برنامه ريزي كشور ندارد و ملت ما با 
استقالل روي پاي خود ايستاده است و در بحث حاكميت 

ملي، مردم در همه زمينه ها پاي صندوق آرا هستند. 
روحان��ي با ي��ادآوري اينكه مل��ت اي��ران در ۱۲دوره 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري، ۱۰دوره مجل��س ش��وراي 
اسالمي، 5دوره مجلس خبرگان رهبري، 5دوره شوراهاي 

ش��هر و همه پرس��ي هاي ديگر و قانون اساس��ي ش��ركت 
كرده ان��د، افزود: مردم ايران با انتخاب��ات با صندوق راي و 
با حاكميت ملي مسير خود را پيموده اند و خواهند پيمود. 

 كشور كاستي هايي نيز دارد
ريي��س ق��وه مجريه ب��ا بيان اينكه كش��ور ب��ا وجود 
دس��تاوردهاي گسترده با كاس��تي هايي نيز مواجه است، 
گفت: در ۳۹س��ال در بسياري از زمينه ها پيشرفت كرديم 
و موفق و پيروز شديم اما در عين حال در زمينه هايي هم 
كاستي ها و تاخيرهايي داشتيم و موفقيت هاي ما به اندازه 
كافي نبود و در تصميم گيري شايد تاخير كرديم و شايد در 
بيان واقعيت با شفافيت با مردم خود صحبت نكرديم. ما در 
زمينه بانك، ماليات و بودجه ريزي عقب ماندگي هايي داريم 

و بايد عقب ماندگي و كاستي ها را جبران كنيم. 
روحاني يكي از اهداف بلند دولت دوازدهم را ايستادگي 
در برابر فش��ارهاي مختلف خارجي يا داخلي براي اصالح 
ساختاري اقتصاد كش��ور برشمرد و گفت: ساختار اقتصاد 
كش��ور را بايد اصالح كنيم. در بودجه س��ال ۹۷ قدم هايي 
در اي��ن زمينه برداش��تيم و اين گام ه��اي اصالحي تداوم 
خواهد يافت. در زمينه محيط زيست كاستي هايي داريم، 
كالن شهرها از لحاظ هوا آلوده است. شدت انرژي و مصرف 
انرژي  ما قابل قبول نيس��ت اينكه ما در روز 5. 5 ميليون 
بش��كه نفت يا گاز معادل را مص��رف مي كنيم، قابل قبول 
نيس��ت.  وي يادآور ش��د: با برنامه ريزي ظرف چندسال، 
يك ميليون بش��كه در ميزان مصرف صرفه جويي خواهيم 
كرد و اين به معناي ۲۲ميليارد دالر صرفه جويي در س��ال 
اس��ت. براي تداوم طرح هاي صرفه جويي در مصرف انرژي 
بايد خودروهاي فرس��وده را از رده خارج و به سمت توليد 

استاندارد نوع بنزين و گازوييل گام بزرگ تري  برداريم. 

 نبايد در برابر زلزله تسليم شويم
رييس جمه��وري در ادامه به موض��وع زلزله و ضرورت 
تقوي��ت برنامه ريزي هاي درس��ت در اين عرصه اش��اره و 
خاطرنشان كرد: ايران كشوري زلزله خيز است اما ما نبايد 
در برابر زلزله تس��ليم ش��ويم. بايد با برنامه ريزي درست و 
مقاوم سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده، همه تالش خود 
را به كار بگيريم.  روحاني افزود: در زمينه مسكن و به ويژه 
اصالح بافت هاي فرسوده قدم هاي بسيار مهمي را در سال 
۹۷ برخواهيم داشت، در محله يي كه بافت فرسوده است، 
خانه را مي س��ازيم و در اختي��ار مردمي قرار مي دهيم كه 
در خانه هاي فرسوده هس��تند. خانه فرسوده  آنها تخريب 
مي ش��ود و در مقابل خانه يي جدي��د با ۲۰درصد اضافه به 
آنها داده خواهد ش��د.  وي اظهار داش��ت: نخستين هدف 
بزرگ ما در اين زمينه مس��اله سالمت مردم در برابر زلزله 
است. شما يك شب در تهران ديديد، تكانه يي كه به وجود 
آمد و زلزله يي كه در اين شهر آمد چه نگراني را براي مردم 
ب��ه وجود آورد. بايد خودمان را آماده كنيم و دولت در اين 

زمينه با كمك مردم به حركت خود ادامه مي دهد. 
رييس جمه��وري در خصوص طرح هاي كش��ور براي 
مقابل��ه با خشكس��الي و كمبود آب نيز گفت: كش��ور در 
سال خشكسالي ش��ديدي قرار گرفته است و بايد خود را 
براي شرايط خشكس��الي آماده كنيم و در اين عرصه بايد 

سامانه هاي نوين آبياري را در كشور گسترش دهيم. 

 سال آينده سال نشاط و اميد است
او با بيان اينكه سال آينده، سال نشاط و اميد براي ملت 
ايران است، تصريح كرد: از اصولگرا، اصالح طلب، اعتدالگرا، 
همه احزاب و تشكل ها و همه مردم خواهش مي كنم بياييد 
با هم باش��يم. هزار دوس��ت كم است و يك دشمن بسيار 
زياد اس��ت، با هم دوس��تي كنيم و قدر همديگر را بدانيم. 
كينه ها را رها كنيم. چند سال كينه، چند سال سخن ناروا 
گفتن. ما برادريم و همه ايراني و مسلمانيم و منافع مشترك 
داريم. مسائل كوچك را رها كنيم، متحد شويم و در كنار 
هم قرار بگيريم.  رييس جمهوري در موضوع اش��تغال نيز 
تاكيد كرد: در س��ال قبل ۷۰۰هزار ش��غل درست كرديم. 
امسال تا پايان سال اميدواريم بيش از اين باشد. براي سال 
آينده طرح هاي متعدد براي اش��تغال داريم به ويژه اينكه 
جمعيت ۱5 تا ۳4 س��اله يي كشور 4۰ درصد جمعيت را 
تشكيل مي دهند.  روحاني با درخواست از وزير تعاون براي 
ارائه گزارش در اين عرصه گفت: سال آينده تمام اصناف و 
بنگاه هاي كوچك هر فردي را كه جذب كنند از دادن حق 
بيمه معاف مي ش��وند و بيمه شخص ثالث را هم خودمان 
به عهده مي گيريم. گردانندگان اصناف اعالم مي كنند كه 
با اين طرح دولت، ۳۰۰هزار ش��غل اضافه خواهد شد.  وي 
افزود: در س��ال آينده آنها ك��ه در كارگاه هاي خود افراد را 
جذب كنند، براي اشتغال هميشگي در سال اول براي هر 
فرد ۳۰۰هزار توم��ان را به عهده مي گيريم. مهارت كاري 
را در سراس��ر كش��ور افزايش مي دهيم و طرحي كه براي 
مس��كن داريم، س��ازمان و برنامه بودجه مدعي اس��ت كه 
۲5۰هزار ش��غل جديد به وجود خواه��د آورد و در زمينه 
صنعت در س��ال ج��اري 6۰۰هزار واحد نيم��ه تمام را به 
اتمام رس��انديم يا خواهيم رساند.  روحاني تاكيد كرد: راه 
انتخاب مردم را بايد س��هل كنيم. از همه نهادها و ارگان ها 
و از دس��تگاه قانونگذاري مجلس، شوراي نگهبان و از همه 
مي خواهم كه راه انتخابات را سهل كنند. اسالم گفته است 
اگر 4۰ نفر ش��هادت دادند اين فردي كه از دنيا رفته آدم 
خوب اس��ت، اگر آدم بد باش��د، در روايات ما آمده خدا از 
گناهانش مي گذرد. آيا وقتي 4۰۰ نفر ش��هادت مي دهند 
اين آدم خوب اس��ت، يك جناح ش��هادت مي دهد كه اين 
آدم خوب است و ميليون ها نفر شهادت مي دهند، اين فرد 
خوب اس��ت، كافي نيس��ت؟ روحاني  گفت: رقابت را كنار 
بگذاريم، قواعد سياس��ي جهاني را مراعات كنيم، همه در 
كنار هم باشيم، مردم را راحت بگذاريم، در حريم خصوصي 
م��ردم دخالت نكنيم، چرا كه حريم خصوصي مردم از آن 
مردم است و يك بار هم شده فرمان ۸ ماده يي امام در سال 
6۱ را بخواني��م، به آن عمل كنيم و آس��تانه تحمل را باال 
ببريم.  وي اظهارداشت: ثمره انقالب و ميراث امام بزرگ ما 
قانون اساس��ي است، آن را پاس بداريم و از ظرفيت هايش 
اس��تفاده كنيم.  رييس جمه��وري با تاكيد ب��ر اينكه اگر 
جايي ما با هم بحث داريم بايد به اصل 5۹قانون اساس��ي 
مراجعه كنيم، گفت: اصل 5۹ قانون اساس��ي مي گويد در 
برخي موارد قانونگذاري و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم  
مراجعه به آراي مس��تقيم مردم اس��ت. اگر در دو مس��اله 
اختالف نظر داريم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بياوريم 
و طبق اصل 5۹ قانون اساسي هر چه مردم گفتند، به آن 
عمل كنيم، اين ظرفيت قانون اساس��ي ماس��ت و بايد به 

ظرفيت هاي قانون اساسي  عمل كنيم.
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چهرهها

علي الريجاني، رييس مجلس شوراي 
اس��المي گفت: انقالب اس��المي به هيچ 
ش��خص و جناحي تعلق ن��دارد و امروز، 
روز ملي اس��ت كه با همت ملت عزيز در 
آستانه 4۰سالگي قرار دارد و پس از فراز و 
فرودها به اين جايگاه با عظمت رسيده كه 
نشان دهنده پختگي انقالب اسالمي است. 
الريجان��ي افزود: اين روزها كه خود را 
براي جشن انقالب مهيا مي كرديم حتما شاهد تبليغات دشمنان عليه 
ملت ايران بوديم كه قصد مأيوس كردن ملت را داشتند تا ۲۲بهمن در 
آستانه 4۰سالگي از نشاط برخوردار نباشد.  او با مقايسه شرايط كنوني 
كشور در حوزه هاي مختلف با اول انقالب گفت: در حوزه صنعت 4هزار 
و ۸۰۰ درصد رشد داشته ايم همچنين توليد آلومينيوم در كشور ۲هزار 
درصد رش��د، توليد س��نگ آهن ۷هزار و 5۰۰ درصد رشد، توليد مس 
6۷هزار درصد رشد، توليد سرب و روي ۷هزار درصد و توليد سنگ هاي 
زينتي ۷هزار و 5۰۰ درصد رش��د داشته است. رييس مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه رشد ارزش افزوده صنعت نسبت به ابتداي انقالب 
۷برابر شده است، گفت: اين رقم از ۱۰ميليارد دالر به ۷۰ميليارد دالر 
رسيده است.  او  افزود: متوسط عمر از 55 سال به ۷5سال رسيده كه 

نشان دهنده جهش جدي بهداشت بوده است.

 انقالب اسالمي به هيچ شخص و جناحي
تعلق ندارد

وزير امور خارجه كشورمان در حاشيه 
حضور در راهپيمايي ۲۲بهمن با تقدير از 
حضور با ش��كوه مردم در اين راهپيمايي 
تاكيد ك��رد: م��ا امنيت خ��ود را مديون 
مردم و حضور آنها در صحنه هستيم.  به 
گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف در جمع 
خبرنگاران در بخشي از صبحت هاي خود 
تصري��ح كرد: حتما در بين مردم برخي از 
دلخوري ها و ناراحتي ها وج��ود دارد، مطالبات به حقي دارند كه بعضا 
ناشي از كمبودها و مشكالت موجود در كشور است و اين وظيفه همه 
مسووالن كشور است كه به مطالبات به حق مردم به عنوان بزرگ ترين 
سرمايه راهبردي نظام توجه داشته باشند.  او با اشاره به خريد گسترده 
تسليحات از س��وي برخي كش��ورهاي منطقه از قدرت هاي بزرگ در 
راس��تاي تامين امنيتي ش��ان ادامه داد: ما كش��ورمان همچون برخي 
كشورهاي منطقه نيست كه بقا و امنيتش وابسته به خريد تسليحات 
از خارج از كشور باشد.  وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: امنيت ايران 
وابس��ته به حضور مردم در صحنه اس��ت بنابراين بايد توجه جدي به 
مطالبات و حقوق اين مردم داشته باشيم و اينها براي جمهوري اسالمي 
ايران ارزشي راهبردي محسوب مي شوند و در همين چارچوب همانطور 
كه اشاره كردم بايد به اين خواسته ها و مطالبات توجه ويژه يي داشت. 

وظيفه همه مسووالن است كه به مطالبات مردم 
توجه داشته باشند

وزي��ر اطالع��ات ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
خواب ه��اي توطئه آمي��ز دش��منان عليه 
انق��الب هرگز تعبير نخواهد ش��د، گفت: 
امروز جمهوري اس��المي به قدرتي بزرگ 
در جه��ان و منطقه تبديل ش��ده و آماده 
پاس��خگويي به هر نوع تهديد دش��منان 
اس��ت.  به گزارش ايس��نا، س��يدمحمود 
علوي در مراسم راهپيمايي ۲۲ بهمن شهر 
كرمانشاه اظهار كرد: انقالب اسالمي ايران نشانه نصرت خداوند در لحظه 
نااميدي و مظهر اراده خداوند اس��ت.  علوي بيان كرد: انقالب اسالمي 
در دو مرحله و در خالل سال هاي ۱۳4۲ و ۱۳56 وارد مراحل حساس 
و جديدي شد و به صورت شعله يي فروزان درآمد. در سال 4۲ شرايط 
داخلي كش��ور به گونه يي بود كه نمي ش��د انقالب كرد، چرا كه در اين 
س��ال با رحلت آيت اهلل بروجردي مواجه ش��ديم و عمال مردم پيشوا و 
رهبري كه پش��ت سرش حركت كنند، نداشتند.  وزير اطالعات افزود: 
پس از رحلت آيت اهلل بروجردي مردم به حضرت امام )ره( تمايل نشان 
مي دادند و ايشان نيز اجتماع واحدي از هيات هاي مذهبي و روحانيون 
تشكيل دادند تا متحد و يكصدا به مبارزه با رژيم شاهنشاهي بپردازند. 

علوي اضافه كرد: از همان سال 4۲ خود امام علم مخالفت با شاه را 
برافراشت و نسبت به در خطر بودن اسالم هشدار دادند. 

 خواب هاي دشمنان عليه انقالب
هرگز تعبير نمي شود

سردار سليماني فرمانده نيروي قدس 
سپاه پاس��داران گفت: ما از جنس همين 
مردم هس��تيم و از وفا،  ايمان و اعتقاد به 
اصول اين ملت متحيريم؛ انسان مي ماند 
چگونه مي توان ح��ق اين ملت را ادا كرد؛ 
اين ملت، كم نظير است.  به گزارش ايرنا، 
سردار سرلشكر حاج قاسم سليماني ديروز 
در آيي��ن گراميداش��ت ۲۲ بهمن ماه در 
جم��ع مردم كرمان افزود: امروز ملت اي��ران به عنوان حامي ملت هاي 
مظلوم پيروز ش��ده و به اقرار دوس��ت و دشمن در جان ها جاي گرفته 
اس��ت.  او اظهار كرد: ملت ايران در ۸ تا ۹ مقطع اساس��ي ناجي نظام 
بوده و نخس��تين آن در پيروزي انقالب بوده اس��ت و ملت پشت امام 
راه افتاد و مانند خورش��يدي كه در تاريكي طلوع مي كند به س��رعت 
پيش رفت و در ش��رايط محالي به موفقيت و س��رانجام رسيد.  سردار 
سليماني تصريح كرد: پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز مردم بالفاصله 
در تثبيت اين نظام با راي باالي خود اقدام كردند.  او همچنين گفت: 
اينكه برخي دش��منان مي گويند ايران منطقه را بلعيده است را قبول 
ندارم بلكه بصيرت و مبارزه عالمي را ايجاد كرده و بر همين اساس امروز 
ده ها سازمان مقاومت در ديگر كشورها چه اسالمي و چه غيراسالمي در 

مقابل استكبار و صهيونيست شكل گرفته است.

 سردار سليماني: 
ملت كم نظيري داريم
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3 كالن
  ايجاد ۲۰۰هزار شغل

در بخش ساخت و ساز كشور
معاون اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه مسير توسعه 
ايران اسالمي از دو مسير ماندگار استقالل و آزادي مي گذرد، 
گفت: فراهم كردن زمينه ايجاد ۲۰۰ هزار ش��غل در بخش 
ساخت و ساز كشور از جمله برنامه هاي در دستور كار دولت 
است. به گزارش ايس��نا، محمد نهاونديان در مورد اقدامات 
دولت براي برون رفت از مشكالت اقتصادي موجود اظهار كرد: 
فراهم كردن زمينه ايجاد ۲۰۰ هزار شغل در بخش ساخت 
و س��از مس��كن و اختصاص 1.5 ميليارد دالر براي اشتغال 
روستايي از جمله برنامه هاي دولت براي تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي است. نهاونديان با استفاده از ظرفيت هاي داخلي را 
تنها راه رسيدن به اهداف اقتصادي كالن دانست و بيان كرد: 
اينكه ما بتوانيم با دنيا تعامل سازنده اقتصادي داشته باشيم، 

نمايش اقتصاد مقاومتي است. 

  تورم توليدكننده برق
به 14.16درصد رسيد

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاييز 
سال 13٩٦ به عدد 113.۰۲رسيد كه نسبت به شاخص 
فصل قبل 14.1٦درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل 
11.٩۲درصد كاهش داش��ته است. به گزارش »تعادل« 
ش��اخص قيمت توليدكننده بخش ب��رق در فصل پاييز 
سال 13٩٦ به عدد 113.۰۲ رسيد كه نسبت به شاخص 
فصل قبل 14.1٦درصد و ش��اخص فصل مش��ابه سال 
قبل 11.٩۲درصد كاهش داش��ته است. درصد تغييرات 
ميانگين ش��اخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي 
به فصل پاييز س��ال 13٩٦ نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل )نرخ تورم س��االنه(، 3.43درصد كاهش داشته كه 
 نس��بت به همين اطالع در فصل تابس��تان سال 13٩٦

)۲.5۲- درصد( كاهش داشته است. 

 واگذاري 1۰8ميليارد تومان 
ملك و دارايي دولتي 

بالغ ب��ر 1۰۸1ميليارد و ۷۲٦ميلي��ون ريال ملك و 
دارايي دولتي توسط س��ازمان خصوصي سازي از طريق 
مزايده واگذار مي شود. به گزارش ايبنا، 1۰۸1ميليارد و 
۷۲٦ميليون و ٩1٩ هزار ريال ملك و دارايي دولتي توسط 
سازمان خصوصي س��ازي در روز ۲4 بهمن ماه امسال از 
طريق مزايده واگذار مي شود. بر اين اساس در اين مزايده 
مجموعه عرصه، اعيان و حقوق ناشي از واحدهاي تجاري 
فروشگاه پاسداران به مساحت عرصه ۲۰۲1.٦ مترمربع 
و اعي��ان 5۰۰ مترمربع به قيمت كل پايه ٦1۸ميليارد و 
4٩۷ ميليون ريال به صورت 5۰درصد نقد و بقيه اقساط 
يك ساله، مجموعه عرصه، اعيان، ماشين آالت، تجهيزات، 
تاسيسات و حق االمتيازات فروشگاه شهرآرا به مساحت 
عرصه ۲۰31.14مترمربع و اعيان 11٩4.۲5مترمربع به 
قيمت كل پايه ۲٩۰ميليارد و 5٩5ميليون و ٩۷٦هزار و 

٦۰۰ ريال به صورت نقد روي ميز فروش خواهد رفت. 

اخبار كالن

برآورد مركز پژوهش هاي مجلس از رشد اقتصادي امسال 6 .4 درصد است

رشد 96 بر پايه بودجه جاري دولت
گروه اقتصاد كالن  

مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس برآورد خود را از رش��د 
س��ال ٩٦ به مي��زان ۰.٩واحد درصد افزاي��ش داد. نهاد 
رس��مي پژوهش هاي مجلس در آخرين گ��زارش خود 
رشد اقتصادي سال 13٩٦ را حدود 4.٦درصد اعالم كرد، 
اين درحالي اس��ت كه پيش بين��ي قبلي اين نهاد حدود 
3.۷درصد بوده اس��ت. عمده ترين دلي��ل افزايش برآورد 
رش��د به بخش هاي خدماتي به خص��وص حمل ونقل و 
خدمات عمومي مرتبط بوده است. تمركز مخارج دولت بر 
مخارج جاري در نيمه اول سال عامل اصلي افزايش برآورد 
رشد بخش خدمات عمومي بوده است و در بخش حمل 
ونقل نيز عملكرد بخش باري حمل ونقل ريلي و مسافري 
ب��ه خصوص به دليل افزايش حج��م تجارت خارجي در 
كنار افزايش مس��افرت هاي خارجي هوايي تعيين كننده 
بوده ان��د. با اي��ن حال در بعضي بخش ه��اي ديگر نظير 
س��اختمان، برآورد رشد امس��ال كاهش يافته كه دليل 
اصلي آن به كاهش مخارج عمراني دولت)به قيمت هاي 
ثابت( و عملكرد ضعيف تر از انتظار سرمايه گذاري بخش 
س��اختمان خصوصي با وجود رشد مثبت آن بوده است. 
برآورد رش��د بخش نفت هم به  دليل افزايش رقابت هاي 
جهاني براي افزايش س��هم بازار و كاهش صادرات نفت 
اي��ران در ماه هاي اخير به خصوص به اروپا كاهش يافته 
است. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در آخرين 
گزارش هاي خود رشد اقتصادي كشور در سال ۲۰1۷ را 

به ترتيب 4.۲و 4درصد پيش بيني كرده بودند. 

 دو تصوير متفاوت از دو مرجع آماري
به گ��زارش »تعادل« مركز پژوهش هاي مجلس با 
اس��تتنتاج از آمارهاي مربوط به بخش هاي اقتصادي 
كش��ور به برآورد ميزان رشد ارزش افزوده كل اقتصاد 
در س��ال ٩٦ پرداخت. اهميت اين گزارش در رويكرد 
انتقادي آن به آمارهاي بين دو نهاد رس��مي آماردهي 
كش��ور يعني بان��ك مرك��زي و مركز آمار كش��ور و 
اختالفات محاسباتي آنهاست. با اينكه در سال 13٩٦ 
ش��اهد يكسان س��ازي س��ال پايه اين دو نهاد دولتي 
بوديم و اين موضوع قرار بود موجب نزديكي بيش��تر 
آمارهاي دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار ايران باشد 
اما با وجود اين تغيير، گزارش آمارهاي سال 13٩5و ٦ 
ماهه اول 13٩٦ آنها نشان مي دهد كه اختالف آمارها 
همچنان قابل توجه و تامل است. به نحوي كه اين دو 
نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصوير متفاوت 
از اقتصاد ايران ارائه مي دهند. بر همين اس��اس است 
كه كارشناسان بازوي پژوهشي مجلس در اين گزارش 
به بررسي محاس��بات و اختالفات ارقامي اين نهادها 

پرداخته س��پس برآورد خود را از ميزان دقيق تر رشد 
امسال در بخش هاي مختلف اعالم كرده است. 

 اختالف 3.1 درصدي در بخش كشاورزي
مطابق اين گزارش ارزياب��ي جديدترين برآوردهاي 
وزارت جهاد كش��اورزي از تولي��د انواع اقالم محصوالت 
كش��اورزي تا پايان س��ال 13٩٦ حاكي از آن است كه 
رش��د ارزش افزوده بخش كشاورزي)به قيمت ثابت( در 
س��ال 13٩٦ حدود 3.۸درصد خواهد بود. بانك مركزي 
رش��د ٦ ماهه اول بخش كش��اورزي را 4.۲و مركز آمار 
حدود ۰.٩درصد اعالم كرده اس��ت. اين گزارش با اشاره 
ب��ه اختالف حدود 3.1درصدي آمار اعالمي اين دو نهاد 
مي گوي��د كه اين موضوع جاي بحث و آسيب شناس��ي 
دارد. در ادبيات محاسباتي توليد، بخش كشاورزي شامل 
3 زيرمجموعه دامي، باغي و زراعي اس��ت كه براس��اس 
برآوردها رشد آنها براي سال 13٩٦ به ترتيب حدود 3.5، 
4.۷و 3.4درصد برآورد ش��ده است. مركز پژوهش هاي 
مجل��س به طور كل��ي وضعيت بخش كش��اورزي را به 
اين صورت جمع بندي كرده اس��ت: براساس برآوردهاي 
انجام شده در سال 13٩٦ وضعيت رشد محصوالت باغي 
مناس��ب، رش��د محصوالت دامي جز شير پايين و رشد 
مجموع غالت منفي خواهد بود. رشد كلي اين بخش در 

سال ٩٦ به ميزان 3.۸درصد برآورد شده است. 

 كاهش رشد نفت به 3.1 درصد
مركز آمار ايران رش��د ٦ ماهه اول بخش استخراج 
نفت خام و گاز طبيع��ي را 4.3درصد و بانك مركزي 
را 5.۸ درصد اعالم كرده اند. از طرفي گزارش سازمان 
اوپك نش��ان مي دهد، توليد نفت خام ايران در 3ماهه 
اول س��ال 13٩٦)3ماهه دوم س��ال ۲۰1۷( ۷درصد 
رش��د داشته است. اين رش��د براي 3ماهه سوم سال 
ج��اري ميالدي)3ماهه دوم س��ال 13٩٦( به حدود 
5 درص��د كاهش پيدا كرده اس��ت.  به  طور كلي اين 
گزارش با در نظر گرفتن وضعيت بازار نفت و عملكرد 
سال گذشته اين صنعت در ايران، معتقد است در دو 
فصل آتي نيز شاهد كاهش رشد بخش نفت هستيم. 
در نهاي��ت براس��اس برآوردهاي مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس، رش��د ارزش افزوده گروه نفت در سال 13٩٦ 

حدود 3.1درصد پيش بيني شده است. 

 رشد نامتوازن صنعت
براس��اس اين گ��زارش مركز آمار اي��ران در آخرين 
گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال 13٩5 
را ٦.5 درصد و رشد ٦ ماهه اول سال 13٩٦ اين بخش 

را 4درصد اعالم كرده اس��ت. ضمن اينكه بانك مركزي 
نيز رشد بخش صنعت در س��ال 13٩5 را ٦.٩ درصد و 
رش��د ٦ ماهه را 4.۸درصد اعالم كرده است. برآوردهاي 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس درباره رش��د بخش صنعت 
در س��ال 13٩٦ با توجه ب��ه فعاليت هاي زيربخش هاي 
منتخب بخش صنعت و پيش بيني توليد آنها تا انتهاي 
س��ال جاري حاكي از آن است كه رش��د ارزش افزوده 
بخش صنعت در س��ال 13٩٦ حدود 4.٦درصد خواهد 
بود. بررس��ي ضري��ب اهميت زيربخش ه��اي مختلف 
صنعت در ش��اخص توليد كارگاه ه��اي بزرگ صنعتي 
نش��ان مي ده��د ۸۰ درصد توليد صنايع بزرگ كش��ور 
تحت تاثير 5 صنعت محصوالت ش��يميايي)۲٦درصد(، 
فلزات اساس��ي)۲۰درصد(، وسايل نقليه موتوري)5.1٦ 
درص��د(، كاني ه��اي غيرفلزي)٩.5درص��د( و صناي��ع 
غذايي)۷.5درصد( است. شاخص كل توليد كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي در س��ال 13٩5 تقريبا به س��طح س��ال 
13٩۰)٩٩.3( رس��يده اس��ت. با اين حال بررسي رشد 
زيربخش هاي صنعت نشان مي دهد اين وضعيت به طور 
متوازن رخ نداده و در نتيجه خنثي ش��دن رشد مثبت 
و منفي زيربخش هاي بخش صنعت حاصل شده است. 
مقايسه شاخص زيربخش هاي صنعت كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي سال 13٩5 نسبت به سال 13٩۰ نشان مي دهد 
از ۲4زيربخ��ش صنعت تنها 1۰بخش در س��ال 13٩5 
نسبت به سال 13٩۰ رشد داشته اند كه بيشترين رشدها 
مربوط به زيربخش هاي توليد دارو، توليد آشاميدني ها و 
مواد غذايي بوده اس��ت. ضمن اينكه از 14زيربخشي كه 
رشد منفي داشته اند ۷زيربخش بيش از ۲۰درصد رشد 
منفي داشته اند كه اين موضوع وضعيت وخيم اين صنايع 
را در سال 13٩5 نسبت به سال 13٩۰ نشان مي دهد. با 
اين حال سهم پايين اين بخش ها در شاخص كل صنعت 
باعث شده كه رشد منفي آنها تاثير چنداني بر رشد كلي 
بخش صنعت نگذارد. به طور كلي بيشترين تاثير مثبت 
بر شاخص كارگاه هاي بزرگ صنعتي در اين دوره مربوط 
ب��ه زيربخش هاي توليد محصوالت ش��يميايي، صنايع 
غذايي و فلزات اساسي بوده است. ضمن اينكه بيشترين 
تاثيرپذي��ري منفي اين ش��اخص ني��ز از زيربخش هاي 
وس��ايل نقليه موتوري و كاني هاي غيرفلزي بوده است. 
برآوردها نش��ان مي دهد اگر صنايعي كه نسبت به سال 
13٩۰ زير ظرفيت توليد مي كنند، توليد خود را به سطح 
توليد سال 13٩۰ برسانند باعث رشد ٦ درصدي بخش 

صنعت خواهند شد. 

 رشد منفي معدن به دليل مازاد عرضه
در س��ال 13٩٦ به داليلي ازجمله مش��كل كمبود 

تقاضا شاهد رشد منفي بخش معدن بوده ايم. براساس 
آمار شركت ايميدرو، توليد سنگ آهن در 5 ماهه اول 
سال 13٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٩.5درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. اين درحالي است كه در همين 
دوره رشد ارسال)فروش( سنگ آهن نزديك 44درصد 
مثبت بوده است. به نظر مي رسد بيش از ركودي بودن 
س��ال 13٩٦ مازاد عرضه محصوالت معدني در س��ال 
13٩5 در رش��د منفي توليد سال جاري نقش داشته 
باش��د. براي مثال توليد س��نگ آهن در س��ال 13٩5 
نس��بت به س��ال قبل بيش از 1۰۰درصد رشد داشت 
درحالي كه در همان س��ال ارس��ال)فروش( سنگ آن 
رشد منفي داشته است. در نهايت با وجود اينكه به نظر 
مي رسد س��ال جاري، سال خوبي براي توليدكنندگان 
سنگ آهن از نظر تقاضا و شرايط بازار است، رشد ميزان 
توليد منفي يا مثبت بس��يار محدود خواهد بود. با اين 
حال براي محاسبه رشد ارزش افزوده بخش معدن الزم 

است ساير محصوالت معدني هم در نظر گرفته شود. 

 رشد ۲.4- بخش ساختمان
گزارش مركز پژوهش ه��اي مجلس براي تحليل 
بخش س��اختمان دو چش��م انداز وضعيت ساختمان 
دولتي و خصوصي را به طور مجزا مورد بررس��ي قرار 
داده است. از آنجا كه ساختمان دولتي ارتباط تنگاتنگي 
ب��ا وضعيت بودجه عمراني دولت دارد، اين گزارش به 
برآورد اين بخش مي پردازد. مطابق پيش بيني گزارش 
ياد ش��ده، ميزان تحق��ق مخارج عمران��ي دولت در 
س��ال ٩٦ ح��دود 4۲هزارميليارد توم��ان خواهد بود 
كه رش��د تقريبا صفر درصدي نسبت به سال 13٩5 
خواهد داش��ت. با در نظر گرفتن پيش بيني ها از رشد 
شاخص ضمني مرتبط، رشد حقيقي ساختمان هاي 
دولتي حدودا 11- درصد پيش بيني مي شود. بنابراين 
از اين كانال اثر منفي بر رش��د بخش س��اختمان در 

س��ال 13٩٦ خواهد داش��ت. اين گزارش درخصوص 
بخش خصوصي س��اختمان نيز معتقد است: با توجه 
به عملكرد بخش س��اختمان در ٦ ماهه اول و انتظار 
عملكرد فصل هاي پاييز و زمستان آنچنانكه در سال ها 
اخير بوده است، رشد ساختمان هاي خصوصي در سال 
13٩٦ مثبت و حدود 1.4درصد پيش بيني مي ش��ود. 
براس��اس تحليل هاي فوق پيش بيني ش��ده است كه 
ر شد بخش س��اختمان)خصوصي و دولتي( در سال 

13٩٦ در مجموع منفي و حدود ۲.4- درصد شود. 

 رشد 5.9 درصدي خدمات 
بانك مركزي رش��د بخش خدمات در سال 13٩5 
را 3.٦درصد و مركز آمار ايران 5.۷ درصد اعالم كرده 
است. كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره 
به اين نكته مي نويس��ند: تفاوت ۲.۲درصدي رش��د 
اعالمي ش��ده توس��ط دو نهاد آماري با توجه به سهم 
حدود 5۰ درصدي بخ��ش خدمات از توليد ناخالص 
داخلي به اختالف 1.1درصدي رشد اقتصادي اعالمي 
توس��ط اين دو نهاد منجر شده است. در رابطه با رشد 
٦ ماهه اول س��ال ج��اري نيز مركز آمار ايران رش��د 
بخش خدمات را ۷.۲درصد و بانك مركزي 3.۸درصد 
اعالم كرده اند كه بيش از 3.4درصد اختالف را نش��ان 
مي دهد. برآورد مركز پژوهش ها از رشد بخش خدمات 
با در نظر گرفتن تح��والت زيربخش هاي خدمات در 
س��ال 13٩٦ براب��ر با 5.٩ درصد بوده اس��ت. به طور 
خالص��ه اين تحوالت در ارق��ام پيش بيني هاي مركز 
پژوهش ه��ا از زيربخش ه��اي خدم��ات كامال نمايان 
مي ش��ود؛ 3.1درصدي خدمات بازرگان��ي، ۸ درصد 
حمل و نقل و ارتباطات و 11درصد خدمات عمومي. 
رش��د فزاينده خدمات عمومي حاصل افزايش بودجه 
جاري دولت خواهد بود كه در ٦ ماهه امسال نسبت به 

سال گذشته 13درصد افزايش يافته است. 
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 پايه پولي در مرز
۲۰۰هزار ميليارد تومان

گروه بانك و بيمه| حجم پايه پولي در پايان آذرماه 
با 10.9درصد افزايش نس��بت به اس��فندماه سال 95 و 
رش��د 17درصدي در 12ماه منتهي به آذرماه امسال به 

199هزار و 450 ميليارد تومان رسيده است. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« كارشناس��ان معتقدن��د كه 
مهم ترين عامل رش��د پايه پولي يا پول پرقدرت، افزايش 
بدهي دولت به بانك ها و در نتيجه رش��د اضافه برداشت 
بانك ه��ا از بانك مرك��زي، خطوط اعتب��اري اختصاص 
يافته بانك مركزي براي پرداخت س��پرده هاي موسسات 
غيرمجاز بوده است. همچنين عالوه بر رشد پايه پولي، با 
افزايش ضريب فزاينده به عدد 7.2 در س��ال 96 در حال 
حاضر رقم نقدينگي به بيش از 1445هزار ميليارد تومان 

در آذرماه 96 رسيده است
حجم پايه پولي با اين ميزان رش��د در آذرماه امسال 
به 199هزار و 450ميليارد تومان رس��يده است و ضريب 
فزاينده پولي 7.2 اس��ت. بنابراين در 9 ماهه امسال 19 
ه��زار و 620 ميليارد توم��ان )10.9( به حجم پايه پولي 
افزوده شده است. حجم پايه پولي در آذرماه سال گذشته 
170هزار و 470ميليارد تومان بوده و بنابراين در 12ماه 
منته��ي به آذرماه امس��ال اين متغير رش��د 17درصدي 
داشته است. اين رقم با محاسبه بخش مصارف پايه پولي 
كه همان حجم س��پرده بانك ها و موسسات اعتباري نزد 
بانك مركزي، اسكناس و مسكوك نزد بانك ها و اسكناس 
و مسكوك در دست اشخاص است، به دست آمده است. 
حجم نقدينگي در پايان اين ماه طبق آمار بانك مركزي 
1445هزار و 10ميليارد تومان بوده اس��ت. خسروشاهي 
معاون بيمه مركزي و كارش��ناس بان��ك و بيمه در اين 
زمينه معتقد اس��ت كه در ماه ها و س��ال هاي اخير، پايه 
پول��ي ماه به ماه رش��د مي كند اما ضري��ب فزاينده پول 
ش��امل اسكناس و س��پرده جاري مدت هاست كه كمتر 
از يك اس��ت اما در عين ح��ال ضريب فزاينده نقدينگي 
متاثر از رش��د شبه پول يا سپرده بلندمدت و كوتاه مدت، 
ماه به ماه رش��د مي كند. يعني با وجود كاهش نرخ سود 
بانكي مقدار منابعي كه بان��ك مركزي از طريق دولت و 
بانك ه��ا به اقتصاد تزريق مي كند به طور كامل به جريان 
نمي افت��د و بخش��ي از آن در نهايت جذب س��پرده هاي 
مدت دار مي ش��ود. وي افزود: اين تح��والت دقيقا همان 
اتفاقي اس��ت ك��ه بعد از بحران مال��ي 200٨ در اقتصاد 
امري��كا پيش آمد اما خوش شانس��ي آنها در اين بود كه 
تورم و نرخ بهره نزديك به صفر داش��تند ولي در اقتصاد 
ايران به جهت تورم و نرخ سود بانكي باال، درمان مشكلي 
كه بيان ش��د، پيچيده است. الجرم بايد به سياست هاي 
نامتع��ارف روي آورد ك��ه لزوما پول��ي و حتي اقتصادي 
نيس��ت. به گزارش »تعادل« اين نكات نشان مي دهد كه 
بانك مركزي، شبكه بانكي و مسووالن اقتصادي بايد در 
جهت كنترل آثار رش��د نقدينگي، پايه پولي و شبه پول، 
تمهيدات الزم را در نظر بگيرند تا مانع از آثار تخريبي آن 
بر بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز و سكه و دارايي هاي 

مختلف شوند. 

فرصت بيمه ها تا سال ۲۰۲۱ 
IFRS براي تطبيق با

دكتر همتي، رييس كل بيم��ه مركزي در كنفرانس 
Euromoney ك��ه در پاريس درحال برگزاري اس��ت 
بر آمادگي بيمه مركزي ب��راي كمك به تعامل و ارتباط 
بيمه هاي ايراني با بيمه هاي خارجي به شرط تامين منافع 

متقابل تاكيد كرد. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي و امور بين الملل 
بيمه مركزي، دكتر همتي در اين كنفرانس كه چند تن 
از مقامات كشورمان ازجمله دكتر نيلي دستيار اقتصادي 
رييس جمه��ور، دكتر عراقچي معاون سياس��ي وزير امور 
خارجه، زماني نيا معاون وزير نفت و روس��اي هماهنگي 
بانك هاي دولتي و خصوصي حضور داش��تند درخصوص 
روند خصوصي شدن صنعت بيمه گفت: بازار بيمه ايران 
از زمان تصويب قانون ش��ركت هاي بيم��ه غيردولتي در 
س��ال 2001و فروش س��هام بيمه هاي دولتي به بخش 
خصوصي در سال 200٨ به تدريج از ساختار انحصاري و 
دولتي فاصله گرفت و به سمت رقابتي شدن حركت كرد. 
رييس ش��وراي عالي بيمه آزادسازي و حذف مقررات 
نظام تعرفه يي و استقرار نظام نظارت بر توانگري موسسات 
بيمه، به روز رساني مقررات بيمه يي و تطبيق آن با رويه ها 
و استانداردهاي بين المللي، توسعه و استقرار سامانه هاي 
نظ��ارت الكترونيكي بر بازار بيم��ه مانند اعطاي كد يكتا 
به بيمه نامه ها، اس��تقرار نظام حاكميت شركتي و تدوين 
مقررات مرب��وط، ورود نيروي هاي جوان و تحصيل كرده 
و ارتقاي كيفي منابع انس��اني صنع��ت بيمه را از عوامل 
مهم توسعه و رقابتي شدن صنعت بيمه ايران اعالم كرد. 
وي نقش برجام در صنعت بيمه را مثبت ارزيابي كرد 
و گفت: بع��د از برجام تحوالت مهم��ي در صنعت بيمه 
اي��ران اتفاق افت��اد. در زمان تحريم ها نس��بت واگذاري 
اتكايي به خارج ايران به  ش��دت كاهش يافت و به كمتر 
از يك درصد رس��يد اما بعد از برجام اين روند متوقف و 
معكوس ش��د و واگذاري اتكايي به خارج تدريجا درحال 
بهبود اس��ت. دكتر همتي يادآور شد: با لحاظ مشاركت 
بيمه گران اتكايي بزرگ اروپايي در قرارداد مازاد خسارت 
ب��ازار بيمه اي��ران كه طي ماه هاي اخير قطعي ش��د اين 
نس��بت رشد چشمگيري نيز خواهد يافت. از سوي ديگر 
حدود 70درصد نفتكش ه��اي ايران و بيش از 45درصد 
 IG كش��تي هاي ايراني توانس��ته اند از كلوب بين المللي
پوش��ش بيمه ي��ي بگيرن��د همچنين كش��تي هاي بيمه 
 شده توس��ط موسس��ات I&P ايران مي توانند در بنادر 
كشورهاي اروپايي تردد كنند. وي از آمادگي كامل بيمه 
مركزي براي كمك به تعامل و ارتباط بيمه هاي ايراني با 
بيمه هاي خارجي به شرط تامين منافع متقابل خبر داد 
و گفت: البته نقش مح��وري بيمه مركزي نقش نظارتي 
و حمايت از حقوق بيمه ش��دگان است و اگر شركت هاي 
بيمه اس��تانداردهاي نظارتي بيمه مركزي را در تعامالت 
خ��ود ب��ا بيمه هاي خارجي م��د نظر ق��رار بدهند و اين 
ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باش��د هيچ مانعي 
براي توس��عه روابط وجود نخواهد داشت و بيمه مركزي 
اين تعامالت را تش��ويق كرده و به آن كمك خواهد كرد. 
رييس ش��وراي عالي بيمه گف��ت: در صنعت بيمه ايران 
در حوزه بيمه هاي زندگي واگذاري به خارج نداش��ته ايم. 
ام��ا بعد از برجام براي تش��ويق همكاري هاي بين المللي 
ش��ركت هاي بيمه ايراني و انتقال دانش فني و توس��عه 
نيروي انس��اني، بيمه مركزي براي نخستين بار به يكي 
از ش��ركت هاي بيمه اجازه داد تا با يكي از ش��ركت هاي 
بيمه اتكايي بزرگ دنيا قرارداد واگذاري اتكايي در زمينه 
بيمه هاي عمر منعقد كند و به تدريج بقيه شركت ها هم 
وارد خواهند ش��د كه اين نشانه عزم جدي بيمه مركزي 
براي ارتقاي ارتباطات بين المللي صنعت بيمه ايران است. 

اخبار

نرخ دالر در بازار ارز متاثر از عوامل بنيادي است يا سياسي 

پشت پرده افزايش قيمت دالر در بازار ارز
دالر به 474۰ تومان رسيد

»تعادل« از بازار بيمه اتكايي جهان گزارش مي دهد 

۲۰۱7 وخيم ترين سال براي بازار بيمه هاي اتكايي
۳۳۰ ميليارد دالر خسارت حوادث فاجعه بار جهان در سال ۲۰۱7 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
بر اس��اس اعالم موسس��ات معتبر بين المللي 
مانند اكچواري،  اي اوان و  بنفيلد و  ويليسري، بازار 
بيمه و بيمه اتكايي جهان وخيم ترين س��ال خود 

را پشت سر گذاشته است. 
به گ��زارش »تعادل« مجموعه ي��ي از حوادث 
طبيعي فاجعه بار در سال گذشته ميالدي، صنعت 
بيمه را با 1۳5 ميليارد دالر خس��ارت مواجه كرد 
كه اين رقم باالترين ميزان خسارت ثبت شده در 
جهان طي چند سال اخير بوده است. اين مطلب 
را موني��خ ري در گزارش جديد خود اعالم كرد و 
آورده است، بخش اعظمي از اين مساله مربوط به 
توفان هاي هاروي، ايرما و مارياس��ت كه در نيمه 

دوم سال گذشته اياالت متحده را درنورديدند. 
در عين حال زلزله ش��ديدي نيز در مكزيك بر 
كل اين خس��ارت ها افزود. بر اساس تخمين هاي 
پيش بين��ي اثر  اي اوان و بنفيلد، حوادث فاجعه بار 
طبيعي خسارت هاي اقتصادي بالغ بر ۳20ميليارد 
دالر در س��ال 2017 در جهان بر جاي گذاشت. 
خس��ارت هاي تحت پوش��ش بيمه بازار خصوصي 
و طرح ه��اي دولتي در ح��دود 12٨ميليارد دالر 
بود كه اين رقم بي س��ابقه در سومين سال پياپي 
پس از 2005 و 2011 محس��وب مي شود، نسبت 
جبران بيمه 40درصدي حاكي از كمبود بيمه در 

بازارهاي پيشرفته است. 
مجموعه ي��ي  از  ح��وادث  طبيع��ي  فاجعه ب��ار 
 در  س��ال  گذش��ته  مي��الدي  صنع��ت  بيم��ه  را  با 
 105ميليارد دالر خسارت  مواجه  كرد  كه  اين  رقم 
 باالترين  ميزان  خس��ارت  ثبت  شده  در  جهان  طي 

 چند  سال  اخير  بوده  است. 
موني��خ ري  در  گزارش  جدي��د  خود  اعالم كرد 
 و  اف��زود:  بخش  اعظمي از  اين  مس��اله  مربوط  به  
توفان هاي هاروي،  ايرما  و  مارياس��ت  كه  در  نيمه 
 دوم  سال  گذش��ته،  اياالت  متحده  را  درنورديدند. 
 در  عين حال  زلزله  شديدي  نيز  در  مكزيك به  كل 

 اين  خسارت ها  افزود. 
خس��ارت هاي تحت پوشش در س��ال 2017 
تقريبا س��ه برابر متوسط 10سال مبتني بر تورم و 
حدود 49ميلي��ارد دالر بوده كه طي 719 حادثه 
فاجعه ب��ار به وقوع پيوس��ت كه با متوس��ط 605 

حادثه طي دهه گذشته بي سابقه است. 
يكي از اعضاي هيات مدي��ره مونيخ ري اظهار 
مي دارد: ح��وادث طبيعي فاجعه بار س��ال جاري 

نش��ان مي ده��د كه تا چ��ه حد بيم��ه در جذب 
خس��ارت هاي مال��ي در ص��ورت ظه��ور اين نوع 

حوادث اهميت دارد.
 برخ��ي حوادث فاجعه بار به ما اين پيش آگهي 
را از آنچ��ه در پيش رو داري��م، مي دهد زيرا حتي 
اگ��ر هر حادثه به تنهايي و مس��تقيما با تغييرات 
آب و هوايي ارتباطي نداشته باشد، متخصصان ما 
پيش بيني مي كنند كه حوادث آب و هوايي شديد 

در آينده بيشتر اتفاق خواهد افتاد. 
 ميزان س��هم بيمه اتكايي از اين خس��ارت ها 
نامعل��وم اس��ت، زي��را بس��ياري از ارائه كنندگان 
ظرفي��ت اتكاي��ي به ص��ورت جداگان��ه بيمه نيز 
مي فروش��ند. اما مش��خص اس��ت كه بيمه گران 
س��نتي نسبت به سال 2005، سرمايه كافي براي 
اين حوادث داش��ته اند و ريس��ك بيشتري توسط 
بيمه گران پايه، نگهداش��ته شده و بيشتر ريسك 
حوادث فاجعه بار به بازارهاي سرمايه سرازير شده 
است. در نتيجه خس��ارت هاي سال 2017 بدون 
جبران ظرفيت بيمه اتكايي، جذب ش��دند. انتظار 
مي رود، كل خس��ارت ها با شمول موارد غيربيمه 
ش��ده به ۳۳0ميليارد دالر برسد كه باالترين رقم 
پس از خس��ارت هاي ۳54ميليارد دالري در سال 
2011 باش��د كه بر اثر زلزل��ه توهوكو ژاپن ثبت 
ش��د. در سال گذشته اياالت متحده 50 درصد از 
خسارت ها را به خود اختصاص داد كه با متوسط 
بلندمدت ۳2 درصد قابل مقايسه است و در فصل 
توفان ها، خسارتي بالغ بر 215 ميليارد دالر را به 

ثبت رساند. 
اين تحليل همچنين خاطرنش��ان مي كند كه 
تنها 41درصد از خسارت ها در سال 2017 داراي 
پوش��ش بيمه يي بوده اند كه توني كو گزينس��كي 
مدير دفتر امريكايي شركت مونيخ ري درباره آن 
اظهار مي دارد كه اين مس��اله بر فاصله مس��تمر 
بيمه كه حتي در بازارهاي بس��يار توسعه يافته يي 
مانن��د امريكا وجود دارد، تاكي��د مي كند. تجربه 
و تخصص صنعت در ريس��ك، قدرت س��رمايه و 
زيرس��اخت هاي مديريت خس��ارت ب��راي يافتن 

راه حل هاي منطقي بسيار حايز اهميت است.
اين حوادث نخستين آزمون واقعي براي بخش 
س��رمايه جايگزين ب��ود كه بي��ش از 90ميليارد 
دالر ظرفي��ت در س��ال 2017 داش��ته ك��ه ب��ا 
10ميليارد دالر آن در س��ال 2005 قابل مقايسه 
اس��ت. صندوق هاي عمده يي ك��ه از قراردادهاي 

بيم��ه اتكايي كامال وثيقه ي��ي و واگذاري حمايت 
مي كردن��د يا خس��ارت ديده و يا محدود ش��ده 
بودن��د. اما س��رمايه گذاران با نش��ان دادن تمايل 
بيش��تر به س��طح دارايي كه اكنون بسيار جذاب 
دي��ده مي ش��ود، به اي��ن وضعيت پاس��خ دادند. 
بنابراين بخش س��رمايه جايگزين، ارزش خود را 
اثبات كرد و به عنوان ظرفيتي مطمئن براي بيمه 

اتكايي، تجربه مطلوب از خود نشان داد. 
در اين وضعيت تمديدهاي ژانويه س��ال جديد 
ميالدي بس��يار دير اتفاق افتاد اما با رقابت شديد 
در بخش هاي مختلف آغاز ش��د. قيمت هاي بيمه 
اتكاي��ي در رش��ته ها و مناط��ق مختل��ف جهان 
ب��ه دليل ح��وادث اخير افزايش ياف��ت اما انتظار 
مي رود اين روند كوتاه مدت باش��د، زيرا هم اكنون 
ميزان قابل توجهي سرمايه جديد وارد اين بخش 
مي ش��ود و اين ممكن است پيامدهاي بلندمدتي 
براي ساختار بازار بيمه اتكايي در پي داشته باشد. 
همچنين در گزارش��ي از ويليس ري با عنوان آب 
و هواي��ي ش��ديد و ب��ازاري آرام و اه��م وضعيت 
بازارهاي بيمه و بيمه اتكايي جهان به ش��رح ذيل 

عنوان شده است: 
 خس��ارت هاي ناش��ي از ح��وادث فاجعه ب��ار 
نرخ هاي پايين تعديل شده ريسك را در بسياري 
از بازاره��ا و س��طوح متوقف كرده اس��ت. تامين 
مس��تمر س��رمايه، افزايش گس��ترده در نرخ هاي 
تعديل شده ريسك در پرتفوي هاي بدون خسارت 

را محدود كرده است. 
 قيمت گ��ذاري در ح��وادث فاجعه بار اموال در 
جهان و برنامه هاي ريسك، شاهد متوسط افزايش 
تعديل ش��ده از صفر درصد تا 5/7 درصد با كمي 

اختالف در اين طيف است. 
تهديده��اي س��ايبري پيش��رفته، عمده ترين 
نگران��ي در س��ال 201٨ براي صنعت محس��وب 
مي شود. ش��ناخت ريس��ك خاموش سايبري در 
ب��ازار رو به افزايش اس��ت و بيمه گران اتكايي در 

حال ارزيابي سطوح تجميع بالقوه هستند. 
حجم معام��الت ادغام و تمليك )A&M( در 
بخش بيمه جهان در س��ال 2017 با 49ميليارد 
ب��ه پاي��ان رس��يد. س��رمايه گذاران اوراق بهادار 
بيمه يي )ILS( سرمايه خود را جايگزين كرده اند 
و به ط��ور مس��تمر به تجارت با افزايش متوس��ط 
تفاوت قيمت ها براي خطرات متاثر از خس��ارت ها 

مي پردازند. 

ح��وادث فاجعه آميز زي��ادي از قبيل س��يل، 
توفان، زلزله و... هر س��اله در مناطق مختلف دنيا 
در حال وقوع اس��ت و اين حوادث زيان هاي مالي 
زيادي را به كش��ورها تحميل مي كنند. همچنين 
اين حوادث فاجعه آميز هم��واره تلفات جاني نيز 
در پي دارد و س��االنه مرگ و مير زيادي را سبب 
مي ش��ود. اين حوادث معم��وال در مناطق خاصي 
از جه��ان به صورت س��االنه تكرار مي ش��وند، لذا 
ش��ركت هاي بيمه يي كه در اي��ن مناطق فعاليت 
مي كنن��د در برخي مواقع با خطر ورشكس��تگي 
مواجه مي ش��وند. بيمه اتكايي يك راهكار سنتي 
جهت نجات از اين بحران اس��ت ام��ا با توجه به 
حجم باالي خسارت در مناطق حادثه خيز ممكن 
است، شركت هاي بيمه اتكايي نيز توانايي پوشش 

تمام ريسك ها را نداشته باشند. 
بيمه گ��ران از طيف وس��يع محص��والت بيمه 
اتكايي بهره مي برند به طوري كه تمركز خريداران 
بيمه اتكايي از حفظ س��رمايه به س��مت مديريت 
نوس��ان و محصوالت غيركااليي س��وق داده شده 
اس��ت و موسس��ات بيمه واگذارنده دنبال ثبات و 
رش��د در طيف وس��يعي از محصوالت موجود در 

بازار هستند. 
ش��ركت بيمه اتكايي گاي كارپنتر در پاسخ به 
روندهاي اخير بازار و اينكه چطور بازار پيچيده تر 
شده و محصوالت بر اس��اس نياز بيمه گران رشد 
كرده و افق ديد بيمه گران نس��بت به كاربرد بيمه 

اتكايي افزايش يافته است، اعالم كرده است: 
اثربخش��ي بيمه اتكايي به عنوان يك سرمايه 
جايگزين در بحران مالي جهان در س��ال 200٨ 
م��ورد تاكيد قرار گرفت. طي اي��ن بحران كه وام 
و تامين مالي س��هام در دسترس مشتريان نبود، 
بيم��ه اتكاي��ي به عن��وان تنها منبع س��رمايه در 

دس��ترس ورود پيدا كرد. ش��ركت گاي كارپنتر 
معتقد اس��ت، داليل خريد بيم��ه اتكايي از حفظ 
س��رمايه به مديريت درآمدها، كاهش نوس��ان و 
توس��عه رشد سودآور گس��ترش پيدا كرده است. 
مش��تريان چه از ش��ركت هاي بزرگ بيمه جهان 
يا ش��ركت هاي خاص بيمه يي مانند لويدز باشند، 
همگي داراي ريسك پروفايل منحصر به خودشان 
هس��تند. نوع پوشش��ي كه ب��ه مش��تريان ارائه 
مي شود، يكس��ان نيس��ت. برخي دنبال پوششي 
ب��راي ي��ك حادثه ش��ديد و عم��ده و ديگران به 
دنبال پوشش��ي براي تناوب حوادث مانند بستن 
ش��ركت هاي خاص بيمه يي مانند لويدز بودند كه 
همگي داراي ريسك پروفايل منحصر به خودشان 
هستند. برخي نوآوري ها شامل كاركردهاي ويژه 
در برخ��ي صنايع و ريسك هاس��ت كه مخصوص 

مشتريان خاص مي شود. 
افزايش تع��داد محصوالت س��رمايه جايگزين 
كه از طريق ابزارهايي مانند اوراق س��ايد كار وارد 
مي ش��ود به معناي آن است كه سرمايه بيشتري 
مي توان��د به طور بالق��وه در بخش ه��اي مختلف 
ب��ازار محصور بماند. ب��راي تعديل اين س��رمايه 
نش پيش��نهاد مي دهد كه صنع��ت بايد به دنبال 
راهكارهايي كه نقدينگي پ��س ازحادثه را تامين 

كند، باشد.
فرصت ه��اي پي��ش آم��ده ب��راي بيمه گران 
اتكايي به نظر نتيجه حركت بيمه گران به س��مت 
ساختارهاي سبك سرمايه و تحول در راهكارهاي 
توزيع ريسك اس��ت. در عين حال افزايش تقاضا 
براي بيمه اتكايي به س��بب آن اس��ت كه برخي 
ش��ركت ها به دنب��ال برنامه هاي ساختار س��ازي 
مناسب براي كاهش سرمايه نظارتي در جايي كه 

توانگري مالي 2 اجرا مي شود، هستند. 

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
افزاي��ش ب��االي 140تومان��ي ن��رخ دالر در روزهاي 
پنج ش��نبه و ش��نبه 19و 21بهم��ن 96 از ن��گاه برخي 
تحليلگ��ران بازار ارز به معناي حضور عوامل غيراقتصادي 
و خارج از مكانيسم عرضه و تقاضاي ارز و متاثر شدن نرخ 
ارز و سكه از عوامل سياسي داخلي و خارجي و منطقه يي 
است زيرا در سال هاي اخير در بهمن ماه كه تقاضاي پايان 
س��ال ميالدي قبلي و شروع سال ميالدي جديد به پايان 
مي رسد، نوسان نرخ ها كاهش يافته و بازار به تعادل قبلي 

خود بازمي گردد. 
به گزارش»تعادل« اما امس��ال نرخ دالر و ارزهاي ديگر 
و قيم��ت طال نه تنها از عوامل بنيادي مانند تورم و رش��د 
تقاضا در ش��روع س��ال ميالدي تاثير گرفت��ه و اثر تورمي 
و نقدينگي يك س��ال قبل را تخليه كرده اس��ت بلكه رشد 
تقاضاي هيجاني و رواني برخي عوامل سياسي نيز پوشش 
داده شده و به نظر مي رسد كه با حجم قابل توجه عرضه ارز 
مداخله يي توسط بانك مركزي و فروش و پيش فروش سكه 
قاعدتا بايد بازار ارز و طال به تعادل برسد. برخي كارشناسان 
نيز كه موضوع تزريق پول سپرده هاي موسسات غيرمجاز را 
مطرح كرده اند نيز معتقدند كه تزريق حدود 21هزارميليارد 
تومان از پول موسس��ات غيرمج��از نيز نمي تواند تا اين حد 
بازار را دچار تالطم كند و نوسان را همچنان تداوم ببخشد 
لذا دولت و بانك مركزي بايد نقش س��اير عوامل سياس��ي 
داخلي و خارجي را مورد بررس��ي قرار دهد كه چه شايعات 
و واقعيت هايي مطرح اس��ت كه باعث ش��ده، بازار خارج از 
مكانيس��م عرضه و تقاضا و عوامل بنيادي نقدينگي و تورم، 
واردات و صادرات، تامين نياز سال ميالدي جديد و بازار شب 
عيد و... همچنان با تقاضاي سيري ناپذير مواجه است و اين 

تقاضا متاثر از چه عوامل ديگري با رشد مواجه شده است.

داليل افزايش قيمت دالر 
به اعتقاد برخ��ي منابع خبري، افزاي��ش قيمت دالر 
امريكا در بازار برخالف كساني كه مي پندارند اين موضوع 
اقتصادي است، يك حركت سياسي صرف است كه تاثير 
اقتصادي پيدا كرده اس��ت. بنا بر اين گ��زارش به فروش 
ام��وال ايرانيان مقيم خارج در داخ��ل و تبديل آن به ارز، 
برخوردهاي سياسي با ريال ايران در برخي از صرافي هاي 
منطقه و متعاقب آن اثر رواني در داخل  بستگي پيدا كرده 
است. در همين حال تمامي صرافي ها هم براساس دستور 
بانك مرك��زي و كنترل بازار ارز،از ف��روش دالر بانكي به 
دالالن خودداري مي كنن��د. به گزارش خبرگزاري صدا و 
سيما بر اين اساس افرادي كه به صورت متوالي يا به ميزان 
بي��ش از 10هزار دالر اقدام به دريافت دالر بانكي كنند به 
عنوان دالل توسط صرافي ها شناخته مي شوند و آنها نبايد 

ارز را به اين افراد بفروشند. 

 نقش اربيل و دوبي در تحوالت ارزي 
در همين حال معصومه آقاپورعليشاهي، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي از نوس��ان 5 درصدي 
قيمت دالر در يك روز انتقاد كرد و در گفت وگو با خانه ملت 
درخص��وص تحوالت بازار ارز گفت: برخي از عوامل داخلي 

روي افزايش قيمت دالر تاثيرگذار بوده اس��ت كه مي توان 
ب��ه باال بودن ميزان نقدينگي در كش��ور اش��اره كرد. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: حجم 
باالي نقدينگي در كش��ور به سمت بازار سرمايه و مسكن 
هدايت نمي شود و اين ميزان باالي نقدينگي در جامعه روي 
رشد تقاضاي كاذب در بازار ارز تاثيرگذار خواهد بود. نماينده 
شبستر در مجلس افزود: با افزايش تقاضا براي خريد ارز به 
طور بديهي تعادل در بازار با مساله روبه رو مي شود به نحوي 
ك��ه در مدت اخير حتي در يك روز نيز ن��رخ ارز حدود 5 
درصد نوس��ان روبه رو شده كه اين ميزان نوسان قيمتي در 
يك روز غيرقابل قبول است. نوسانات باالي ارزي در مدت 
اخير تبعات خوبي در اقتصاد كشور ندارد در اين راستا بايد 

به عوامل داخلي و بيروني رسيدگي شود. 

 نقش دست هاي پنهان و دالل هاي بين المللي 
آقاپور عليشاهي ادامه داد: در ورود ارز به كشور مشكالتي 
وجود دارد و بعد از اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده در 
كش��ور امارات مصوب ش��د، هزينه انتقال ارز از اين كشور 
باال رفته است. آقاپورعليشاهي با اشاره به نقش صرافي هاي 
خارجي در افزايش قيمت دالر در مدت اخير تصريح كرد: 
بخشي از ارز كشور از طريق اربيل در اقليم كردستان عراق 
به ايران وارد مي ش��د اما دس��ت هاي پنه��ان و دالل هاي 
بين المللي باعث ش��ده اند، آربيتراژ ارزي صورت بگيرد به 
نحوي كه عواملي در ايران وج��ود دارند كه براي تعدادي 
صرافي در خارج از كش��ور ارز خريداري مي كند تا ارزهاي 
خريداري ش��ده به اربيل عراق برود تا دالالن بين المللي با 

استفاده از مكانيسمي از تبديل نرخ ارز منتفع شوند. 

 FATF و پالرمو
وي با بيان اينكه در ورود و خروج ارز مشكالتي وجود 
دارد، گف��ت: وجود تقاضاهاي كاذب براي ارز و محدوديت 
در عرض��ه ارز، بازار را تحت تاثير ق��رار داده و باعث تورم 

افسارگسيخته در بازار ارز شده است. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
يادآور ش��د: بايد مس��ووالن تصميمات جدي درخصوص 
موضوعاتي مانندFATF و پالرمو اتخاذ كنند چراكه بايد 
ش��رايطي فراهم شود تا هزينه معامالت ارزي كه در مهار 

تورم در بازار ارز موثر است، كاهش يابد. 
گفتني است، آربيتراژ ارز به اين معناست كه شخصي 
با خريد ارز در يك بازار س��ريعا آن را به بازاري كه ارزش 
آن كمي گران تر است، حواله مي كند و با اين كار از تفاوت 
نرخ ارز استفاده و منتفع مي شود. به گزارش»تعادل« بازار 
تهران روز ش��نبه 21بهمن 96 شاهد افزايش 140توماني 
نرخ دالر آزاد و ثبت رقم 4740 تومان بود و به دنبال اين 
افزايش و اعالم نرخ اونس جهاني 1۳16دالر، قيمت طال و 
سكه نيز افزايش يافت و سكه طرح جديد با رشد 1۳هزار 

توماني يك ميليون و 5۳٨ هزار تومان فروخته شد. 
همچنين دالر صرافي ها 57 تومان، يورو 46تومان، پوند 
200تومان و درهم 57 تومان رشد قيمت داشت و يورو با 

6104 تومان و پوند 6٨۳4 تومان معامله شد
در سامانه نظارت ارز)سنا( نرخ هر دالر امريكا 46هزار 
و 5٨4 ري��ال، هر يورو 5٨ ه��زار و 150ريال و هر درهم 
امارات 12هزار و 910ريال اعالم شده كه بيانگر ميانگين 
نرخ فروش آنها در صرافي هاي مجاز سراس��ر كشور است. 
همچنين نرخ رس��مي 1٨ ارز كاه��ش و 15 ارز افزايش 

يافته و بهاي 6 ارز هم تغييري نداشته است و دالر با يك 
ريال كاهش ۳697.٨تومان، پوند با 161ريال افت قيمت 
511۳.۳ توم��ان و ي��ورو با افت 5 ريال��ي 45۳1.۳تومان 
تعيين ش��د. تفاوت دو نرخ رس��مي و آزاد دالر اكنون به 

1042 تومان رسيده است. 
در ب��ازار طال نيز قيمت اونس نيز در بازار جهاني طال 
با 2دالر افزايش 1۳16دالر و 14سنت قيمت خورد. سكه 
طرح جديد 1۳هزار تومان، ط��رح قديم هزار تومان، نيم 
س��كه ۳هزار تومان و س��كه گرمي 5 هزار تومان افزايش 

يافت اما قيمت ربع سكه ۳ هزار تومان افت كرد. 

  صف تقاضا براي ارز مداخله اي  بانك مركزي
با وجود اينكه تصور مي شد، عرضه ارز بانك مركزي 
به ب��ازار از كانال صرافي ها التهاب بازار ارز را به آرامش 
تبديل مي كند اما بازار همچنان با پديده نوسان نرخ ها 
و صف متقاضيان خريد ارز مداخله يي كه عمدتا دالالن 
خرده پا هس��تند، روبه روست. بازار ارز در چند روز اخير 
ب��ا افت و خيزه��اي متعددي مواجه ب��ود تا جايي كه 
به��اي ارزهاي مهم در يك روز 100و حتي 200تومان 
كاهش مي يافت و در روز بعد در همان س��طح رش��د 
مي كرد. روز يك ش��نبه هم برخالف افت شديد قيمت 
در روز پنج ش��نبه ن��رخ دالر از 4700تومان عبور كرد. 
بهاي ي��ورو، پوند و درهم هم با رش��دهاي قابل توجه 
روبه رو بودند. بانك مركزي روز يك ش��نبه هم به روال 
هفته هاي گذش��ته به وس��يله برخي صرافي ها به بازار 
ارز تزري��ق ك��رد و ب��از هم متقاضيان خري��د دالر كه 
عمدتا با هدف داللي هاي خ��رد در اين صف ها حاضر 

مي شوند جلو صرافي هاي عرضه كننده صف كشيدند. 
درحال��ي كه بانك مركزي معم��وال ارز مداخله يي را با 
۳0-40توم��ان زير قيمت ب��ازار عرضه مي ك��رد، روز 
گذش��ته ارز مداخله يي به قيم��ت 4599تومان عرضه 
ش��د كه حدود 1۳0تا 140تومان پايين تر از نرخ بازار 
ب��ود در عين حال اين عرضه منجر به كاهش نرخ دالر 
از كانال 4700تومان نش��د. نكته عجيب تحوالت بازار 
ارز در اي��ن روزها تغييرات نرخ بازار با وجود ثابت بودن 
عرضه ارز بانك مركزي است. بانك مركزي در اين مدت 
تقريبا در اغلب روزها ارز مداخله يي به بازار عرضه كرده 
ام��ا بعضي روزها نرخ كاهش يافته و در برخي روزهاي 
ديگر افزايش يافته است. حضور افراد عادي، خانواده هاي 
نگران از كاهش ارزش دارايي و افراد فرصت طلب براي 
كسب سود از تالطمات بازار، پديده يي است كه هر چه 
زمان مي گذرد بيشتر در بازار نمايان مي شود. روز شنبه 
هم تركيب اشاره شده در صفوف شكل گرفته در مقابل 
صرافي ها به راحتي قابل مشاهده بود. مسووالن ارزي و 
اقتصادي كشور در مصاحبه ها و صحبت هاي خود بارها 
از كاهش نرخ ارز صحبت كرده اند اما ارز در اين مدت نه 
تنها كاهشي نداشته بلكه مدام دامنه هاي جديد قيمت 
را فت��ح مي كند. تحوالت عجيب و پ��ي در پي بازار ارز 
در اين روزه��ا حتي پيش بيني قيمت براي روز بعد يا 
چند روز آينده را س��خت كرده اس��ت و معلوم نيست 
اين تالطمات در بازار تا چه زماني ادامه خواهد داشت. 

  ارائه ۶ خدمت جديد بانك ملت به صرافان
بانك ملت با انعقاد تفاهمنامه همكاري با كانون صرافان 
ايرانيان 6 خدمت جديد را به صرافان ارائه مي كند. كانون 
صراف��ان ايرانيان و بانك مل��ت تفاهنمامه همكاري امضا 
كردند تا اعضاي كانون پس از دريافت معرفي نامه كتبي از 
كانون از برخي خدمات بانك ملت بهره مند شوند. براساس 
اطالعيه ش��ماره 240 كانون صرافان ايرانيان، تفاهمنامه 
همكاري ميان كانون صرافان ايرانيان و بانك ملت منعقد 
شده كه متن اين تفاهمنامه به شرح زير است: بانك ملت 
پس از درياف��ت معرفي نامه كتبي كانون صرافان ايرانيان 
خدمات ذي��ل را براي اعضاي كانون ارائه مي نمايد: صدور 
ضمانت حس��ن انجام تعهد ب��راي بانك مركزي به ميزان 
50 درصد س��رمايه ثبتي ش��ركت)با امكان اخذ س��پرده 
نقدي 10درص��دي مبلغ كل ضمانتنامه به صورت ريالي 
يا ارزي با منشأ اسكناس دالر/ يورو يا حواله منشأ خارجي 
و 90درصد سفته با امضاي اعضاي هيات مديره با اعطاي 

50 درصد تخفيف كارمزد حين صدور و تمديد مجوز(؛ 
افزايش سقف انتقال وجه اينترنتي ملت- ملت در 
سامانه بانكداري اشخاص حقوقي تا سقف 10ميليارد 
تومان از هر حس��اب در يك تراكنش؛ نصب دستگاه 
ATM Cashless در مح��ل فعالي��ت صرافي ه��ا؛ 
نصب دس��تگاه POS چند منظوره در محل فعاليت 
صرافي ه��ا؛ اختص��اص شناس��ه واريز اجب��اري براي 
حس��اب هاي انتخاب ش��ده از س��وي صرافي ها؛ ارائه 
تسهيالت سرمايه ثابت جهت خريد تجهيزات و لوازم 

كار به صرافان به صورت عقد اجاره به شرط تمليك.

نمودار خسارت هاي تحت پوشش بر اساس سال و نوع خطر و خسارت
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5 بورس و فرابورس
پرداخت سود سهام عدالت 

بخش ديگري از مشموالن
گ�روه بورس   تس��ويه سود س��هام عدالت مربوط به 
بخش ديگري از مشموالن به تدريج از روز شنبه توسط 
س��ازمان خصوصي س��ازي انجام ش��د. بر اين اساس از 
دوازدهم بهمن ماه مصادف با ش��روع دهه فجر مرحله 
پاياني پرداخت سود سهام عدالت 22درصد از مشمولين 
كه شامل 16گروه بودند، آغاز و اين سود به حساب آنها 
واريز شد. همچنين مطابق برنامه زمان بندي اعالمي قرار 
بود، سود سهام عدالت 4 گروه باقي مانده كه 78درصد 
مشمولين را تش��كيل مي دهند پس از پايان دهه فجر 
تا آخر اس��فند ماه و به مرور زمان با توجه به س��ودهاي 
دريافتي از ش��ركت هاي سرمايه پذير به حسابشان واريز 
شود. بر اين اساس آن دسته از مددجويان و افراد تحت 
پوشش نهادهاي حمايتي ازجمله كميته امداد و سازمان 
بهزيستي كه در زمان ثبت نام تحت پوشش اين نهادها 
بوده ان��د و به مرور زمان با بهبود وضعيت معيش��تي از 
ش��مول اين دسته از مش��موالن س��هام عدالت خارج 
ش��ده اند از روز شنبه تسويه سود سهام عدالتشان انجام 
شد. گفتني است اين دسته از مشموالن كه تسويه باقي 
مانده سود س��هام عدالت آنها به تدريج آغاز شد حدود 
2.6ميليون نفر هس��تند و سود تقسيمي ميان آنها نيز 
بيش از 120ميليارد تومان است. اين گزارش مي افزايد: 
تسويه سود سهام عدالت باقي مانده مشموالن نيز پس 
از دريافت س��ود سال مالي 95 شركت هاي سرمايه پذير 

به مرور تا پايان سال 96 انجام خواهد شد. 

 سهم دولتي دو بيمه
۱۲ اسفند ماه روي ميز

س��ازمان خصوصي سازي بار ديگر س��هام دولتي دو 
ش��ركت بيم��ه البرز و آس��يا را براي عرض��ه در بورس 
آگهي كرده كه به اين ترتيب حدود 17درصد از س��هم 
دولتي بيمه البرز و 18درصد از س��هم دولتي بيمه آسيا 
در بورس عرضه مي ش��ود. سيدجعفر س��بحاني درباره 
واگذاري س��هم دولتي دو بيمه آسيا و البرز اظهار كرد: 
س��هم دولتي اين شركت ها كه چند روز  پيش در بورس 
عرضه شد چند خريدار داشتند ولي هر يك براي خريد 
ش��ركت نقايص��ي در پرونده داش��تند ب��ه همين دليل 
عرضه مناس��بي نداش��تيم اما از آنجا كه مي دانس��تيم 
اين ش��ركت ها مش��تري دارند دوباره ب��راي عرضه آنها 
در بورس آگهي دادي��م. وي ادامه داد: 17.34درصد از 
س��هام بيمه البرز به ارزش 88 ميليارد تومان همچنين 
18.84درصد بيمه آسيا به ارزش 83 ميليارد تومان در 
12 اس��فند ماه در بورس عرضه خواهد شد. اميدواريم 
كه براي اين دو شركت عرضه هاي موفقي داشته باشيم. 
مش��اور رييس سازمان خصوصي س��ازي در گفت وگو با 
ايس��نا درباره ديگر عرضه ها در روزهاي پيش رو گفت: 
40درصد از ش��ركت »مديريت نيروي برق لوش��ان« به 
ارزش 2ميليارد تومان به مزايده گذاش��ته خواهد ش��د. 
همچنين ش��ركت »توليد نيروي برق لوشان« به ارزش 
370ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار مي ش��ود. 
س��بحاني افزود:»توليد نيروي برق ش��اهرود«، »توليد 
برق آذربايجان« و »س��رمايه گذاري گس��ترش و توسعه 
صنع��ت« به ترتيب با قيمت پاي��ه 500 ميليارد تومان، 
223ميلي��ارد توم��ان و 60 ميلي��ارد تومان ب��ه مزايده 

گذاشته مي شوند. 

 تسويه بخش ديگري از سود
در سويي ديگر، سازمان خصوصي سازي در مورد 
تسويه سود س��هام عدالت عملكرد سال مالي 1395 
بخش ديگري از مشمولين اطالعيه يي را صادر كرد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي؛ 
اين س��ازمان با صدور اطالعيه ش��ماره 10 خود در 
تاريخ 1396/11/21 اعالم كرد: واريز س��ود س��هام 
عدالت مرحل��ه تكميلي مددجوي��ان تغيير وضعيت 
يافت��ه نهادهاي حمايتي كه جزو مش��مولين س��هام 
عدالت هس��تند به تدري��ج از روز مورخ 21بهمن ماه 
1396 آغاز خواهد شد. بر اين اساس مانده سود يكي 
ديگر از 4 گروه باقيمانده مش��موالن س��هام عدالت 
از روز 21بهم��ن ماه جاري درحالي از طريق ش��عب 
بانك هاي عامل و موسسات مالي كه مشمولين مزبور 
ش��با بانكي خود را از طريق آن به اين سازمان اعالم 
نموده اند، پرداخت خواهد ش��د كه مددجويان سابق 
تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني)ره( و 
سازمان بهزيستي كشور و خانوار آنان كه در گذشته 
جزو اين اقش��ار بوده و مشمول دريافت سهام عدالت 
ش��دند و هم اكنون تحت پوشش اين نهادها نيستند، 

مي توانند براي دريافت سود متعلقه اقدام نمايند. 
افزون بر اين تعداد مش��موليني كه در اين مرحله 
به عنوان واريز مرحله تكميلي از س��ود سهام عدالت 
عملكرد س��ال مالي 1395 برخوردار مي شوند حدود 
دو ميليون و شش��صد هزار نفر اس��ت كه مبلغي بالغ 
بر يكصد و بيس��ت ميليارد تومان سود سهام عدالت 
از سوي سازمان خصوصي سازي و از طريق بانك هاي 
عامل كشور تدريجا به حساب آنان واريز خواهد شد. 
اين گروه از مش��مولين مي توانند از روز جاري به 
تدريج نسبت به دريافت س��ود سهام عدالت متعلقه 
اق��دام كنن��د. همچنين س��ازمان خصوصي س��ازي 
اعالم كرده اس��ت با توجه به اينكه س��ود وصولي از 
ش��ركت هاي س��رمايه پذير تدريجا دريافت مي شود، 
س��ود متعلق ب��ه 3 گ��روه باقيمانده ديگ��ر نيز طي 
مراح��ل تكميلي بعد به حس��اب مش��موالن مربوط 

واريز خواهد شد.

خصوصيسازي

»تعادل« از رابطه معكوس نماگر بورس با پارامتر    هاي اقتصادي كشور طي چند وقت اخير گزارش مي دهد

بورسبرميگردد؟

گروه بورس    
در معام��الت روز جاري س��رمايه گذاران ب��ورس تهران بيش 
از 649 ميليون برگه دارايي مالي را دس��ت به دس��ت كردند كه 
ارزش اي��ن مبادالت بالغ ب��ر يك هزار و 614 ميلي��ارد ريال بود 
و در 60 هزار نوبت معامالتي به ثبت رس��يد. در بازار روز ش��نبه 
گروه  فرآورده هاي نفتي، ش��يميايي و خودرو با بيشترين حجم و 
ارزش معام��الت در صدر برترين گروه ه��اي صنعت قرار گرفتند. 
عالوه بر اين صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نمادهاي صنايع ش��يميايي س��ينا، مديريت صنعت ش��وينده 
بهش��هر، ايركا پارت صنعت، پارس الكتريك، رينگ سازي مشهد، 
حم��ل و نقل بين المللي خليج فارس و حمل و نقل پتروش��يمي 
ب��ود. در مقابل نمادهاي فرآوري مواد معدني، پااليش نفت تبريز، 
پااليش نفت بندر عباس، پااليش نفت اصفهان، باما، معادن بافق و 
كاشي الوند با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت 
نشس��تند. بر اين اساس س��رمايه گذاران بورسي امروز براي خريد 
سهام مديريت صنعت شوينده بهشهر، اوراق صكوك سايپا، اوراق 
صكوك ف��والد كاوه كيش، اوراق مش��اركت ش��هرداري تهران و 

اوراق مش��اركت شهرداري شيراز بيش��ترين تقاضا را ثبت كردند. 
در مقابل گروهي از س��رمايه گذاران با عرضه هاي س��نگين تالش 
كردند از اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، 
اوراق مشاركت شهرداري مشهد و اوراق مشاركت شهرداري تهران 
خارج ش��وند. به گزارش س��نا، حق تقدم ليزينگ رايان س��ايپا با 
معامله 42ميليون سهم بيشترين حجم معامالت و اوراق مشاركت 
مل��ي نفت ايران ب��ا معامل��ه 105ميليارد ريال بيش��ترين ارزش 
معامالت را داش��تند. در پايان معامالت روز ش��نبه ش��اخص كل 
بورس با تاثير منفي نمادهاي ملي مس، پااليش نفت بندرعباس، 
پااليش نفت اصفهان، مپنا، پااليش نفت تبريز، پااليش نفت تهران 
و پتروشيمي خارك 516 واحد افت كرد و به رقم 97هزار و 782 
رسيد همچنين شاخص هاي بازار اول و دوم نيز به ترتيب 503 و 

386واحد افت كردند. 
از سويي ديگر در پايان معامالت هفته منتهي به 18بهمن ماه 
96 شاخص كل نسبت به هفته ماقبل با 0.2درصد افزايش همراه 
ش��د. بر اين اس��اس در پايان معامالت هفته گذشته شاخص كل 
با 184واحد افزايش نس��بت به هفته ماقبل به رقم 98317واحد 
رسيد. براساس اين گزارش شاخص بازار اول با 340واحد افزايش 
به رقم 69789 واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم با 712واحد 
كاهش عدد 209617واحد را تجربه كرد و به اين ترتيب شاخص 
بازار اول با 0.5درصد افزايش و 0.3درصد كاهش نس��بت به هفته 

قبل مواجه ش��دند. همچنين در 5 روز كاري هفته گذشته، ارزش 
كل معام��الت اوراق بهادار به 14435ميليارد ريال بالغ ش��د كه 
نسبت به هفته ماقبل 2درصد افزايش يافته است. در ضمن تعداد 
5501 ميلي��ون انواع اوراق بهادار در بيش از 481هزار دفعه مورد 
معامله قرار گرفت و به ترتيب 28درصد و 57.7 درصد افزايش را 
نس��بت به هفته ماقبل تجربه كردند. اين درحالي است كه تعداد 
47ميلي��ون واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش كل بيش از 475ميليارد ريال مورد معامله 
قرار گرفت و به ترتيب هر دو با 39درصد كاهش نس��بت به هفته 

گذشته همراه شدند. 

 افت آيفكس
اف��زون بر اين بازار فرابورس ايران مبادالت نخس��تين روز كاري 
هفته را با خريد و فروش بيش از 268ميليون ورقه به ارزش يك هزار 
و 218ميليارد ريال پس��ت سر گذاش��ت كه اين ميزان دادوستد در 
بي��ش از 32هزار دفعه صورت گرفت. همچني��ن در جريان بازار روز 
شنبه نزديك به 143ميليون سهم به ارزش بيش از 476ميليارد ريال 
در مجموع بازارهاي اول و دوم دادوس��تد ش��د كه بيشترين حجم و 
ارزش معامله به ترتيب به نمادهاي»ذوب« و »سرچشمه« اختصاص 
يافت. عالوه بر اين همزمان با معامله شاهد بازگشايي و توقف برخي 
نمادهاي فرابورسي بوديم كه براساس آن نمادهاي»ذوب« بازگشايي 

و نمادهاي »كشرق«، »غگلستا« و »حخزر«، »حسينا« متوقف شدند. 
در س��ويي ديگر نگاهي به پربازديدهاي روز شنبه بازار فرابورس هم 
نش��ان مي دهد، نمادهاي »زش��گزا«، »زنگان« و »سمگا« به عنوان 
پربيننده ترين نمادهاي معامالتي بودند و درحالي دو نماد »زنگان« و 
»بساما« باالترين رشد قيمتي را تجربه كردند كه نمادهاي »كاسپين« 
و »فزرين« با بيشترين افت قيمتي روبه رو شدند. براساس اين گزارش 
همزم��ان با معام��الت بازارهاي فرابورس ش��اخص كل نيز با افت 6 
واحدي در ارتفاع 1097واحدي ايستاد كه عمده بار منفي بر آيفكس 
از جانب نمادهاي»زاگرس«، »شاوان« و »هرمز« تا سطح 3واحد رقم 
خورد. همچنين نماد »ذوب« كه روز جاري بازگش��ايي شد تا سطح 
1.2واحد تاثير مثبت بر اين نماگر داش��ت. در اين ميان سهامداران 
بازار پايه نيز اقدام به دادوستد 117ميليون سهم به ارزش نزديك به 

159ميليارد ريال كردند. 
نگاهي به تابلو اوراق تسهيالت مسكن نيز نشان مي دهد 86 هزار 
ورقه تس��ه به ارزش 62 ميليارد ريال در اين تابلو دس��ت به دس��ت 
ش��ده و نماد تسه دي  ماه 96 بيشترين حجم و ارزش معامالت را به 
خود اختصاص داده است. همچنين تسه ارديبهشت 96 نيز باالترين 
قيم��ت را در ميان اوراق قابل معامله در اين تابلو با قيمت پاياني هر 
ورقه 733هزار ريال كسب كرد. همچنين در بازار اوراق با درآمد ثابت 
فرابورس نيز س��رمايه گذاران اقدام به جابه جايي نزديك به 461هزار 

ورقه بدهي به ارزش 379ميليارد ريال كردند.

گروه بورس  
نماگر ب��ورس تهران طي چند مدت گذش��ته 
رابط��ه معكوس��ي را ب��ا پارامتر ه��اي اقتصادي و 
سياس��ي كش��ور در پيش گرفته بود ب��ه گونه يي 
كه در ش��رايط رونق يا حتي متع��ادل اقتصادي، 
ش��اخص هاي اين بازار در ش��يب نزولي نوس��ان 
مي كردن��د و برخي از فعاالن بازار س��رمايه بر اين 
باور بودند كه دماس��نج بازار سهام نسبت به اخبار 
مثبت واكس��ينه شده است. اين درحالي است كه 
استارت رش��د بورس از اوايل آذر  ماه سال جاري 
زده شد و نماگر هاي اين بازار چند ماهي را تحت 
تاثير پارامتر   ه��اي كالن خارجي اع��م از افزايش 
قيم��ت كاموديتي ها، رش��د قيمت نف��ت و... قرار 
گرفتند. در همين حال پس از 4سال سقف شكني 
تاريخي بورس ايران به وقوع پيوس��ت. اما پس از 
مدتي بازار س��هام كم كم با تغيي��ر فضا رو به رو 
ش��د به  طوري كه كاهش هيج��ان بازار   هاي مالي 
دنيا، ايجاد آش��وب و جدال در كشور هاي منطقه، 
نقطه نظرات ناخوشايند پيرامون برجام و افزايش 
احتم��ال بد عهدي از س��وي 1+5 نيز نتوانس��ت 
مانع رش��د ب��ورس ش��ود و بر خ��الف انتظارات، 
نماگر دس��ت از حركت صعودي نكشيد و به فتح 
قله ه��ا يك��ي پس از ديگ��ري ادام��ه داد تا جايي 
كه در كن��ار افزايش بازدهي بازار س��هام در بين 
بازار هاي مالي، بازار ارز پيش��تاز ش��د و توانس��ت 
بازدهي نس��بتا بيش تري را طي حدود 2ماه اخير 
به س��رمايه گذاران خود اختص��اص دهد و چنين 
بس��تر سرمايه گذاري موجب ش��د كه نقدينگي ها 
از بورس به س��مت ارز تغيير مس��ير دهند. بر اين 
اس��اس اغلب صاحب نظران بازار سرمايه معتقدند 
كه اقبال در ب��ازار ارز طوالني مدت نخواهد بود و 
روند صعودي بازار س��هام پس از شكست مقاومت 

100هزار واحدي شروع خواهد شد. 

 اثر رواني
در همي��ن رابط��ه بهن��ام بهزادفر، مدي��ر امور 
اعضاي كانون كارگزاران اذعان كرد: عوامل بنيادي 
حكايت از تداوم رشد بورس در بلندمدت دارد. وي 
گفت: ش��اخص كل بورس تهران در هفته گذش��ته 
ب��ا 166واحد رش��د يعن��ي 0.2درص��د بازدهي به 
س��طح 98هزار و 300واحد رس��يد. اين روند تحت 
تاثير چن��د عامل داخل��ي و خارجي اتف��اق افتاد. 
وي در ادامه بيان كرد: ش��اخص پس از آن س��قف 
99.415واحدي را تجرب��ه كرد به گونه يي كه بازار 

در هفته مذكور شاهد افت ميانگين حجم معامالت 
نيز بود. بهزادفر افزود: طي هفته هاي اخير برخي از 
كاموديتي ها و فلزات اساسي)نظير، روي، مس، نفت 
و...( تحت تاثير رش��د مجدد شاخص دالر آمريكا با 
كاهش اندك قيمت مواجه ش��دند. از اين رو صنايع 
كاالمحور تح��ت تاثير اين رخداد ها قرار گرفت و تا 

حدي با شناسايي سود سهامداران همراه شد. 
وي در ادام��ه افزود: با اين وجود ش��رايط براي 
صناي��ع معدني- فل��زي بورس همچن��ان مطلوب 
است. با توجه به اينكه همچنان قيمت كاموديتي ها 
در بازاره��اي جهان��ي نس��بت ب��ه پيش بيني نرخ 
شركت هاي بورسي و نرخ هاي فروش 9ماهه اعالمي 
آنها باالتر اس��ت اين امي��دواري وجود دارد كه اين 
صنايع بار ديگر بر نوار صعود قرار بگيرند. به گزارش 
س��نا، مدير امور اعضاي كانون كارگ��زاران از ديگر 
داليل رون��د اين روزهاي ب��ورس را تاثيرات رواني 
ديگر بورس هاي جهان بر بازار س��هام ايران دانست 
و گف��ت: وضعيت بورس هاي جهاني با بورس تهران 
ارتب��اط معن��اداري ندارد. اما در چند روز گذش��ته 
شاخص هاي فوتزي لندن، داكس آلمان، نزدك، اس 
 اند پي و داوجونز كه مرب��وط به بورس هاي آمريكا 
هستند، روندي منفي را تجربه كردند. موضوعي كه 
بورس هاي بزرگ آس��يايي را نيز تح��ت تاثير قرار 
داد. به نظر مي رس��د، جو رواني حاكم بر بورس هاي 
جهاني به بورس تهران نيز س��رايت كرد و شاخص 

كل را تحت تاثير قرار داد. 

 فشار طبيعي فروش
بهزادف��ر ادامه داد: ب��ا توجه به ني��از نقدينگي 
ش��ركت ها و به ويژه هلدينگ ه��اي بزرگ در پايان 
سال)كه يك رفتار س��نتي است( و با علم به اينكه 
يكي از نقدشونده ترين دارايي ها، سهام شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس هاس��ت، ايجاد فشار فروش 
در ب��ازه زماني ابتداي بهمن ماه تا اواس��ط اس��فند 
ماه طبيعي است. وي افزود: با اين وجود بايد توجه 
داش��ت اين رفتار در روزهاي ابتدايي س��ال جديد 
به س��مت افزايش تقاضاي س��هام گردش مي كند 
در نتيج��ه تداوم چنداني نمي تواند داش��ته باش��د. 
مدي��ر امور اعض��اي كانون كارگ��زاران درخصوص 
رون��د روزه��اي آتي ب��ورس ته��ران نيز گف��ت: با 
توج��ه به نقدينگ��ي ب��االي كش��ور)رقمي بالغ بر 
1400هزارميلي��ارد تومان( و رش��د ن��رخ دالر)اثر 
مثب��ت افزايش ن��رخ ارز بر صناي��ع صادرات محور( 
مي توان روند رش��د شاخص را ادامه دار دانست. وي 

اف��زود: با توجه به تورمي ش��دن برخي از دارايي ها 
مثل مس��كن، ماش��ين، س��كه و... انتظ��ار مي رود، 
وضعيت ب��ورس تهران ه��م مانند س��اير بازارهاي 
موازي، صعودي باش��د. در مجموع به نظر مي رسد 
در ميان مدت عوامل بنيادي به  طور كامل از بورس 

حمايت كنند . 

 رشد سود شركت ها
در س��ويي ديگر، ول��ي نادي قم��ي، مديرعامل 
تامين س��رمايه نوين بيان كرد: وضع كلي شركت ها 
را در س��ال آين��ده مطلوب تر از س��ال جاري پيش 
خواهد ب��ود. وي گفت: ب��ا توجه ب��ه قيمت باالي 
كاموديتي ه��ا و مواد خام از ديد اغلب كارشناس��ان 
بين المللي س��ود شركت ها در س��ال آينده باالتر از 
امس��ال اس��ت. بازار به احتمال قوي سال آينده را 
ب��ا قيمت ه��اي ب��االي كاموديتي ه��ا و دالر حدود 
4400توماني ش��روع خواهد كرد و به نظر مي رسد 
كه س��ال آتي بسيار بر بازار سرمايه تاثيرگذار باشد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: موضوع مهمي 
كه باعث مي ش��ود وضعيت كل��ي اقتصاد رو به جلو 
باش��د و رش��د اقتصادي باال برود تحت تاثير روابط 

بين المللي ما ق��رار دارد. وي افزود: به  طور تاريخي 
نزدي��ك به 80 درصد از پروژه ه��اي ما تامين مالي 
خارجي ش��ده است. در حقيقت موضوع بسيار مهم 
در رش��د اقتصادي كشور و توس��عه صنايع، تامين 

مالي خارجي بوده است. 
نادي قمي اظهار كرد: اگرچه پس از برجام تامين 
مالي خارجي در بخش هاي مختلف اتفاق افتاده اما 
هنوز تا توسعه مورد انتظار فاصله وجود دارد كه اگر 
محقق شود، كشور هم از لحاظ رشد اقتصادي دچار 
تحول خواهد ش��د و هم اينكه مردم به  طور عيني 
و محس��وس، رونق را در زندگي هاي شخصي خود 
خواهند ديد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: 
در بازار س��رمايه با توجه به اينكه بيشتر شركت ها 
از طرف��ي تحت تاثير قيمت مواد خام هس��تند و از 
طرف��ي ديگر تح��ت تاثير قيمت دالر و نرخ س��ود 
بانكي به نظر مي رس��د كه نرخ س��ود بانكي- البته 
غيررسمي و نه رسمي آن- احتماال مقداري افزايش 

داشته باشد. 
مديرعام��ل تامي��ن س��رمايه نوين اظه��ار كرد: 
بانك ه��ا براي اينك��ه تامين مالي آخر س��ال خود 
را انج��ام دهند احتم��اال كمي نرخ س��ود را تغيير 

مي دهن��د كه به هر حال اين فاكتور را بايد مد نظر 
داش��ت؛ از بعد دالر و قيمت مواد خام در بازارهاي 
جهاني نيز تاثير بس��يار مثبتي را در بازار س��رمايه 
ش��اهد خواهيم بود. نادي قمي همچنين با اشاره به 
گزارش هاي 9ماهه ش��ركت ها در سال جاري گفت: 
عملكرد شركت ها در 9ماه خوب بوده و اميد مي رود 
در 12ماه��ه ه��م بهتر باش��د كه البت��ه اميدواري 
نامعقولي هم نيس��ت و اين پيش بين��ي به واقعيت 
خواهد انجاميد. اين كارش��ناس بازار سرمايه تاكيد 
كرد: براي سال 2018 اغلب كارشناسان بين المللي 
فكر مي كنن��د كه قيمت كاموديتي ه��ا و مواد خام 
همچنان باال باش��د؛ لذا سال آينده سود شركت ها و 

وضع كلي آنها بهتر از امسال خواهد بود. 
نادي قمي همچنين صنايع فلزي، پتروشيمي ها 
و پااليش��ي ها را ازجمل��ه صنايع پيش��رو در س��ال 
آين��ده خواند و گفت: اگر بان��ك مركزي بتواند نرخ 
س��ود بانكي را كنترل و اداره كند بس��يار بر بهبود 
وضعيت بازار س��رمايه تاثيرگ��ذار خواهد بود ضمن 
اينك��ه دولت هم نبايد مناب��ع مالي خود را از جيب 
ش��ركت ها تامين كن��د و به هر عن��وان بخواهد از 

شركت ها مبالغ يا ماليات هايي دريافت كند.

آگهي تمديد مناقصه 96-78
ش��ركت بهره برداري راه آهن ش��هري تهران و حومه در نظر دارد تامين يك دس��تگاه تراش چرخ چاله اي )اروپايي( را از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي واگذار نمايد.
لذا از اش��خاص حقوقي واجد ش��رايط دعوت مي گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطالعات بيشتر با واريز مبلغ 2،000،000 ريال 
بابت اس��ناد و پاكات مخصوص مناقصه به حس��اب جاري 700802749328 بانك ش��هر )ش��عبه امام خميني )ره( كد 264( در وجه شركت 
بهره برداري راه آهن ش��هري تهران و حومه تا پايان وقت اداري مورخ 1396/12/05 به نش��اني: تهران- خيابان انقالب اسالمي- تقاطع حافظ- 

شماره 956- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1397/01/18 مي باشد.
- تاكيد مي گردد اس��ناد مناقصه فقط به صورت حضوري با ارايه معرفي نامه رس��مي، اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي 

قابل دريافت است.
- سپرده شركت در مناقصه معادل 1،400،000،000 )يك ميليارد و چهارصد ميليون( ريال مي باشد.

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

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

شركتبهرهبرداري
راهآهنشهريتهرانوحومه

مروري بر آمار معامالت

ريزشادامهداربورستهران

يك حقوقدان با بيان اينكه بازگشت دوباره كميته 
تنظيم بازار پتروش��يمي ضروري است، معتقد است: 
باالدستي ها قبول كردند كه در بورس كاال محصوالت 
خود را عرضه كنند اما نبود كش��ش تقاضا و جذابيت 
باعث شده حتي پايين دستي ها هم بر طبل خروج از 
بورس بكوبند. احمد محمدي كارشناس و حقوقدان 
در صنعت پتروش��يمي بيان كرد: يكي از داليلي كه 
منجر به عدم شفافيت مي شود، عملكرد سازمان هايي 
اس��ت كه به عنوان ناظ��ر بر عملكرد پتروش��يمي ها 
حض��ور دارند ول��ي اطالعات كافي و ش��رايط الزم و 
مقتضي براي نظارت را ندارند. سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ش��وراي رقاب��ت يا گمركات كش��ور از جمله 
اي��ن نهادهاي نظارتي هس��تند. وي گف��ت: صنايع 
پايين دس��تي نفت يعني پتروش��يمي ها نخستين و 
مهم ترين حوزه هايي هس��تند كه فرآورده هاي نفتي 
را تبدي��ل به محصوالتي مي كنند كه دوباره مي تواند 
از ارزش افزوده فراواني برخوردار ش��وند. ارزش پول 
ملي هر كشوري به ميزان توليد محصوالت صادراتي 
و برخوردار از مزيت آن بس��تگي دارد. پتروشيمي ها 
ارزآور تري��ن صنعت كش��ور و داراي مزي��ت رقابتي 
نسبت به كشورهايي است كه نفت ندارند. در شرايط 
كنوني اين صنايع عملكرد خوبي تاكنون داش��ته اند. 
عملكرد پتروشيمي ها در توس��عه تاكنون قابل دفاع 
بوده اما در مقايسه با كشورهاي همسايه بسيار بيش 
از اين انتظار مي رود و مي توان در اين حوزه موفق تر 
ب��ود. موانعي در اين زمينه البته وجود دارد كه براي 

آنها راه حل نيز وجود دارد. 
از جمله اين موارد بحث ش��فافيت اس��ت. گاهي 
اوق��ات حفظ اس��رار يك صنعت را با عدم ش��فافيت 
اشتباه مي گيريم در حالي كه اينها دو موضوع جدا از 
هم هس��تند. محرمانگي و حفظ اسرار در امورات يك 
صنعت مغايرتي با شفاف سازي ندارد. شفاف سازي به 
اين معني اس��ت كه گردش آزاد اطالعات بر اس��اس 
قوانين موجود باعث مي ش��ود تا كساني كه مخاطب 
اين صنعت هس��تند، دقيقا بدانن��د كه چه چيزهايي 

توليد مي ش��ود، چه محصوالتي وج��ود دارد و با چه 
مكانيس��م ش��فافي به فروش مي رس��ند.  به گزارش 
فارس، محمدي تصريح ك��رد: در كنار تمام زحماتي 
ك��ه مدي��ران در بخ��ش توليد و فني پتروش��يمي ها 
متقبل مي ش��وند ام��ا در بخش بازرگان��ي و خريد و 
فروش محصوالت، ش��فافيت الزم با مش��تريان وجود 
ن��دارد. يكي از داليلي ك��ه منجر به عدم ش��فافيت 
مي ش��ود، عملكرد سازمان هايي اس��ت كه به عنوان 
ناظ��ر بر عملكرد ما وجود دارن��د ولي اطالعات كافي 
و ش��رايط الزم و مقتض��ي ب��راي نظ��ارت را ندارند، 
مثال س��ازمان بورس و اوراق بهادار، شوراي رقابت يا 
گمركات كشور از جمله اين نهادهاي نظارتي هستند. 
پتروشيمي ها از زماني كه خصوصي شدند حرف آنها 
در حاكميت عمومي كش��ور چندان شنيده نمي شود 
و با مش��كالت عديده يي روبه رو هس��تند. مثال وقتي 
وارد دادگستري ها مي شويم، به عنوان شخص حقوقي 
خصوصي عالوه بر اينكه كليه هزينه هاي كارشناسي، 
دادرسي و تمام هزينه هاي قانوني را پرداخت مي كنيم 
و هيچ معافيتي در اين خصوص پيش بيني نش��ده اما 

حرف هاي پتروشيمي ها شنيده نمي شود. 
به طور مثال با ش��كايت گمركات كشور راجع به عدم 
خروج برخي كاالهاي فروخته ش��ده ش��اهد هستيم كه 
وقت��ي كاالي صادراتي را فروخته ان��د و در گمرك مبدا 
تحويل نماينده خريدار داده اند، اين كاالي پلمب ش��ده 
به هر دليلي از كش��ور خارج نش��ده اس��ت. وقتي عليه 
خريدار ش��كايت مي كنيم، وي اق��رار مي كند كه كاال را 
تحويل گرفته و با وجود اينكه بر آن اقرار دارد ولي ادعا 
مي ش��ود كه به خريداران ديگري طبق اس��ناد مالكيت 

كاال واگذار كرده اند. 

 سياست اصل 44
وي در س��ويي ديگر با اش��اره به خصوصي سازي 
نيز گفت: آنچه در خصوصي س��ازي شاهد آن بوديم و 
آنچه به عنوان منويات مقام معظم رهبري در اجراي 
اص��ل 44 بود به طور كامل تحقق نيافت. بعد از اينكه 

بنا شد شركت ها واگذار شوند در قيمت گذاري سهام 
و نحوه واگذاري آنها و اينكه چه كساني موفق شدند، 
اين ش��ركت ها را خريداري كنن��د و اينكه تا چه حد 
صالحيت و اهليت خريداران به اندازه كافي بررس��ي 

شده، ابهام هاي زيادي وجود دارد. 
شاهد بوديم كه شركت هاي متعددي در بخش هاي 
مختلف به افرادي واگذار شد كه اهليت آن حوزه ها را 
نداشتند و با خريداري اين شركت ها نه تنها وجه كامل 
معامله را به س��ازمان خصوصي به عنوان وكيل دولت 
پرداخت نكردند و باعث ش��د ت��ا در هيات هاي داوري 
مق��رر راي بر ابط��ال آن واگذاري ها صادر ش��ود بلكه 
موارد الينحل زيادي بين اين ش��ركت ها و مش��تريان 
آنها باقي ماند. پرونده هاي زيادي در ازاي تعهدات اين 
ش��ركت ها مطرح شد در حالي كه با توجه به واگذاري 
ش��ركت ها به بخش خصوصي اصوال نبايد دچار تالطم 
مي ش��دند. اينها تعهداتش��ان همچنان بالتكليف باقي 
مان��ده و همچنان در دادگس��تري و هيات هاي داوري 

متاسفانه وجود دارد. 
برخ��ي از اين افراد گاهي از طريق سيس��تم بانكي 
كش��ور اعتب��ارات زي��ادي را تحصيل كردن��د اما اين 
اعتب��ارات را در مح��ل آن صنع��ت س��رمايه گذاري 
نكردند. از س��ويي ديگر بورس يا شوراي رقابت شاهد 
پرونده هايي هس��تند كه بر اس��اس آن يك ش��ركت 
پتروش��يمي در ارائه اطالعات توليد و چرخه عرضه و 

تقاضا شفافيت الزم را ندارد. 
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا اساس��ا 
مكانيس��م بورس كاال براي پتروش��يمي ها مكانيس��م 
كارآمدي نيس��ت يا شواري رقابت مسير خود را اشتباه 
رفت��ه يا اينكه به لحاظ حقوق��ي بايد وزارت نفت نقش 
رگوالت��ور را بر عهده گيرد نيز گفت: به نظر مي رس��د 
آنچه باعث اين اتفاق مي شود، عملكرد فردي اين نهادها 
نيس��ت. در اين ميان حلقه مفقوده يي وجود دارد مبني 
بر اينكه هر كس اطالعاتي كه در اختيار دارد در انحصار 
خودش قرار داده اس��ت. اين همان گاليه يي اس��ت كه 
خريداران از پتروش��يمي ها دارند و متاس��فانه به اندازه 
كافي شفاف نيس��ت. جالب اينكه گاهي پتروشيمي ها 
از حجم و ن��وع توليدات و عرض��ه محصوالت يكديگر 

اطالعات ندارند.

تاكي��د وزي��ر جهاد كش��اورزي بر لزوم عرضه گن��دم در بورس كاال، آغاز يك رون��د اصالحي در خريد 
تضميني اس��ت تا حمايت دولت از كشاورزان نيز هدفمند و در راستاي افزايش بهره وري باشد. محمدرضا 
منصوري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با ارزيابي مثبت از عرضه گندم در بورس كاال گفت: طي 
س��ال هاي گذش��ته كه خريد تضميني گندم را تجربه كرده ايم شاهد بروز ايراداتي در اين روند هستيم كه 
يكي از مهم ترين آن خريد گندم با هر نوع كيفيت اما با قيمت يكس��ان اس��ت. وي افزود: اينكه دولت بايد 
از گندمكاران حمايت و تحت هر شرايطي گندم را خريد كند، جاي شكي نيست اما انتقال روند خريد به 
بازار شفافي چون بورس مي تواند زمينه براي رفع مشكالت باشد. به گفته منصوري، عرضه گندم در بورس، 
روشي مناسب براي كشف قيمت است به طوري كه بايد ميان گندم كيفي و بي كيفيت تفاوت وجود داشته 
باش��د؛ موضوعي كه به آن توجه چنداني نمي ش��ود.  به گزارش تس��نيم، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس اظهار كرد: از طرف ديگر مي توان با س��ازوكار بورس كاال از هزينه هاي س��نگين خريد تضميني كه 
روي دوش دولت است، كاست و مطالبات كشاورزان را سريع تر پرداخت كرد. منصوري گفت: نبود نظارت 
در رون��د خريد نيز بعضا باعث برخي سوءاس��تفاده ها مي ش��ود كه عرضه گندم در ب��ورس و برقراري نظام 
انبارداري تحت نظارت بورس نيز در اين زمينه راهگشاست. اين نماينده مجلس در پايان گفت: شيوه خريد 

تضميني طي سال هاي گذشته ثمرات زيادي براي بخش كشاورزي به همراه داشته است. 

افزايشبهرهوريباعرضهگندممزيترقابتيپتروشيميها
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نياز به ادغام بنگاه هاي 
كوچك

يك كس��ب و كار در ايران 
با ط��ي مراحل مختلف و پيچ 
و خم هاي فراوان و مراجعه به 
سازمان ها و دستگاه هاي بسيار 
و دريافت مجوز آغاز مي شود. 
ه��ر چند اي��ن فرآيند ممكن 
است مدت ها به طول بينجامد 
و برخي قوانين خاص مربوط 
به صنف مورد نظر مقرراتي را 
براي آغاز كسب و كار در نظر 

گرفته باشد، اما در هيچ قانون و مقرره يي، چه به صورت 
كالن و چه خرد، براي تعداد ورود به يك ش��غل خاص، 
اش��باع بازار و ميزان گستردگي يا كوچكي كسب و كار 
محدوديتي قائل نمي ش��ود و ه��ر فردي كه صالحيت 
داشته و مجوزهاي الزم را دريافت كند، مي تواند فعاليت 
كند. كسب و كارهاي كوچك و متوسط مزاياي خاص 
خ��ود را دارند. به عنوان مثال آنها نس��بت به تغييرات 
انعطاف پذير بوده و هزينه تغييرات نس��بتا كمي دارند، 
ريس��ك سياس��ي پاييني متوجه آنهاس��ت، با سرمايه 
كم به ثمر مي رس��ند و زمان به بهره برداري رس��يدن 
آنها كوتاه تر اس��ت. اما به داليلي ك��ه در ادامه مي آيد، 
بزرگ و گسترده ش��دن بنگاه ها مطلوب تر است. ادغام 
بنگاه هاي كوچك و تش��كيل بنگاه هاي بزرگ، طرحي 
كه براي افزايش كارايي، باال ب��ردن توان رقابت، ايجاد 
برند و توس��عه صادرات بنگاه هاي خرد بارها از س��وي 
مسووالن مطرح ش��ده اما تاكنون اقدام موثري در اين 

زمينه صورت نگرفته است. 
صرفه هاي اقتصادي ناش��ي از مقياس كه در اقتصاد 
خرد مطرح مي شود دليل اصلي و مهم ادغام بنگاه هاي 
كوچك اس��ت. صرفه هاي اقتصادي بدين مفهوم است 
كه با افزاي��ش حجم توليد، هزينه متوس��ط هر واحد 
كاال كاه��ش مي يابد. بنگاه هاي ب��زرگ بهتر مي توانند 
در زنجيره توليد اع��م از تهيه مواد اوليه، حمل و نقل، 
بازارياب��ي و غيره عمل كرده و با هزينه كمتر محصول 
خود را وارد بازار كنند. بنابراين منطقي است كه بنگاه ها 
براي كاهش هزينه هاي خود و بهره مندي از اين مفهوم 

اقتصادي به گسترده كردن خود بپردازند. 
اكنون و با توجه به تنگناهاي اقتصادي و ركود حاكم 
بر اقتصاد، توس��عه بنگاه ها و جلوگيري از تعدد و تكثر 
آنها امري اجتناب ناپذير اس��ت. سابقه تاريخي كشورها 
نشان مي دهد كشورهايي كه تعداد واحدهاي اقتصادي 
بزرگ تري نسبت به ساير كشورها داشته اند، در مقابل 
بحران هاي اقتصادي عملكرد بهتري داشته اند. به عنوان 
مثال كره جنوبي تا چند دهه گذشته از كشورهاي فقير 
جهان به ش��مار مي آمد اما با در پيش گرفتن سياست 
ادغ��ام بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط و ش��كل گيري 
بنگاه هاي بزرگ توانس��ت در عرصه بين المللي حرفي 
براي گفتن داش��ته باشد و اكنون يكي از كشورهاي در 
حال توسعه پيش��رو محسوب مي شود. حضور و رقابت 
بنگاه هاي خرد در بازارهاي جهاني با وجود شركت هاي 
عظيم چن��د مليتي تقريبا محال اس��ت و اين بنگاه ها 
حرفي براي گفتن نخواهند داشت. در شرايط كنوني كه 
كشور دچار انواع تحريم هاست بايد به سمت حمايت از 
صنايع بزرگ پيش رود تا بتواند با برندسازي و بازاريابي 
مناسب خريداران خود را حفظ كند. در صورت افزايش 
تع��داد بنگاه ه��ا پراكندگي محصول به وج��ود آمده و 
مش��تريان بين بنگاه هاي مختلف پراكنده مي ش��وند. 
بنابراين بنگاه هاي كوچك ت��ر يا بنگاه هايي كه نوآوري 
ندارند، سودش��ان كاهش يافته به مرور زمان از صحنه 
رقابت خارج مي ش��وند و زي��ان آن متوجه كل اقتصاد 
كش��ور خواهد ش��د. بنگاه هاي قوي تر و با نفوذتر براي 
ماندن در بازار و كسب س��ود، قيمت ها را افزايش داده 
ك��ه در نهايت موجب افزايش ت��ورم و كاهش رفاه كل 
جامعه كاهش مي ش��ود. در كنار مزاياي ادغام بنگاه ها، 
كنترل ادغام هاست كه بايد مورد نظارت مقامات دولتي 
قرار گيرد. اين موضوع از اين جهت مورد توجه اس��ت 
كه ادغام ها موج��ب افزايش قدرت ب��ازاري يك بنگاه 
مي ش��وند، بر اين اساس بايد مراقب بود كه ادغام باعث 
تسلط بنگاه بزرگ و ايجاد انحصار نشود. زيرا گاهي در 
مس��ير ادغام، رقابت در بازار حذف شده و همانطور كه 
گفته شد با ايجاد انحصار عالوه بر اتالف منابع، قيمت ها 
افزايش يافته و مصرف كنندگان متضرر مي شود. شايد 
يك��ي از داليلي كه با ادغام بنگاه هاي كوچك مخالفت 
مي ش��ود بحث شكاف طبقاتي و توزيع ناعادالنه درآمد 
باش��د. راه حلي كه براي اين مس��اله پيشنهاد مي شود 
عرضه س��هام اي��ن بنگا ها در بازار بورس و اس��تفاده از 
س��رمايه هاي خرد توده مردم است. نكته مهم در ادغام 
بنگاه ها، مديريت صحيح و كارآمد آنهاس��ت. بنگاه هاي 
ب��زرگ براي رقاب��ت و موفقي��ت در بازارهاي جهاني و 
بازاريابي نيازمند آموزش ها و تكنيك هاي مديريتي روز 

جهان هستند. 

ادامه مذاكرات تجارت 
ترجيحي ايران و اندونزي

دور پنج��م مذاكرات امض��اي موافقتنامه تجارت 
ترجيح��ي بين ايران و اندون��زي، 16 تا 18 بهمن ماه 

سال جاري در اصفهان برگزار شد. 
در همين رابطه انور كمري اظهار داشت: اين دور از 
مذاكرات به ميزباني اتاق بازرگاني اصفهان و به رياست 
ميرهادي سيدي، سرپرست معاونت توسعه بازارهاي 
صادراتي س��ازمان توسعه تجارت ايران و ني ماده آيو، 
مدير همكاري هاي دوجانب��ه وزارت تجارت اندونزي 

برگزار شد. 
وي افزود: در جريان اين مذاكرات پيشرفت اساسي 
روي متن اصلي موافقتنامه صورت گرفت. همچنين 
دو طرف در خصوص بيش از نيمي از متن قواعد مبدا 
به توافق رسيدند و ادامه مذاكرات به دور بعدي موكول 
شد. رايزن بازرگاني ايران در اندونزي گفت: در ادامه، در 
زمينه روش هاي كاهش تعرفه ها و اجراي موافقتنامه 
)موداليته( و نيز فهرست هاي پيشنهادي طرفين براي 
برخورداري از تعرفه هاي ترجيحي مذاكرات مقدماتي 
به عمل آمد كه با توج��ه به نزديكي نظرات طرفين، 
اميد است كه اين موافقتنامه در آينده نزديك نهايي 
ش��ود. كمري اظهار داش��ت: اي��ران و اندونزي داراي 
ظرفيت هاي بس��ياري براي توسعه مناسبات تجاري 
هس��تند و در ص��ورت امض��اي موافقتنام��ه تجارت 
ترجيحي، ش��اهد افزايش حجم مبادالت تجاري بين 

دو كشور خواهيم بود. 

يادداشت

خبر

يك سوم بار مالياتي بر عهده بنگاه هاي اقتصادي

بخش خصوصي توان ماليات بيشتر را ندارد
سال هاس��ت كه آرزوي تامي��ن بودجه دولت از 
مالي��ات به ج��اي نفت مطرح مي ش��ود. مدل هاي 
ماليات��ي گوناگون��ي رس��يدن ب��ه اين ه��دف در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. ماليات هاي��ي كه بعضي 
توليدكنن��دگان و بنگاه ه��اي اقتصادي، بخش��ي 
مصرف كنندگان و بخشي ثروت را هدف گرفته اند. 
با وجود اين اين مشكل وجود دارد كه براي افزايش 
بار مالياتي كمتر س��راغ قشرهايي كه به هر روشي 
مالياتي نمي دهند، مي رويم و به جاي آن ماليات بر 
بخش هاي س��هل الوصول در اولويت است. طبيعتا 
يكي از اين درآمدهاي مالياتي سهل الوصول فعاالن 
اقتصادي هس��تند كه گفته مي ش��ود يك سوم بار 

مالياتي كشور امروز بر دوش آنها است. 

 نگاهي به ماليات بنگاه هاي اقتصادي
درب��اره مي��زان مالي��ات پرداخت��ي بنگاه هاي 
اقتصادي بايد به گزارش هاي وزارت امور اقتصادي 

و دارايي مراجعه كرد. 
در همي��ن رابطه دبيركل و عضو هيات رييس��ه 
اتاق مش��ترك ايران و عراق گف��ت: در حال حاضر 
يك س��وم بار مالياتي كش��ور ب��ر دوش بنگاه هاي 
اقتصادي اس��ت. س��يد حميد حس��يني مي گويد 
آماره��اي ك��ه وزارت اقتص��اد و داراي��ي و بان��ك 
مركزي منتش��ر مي كنند بيانگر س��هم بخش هاي 
مختلف اقتصادي در تامين ماليات كش��ور اس��ت. 
وي همچنين اظهارداش��ت: بخش��ي از اين ماليات 
مربوط ب��ه بنگاه هاي اقتصادي، اصناف، مس��كن، 
ارث، حقوق و مصاديقي از اين نوع اس��ت. دبيركل 
و عضو هيات رييس��ه اتاق مش��ترك ايران و عراق 
گفت: س��هم بنگاه هاي اقتصادي در تامين ماليات 
كشور 27 درصد اس��ت كه با احتساب سهم شش 
تا هفت درصد اصناف اين رقم به 33 تا 34 درصد 
مي رس��د. وي در ادامه با بيان اينكه هم اكنون يك 
سوم بار مالياتي كشور بر دوش بنگاه هاي اقتصادي 
است، افزود: اين بنگاه ها بيشتر در زمره شركت هاي 
عمومي قرار مي گيرند و اغلب داراي كارت بازرگاني 
و عضو اتاق هاي بازرگاني هس��تند. حس��يني بيان 
داشت: طبق معمول 30 درصد بار مالياتي كشورها 
در جه��ان مربوط به اين واحدهاس��ت. وي ضمن 
اش��اره به اين جمله كه صادرات در كشور از برنامه 
پنج ساله سوم توسعه زير چتر معافيت مالياتي قرار 
گرفته اس��ت، گفت: در حال حاضر تنها اقالم نفتي 
از قبيل گازوئيل، نفت كوره، گاز مايع، نفتا، وكيوم 
باتوم و موارد مش��ابه ديگر مشمول ماليات هستند. 

دبيركل و عضو هيات رييس��ه اتاق مش��ترك ايران 
و ع��راق افزود: ناگفته نماند معافيت مالياتي برخي 
از اق��الم معدن��ي نيز به تازگي در كش��ور حذف يا 
كاهش يافته است. وي تصريح كرد: معافيت درآمد 
بر صادرات از جمله سياس��ت تشويقي در راستاي 
توس��عه و ش��كوفايي صادرات در كش��ور به شمار 

مي رود. 
حسيني با بيان اينكه صادرات ايران قبل از برنامه 
پنج ساله سوم توسعه تنها سه ميليارد دالر در سال 
بود، اضافه كرد: خوش��بختانه گام هاي مناسبي در 
راس��تاي صادرات منجمله معافيت مالياتي، جوائز 
صادرات��ي، انتخ��اب صادركننده نمون��ه، پرداخت 
تسهيالت بانكي با كارمزد پايين و حمايت از حضور 
بنگاه هاي صادراتي در نمايشگاه هاي بين المللي طي 
برنامه س��وم برداشته شد. وي در ادامه خاطرنشان 
ك��رد: اين حمايت ها موجب ش��د ص��ادرات ايران 
جهش خوبي تا س��ال هاي 1386 داش��ته باش��د. 
دبيركل و عضو هيات رييس��ه اتاق مشترك ايران و 
عراق با بيان اينكه توسعه صادرات غيرنفتي موتور 
محركه اقتصاد هر كش��وري است، گفت: ايران نيز 

سال هاس��ت كه براي برون رفت از وابستگي اقتصاد 
به نفت بر توسعه صادرات غيرنفتي تاكيد دارد. وي 
در پايان با تاكيد ب��ر اينكه صادرات مي تواند نقش 
قابل توجهي در رشد اقتصادي داشته باشند، افزود: 
ايران از ظرفيت هاي صادراتي مناسبي در حوزه هاي 
مختلف نفتي، معدني، صنعتي، كش��اورزي و غيره 

برخوردار است.
 

 به نام مصرف، به ضرر فعاالن اقتصادي
ارقام مطرح ش��ده از س��وي حميد حسيني در 
حقيقت آمار رسمي است كه فعاالن بخش خصوصي 
مي پردازند در حال��ي كه عمال اين ماليات ها اثرات 
بس��يار بيش��تري بر فعاالن بخش خصوصي دارد. 
براي مثال بخش مهمي از بقيه ماليات ها، ماليات بر 
ارزش افزوده است. در حالي كه اين ماليات قرار بود 
نوعي ماليات بر مصرف باشد عمال شاهد هستيم كه 
اين ماليات از سوي توليدكنندگان و اصناف درگير 

در آن پرداخت مي شود. 
به همي��ن دليل در اوايل س��ال 96 همزمان با 
بررس��ي جزئي��ات اليحه مالي��ات ارزش افزوده در 

كميس��يون اقتص��ادي مجلس، ديدگاه ه��اي اتاق 
بازرگاني تهران نيز درخصوص اين اليحه، در قالب 
بسته يي پيشنهادي براي ارائه به مركز پژوهش هاي 
مجلس آماده ش��د. معاونت كسب و كار اتاق تهران، 
اين بسته پيش��نهادي را با همكاري صاحب نظران 
مالياتي و نظرخواهي از تشكل هاي بخش خصوصي 
تهيه كرده بود. در اين بس��ته آمده بود كه بسياري 
از فع��االن اقتصادي ب��ر اين باورند ك��ه ماليات بر 
ارزش افزوده فش��ار فزاينده يي ب��ر توليدكنندگان 
وارد م��ي آورد و وص��ول اين مالي��ات بايد محدود 
ب��ه مصرف كننده نهايي باش��د. بر اس��اس ديدگاه 
بخش خصوص��ي ماليات بر ارزش اف��زوده يكي از 
ان��واع ماليات بر مصرف اس��ت كه در طول زنجيره 
ايجاد ارزش به تدريج از حلقه هاي ابتدايي و واسط 
اخذ و در طول زنجيره تهاتر مي ش��ود و در نهايت 
پرداخت كنن��ده اصلي و واقع��ي آن مصرف كننده 
نهاي��ي اس��ت. در واقع، بر پايه تئ��وري، حلقه هاي 
واس��ط صرفا اي��ن ماليات را در ط��ول اين زنجيره 
وصول و تهاتر مي كنند. ضمن آنكه، براساس پايش 
انجام شده، بيشترين نقايص طرح ماليات بر ارزش 

افزوده، به دليل قصور سازمان امور مالياتي در مقام 
اج��را رخ داده اس��ت و به نظر مي رس��د، با اصالح 
 اي��ن قانون و اج��راي صحيح آن، عمده اش��كاالت 

برطرف شود. 

 مشخص نبودن مرز خصوصي و دولتي
با وج��ود آنكه در آمارها به صورت كلي س��هم 
بنگاه هاي اقتصادي مشخص است اما حتي دولتي ها 
ه��م آمار صحيحي مبني بر اينكه اين بار مالياتي تا 
چه اندازه بر دوش بخش خصوصي اس��ت و چقدر 
آن را بنگاه هاي دولتي متحمل مي شوند ندارد. براي 
مثال چندي پيش حسين ميرشجاعيان معاون وزير 
ام��ور اقتص��ادي و دارايي با اع��الم اين موضوع كه 
س��هم دولتي ها و بخش خصوصي مشخص نيست 
گف��ت حتي نمي توانيم بگويي��م كه دولت و بخش 
خصوصي در چه حوزه هايي در فعاليت هستند چرا 
كه ساختار بروكراسي تمايل به بزرگ شدن دارند. 
معاون وزير اقتصادي و دارايي با اش��اره به اينكه به 
راحتي نمي ت��وان فهميد متولي بخ��ش اقتصادي 
كشور كيست، خاطرنشان كرد: اعتبارات در بخش 
اقتصادي كشور به شدت توزيع شده است و اين امر 
فعاليت را براي تمامي دس��تگاه ها دش��وار و فرايند 
تصميم گيري بسيار سخت است. وي با بيان اينكه 
40 درص��د اقتصاد ايران از ماليات معاف هس��تند، 
خاطرنش��ان كرد: بخش ب��زرگ ف��رار مالياتي در 
اقتصاد كش��ور صورت مي گيرد. معاون وزير اقتصاد 
تصريح كرد: وجود ساختارهاي سنتي و بروكراسي 
اداري به معناي آن اس��ت كه اين ساختار مستعد 
فساد اداري است و جامعه ايران نبايد مطالبه گري 
خود را از دولت رها كند و دولت نيز بايد به سمت 

شفافيت حركت كند. 

 فشار بر بخش هاي معاف
وضعيت اقتصادي كش��ور به خوبي در آمار رشد 
غيرنفت��ي و صادرات قابل مش��اهده اس��ت. بخش 
خصوصي فش��ار بس��يار زيادي را تحمل مي كند و 
نمي توان اين فش��ار را با ماليات فزوني بخش��يد. تا 
به امروز بخش خصوصي جور بس��ياري از بخش ها 
را در اقتصاد كشيده است اما اين روال نمي تواند در 
بلندمدت ادامه پيدا كند بلكه الزم اس��ت به جاي 
فش��ار بيش از پيش دولتي ها ب��راي تامين بودجه 
نهادهاي عريض و طويل اوال چابك س��ازي دولت و 
دوم��ا اخذ ماليات از مجموعه هايي كه فرار مالياتي 

دارند در دستور كار قرار گيرد. 

رييس مجمع عالي واردات معتقد اس��ت اگر كش��وري رش��د 
اقتصادي نداش��ت دليل بر اين نيس��ت ك��ه واردات را محدود يا 
محب��وس كرده، براي اين منظور بايد سياس��ت گذاري هاي آن را 
مورد ارزيابي قرار داد زيرا هيچ گاه واردات قانوني عامل عدم رشد 

اقتصادي يك جامعه نخواهد بود. 
عليرض��ا مناقبي در پاس��خ به اين س��وال كه علل رش��د 22 
درص��دي ص��ادرات در مقابل اف��ت حدود 3 درص��دي صادرات 
چيس��ت، اظهار داشت: واردات براس��اس نياز يك جامعه صورت 
مي گي��رد و نوع كاالهاي وارداتي چه در گروه كاالهاي مصرفي يا 
سرمايه يي و واسطه يي براساس نياز جامعه و كشش بازار انتخاب 
مي ش��ود زيرا هيچ وارد كننده يي تمايل به زيان سرمايه يي ندارد. 
در واقع افزوده ش��دن بر حجم واردات كش��ور جاي نگراني ندارد 
زيرا واردات بر اساس نياز بنگاه هاي توليدي كشور و بازار مصرفي 
رقم مي خورد و اينگونه نيس��ت كه مسير تجارت تنها يك مسير 

يك طرفه صادرات باشد. 
وي درخصوص ن��وع كاالهاي وارداتي در س��ال جاري گفت: 
مهم ترين اقالمي كه در ليس��ت كاالهاي وارداتي به كش��ور بوده 
ش��امل ماش��ين آالت توليدي، مواد اوليه و مواد واس��طه يي است 
بنابراين به حجم و ميزان واردات كاالهاي تمام شده و قابل مصرف 

افزوده نشده است. 
مناقبي با بيان اينكه واردات تامين مواد اوليه بنگاه هاي توليدي 
را نيز ش��امل مي شود و براي فعال ماندن چرخ بنگاه هاي توليدي 
مجبور به انجام آن هس��تيم يادآورشد: تصور اشتباهي كه نسبت 
به واردات در كش��ور باب ش��ده آن است كه واردات مخل امنيت 
حوزه هاي تولي��دي بوده اما اگر بنگاه هاي تولي��دي ما از واردات 
آسيب ديده اند دليل آن را بايد در جاي خود مورد بحث و بررسي 
ق��رار داد. اگر چرخه توليد به درس��تي مديريت ش��ود، كاالهاي 
اس��تاندارد، باكيفيت و ارزان به دس��ت مصرف كننده مي  رسد نه 
اينكه باقيمت هاي دس��توري، نظام نرخ گذاري اش��تباهي را رواج 
دهي��م و به خاطر يك مكانيس��م اش��تباه، واردات را مقصر جلوه 
دهيم. رييس مجمع عالي واردات كش��ور با تاكيد بر اينكه حتي 
كاالي مصرفي با كيفيت وارداتي كه از مجاري قانوني وارد ش��ده 
اس��ت نيز مي تواند عامل رشد توليد كشور شود افزود: از آنجا كه 
قيمت اين كاالها ارزان تر از توليد داخل نيست اين انگيزه را براي 

توليد كنن��ده داخلي به وجود مي آورد ك��ه در اين زمينه با نمونه 
واردات��ي در قيمت و كيفيت رقابت كند. در واقع هر جا كه توليد 
لطمه خورده است به دليل واردات غيرقانوني است كه از كيفيت 

پايين برخوردار است. 
مناقبي بيان كرد: زماني واردكننده يي اقدام به واردات مي كند 
كه در حوزه توليد محصولي نقص وجود داشته باشد به اين معنا 
كه ممكن است توان توليد ما به اندازه كافي نباشد و واردكننده با 
واردات اين نياز را تامين مي كند. در اصل مشكل اصلي در كشور 
ما اين است كه ما به دنبال اين هستيم كه هر محصولي را توليد 
كنيم، در حالي كه در هيج كجاي دنيا اين امر رخ نمي دهد، زيرا 
ابتدا بايد مزيت نس��بي توليد كاال در نظر گرفته شود و سپس بر 

روي همان محصول خاص براي توليد تمركز كرد. 
وي با اشاره به اينكه حذف واردات منطق اقتصادي ندارد تاكيد 
ك��رد: نمي توان بازار را ب��دون عرضه رها كرد زيرا كاالهايي وجود 
دارد كه در جامعه تقاضا دارد و توليد آن كم اس��ت يا اينكه اصال 
توليد نمي شود، بنابراين بايد واردات انجام شود اما بايد هوشمندانه 

و شناسنامه دار انجام شود تا در مقابل توليد ملي قرار نگيرد. 
رييس مجمع عالي واردات كشور اعالم كرد: اگر امروز صادرات 
ما كم شده است شايد علت آن اين است كه توليدات داخلي قابل 
رقابت با بازارهاي صادراتي نيست. در هيچ كشوري ما توليد بدون 
واردات و خدمات مهندس��ي و فني نداري��م. اما از آنجا كه اصول 
اقتصادي را ناديده مي گيريم سعي داريم با فشار بر افكار عمومي 
اين مبحث را قدرت برسانيم كه واردات مخل توليد كشور است اما 
بهتر است با واقعيت هاي تجارت جهاني منصفانه تر برخورد كنيم. 
وي با بيان اينكه تحريم ها و مش��كالت بانكي تاثير چنداني بر 
صادرات ندارد، عنوان كرد: آمار نش��ان مي دهد كه رشد اقتصادي 
ما در س��ال هاي اخير مثبت شده اس��ت و اين تغييرات در زمان 
تحريم هاي بين المللي اتفاق افتاده اس��ت. ايراني ها عادت كرده اند 
ك��ه با تحري��م زندگي كنن��د. در بحث تجارت نيز اين ش��رايط 
سال هاست كه بر صادرات و واردات ما تحميل شده است اما بايد 
در نظر داشته باشيم كه اقتصاد و تجارت آزاد قوانين خود را دارند 
و چنانچه كاالي خوب، با كيفيت و قيمت مناسب عرضه شود بازار 
خودش را دارد اما از آنجا كه اقتصاد ما سياسي شده موانع خاص 

خود را نيز پيدا كرده است. 

احمد اصغري رييس كميس��يون گردش��گري، اقتصاد هنر و 
اقتصاد ورزش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران با 
اشاره به سفر ساالنه دو و نيم ميليون نفر از ايراني ها به كشور تركيه 
و در مقاب��ل ورود تعداد كمي از مردم اين كش��ور به ايران، گفت: 
همواره داليل بسياري سد راه ورود بي شمار گردشگران خارجي به 
كشورمان بوده اما در اين بين گراني سفر و البته كمبود امكانات از 
مولفه هاي مهم محسوب مي شود كه نمي توان از آنها چشم پوشيد. 
 اصغري با بيان اينكه اگر بخش خصوصي مورد حمايت بيشتر 
مسووالن و تصميم گيران حوزه گردشگري قرار بگيرد حتما شاهد 
افزايش س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي ب��راي رفع كمبود 
امكان��ات خواهيم ب��ود، بيان كرد: اگر تس��هيالت ارزان قيمت به 
س��رمايه گذاران تعلق بگيرد و در مقابل تسهيالت قانوني مناسب 
نيز ش��امل فعاالن اين صنعت ش��ود، بدون شك مي توان عالوه بر 

اشتغالزايي به سمت رونق حوزه گردشگري نيز حركت كرد. 
 وي ادامه داد: امروزه مسووالن كشورهايي مانند تركيه و حتي 
گرجستان به اين باور دست يافته اند كه گردشگري مي تواند موتور 
مولد اقتصاد و البته بستري براي ايجاد اشتغال كشورشان باشد از 

اين رو با توجه به اين حوزه و رفع موانع توانس��ته اند گردش��گران 
كشورهاي مختلف را به خود جذب كنند و همين امر سبب افزايش 

ارزآوري به كشورهاي مذكور شده است. 
 اصغري همچني��ن تصريح كرد: به نظر مي رس��د آژانس هاي 
گردشگري كشورهايي مانند تركيه نيز توانسته اند بازارهاي هدف 
خوبي را شناسايي كنند و در اين بين با ارائه بسته هاي سفر ارزان 
قيمت، نگاه گردش��گران خارجي از جمله ايرانيان را جلب كنند و 
اين در حالي اس��ت كه چنين رويكردي در داخل كشور به وضوح 
ديده نمي شود.  رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران با اشاره به 
اينكه تصميم سازان عرصه گردشگري كشورمان بايد تدبير ويژه يي 
ب��راي ايجاد رونق در گردش��گري داخلي انجام دهند تا بتوان نظر 
بس��ياري از هموطن��ان را به ايرانگردي جلب ك��رد، گفت: امروزه 
بس��ياري از كارشناسان و صاحبنظران اعتقاد دارند در صورتي كه 
گردشگري داخلي رونق يابد، عالوه بر اينكه آمار سفرهاي خارجي 
و خ��روج ارز از كش��ور كاهش مي يابد، در ادامه همچنين ش��اهد 
شكوفايي اقتصادي و توسعه در سراسر كشور خصوصا استان هاي 

پرجاذبه تاريخي، طبيعي و گردشگري خواهيم بود. 

رييس مجمع عالي واردات مطرح كرد

واردات هوشمندانه و شناسنامه دار در تقابل با توليد ملي نيست

رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران مطرح كرد

گراني سفر و كمبود امكانات، مانع رونق صنعت گردشگري

رييس اتاق بازرگاني كرمان عنوان كرد

بررسي مدل تجاري جديد ميان ايران و افغانستان

مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي: 

كمبودي در توزيع مرغ شب عيد وجود ندارد

عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني ايران راهكارهاي تس��هيل 
صادرات و واردات ميان ايران و افغانس��تان را تشريح كرد و گفت: اگر 

تجارت برد - برد باشد موجب پايداري مدل بازرگاني مي شود. 
سيدمهدي طبيب زاده در نشست خبري با موضوع همايش تجاري 
علمي ايران و افغانستان در رفسنجان اظهار كرد: اين همايش فرصت 
بسيار خوبي است كه فعاالن اقتصادي استان كرمان بتوانند نقطه نظرات 
و خواسته هاي خود را در جمع مسووالن دو كشور بيان كنند تا به يك 

همكاري خوبي براي تسهيل امور تجاري و سرمايه گذاري برسيم. 
وي با بيان اينكه ما با كش��ور دوست و برادر افغانستان مشتركات 
زي��ادي داريم و به نوعي اقتصاد ما با هم عجين ش��ده اس��ت، افزود: 
محصوالت فراوان با كيفيت خوب در استان كرمان وجود دارد كه بازار 
خوبي در افغانستان دارند و اگر بتوانيم بين مبادالت اين محصوالت و 
نياز افغانستان تسهيل كنيم مي توانيم به مبادالت بازرگاني دو كشور 
كمك كنيم، از طرفي محصوالت كشاورزي و معدني خوبي در كشور 
افغانس��تان وجود دارد كه مي تواند مواد اوليه كارخانه هاي ما را تامين 
كند. طبيب زاده بيان كرد: نزديكي مرز مش��ترك دو كشور به استان 
كرمان و حضور تعداد زيادي از دانشجويان افغانستاني در دانشگاه هاي 

كرمان و رفسنجان فرصتي است كه مي توانيم از آن استفاده كنيم. 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي اس��تان كرمان 
گف��ت: اميدواري��م در اين همايش بتوانيم براي مب��ادالت تجاري دو 
كشور، مشكالتي كه بين مبدأ، مقصد، گمرك، حمل و نقل و... وجود 
دارد برط��رف كنيم و بتواني��م مدل خوب و فعال��ي از همكاري هاي 
بازرگاني و تجاري بين شهرس��تان رفسنجان، استان كرمان و كشور 
افغانس��تان برقرار كنيم كه اين مدل قابل انطباق با س��اير كشورهاي 
همسايه باش��د. طبيب زاده خاطرنش��ان كرد: اتاق بازرگاني به عنوان 
تش��كل بخش خصوص��ي يك��ي از وظايف اصل��ي اش توس��عه بازار 
محصوالت استان و فراهم كردن زمينه سرمايه گذاري است، بر همين 
اس��اس رويكرد صادرات محوري در اتاق فراهم كرديم كه يكي از بازار 
هدف ما كشور افغانستان است. وي ادامه داد: تجاري كه در اين زمينه 
فعاليت دارند را شناسايي و مشكالت آنان را رصد كرديم و اعتقاد داريم 
كه بايد محصوالت را به بهترين وجه به كشور افغانستان صادر كنيم و 
بايد زمينه يي فراهم كنيم تا آنها هم سود ببرند. ضمن آنكه اگر تجارت 

برد - برد باشد موجب پايداري مدل بازرگاني است. 
طبيب زاده بيان كرد: ما بايد ظرفيت هاي صادراتي استان كرمان را 

معرفي كنيم و متقابال به حرف تجار افغانستاني گوش دهيم تا مدل و 
گفتمان جديدي از اين ظرفيتي كه وجود دارد ايجاد كنيم. 

رييس اتاق بارگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان تاكيد 
كرد: بازار افغانستان بازار وسيعي است و مشتركات ذائقه يي كه وجود 
دارد مي توانيم بس��ياري از محصوالت نظير پس��ته، خرما و... به بازار 
افغانستان عرضه كنيم. خوش��بختانه تجار خوبي از كشور افغانستان 
در ايران و اس��تان كرمان داريم كه در زمينه پس��ته و خرما فعاليت 
مي كنند و ما براي همه كاالهاي صادراتي استان برنامه داريم و كاري 
كه مي كنيم ايجاد اين اطمينان در تاجران ايراني كه محصولش��ان به 
راحتي و به موقع در بازار افغانس��تان عرضه ش��ود. طبيب زاده با بيان 
اينك��ه دنبال تدوين مدل همكاري فعالي با افغانس��تان كه همه ابعاد 
تجاري را در نظر بگيرد، هس��تيم، اظهارك��رد: زنجيره فوالد و مس را 
با ظرفيت هاي باال در اس��تان كرمان در حال ايجاد داريم و با توجه به 
اينكه افغانستان به لحاظ برخورداري از ذخاير مس، سنگ آهن، منگنز 
و كروميت قوي است و مي تواند تكميل زنجيره معدني در كرمان باشد. 
وي افزود: همچنين خيلي از محصوالت كش��اورزي مانند كنجد 
را به عن��وان محصول وارداتي از افغانس��تان در نظر بگيريم. در كنار 
آن خدمات فني- مهندسي، صادرات برق، محصوالت صنعتي و... نيز 
مي توانيم از استان به اين كشور داشته باشيم. گفتني است كه آمارهاي 
9 ماهه گوياي آن اس��ت كه در تحقق اهداف صادراتي كشور بيش از 
هشت ميليارد دالر عقب ماندگي وجود دارد و بر همين اساس بازارهاي 
منطقه يي مانند افغانس��تان كه در س��ال هاي اخير تا حدي از دست 
ايران خارج شده به عنوان اهداف صادراتي در سال آينده مد نظر قرار 
گرفته شده است. بر اساس آمارها تحقق برنامه هاي مرتبط با صادرات 
كاال بطور معمول رخ نداده و هر س��ال بخشي از اين اهداف عملياتي 
نمي ش��ود. طبق اهداف از پيش تعيين ش��ده براي صادرات در سال 
جاري چش��م اندازي ۵3 ميليارد دالري درنظر گرفته ش��د و حال در 
شرايطي كه حدود 11 ماه از سال گذشته، گمرك كه مسووليت انتشار 
آمارهاي تجاري را برعهده دارد قس��مت مربوط به آمارهاي ماهانه را 
حذف كرده و دسترسي به عملكرد تجاري كشور در ماه هاي مختلف 
امكان پذير نيست. با وجود اين، به گفته مديران سازمان توسعه تجارت، 
حجم صادرات كشور در 10 ماه اول سال حدود 37 ميليارد دالر بوده 
است؛ رقمي كه با احتساب آن به نظر مي رسد امسال هم شاهد تحقق 

اهداف صادراتي كشور نخواهيم بود. 

محمدعلي كمالي سروس��تاني مديرعام��ل اتحاديه مرغداران 
گوش��تي درباره آخرين وضعيت توزيع م��رغ در روزهاي پاياني 
سال اظهار كرد: با توجه به وضعيت مناسب توليد، كمبودي در 

توزيع مرغ شب عيد وجود ندارد. 
وي اف��زود: اگرچ��ه قيم��ت كنوني م��رغ جوابگ��وي هزينه 
توليدكنندگان نيس��ت، اما به نظر مي رسد كه با وجود وضعيت 

مناسب توليد، نوسان چنداني نداشته باشيم. 
كمالي ب��ا انتقاد از نرخ پايين فروش م��رغ در ماه هاي اخير 
گفت: در س��ه ماه اخي��ر، نرخ فروش هر كيلو م��رغ زنده كمتر 
از هزين��ه تمام ش��ده تولي��د آن بود كه اين امر، زيان انباش��ته 

مرغداران را به همراه داشت. 
اين مقام مس��وول نرخ واقعي هر كيلو مرغ زنده را براي ايام 
پاياني سال ۵ هزارتومان و مرغ آماده به طبخ براي مصرف كننده 

را 8 هزار و 400 تومان اعالم كرد. 
وي با انتقاد از نرخ باالي جوجه يك روزه در بازار افزود: نرخ 
كنوني جوجه يك روزه در بازار بيانگر آن است كه توليدكنندگان 
جوجه يك روزه، بيش از سود عرفي خود اقدام به عرضه محصول 

در بازار مي كنند كه انتظار مي رود، دستگاه هاي مسوول كنترل 
الزم را داشته باش��ند چرا كه اين امر به شدت هزينه هاي توليد 

مرغداران را افزايش داده است. 

  95 درصد توليد مرغ در داخل مصرف مي شود
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي در بخش ديگر سخنان 
خود درباره آخرين وضعيت توليد گوش��ت مرغ بيان كرد: سال 
گذشته ماهانه 9۵ ميليون قطعه جوجه ريزي داشتيم كه امسال 
با 6 درصد افزايش به رقم 10۵ ميليون قطعه در ماه رسيده ايم. 
به گفته وي س��االنه بطور متوسط 2 ميليون و 1۵0 هزارتن 
مرغ در كشور توليد مي شود كه حدود 9۵ درصد اين ميزان در 
داخل مورداس��تفاده قرار مي گيرد. كمالي درباه آخرين وضعيت 
ص��ادرات مرغ به بازاره��اي هدف گفت: براس��اس آمار موجود، 
س��االنه ۵ تا 10 درصد توليد به كشورهاي عراق و امارات صادر 
مي ش��ود چرا كه كش��ورهاي اطراف، خواهان مرغ سبك با وزن 
1.100 ت��ا 1.300 گرم هس��تند كه به س��بب وزن باالي مرغ 

توليدي كشور امكان صادرات وجود ندارد.

جمال رازقي 
رييس اتاق بازرگاني 

شيراز
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7  جهان

احداث مقرهاي فرماندهي جديد 
ناتو در آلمان

 احتمال حمله موشكي امريكا
به سوريه قوت گرفت

 دفاع سوروس از كمك مالي
به متوقف  كردن برگزيت

گروه جهان|
در بحبوحه افزايش تنش ميان رژيم  صهيونيستي و سوريه منابع غربي از آماده شدن 
امريكا براي حمله موش��كي به سوريه خبر مي دهند اما نه در حمايت از اسراييل بلكه 
اين  بار به بهانه استفاده سوريه از سالح شيميايي عليه مخالفان اين كشور. به گزارش 
ايسنا، آسوش��يتدپرس و برخي ديگر از رسانه هاي غربي اعالم كرده اند، اياالت متحده 
درحال بررس��ي طرحي براي حمله موش��كي به برخي تاسيسات نظامي سوريه مشابه 
آنچه پيش تر عليه يك فرودگاه نظامي دولت دمشق انجام داد، است. گفته شده، امريكا 
قصد دارد با موشك هاي تاماهاك برخي پايگاه هاي نظامي حساس در سوريه را به بهانه 
استفاده ارتش سوريه از سالح شيميايي در حمالتش عليه مخالفان در اطراف دمشق 
هدف قرار دهد. امريكا در يك ماه گذش��ته از زبان مس��ووالن مختلف خود س��وريه را 
متهم كرده كه از گاز كلر و برخي مشتقات گاز سارين عليه شورشيان در اطراف دمشق 
استفاده كرده است. اين كشور در همين راستا گزارش هايي به شوراي امنيت ارائه كرد 
و در تالش است تا زمينه الزم براي اقدام نظامي عليه دولت دمشق را فراهم كند كه با 
مخالفت روس��يه مواجه شده است. ژنرال يوري نيتكاتچوف از فرماندهان ارتش روسيه 
با ابراز نگراني از انتشار چنين گزارش هايي گفت:»در صورت حمله امريكا به پايگاه هاي 
ارتش سوريه، روابط ميان روسيه و امريكا متشنج تر از شرايط كنوني خواهد شد.« ارتش 
امريكا در آوريل 2017 پايگاه هوايي شعيرات سوريه را با ۵۹ موشك تاماهاك هدف قرار 
داد. ارتش امريكا ادعا كرد كه اين حمله را در پاسخ به حمله شيميايي 2017 نيروهاي 

سوريه به منطقه خان شيخون انجام داده است. 
اين درحالي است كه به  دنبال حمالت هوايي رژيم صهيونيستي به پايگاه هايي در 
سوريه، س��ازمان ملل توقف فوري درگيري ها در اين كشور جنگ زده را خواستار شده 
است. استفان دوجاريك، سخنگوي آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل در پيامي گفت 
كه شخص دبيركل از نزديك اوضاع نظامي نگران كننده در سوريه و گسترش درگيري ها 
ب��ه خارج از مرزها را دنب��ال مي كند. طبق اين بيانيه گوترش ب��ر لزوم پايبندي همه 
طرف هاي درگير در سوريه و منطقه به قوانين بين المللي تاكيد كرده و از همه طرف ها 

خواسته براي توقف هر چه سريع تر خشونت ها وارد عمل شوند و خويشتن دار باشند. 

گروه جهان|
آلمان در راستاي طرح هاي به روزرساني ناتو در قاره اروپا قصد دارد يك مركز كنترل 
و برنامه ري��زي جديد براي اين ائتالف در غرب آلمان ايجاد كند. به گزارش دويچه وله، 
اين مركز جديد ائتالف ناتو قرار اس��ت براي ايمن نگهداشتن مسيرهاي كشتيراني در 
مقابل زيردريايي هاي دشمن مورد استفاده قرار گيرد و در كنار آن يك مركز فرماندهي 
لجستيك با تمركز بر نقل و انتقال سريع سربازان در سراسر اروپا در هرگونه درگيري 
احتمالي خدمت مي كند. اين مركز به شكل غيرعادي قرار نيست در ساختار فرماندهي 
ناتو ادغام ش��ود. در چند روز آينده جيمز متيس وزير دفاع امريكا قرار اس��ت در كنار 
ديگر وزراي دفاع اين ائتالف در ش��هر بروكسل درباره طرح هاي مربوط به هر دو مركز 
فرماندهي به بحث و مذاكره بپردازند و زمينه را براي رهبران ناتو كه تصميم نهايي را 

جهت استفاده از اين مقرها در اجالسي در ماه جوالي بگيرند، فراهم كنند. 
اي��ن تصميم به عنوان واكنش��ي در مقابل افزايش تنش ها ميان ناتو و روس��يه در 
سال هاي اخير اتخاذ شده است. ماه اكتبر گذشته يك گزارش افشا شده نشان داد كه 
رهبران نظامي اين ائتالف نگرانند كه نيروهاي ائتالف از آمادگي كافي در مقابل هرگونه 
حمله برق آساي روسيه برخوردار نباشند. در عين حال قرار است يك مقر جديد ديگر 
ناتو نيز در امريكا افتتاح شود و وظيفه آن حفظ امنيت مسيرهاي هوايي و دريايي ميان 
امريكاي ش��مالي و اروپا خواهد بود. امريكا پيشنهاد داده كه از اين مركز فرماندهي در 
نورفولك ويرجينيا جايي كه ائتالف ناتو در حال حاضر عمليات هايي را انجام مي دهد، 
ميزباني كند. گزارش شده كه مركز جديد مربوط به آلمان احتماال در منطقه اولم واقع 
در جنوب آلمان يا احتماال شهر كلن مستقر خواهد شد. اين دو منطقه در حال حاضر 
نيز ميزبان يك سري تاسيسات ناتو و نيروهاي چندمليتي هستند. به نظر مي رسد كه در 
حال حاضر هيچ رقيب ديگري براي ميزباني از اين مركز فرماندهي بلندپايه در آلمان 
وجود ندارد و در يك نشس��ت ناتو طي چند روز آينده خبر مربوط به اين مركز رس��ما 
اعالم خواهد ش��د. در عين حال ارتش آلمان نيز در منطقه بن – كلن داراي مقرهاي 
مربوط به خود اس��ت. ديپلمات ها مي گويند ايجاد دو مركز فرماندهي جديد مجموعا 

1۵00پرسنل خواهد داشت. 

گروه جهان|
جورج س��وروس ميلياردر مشهور كه طبق گزارش هاي اخير ۴00هزار پوند به يك 
كمپين فعال مخالف برگزيت كمك كرده از اقدام خود در اين زمينه دفاع كرد و گفت 

از نظر او خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يك اشتباه غم انگيز است. 
به گزارش پرس آسوسيشن، جورج سوروس اخيرا و بعد از آنكه فاش شد به يكي از 
گروه هاي حامي ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا بالغ بر ۴00هزار پوند كمك مالي كرده، 
هدف انتقادهاي ش��ديد قرار گرفت. او در واكنش به اي��ن انتقادها، آنها را »انتقادهاي 
ش��خصي مس��موم« عليه خودش عنوان و اتهام »تضعيف دموكراسي« مطرح شده از 
س��وي منتقدانش را رد كرد. س��وروس در مطلبي در نش��ريه ميل آن ساندي نوشت 
كمپين»بهترين براي بريتانيا« كامال از »حمايت صميمانه« او برخوردار بوده و او هيچگاه 
مخالفتش با برگزيت را پنهان نكرده است. سوروس اظهار كرد:»اين حقيقت كه شرايط 
رضايت بخش نيس��ت به اين معني نيست كه نمي تواند بدتر شود. اين چيزي است كه 
در بريتانيا درحال رخ دادن است. قبل از همه پرسي برگزيت عملكرد اقتصادي بريتانيا 
از بقيه كشورهاي اروپايي بهتر بود اما اكنون اين روند برعكس شده است و اقتصادهاي 

قاره درحال پيشتازي هستند درحالي كه اقتصاد بريتانيا درجا مي زند.«
جورج سوروس كه اصالت مجارستاني دارد و در سال 1۹۹2 توانست ثروتي افسانه يي 
از بابت كاهش ارزش واحد پول بريتانيا به جيب بزند، گفت:»بريتانيا در خارج از اتحاديه 
اروپا نقش خود در جهان و نفوذ جهاني خود را از دس��ت خواهد داد. چيزي كه مساله 
را بدتر مي كند اين است كه اين فرآيند جدايي درحالي تبديل به دل مشغولي بريتانيا 
و اروپا براي چندين س��ال آينده خواهد ش��د كه آنها  بايد با يكديگر متحد مي شدند و 
در مقابل دش��من هاي خارجي مثل روسيه مقاومت و اختالفات داخلي كه سبب شده 
عده يي از مردم اتحاديه اروپا را دش��من خود بدانند، برطرف مي كردند.« او با تاكيد بر 
اينكه به حمايت از كمپين موسوم به »بهترين براي بريتانيا« در راه جلوگيري از خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا افتخار مي كند، هش��دار داد:»تاثير بي اطميناني كه برگزيت به 
وج��ود مي آورد در 6 ماه آينده با ورود مذاكرات به پرمناقش��ه ترين مرحله به ش��كلي 

دردناك نمايان خواهد شد«.

 تظاهرات ضدنژادپرستي
در ايتاليا

گ�روه جهان| يك هفته پس از حمله به خارجي ها در 
شرق ايتاليا، هزاران نفر عليه نژادپرستي به خيابان ها رفتند. 
در جري��ان حمله مزبور 6نفر مجروح ش��ده بودند. پيش از 
آن خبر قتل فجيع يك دختر ايتاليايي و دس��تگيري چند 
خارجي منتش��ر شده بود. اين تظاهرات در شرايطي برگزار 
ش��ده كه كمپين هاي انتخاباتي نيز آغ��از به كار كرده اند و 
سياس��تمداران دست راس��تي و پوپوليس��ت س��عي دارند 
تا از واقعه كش��ته ش��دن دختر جوان به دس��ت مهاجران 
بهره برداري سياس��ي كنند. انتخابات سراسري ايتاليا قرار 

است چهارم ماه مارس برگزار شود. 
ب��ه گ��زارش دويچه ول��ه، در تظاهرات ضدفاشيس��تي 
ش��هر ماچرتا در ش��رق ايتاليا معترض��ان پالكاردهايي با 
مضمون هايي چ��ون »ما همه خارجي هس��تيم« را حمل 
مي كردند. يك هفته پي��ش از اين تظاهرات و در بحبوحه 
مبارزات انتخابات محلي فردي در ماچرتا به سوي چندين 
مهاج��ر آفريقايي ش��ليك كرد. در جري��ان آن حمله 6نفر 
زخمي شدند. گفته مي شود، مهاجم انگيزه خارجي ستيزانه 
داشته و در پي قتل دختري 1۸ساله دست به اين اقدام زده 
اس��ت. پيكر مثله ش��ده اين دختر در دو چمدان پيدا شده 
بود. در اين پرونده چندين نيجريه يي تبار بازداشت شده اند. 

تظاه��رات  در  ش��ركت كنندگان  ش��مار  رس��انه ها 
ضدفاشيس��تي را به نق��ل از س��ازمان دهندگان تظاهرات، 
حدود ۳0هزار نفر اعالم كرده اند. رس��انه ها گزارش داده اند 
كه مدارس، فروش��گاه ها و وس��ايل حمل و نقل عمومي از 
بابت نگراني نسبت به درگيري هاي احتمالي تعطيل شدند 
اما اين تظاهرات با حضور چند هزار نفر به شكلي صلح آميز 
برگزار شد. در ش��هرهاي ديگر از جمله ميالن، تورين، رم، 
پالرمو، سيسيل هم تظاهراتي عليه نژادپرستي برگزار شد. 
گفته ش��ده، در اين تظاهرات ها سازمان هاي ضدفاشيستي 
از سراسر ايتاليا و هواداران احزاب چپ و نهادهاي اجتماعي 
نيز شركت داشته اند. حمله به خارجي ها در ماچرتا به بحث 
و جدل ه��ا درباره مهاجران دامن زده اس��ت. بيش از همه 
احزاب دست راستي اميدوارند، طرح اين موضوع سبب اقبال 
بيشتر به آنها در انتخابات ۴ مارس شود به ويژه اينكه برخي 
نظرسنجي ها نشان مي دهند بسياري از ايتاليايي ها مهاجران 
را از باب��ت وقوع جرايم خش��ونت آميز مقص��ر مي دانند. بر 
همين اساس رهبران راست گرا از جمله سيلويو برلوسكني 
نخست وزير اسبق و ماتئو سالويني رهبر حزب ضد مهاجرت 
ليگ شمالي متعهد شده اند كه در صورت پيروزي ائتالف شان 
در انتخابات اقدام به بازگرداندن دسته جمعي مهاجران از اين 
كشور كنند. گفته شده، سالويني در سخنراني انتخاباتي در 
شمال ايتاليا گفته نمي تواند تا پيروزي در انتخابات ۴ مارس 
صبر كند تا روند اخراج تك تك مهاجران غيرقانوني را شروع 
و از حقوق زنان و دختراني كه نگران تجاوزهاي جنسي اين 
مهاجران هستند، دفاع كند. برلوسكني نيز تاكيد كرده كه 
در صورت پيروزي در انتخابات تمام مهاجران غيرقانوني را 

از كشورش اخراج خواهد كرد.

ادامه اعتراض ها به افزايش 
قيمت ها در اردن 

تظاهرات مردم اردن در اعتراض به سياست هاي اقتصادي 
دولت اين كشور در استان الكرك ادامه دارد. اخباري درباره 
وقوع حريق در مقر ارتش منتش��ر ش��ده است. به گزارش 
روسيا اليوم، ش��هر الكرك در اردن صحنه تظاهرات بوده و 
معترض��ان تالش كردند تا با آتش زدن الس��تيك  و ايجاد 
موانع با س��نگ و كانتينر مركز شهر و خيابان هاي ديگر را 
ببندند. گفته شده، مردم در اعتراض به تصميم دولت اردن 
در مورد افزايش قيمت ها دست به تظاهرات زده و از مقامات 
اين كشور مجازات مفس��دان و ابطال تصميمات اقتصادي 

اخيرشان را خواستار شدند. 

مذاكرات پاكستان- افغانستان 
بي نتيجه ماند

مذاكرات دو روزه اس��الم آباد و كاب��ل تحت عنوان »برنامه 
عملي پاكستان-افغانستان« براي صلح و همبستگي در وزارت 
خارجه پاكس��تان به بن بست رس��يد. به گزارش ايسنا، هر دو 
طرف در توييتر اعالم كردند كه هنوز فضا براي مذاكرات وجود 

دارد؛ البته هنوز برگزاري نشست مجدد را در نظر نگرفته اند. 

مرگبارترين روز تركيه در عفرين
در عمليات عفرين و حمله تروريس��ت ها به يك پايگاه 
نظامي در نزديكي مرز حاتاي تركيه، 11س��رباز ارتش اين 
كشور كشته و 11نفر ديگر مجروح شدند. همچنين ساقط 
 ش��دن يك فروند بالگرد ارتش تركيه نيز به كشته شدن 2 
سرنش��ين آن منجر شده اس��ت. تركيه عمليات موسوم به 
ش��اخه زيتون را در عفرين از 20 ژانويه آغاز كرده است. به 
گزارش روزنامه سوزجو، آنكارا هدف از اين عمليات را نابودي 
عناصر پ ك ك، حزب اتحاد دموكراتيك سوريه، يگان هاي 
مدافع خلق س��وريه و داعش اعالم كرده است. طبق اعالم 
س��تاد كل ارتش تركيه تاكنون بي��ش از هزار و 1۸۸ عضو 
گروه هاي تروريستي در جريان اين عمليات كشته شده اند. 

امضاي توافقنامه همكاري 
امارات و هند 

در جريان ديدار وليعهد ابوظبي با نخست وزير هند چند 
توافقنامه همكاري به امضا رس��يد. به گزارش اس��كاي نيوز، 
توافقنامه ه��اي دوجانبه ي��ي ك��ه با حضور محم��د بن زايد 
آل نهيان وليعهد امارات و نارندرا مودي نخست وزير هند امضا 
شد، همكاري ميان شركت ملي نفت ابوظبي و شركت نفت 

و گاز هند بر سر ميدان نفتي زاكوم را نيز شامل مي شوند. 

نشست حمايت از بازسازي 
عراق در كويت

كويت ام��روز دوش��نبه ميزب��ان نشس��ت بين المللي 
براي بازس��ازي كش��ور عراق پس از پايان جنگ چندساله 
اين كش��ور عليه تروريس��ت هاي داعش اس��ت. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، معاون وزير خارجه كويت اعالم كرده 
بي��ش از 1000ش��ركت و س��رمايه گذار در اين كنفرانس 
شركت مي كنند و مس��ووالن عراقي نيز پروژه هاي بزرگي 
را ارائه خواهند داد. عراق پيش تر در مناسبت هاي مختلف 
حمايت بين المللي براي بازس��ازي اين كشور از ويراني هاي 

جنگ با تروريست هاي داعش را خواستار شده بود.
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مع��اون رييس جمهوري امريكا كه براي ش��ركت در 
مراسم افتتاحيه المپيك زمس��تاني به كره جنوبي سفر 
كرده بود، در راه بازگش��ت از سئول تاكيد كرد كه هيچ 
اختالفي مي��ان امريكا و متحدان��ش، يعني كره جنوبي 
و ژاپن در قبال كره ش��مالي وجود ن��دارد. اين در حالي 
است كه كيم جونگ اون رهبر كره شمالي اخيرا از »مون 
جائه اي��ن« رييس جمه��وري كره جنوبي براي س��فر به 
پيونگ يانگ دعوت كرده و بر هيچ كسي پوشيده نيست 
ك��ه اين دعوت به مذاق دونال��د ترامپ رييس جمهوري 

امريكا خوش نيامده است. 
بلومب��رگ در گ��زارش خود در اين زمين��ه از »كيم 
ي��و جونگ« خواهر بانف��وذ رهبر كره ش��مالي به عنوان 
اسلحه جديد كره شمالي ياد كرده و نوشته، كيم جونگ 
اون در بازي هاي المپي��ك و در مقابل تحريم هاي اخير 
دول��ت ترام��پ و تهديدها ب��ه حمله پيش��گيرانه عليه 
برنامه هسته يي پيونگ يانگ از اسلحه جديدي استفاده 
كرده اس��ت: خواهرش! كيم يو جونگ كه در س��ئول با 
رييس جمهوري كره جنوبي ديدار كرد؛ به تش��ويق تيم 
متحد دو كره در بازي هاي المپيك پرداخت و در نهايت 
دعوتنامه يي را از سوي برادرش تقديم مون جائه اين كرد 
و از او خواست در اتحاد مجدد دو كره پس از نزديك به 

7دهه ايفاي نقش كند. 
بلومبرگ نوش��ته، هدف كيم ي��و جونگ اين بود كه 
اختالف نظرها ميان س��ئول و واش��نگتن بر سر بهترين 
شيوه براي خالصي از تس��ليحات هسته يي كره شمالي 
را تشديد كند. سفر خواهر رهبر كره شمالي نقطه عطف 
سياس��ت اين كشور در مقابله با اظهارات امريكايي عليه 
كيم جونگ اون بود. مش��اركت كره شمالي در بازي هاي 
المپي��ك زمس��تاني پيش ت��ر موجبات كاهش فش��ار 

كمپين ه��اي دونالد ترامپ علي��ه پيونگ يانگ را فراهم 
آورده بود و حتي برخي تحريم ها به طور موقت و تا زمان 
پايان مسابقات لغو شدند. اكنون كيم جونگ اون با تالش 
براي ديدار با مون جائه اين به دنبال تثبيت دستاوردها و 
در عي��ن حال حفظ زرادخانه هس��ته يي به عنوان عامل 
پيش��گيري از حمله امريكاس��ت. اكنون سوال اين است 
ك��ه امريكا و كره جنوبي مي توانند در اعمال فش��ار عليه 

كره شمالي متحد بمانند؟
به گزارش بي بي س��ي، امريكا به وضوح اعالم كرده به 
نيت كره ش��مالي »بدبين« است و گفته نمي گذارد كيم 
جونگ اون با استفاده از فرصت المپيك زمستاني »مسائل 
حقوق بش��ري و تهديدي كه ب��راي امنيت جهاني پديد 
آورده« را در حاش��يه قرار ده��د. امريكا كه از زمان روي 
كار آمدن ترامپ، رويكرد تهديد نظامي عليه كره شمالي 
اتخاد ك��رده، مي گويد بدون توجه به ديدار مقام هاي دو 
كره و احتمال آغاز مذاكرات ميان س��ئول و پيونگ يانگ 
آن هم در عالي ترين س��طح به تشديد تحريم هاي خود 
ادامه خواهد داد. به گزارش روزنامه تلگراف، مايك پنس 
معاون رييس جمهوري امريكا در راه بازگش��ت به امريكا 
درباره ديدار خود با مون جائه اين گفت: »رييس جمهوري 
كره جنوبي درباره ديدار خود با مقامات رسمي كره شمالي 
از جمله خواهر كيم جونگ اون كه براي مراسم افتتاحيه 
المپيك به سئول آمده، سخن گفت؛ اما ما تاكيد كرديم 
كه از موضع خود كوتاه نمي آييم و با هماهنگي، حداكثر 
فش��ار اقتص��ادي و ديپلماتي��ك را بر كره ش��مالي وارد 
مي كني��م. « با وج��ود اينكه پنس در مراس��م افتتاحيه 
المپيك زمستاني با فاصله چند متري از كيم يو جونگ 
نشسته بود، سعي كرد به هيات بلندپايه كره شمالي روي 
خوش نش��ان ندهد و حتي به هن��گام عبور تيم متحد 
ورزشكاران دو كره از جاي خود بلند نشد و دعوت به يك 

ضيافت ش��ام را كه خواهر كيم جونگ اون در آن حضور 
داشت، رد كرد. پنس پيش از حضور در مراسم افتتاحيه 
المپيك گفته بود امريكا هرگز وجود يك »كره ش��مالي 
اتمي« را قبول نمي كند و حداكثر فش��ار را بر حكومت 
آن كشور وارد مي آورد تا آنان را به كنار گذاشتن قطعي، 
بازگشت ناپذير و قابل راستي آزمايي تسليحات اتمي وادار 
كند. پنس در بازگشت از سئول تاكيد كرد با وجود ديدار 
خواهر كي��م  جونگ اون با رييس جمه��وري كره جنوبي 
و دعوت رس��مي از او براي س��فر به پيونگ يانگ، امريكا 
همچن��ان با متحدان��ش )ژاپن و كره  جنوب��ي( بر توقف 
برنامه هاي هس��ته يي و موش��كي كره ش��مالي به عنوان 
تنه��ا راه برون رفت از بحران ش��به جزيره كره مي نگرد و 
كاخ سفيد به زودي رژيم تازه يي از تحريم هاي فلج كننده 
را علي��ه پيونگ يان��گ اعمال مي كن��د و همچنان همه 

گزينه ها را براي مقابله با اين كشور روي ميز دارد. 
اما به نوش��ته بلومبرگ، ترامپ و مون جائه اين بر سر 
چگونگي مقابله با تسليحات هسته يي كره شمالي توافق 
نظر ندارند؛ در حالي كه مشاوران ترامپ به اقدام نظامي 
ب��راي جلوگيري از قابليت كيم جون��گ اون براي حمله 
به خاك امريكا با تسليحات هس��ته يي تهديد كرده اند، 

م��ون جائه اين ب��ه دنبال جلوگيري از جنگي اس��ت كه 
مي تواند كره جنوبي و سراسر منطقه را به نابودي بكشاند. 
آندري النكف تاريخ نگار در دانش��گاه كوكمين در سئول 
گفت: »پيش��نهاد كيم جونگ اون براي ديدار يك مانور 
هوش��مندانه ديپلماتيك بود. م��ون جائه اين با پذيرفتن 
اين دع��وت ترامپ را تهديد مي كند و نپذيرفتن آن هم 
سبب مي شود امريكا و كره جنوبي كشورهايي جنگ طلب 
و ب��دون منطق به نظر برس��ند. اين پيش��نهاد و حضور 
كره شمالي در بازي هاي المپيك اين پيام را مي دهد كه 
آنها آماده مذاكره هستند و اين پيام مي تواند به مخالفان 
عمليات نظامي در واشنگتن و جاهاي ديگر كمك كند. «

نخستين ترك ها در اتحاد امريكا و كره جنوبي خيلي 
س��ريع آشكار ش��د و دفتر مون جائه اين خبرهاي ضد و 
نقيضي درباره پذيرش اين دعوت منتشر كرد و در نهايت 
سخنگوي كاخ رياست جمهوري با تاييد خبر دعوت گفت 
كه ابتدا بايد مقدمات اين ديدار مهيا شود. اما ناظران در 
كره شمالي با خوش بيني به شرايط مي نگرند، چرا كه او از 
آغاز رياست جمهوري رويكرد نرم تر در قبال پيونگ يانگ 
را وع��ده داده و با تهديده��اي ترامپ به جنگ مخالفت 
كرده اس��ت. مالكوم ديويس تحليلگر ارش��د در موسسه 

سياست گذاري استراتژيك در كانبرا گفت: »از اين مساله 
نگران هس��تم كه م��ون جائه اين براي از دس��ت ندادن 
فرصت پيشبرد سياست دوستي و صلح دعوت را بپذيرد. 
رفت��ن به پيونگ يان��گ بدون هيچ قيد و ش��رطي اقدام 
واقعا بدي اس��ت و فكر مي كنم دولت ترامپ را به شدت 
خش��مگين مي كند و موجبات نگراني را در واش��نگتن 

فراهم مي آورد. «
به گزارش اكونوميست، رييس جمهوري كره جنوبي 
در كش��ور خود نيز با احتمال مواجهه با واكنش هاي 
منفي روبه روس��ت. ميزان محبوبيت م��ون جائه اين 
اگرچه هنوز هم 6۳درصد و باالست، اما از زماني كه در 
تشكيل تيم متحد هاكي زنان براي دو كره را خواستار 
ش��ده، افت كرده است. در چند روز گذشته گروه هاي 
محافظه كار عليه ظاهر ورزش��كاران كره ش��مالي در 
بازي هاي المپيك تظاهرات كرده اند و پرچم اين كشور 
را به آتش كش��يده اند. نظرسنجي ها نشان مي دهند، 
نس��ل جوان ت��ر در كره جنوبي كه ارتب��اط چنداني با 
كره ش��مالي ندارد، تمايل زيادي به از خودگذشتگي 
براي اتحاد مجدد دو كره ندارد و همين مساله مي تواند 

كار را براي مون جائه اين دشوار كند. 

گروه جهان|
كريس��تين الگارد رييس صندوق بين المللي پول 
گفته از آنجايي كه رشد اقتصادي همچنان قدرتمند 
است، نوسان شديد بازارهاي مالي در چند روز گذشته 
جاي نگراني ندارد اما ب��راي جلوگيري از بحران هاي 

آينده اصالحات ضروري است. 
ب��ه گ��زارش رويت��رز، كريس��تين الگارد رييس 
صندوق بين المللي پول يك ش��نبه در نشست كسب 
و كارهاي جهاني و تمايالت اجتماعي در دوبي گفته 
كه اقتصادها از طريق تامين مالي قابل توجهي حمايت 
مي شوند، بر اين اساس نبايد نگران بحران در آينده يي 
نزديك بود. الگارد در نخس��تين اظهارنظرش پس از 
نوسان شديد بازارهاي مالي در چند روز گذشته گفته 
است: »به دليل افق هاي روشني كه پيش رويمان است، 
داليل منطقي براي خوش بين��ي دارم. اما نمي توانيم 
دس��ت روي دس��ت بگذاريم و منتظر ادامه يك رشد 
اقتصادي نرمال باشيم. من قصد ندارم كه زنگ خطر را 
به صدا دربياورم، اما بايد درباره ضرورت اصالحات براي 

ساختن آينده يي مطمئن هشدار بدهم. « 
وال اس��تريت هفته گذش��ته با بزرگ ترين سقوط 
خ��ود از س��ال 2011مي��الدي روبه رو ش��د. رويترز 
نوش��ته، زياندهي صندوق هاي بورس تنها در اياالت 
متحده در هفته گذشته در مجموع 2۳6ميليارد دالر 
برآورد مي شود. همچنين برآورد شده سرمايه گذاران 
در بورس ه��اي امريكايي در هفت��ه منتهي به هفتم 
فوري��ه 2۳.۹ميلي��ارد دالر از صندوق ه��اي متمركز 
در بورس هاي اياالت متحده برداش��ت كرده باش��ند 
كه اين رقم از 1۹۹2 تاكنون بي س��ابقه بوده اس��ت. 
س��رمايه گذاري هاي ش��به نقدي نيز در هفته گذشته 
در بورس هاي امريكايي ۳0.۸ ميليارد دالر بوده است. 
كريس��تين الگارد يك ش��نبه با تكرار پيش بيني 
صندوق بين المللي پول از رشد اقتصادي ۳.۹درصدي 
جهان در سال جاري ميالدي و ادامه اين روند مثبت 
در س��ال 201۹ تاكيد كرده كه اكنون زمان مناسبي 

براي انجام اصالحات مورد نياز است. 
رويترز نوشته؛ رييس صندوق بين المللي پول بدون 
اشاره به جزئيات اصالحاتي كه مدنظرش است، گفته 

كه دولت ها بايد به س��وي اقدام��ات نظارتي حركت 
كنند. الگارد گفته است: »ما بايد پيش بيني كنيم كه 
بحران بعدي چ��ه زماني و چگونه خواهد بود. بايد به 
پرس��ش هايي از اين دست پاسخ دهيم كه آيا بحران 
بعدي در س��ايه تحوالت بانكداري اتفاق خواهد افتاد 

يا ارزهاي رمزنگار. « 
اكونوميس��ت نيز يك شنبه در گزارشي با اشاره به 
شوك نوسان بازارهاي مالي براي سرمايه داران نوشته: 
»ه��ر كارگ��ردان خوبي مي داند ك��ه راز از جا پراندن 
مخاطب اين است كه وقتي قهرمان يا قهرمانان فيلم 
كامال احس��اس امنيت مي كنند هيواليي از ناكجا بر 
سرش��ان آوار ش��ود. ش��وك اخير بازاره��اي مالي به 
س��رمايه گذاران هم مي توانست فيلمي به كارگرداني 

آلفرد هيچكاك باشد.  « نشريه گاردين نيز در گزارشي 
با عنوان اينكه »نوسان بازارهاي مالي به دليل خبرهاي 
خوش اقتصادي بوده« نوش��ته است: »بهبود اقتصاد 
جهان يعني افزايش شغل و دستمزدها كه اين مساله 
خ��ود باال رفتن نرخ تورم و بهره را در پي دارد. الگارد 
در مجمع جهاني اقتصاد در داووس خبرهاي خوشي 
از چش��م انداز رشد اقتصادي داش��ت. گفته شده كه 
چرخ هاي اقتصاد جهان قرار اس��ت بهتر از هميش��ه 
بچرخد. الگارد البته يك هش��دار هم داد؛ اينكه دوره 
طوالني م��دت نرخ به��ره پايين، آس��يب پذيري ها در 
بخش مالي را بيش��تر خواهد كرد. درست چند هفته 
اين پيش بيني محقق ش��د و بازارهاي س��هام به ويژه 

وال استريت به شدت سقوط كردند.«

 هشدار به كشورهاي عربي
رييس صندوق بين المللي پول چند س��اعت قبل 
از اظهارنظر درباره نوس��انان ش��ديد بازارهاي مالي به 
كش��ورهاي عربي نيز توصيه كرده كه براي داش��تن 
رش��د پايدار و اشتغال زايي بايد دستمزدهاي دولتي و 

يارانه هاي انرژي را كاهش دهند. 
كريستين الگارد در مجمع پولي عربي گفته است: 
»برخي كش��ورهاي عربي مجموعه ي��ي از اصالحات 
اميدواركنن��ده را در پي��ش گرفته اند اما براي غلبه بر 
مشكالت اقتصادي و اجتماعي بايد اصالحات بيشتري 

انجام شود.« 
رييس صندوق بين المللي پول تصريح كرد: قيمت 
پايين نفت درحال تحت الشعاع قرار دادن تامين منابع 

مالي خارجي صادركنندگان نفت عرب است؛ از طرفي 
هم واردكنندگان با افزايش بدهي دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند؛ ضمن اينكه بيكاري، درگيري، تروريس��م و 
موضوع پناهن��دگان هم در داخل كش��ورهاي عربي 

چالش بزرگي است. 
همچنين بر اساس داده هاي صندوق پولي عرب كه 
توسط صندوق بين المللي پول نظارت مي شود، تقريبا 
تمام دولت هاي عربي در سال هاي اخير به دليل كاهش 
قيمت نفت با كسري بودجه روبه رو شده اند و ميانگين 
رش��د اقتصادي كش��ورهاي عربي فقط 1.۹درصد در 
س��ال 2017 ميالدي ثبت شده است. الگارد با اعالم 
اينكه هزينه كرد عموم��ي دولت هاي عربي به ويژه در 
كش��ورهاي غني از نفت بس��يار باال و هزينه دولت ها 
۵۵درصد بيش��تر از توليد ناخالص داخلي آنهاس��ت، 
گفته اس��ت: »اصالحات هزينه كرد عمومي بايد روي 
كاهش هزينه ها و صورت حساب هاي دستمزد عمومي 
تمركز داش��ته باش��د كه مي تواند منجر به كارآمدي 
بيشتر در حوزهاي ديگري از قبيل بهداشت و درمان و 
سرمايه گذاري عمومي شود؛ ضمن اينكه هيچ بهانه يي 
براي تداوم استفاده از يارانه هاي انرژي وجود ندارد. «

رييس صن��دوق بين المللي پ��ول تاكيد كرده كه 
يارانه ه��اي انرژي بس��يار هزينه بر هس��تند و به طور 
ميانگين ۴.۵درصد از توليد ناخالص داخلي را در ميان 
كشورهاي صادركننده نفت و ۳درصد از توليد ناخالص 
داخلي كشورهاي واردكننده نفت را به خود اختصاص 

مي دهند؛ روندي كه بايد تغيير كند. 
بر همين اساس در سال هاي اخير كشورهاي عضو 
ش��وراي همكاري خليج فارس و بسياري از كشورهاي 
عربي يارانه هاي انرژي خود را كاهش داده اند؛ اما هزينه 
آنه��ا همچنان باالس��ت. رييس صن��دوق پولي عرب 
گفته، ارزش يارانه هاي انرژي در كش��ورهاي عربي از 
117ميليارد دالر در 2017 به ۹۸ميليادر دالر در سال 
گذشته ميالدي كاهش پيدا كرده است. به گفته رييس 
صندوق پولي عرب، اقتصاد كشورهاي عربي بايد داراي 
رشد ۵ تا 6 درصدي باشد تا قادر به اشتغال زايي باشد 
و نيم��ي از جمعيت جهان ع��رب ۴00ميليون نفري 

كمتر از 2۵سال است. 
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پرونده8
نمي شود USSD را 

يك شبه برچيد
رييس سازمان نظام صنفي رايانه يي با تاكيد بر ضرورت 
تعامل در حل مساله USSDها گفت كه نمي توان اينگونه 
مسائل را يك شبه حل كرد، چراكه بسياري از كسب وكارها 
براساس آنها بنا ش��ده اند.  ناصرعلي سعادت در گفت وگو 
با ايس��نا، درباره مباحث مربوط به محدوديت USSDها 
اظهار كرد: اگر حاشيه ها را كنار بزنيم، واقعيت اين است كه 
وقتي بانك ها يكسري مسائل را مي گويند قطعا يك چيزي 
وجود داشته است كه آنها اين مسائل را مطرح كردند. اين 
نيست كه كسي بخواهد از روي مسائل غيرواقعي مطلبي 
را بيان كند چون USSD ها داشتند كارشان را مي كردند. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه توافق ص��ورت گرفته بي��ن وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات و بانك مركزي براي توقف 
حذف USSD ها اظهار كرد: بايد بيش��تر روي اين مساله 
كار تحقيقاتي صورت گيرد تا بتوان به تصميم درس��ت و 
جامعي رس��يد. واقعيت اين است كه مسووالن ما در اين 
ح��وزه بايد دور هم جمع ش��وند و مش��كالت مربوط به 
اي��ن قضيه را پيگيري و حل كنند. رييس س��ازمان نظام 
صنفي رايانه يي درباره فراگيري اس��تفاده از كدها مبتني 
بر USSD ني��ز اضافه كرد: مردم مي آين��د و درگير اين 
خدمات مي ش��وند؛ همچنين تجارت ها اساس كارشان را 
روي اين ثروت ها بنا مي كنند. اينها باعث مي شود تا نتوان 
به ط��ور ناگهاني اين س��رويس ها را قطع كرد بلكه بايد به 
اين گونه مس��ائل حاش��يه يي هم توجه كرد.  اخيرا بانك 
مركزي بخش��نامه يي به بانك ها ابالغ كرد مبني بر اينكه 
در نتيجه تغييراتي در انجام تراكنش هاي مالي، دسترسي 
به حساب  مش��تريان بانك ها براي عواملي غير از بانك يا 
ارائه دهن��ده خدم��ات پرداخت محدود ش��ده و از امنيت 
باالتري برخوردار مي شود.  براساس بخشنامه بانك مركزي 
نبايد اطالعات حس��اس كارت مشتريان از جمله رمز دوم 
آنها از مسيرهايي كه فاقد رمزنگاري مناسب بوده و امكان 
ذخيره س��ازي يا مشاهده آن توسط عواملي غير از بانك يا 
ارائه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود. بر اين 
اساس قرار بود از نيمه بهمن ماه امسال تراكنش هاي فاقد 
رمزنگاري از مبدأ تا مقصد حذف شود، مگر براي پرداخت 
قبوض عمومي از جمله آب، برق، گاز و تلفن ش��هري كه 
البته با مذاكراتي كه وزارت ارتباطات با بانك مركزي انجام 
داده، اين موضوع فعال متوقف ش��ده است. در هر حال در 
صورت اجراي اي��ن مصوبه، تراكنش هاي مربوط به خريد 
ش��ارژ يا قبض هاي ويژه در ش��بكه هاي شتاب و شاپرك 
نيز پذيرش و پردازش نمي شود. به عبارتي فقط اطالعات 
رمزنگاري شده پذيرش مي شود. در اين حالت پردازش از 
كدهاي USSD كه اطالعات در آنجا به صورت رمزنگاري 
نيستند، به پرداخت قبوض عمومي محدود مي شود و اين 
اپليكيشن هايي كه خود بانك ها طراحي كردند، جايگزين 

آنها خواهند شد. 

 بررسي حمالت سايبري
به برخي سايت ها پايان يافت

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات در يكي از 
شبكه هاي اجتماعي از پايان بررسي حمالت سايبري 

شنبه شب به تارنماي برخي روزنامه ها خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ايرنا، محم��د ج��واد آذري جهرمي 
در صفحه ش��خصي خود در توييتر نوش��ت: بررسي 
مركز ماه��ر وزارت ارتباطات، مرك��ز مديريت امداد 
و هماهنگ��ي عملي��ات رخدادهاي رايانه ي��ي درباره 
حمالت س��ايبري ديشب به برخي سايت هاي خبري 
كش��ور به اتمام رس��يده اس��ت.  وي افزود: گزارش 
بررسي تا ساعاتي ديگر منتشر مي شود.  به گفته وي، 
نتايج بررس��ي ها از طريق پايگاه مركز مديريت امداد 
و هماهنگي عملي��ات رخدادهاي رايانه يي )ماهر( به 

نشاني certcc.ir در دسترس خواهد بود. 
بنابراين گزارش ش��نبه ش��ب تارنماي روزنامه هاي 
قانون، آرمان امروز و س��تاره صبح هك شد.  آنگونه كه 
سردبير س��ايت قانون به ايرنا گفت: قرار است موضوع 
هك تارنماي س��ه روزنامه كشور توسط پليس فضاي 

توليد و تبادل اطالعات ايران )فتا( پيگيري شود.

فرودگاه جديد تركيه 
به زودي افتتاح مي شود

وزي��ر حمل و نق��ل و ارتباطات تركي��ه از اتمام بيش از 
۸۰درصد فرودگاه جديد استانبول خبر داد. به گزارش ايسنا 
از وستي، احمت آرسالن گفت: فرودگاه جديد استانبول به 
اميد خدا با حضور رييس جمهور، نخس��ت وزير و بسياري از 
مهمانان ما در ۲۹ اكتبر افتتاح مي شود و در مدت ۴۸ساعت، 
تمامي پروازهاي فرودگاه بين المللي آتاتورك به آن منتقل 
خواهند ش��د.  وي اف��زود: اين فرودگاه، يك��ي از بزرگترين 
فرودگاه هاي بين المللي جهان اس��ت كه مساحت آن بيش 
از ۸۰ ميليون مترمربع اس��ت، ۲۲۵هزار نفر به طور كامل در 
بخش هاي مختلف آن كار مي كنن��د، به طور همزمان ۱۱۴ 
هواپيما امكان نشستن دارند و ۳۵۰ پرواز مي تواند از فرودگاه 
خارج ش��ود.  وزير حمل و نقل و ارتباطات تركيه ادامه داد: 
سرمايه گذاري در اين پروژه بيش از ۱۰.۲ ميليارد دالر بوده 
اس��ت كه انتظار مي رود در ۲۵سال اول، سود ۲۲.۲ ميليارد 
دالري را به دس��ت آورد.  فرودگاه بزرگ اس��تانبول، يكي از 
سه پروژه عظيمي اس��ت كه به ابتكار رجب طيب اردوغان 

رييس جمهور تركيه در اين كشور اجرايي مي شود. 

انفجار كنتور برق عامل 
آتش سوزي در بازار بزرگ تهران

رييس اتحاديه بنكداران پارچه از ايجاد حريق در 
بازار بزرگ تهران در اثر انفجار كنتور برق خبر داد. 

به گزارش تس��نيم، امي��ر قديمي نژاد با اش��اره به 
فرس��ودگي كنتورهاي برق در بازار بزرگ تهران افزود: 
ساعت يك نيمه ش��ب براثر انفجار كنتور برق در يك 
س��اختمان س��ه طبقه در بازار بزرگ ته��ران بيش از 
۹۰مغازه دچار حريق ش��د. وي سراي حامد در كوچه 
حم��ام چال را محل ايجاد آتش دانس��ت و گفت: اين 
بخ��ش از بازار محل عرضه پارچه اس��ت ك��ه در اين 
آتش سوزي همه پارچه هاي موجود در مغازه ها سوخت 
و از بين رفت. رييس اتحاديه بنكداران پارچه با اش��اره 
ب��ه حضور به موقع آتش نش��انان در محل حادثه ادامه 
داد: آتش نش��انان با فعاليت به موقع مانع از گسترش 
آت��ش در بازار بزرگ ش��دند.  قديمي ن ژاد با اش��اره به 
فرسودگي و غيراستاندارد بودن سيم كشي برق در بازار 
گفت: بيمه گذاران حاضر به بيمه كردن اموال بازاريان 
نيستند.  وي خس��ارت احتمالي اين حادثه را بيش از 
۱۰ ميليارد تومان برآورد كرد و افزود: مهار اين حريق 

بيش از ۴ ساعت طول كشيد.

اخبار

كسي استعداد ذاتي ندارد، اگر هم داشته باشد، چه بدتر

ذهنيت رشد يا ثابت؟
اگر ياد بگيريد هرازگاهي پذيراي لغزش باشيد، به بلندي هاي جديدي خواهيد رسيد

مولف:   مارينا كراكوفسكي  مترجم:   محمد معماريان 
اس�تنفورد مگزي�ن   يكي از روزهاي ماه نوامبر گذش��ته 
]۲۰۰۷[، استاد روان شناسي »استنفورد كارول دوك« 
پذي��راي دو مهمان از تيم فوتبال بلك برن ُرورز بود 
كه در ليگ برتر انگلس��تان ب��ازي مي كند. آكادمي 
آموزشي ُرورز جزو سه آكادمي برتر انگلستان است، 
ام��ا مدير عملكرد اين تيم، توني فاكنر، مدت ها بود 
كه گمان مي كرد تع��دادي از بازيكنان آينده دارش 
پتانس��يل خود را ش��كوفا نمي كنند. مس��تعدترين 
افراد، با ناديده گرفتن ش��عار صدساله باشگاه يعني 
»مهارت و سخت كوشي«، تمرين جدي را دست كم 

مي گرفتند. 
فاكنر به نوعي ريشه مش��كل را مي دانست: فرهنگ 
فوتبال بريتانيايي بر اين باور بود كه ستاره ها تربيت 
نمي ش��وند، بلكه س��تاره به دنيا مي آين��د. اگر اين 
ديدگاه را قبول كنيد، و به ش��ما بگويند اس��تعداد 
فراوان��ي داري��د، تمرين به چه دردت��ان مي خورد؟ 
باالخره اگر س��خت تمرين كنيد، انگار به خودتان و 
بقيه مي گوييد كه خوب هس��تيد اما عالي نه. فاكنر 
مشكل را شناسايي كرده بود، اما براي ترميمش به 

كمك دوك نياز داشت. 
بعيد است از يك روان شناس دانشگاهي شصت ساله 
استاِد انگيزش ورزش��ي دربيايد. اما تخصص دوك 
)و كتاب اخيرش با نام ذهنيت: روان شناسي جديد 
براي موفقيت( بيش از سه دهه است كه، با پژوهش 
نظام مند، س��عي در يافتن پاس��خ اين سوال داشته 
اس��ت كه چرا برخي افراد پتانس��يل خود را محقق 
مي كنند ولي كس��اني با اس��تعدادهاي مشابه نه؛ يا 
اينكه چرا برخي محمدعلي مي شوند و مابقي مايك 
تايس��ون. او دريافت كه كليد ماجرا توانايي نيست، 
بلكه اين اس��ت كه آيا توانايي را چيزي ذاتي بدانيد 
كه بايد نمايش داده ش��ود، يا چي��زي كه مي تواند 

توسعه بيابد. 
به عالوه دوك نش��ان داده است كه آدم ها مي توانند 
ي��اد بگيرن��د ك��ه ب��اور دوم را اقتب��اس كنن��د و 
جهش هاي چش��م گيري در عملكردش��ان داش��ته 
باشند. اين روزها هرجا به دنبال انگيزش و موفقيت 
باشند دنبال او مي روند: از آموزش تا فرزندپروري تا 

مديريت كسب وكار و پيشرفت شخصي. 
دوك زمان��ي كه دانش��جوي تحصي��الت تكميلي 
دانش��گاه ييل بود، مطالع��ه روي انگيزش حيوانات 
را آغ��از كرد. در اواخر دهه ۱۹۶۰، يك س��وژه داغ 
در پژوهش هاي حيواني »درماندگي آموخته ش��ده« 
ب��ود: حيوانات آزمايش��گاهي گاهي اوق��ات آنچه را 
ق��ادر ب��ه انجامش بودن��د انج��ام نمي دادند، چون 
پس از شكس��ت هاي مكرر دس��ت از تالش كشيده 
بودند. براي دوك س��وال بود كه انسان ها چگونه با 
اي��ن وضعيت كنار مي آين��د. او تعريف مي كند كه: 
»پرس��يدم: چه چيزي موجب مي شود يك كودك 
واقعا توانا در مواجهه با شكست دست از كار بكشد، 
درحالي كه شكس��ت موجب انگيزش بقيه كودكان 

مي شود؟«
در آن زمان، درمان پيش��نهادي ب��راي درماندگي 
آموخته شده حصول يك رشته طوالني از موفقيت ها 
ب��ود. دوك مدعي ش��د ك��ه تفاوت بي��ن واكنش 
درماندگ��ي و نقطه مقابلش )اراده تس��لط يافتن بر 
چيزه��اي جديد و غلبه ب��ر چالش ها( در ديدگاهي 
ريش��ه دارد كه افراد به علت شكست شان دارند. به 
نظ��ر دوك، اف��رادي كه شكست ش��ان را به فقدان 
توانايي نس��بت مي دادند، حت��ي در حوزه هايي كه 
توانمند بودند دلس��رد مي ش��دند. در س��وي ديگر، 
آنهايي كه فكر مي كردند صرفا تالشش��ان به اندازه 
كافي نبوده است از مانع ها قوت مي گيرند. اين نكته 

به موضوع رساله دكتراي او تبديل شد. 
دوك و دس��تيارانش ي��ك آزماي��ش روي كودكان 
دبس��تاني كردند كه به گزارش پرس��نل مدرس��ه 
درمانده بودند. اين كودكان با آن تعريف كامال جور 
بودند: مثال اگر به چند مس��ئله رياضي مي رسيدند 
كه نمي توانس��تند حل كنند، ديگر نمي توانس��تند 
مس��ائلي را حل كنند كه قبال ح��ل كرده بودند )و 
براي تعدادي از آنها چند روز طول مي كشيد تا آن 

توانايي را بازيابي كنند(. 
ب��ا يك سلس��له تمرين، آزمايش��گران ب��ه نيمي از 
دانش آم��وزان ي��اد دادند ك��ه خطاهايش��ان را به 
ت��الش ناكافي نس��بت بدهند، و آنها را تش��ويق به 
ادامه ت��الش كردند. آن كودكان ي��اد گرفتند كه، 
هن��گام مواجه��ه با شكس��ت، ايس��تادگي كنند )و 
موفق بش��وند(. هيچ نشانه بهبودي در گروه كنترل 
ديده نش��د؛ تمركزش��ان همچنان به سرعت از هم 
مي پاشيد و به كندي خودشان را بازيابي مي كردند. 
دوك مي گويد: اي��ن يافته ها »واقعا حامي اين ايده 
بودند كه انتس��اب ي��ك مولفه كلي��دي در عوامل 
پيش برنده درماندگي و روندهاي مهارت گراس��ت«. 
مقاله او در س��ال ۱۹۷۵ درباره اين موضوع به يكي 
از پرارجاع تري��ن مقاله ه��ا در روان شناس��ي معاصر 

تبديل شده است. 
نظريه انتس��اب كه به قضاوت هاي افراد درباره علل 
رويداده��ا و رفتاره��ا مي پردازد، هم��ان زمان هم 
يك حوزه فعال در پژوهش روان ش��ناختي بود. اما 
ل��ي راس مي گوي��د تمركز در آن زم��ان بر آن بود 
كه ما چگونه انتس��اب انجام مي دهيم. راس اس��تاد 
روان شناس��ي دانشگاه استنفورد اس��ت كه عبارت 
»خط��اي بنيادين انتس��اب«  را ابداع ك��رد تا اين 
تمايلم��ان را نش��ان ده��د كه كنش ه��اي ديگران 
را براس��اس خصيصه ه��اي شخصيتي ش��ان تبيين 
مي كنيم و از اقتضائات قدرت چشم پوشي مي كنيم. 
به گفته او دوك كم��ك كرد تا »تاكيد از خطاها و 
سوگيري هاي انتسابي به س��مت پيامدهاي انتساب 
برود، يعن��ي اينكه چرا انتس��اب هاي افراد اهميت 
دارد«. دوك از نظريه انتس��اب اس��تفاده كاربردي 

كرد. 
او وقتي اس��تاديار دانش��گاه ايلينوي شد به اين كار 
ادام��ه داد. در آنجا با هم��كاري كارول دينر كه آن 
هنگام دانشجوي تحصيالت تكميلي بود، از كودكان 
مي خواس��تند در تكاليف حل مس��اله، كه برخي از 
آنها برايش��ان بسيار دش��وار بود، »بلند فكر كنند«. 
غافلگي��ري ب��زرگ اين ب��ود: بعض��ي از بچه هايي 
ك��ه تالش زي��ادي مي كردند، اصال انتس��اب انجام 
نمي دادن��د. اين بچه ه��ا فكر نمي كردن��د در حال 
شكس��تاند. تعبير دينر اين اس��ت: »شكست همان 
اطالعات است؛ به آن برچسب شكست مي زنيم، اما 
بيش��تر از اين جنس است كه: اين جواب نداد، من 
يك مساله حل كن هستم، و روش ديگري را امتحان 
خواه��م كرد«. در يك لحظه فراموش نش��دني، يك 

پس��ر )از آن بچه هاي��ي كه اس��وه ن��وع مهارت گرا 
هس��تند( وقتي با نخس��تين مانع روبه رو شد، روي 
صندلي اش نشس��ت، دس��ت هايش را به هم ماليد، 
ملچ مولوچ كرد و اعالم كرد: »من عاشق چالشم«. 

اين ش��وق ب��ه چالش ب��ه تبيين اي��ن نكته كمك 
مي كرد كه چرا ساير بچه هاي توانمند فقط به خاطر 
برخ��ورد به يك مانع فكر مي كردند فاقد توانايي اند. 
عق��ل س��ليم مي گوي��د ك��ه تواناي��ي الهام بخش 
اعتمادبه نف��س اس��ت. و ت��ا زماني ني��ز همين طور 
اس��ت، تا وقتي كه پيش رفتن ساده باشد. اما موانع 
همه چيز را دگرگون مي كنند. دوك متوجه ش��د )و 
اندك��ي بعد با همكارش الين اليوت نش��ان داد( كه 
ريش��ه تفاوت در اهداف بچه هاست. دوك مي گويد 
»ك��ودكان مهارت گرا واقع��ا مصمم اند چيزي را ياد 
بگيرند«، و »اه��داف يادگيري« الهام بخش زنجيره 
اف��كار و رفتاري متف��اوت از »اه��داف عملكردي« 

مي شود. 
دانش آموزاني كه عملكرد برايش��ان مهم تر اس��ت، 
مي خواهن��د باه��وش ب��ه نظ��ر بيايند حت��ي اگر 
نتيجه اش آن باش��د كه در فرآيند هيچ ياد نگيرند. 
ب��راي آنها، هر تكليف يك چال��ش براي خودانگاره 
آنهاست و هر مانع يك تهديد شخصي مي شود. لذا 
آنها فق��ط فعاليت هايي را پي مي گيرند كه مطمئن 
باش��ند در آنها مي درخش��ند؛ و از تجربه هاي الزم 
براي رشد و شكوفايي در هر تالشي مي پرهيزند. در 
س��وي ديگر، دانش آموزاني كه هدف آنها يادگيري 
اس��ت، ريس��ك هاي الزم را مي پذيرن��د و نگ��ران 
شكس��ت نيس��تند چون هر خطا ب��ه فرصتي براي 
يادگيري تبديل مي ش��ود. اي��ن بينش دوك، حوزه 
جديدي در روان شناس��ي آموزش��ي رقم زد: نظريه 

هدف پيشرفت. 
س��وال بع��دي دوك اين ب��ود: در وهل��ه اول، چه 
چي��زي موجب تمرك��ز دانش آم��وزان ب��ر اهداف 
متف��اوت مي ش��ود؟ او در ي��ك دوره مرخصي كه 
به ه��اروارد رفته ب��ود، در اين باره ب��ا مري بندورا 
)دختر روان ش��ناس شهير اس��تنفورد آلبرت بندورا 
ك��ه آن زم��ان دانش��جوي دكترا ب��ود( بحث كرد، 
و پاس��خ ناگهان به ذهنش��ان رس��يد: اگ��ر برخي 
دانش آم��وزان مي خواهند ب��ا توانايي ش��ان تظاهر 
كنن��د، ول��ي ديگ��ران مي خواهند توانايي ش��ان را 
افزايش دهند، البد »توانايي« معاني متفاوتي براي 
دو گروه دارد. دوك توضيح مي دهد: »اگر بخواهيد 
چيزي را مكرر نمايش بدهيد، حس چيزي ايس��تا 
را پي��دا مي كند كه درون ش��ما خانه دارد؛ ولي اگر 
بخواهيد توانايي تان را افزايش بدهيد، حس پويايي 
و چكش خواري پيدا مي كند«. او اس��تدالل مي كرد 
اف��رادي كه اهداف عملك��ردي دارند، فكر مي كنند 
ه��وش از زمان تولد ثابت اس��ت. افرادي كه اهداف 
يادگي��ري دارن��د، ذهنيت رش��د نس��بت به هوش 
دارن��د يعني معتقدن��د كه مي ت��وان آن را پرورش 
داد. )روان شناس��ان بين خودشان اين ذهنيت رشد 
را »نظريه افزايش��ي« مي نامند و از عبارت »نظريه 
بنياد« براي ذهنيت ثابت استفاده مي كنند.( الگوي 

آنها تقريبا كامل شده بود. 
دوك ك��ه در دهه ۱۹۵۰ در بروكلين بزرگ ش��ده 
بود، دانش آموز موفقي در دبس��تان بود كه توانست 
در مقط��ع شش��م يك ج��ا در كالس دانش آموزان 
تيزهوش بگيرد. و از قضا، نه هر جايي. معلمش��ان، 
خانم ويلس��ون، دانش آموزان را ب��ه ترتيب آي كيو 
مي نشاند و حتي براي تقسيم مسووليت هاي كالس 
هم از نمرات آي كيو استفاده مي كرد. خانم ويلسون، 
خواسته يا ناخواسته، باورش به هوش ثابت را نشان 
م��ي داد. دوك، ك��ه در ردي��ف اول و صندلي اول 
مي نشست، معتقد اس��ت خانم ويلسون حسن نيت 
داش��ت. اين تجربه به او آسيب نزد )دوك مي گويد 
كه همان وقت هم قدري از ذهنيت رش��د را داشت( 
اما او نش��ان داده است بس��ياري از دانشجويان كه 
برچسب باهوش مي خورند، به ويژه دختران به خوبي 

او نتيجه نمي گيرند. 
دوك خاطرنش��ان مي كند كه آزمون ها به شدت در 
اندازه گيري پتانسيل دانش آموزان ضعيف اند. به يك 
گروه از بزرگ س��االن بگوييد يك پرتره از خودشان 
بكشند. اكثر امريكايي ها فكر مي كنند طراحي يك 
استعداد ذاتي است كه ندارند و پرتره هايشان فرقي 
با خط خطي هاي بچه ها ندارد. ولي كافي اس��ت آنها 
را در كالسي با طرح درس مناسب بنشانيد )همان 
كاري ك��ه بتي ادواردز، مولف بهره گيري از س��مت 
راس��ت مغز، كرد( تا پرتره هاي حاصل از اين كالس 

چن��ان ماهرانه به نظر بيايد كه نش��ود باور كرد كار 
همان افراد »بي استعداد« است. باور به اينكه امكان 

ارتقا نداريد، جلو پيشرفت را مي گيرد. 
دوك مي گوي��د: فرهن��گ نق��ش گس��ترده يي در 
شكل دادن به باورهاي ما بازي مي كند. يك مدرس 
فيزي��ك كالج اخيرا براي دوك نوش��ت در هند كه 
محل تحصي��ل او بود، اصال چني��ن تصوري وجود 
ن��دارد كه براي يادگيري فيزيك بايد نابغه باش��يد 
يا حداقل استعداد ويژه يي داشته باشيد. »فرض آن 
ب��ود كه هركس از پس اي��ن كار برمي آيد، و عموما 
ه��م اين طور بود«. ولي اگر با ذهنيت ثابت نس��بت 
به فيزيك )يا زبان هاي خارجي يا موس��يقي( بزرگ 
شده باشيد، چطور؟ نگران نباشيد: دوك نشان داده 
اس��ت كه مي توانيد خودت��ان آن ذهنيت را عوض 

كنيد. 
چش��م گيرترين اثب��ات ب��راي اين قضي��ه، حاصل 
مطالعه اخير دوك و ليزا سوريچ بلكول روي كالس 
هفتمي هايي اس��ت كه پيش��رفت كمي داشته اند. 
همه دانش آموزان، در جلس��اتي درباره مهارت هاي 
مطالعه، مغز و اين قبيل چيزها ش��ركت مي كردند؛ 
به ع��الوه، يك گ��روه در جلس��ه يي معمولي درباره 
حافظه شركت كردند اما گروه ديگر ياد گرفتند كه 
ه��وش مثل عضله از طريق تمرين و مش��ق قوي تر 
مي ش��ود. وقتي دانش آموزان آموزش مي بينند كه 
ذهنيِت رشد نس��بت به هوش اتخاذ كنند، تاثيري 
ش��تاب دهنده ب��ر انگي��زش و نمرات رياضي ش��ان 
دارد؛ در دانش آم��وزان گ��روه كنترل، با وجود همه 

مداخله هاي ديگر، هيچ بهبودي ديده نشد. 
دوك چني��ن توضيح مي دهد: »مهارت هاي مطالعه 
و مهارت هاي يادگيري بي تحرك اند تا اينكه عاملي 
فعال آنها را به حركت درآورد«. شايد دانش آموزان 
نح��وه مطالعه را بلد باش��ند، اما اگر اعتقاد داش��ته 
باشند كه تالش هايشان بي ثمر است از آن استفاده 
نخواهند كرد. »اگر آن باور را نشانه برويد، مي توانيد 
شاهد ثمراتي بيش از آن باشيد كه اميد داشته ايد«. 
برگ��زاري كارگاه كالس��ي در س��طح كالن مقدور 
نيست؛ اول از همه آنكه، هزينه اش گزاف است. لذا 
دوك و بلكول يك واحد آموزش��ي رايانه يي طراحي 
كرده ان��د تا مداخل��ه زنده و واقعي را شبيه س��ازي 
بكن��د. نرم افزار چندرس��انه يي م��د روز آنها به نام

Brainology )مغزشناسي( هنوز در حال توسعه 
است، اما به لطف همهمه اوليه يي كه يك مقاله در 
مجله تاي��م به پا كرد، و همچنين به واس��طه كتاب 
اخي��ر دوك، معلمان مصرانه متقاضي آن ش��ده اند، 
چنان كه حتي يك نفر خواسته كه توزيع كننده آن 

باشد. 
برخالف بس��ياري از آن چيزهايي كه قيافه حكمت 
و معرف��ت در زمينه آموزش و عملكرد را مي گيرند، 
نتيجه گيري هاي دوك بر مبناي پژوهش هاي جدي 
و استوار اس��ت. او از آن مربي هاي شعاري انگيزش 
نيست كه بگويد سقفي جز آسمان نيست و همه چيز 
بسته به نگرش است؛ اينكه كاري ندارد. اما شواهد 
نش��ان مي دهند كه اگر ذهنيت ثابت داشته باشيم، 

الجرم آن قدر كه مي توانيم باال نمي رويم. 
گرچ��ه عم��ده پژوهش دوك درب��اره ذهنيت ها در 
بافت مدرس��ه انجام شده اس��ت، مي توان نتايجش 
را در ورزش، كس��ب وكار، روابط ميان فردي و... هم 
پي��اده كرد. مارك لپر مي گويد: »خيلي افراد به كار 
او عالقه مندن��د؛ پژوهش او ب��ه حوزه هاي مختلف 
متعددي از روان شناس��ي و بيرون از روان شناس��ي 
مربوط است. لپر استاد روان شناسي استنفورد است 
كه در سال ۲۰۰۴ وقتي رييس دانشكده بود، دوك 
را از كلمبيا كه ۱۵ س��ال آنجا تدريس كرده بود به 
استنفورد كشاند. لپر اضافه مي كند: »روان شناسان 
اجتماع��ي دوس��ت دارن��د بگويند او روان ش��ناس 
اجتماعي اس��ت؛ روان شناسان شخصيت مي گويند 
او روان شناس شخصيت است؛ و روان شناسان رشد 

مي گويند او روان شناس رشد است«. 
مالكوم گل��دول مي گويد حق آن اس��ت كه جاذبه 
دوك از دانش��گاه فرات��ر ب��رود. گلدول نويس��نده 
مجله نيويوركر اس��ت، كه به خاطر عامه فهم كردن 
پژوهش هاي روان ش��ناختي ش��هرت دارد. گلدول 
در مصاحبه ي��ي در ژورنال آو منيجمنت اينكوايري 
گفت: »يك��ي از محبوب ترين كارهايي كه تابه حال 
كرده ام اساس��ا مبتني بر پژوهش كارول دوك بود. 
كارول دوك س��زاوار آن است كه مخاطبان وسيعي 
داش��ته باش��د. اگر چنين مخاطباني نداشته باشد 
جنايت اس��ت«. ش��ايد كتاب ذهنيت ب��ه اين درد 

بخورد چون براي خوانندگان عام نوشته شده است. 
الب��د همين بود كه فاكن��ر را متقاعد كرد كه دوك 
مي توان��د به تيم فوتبال بلك ب��رن ُرورز كمك كند. 
برخ��الف ك��ودكان كم بهره در مطالعه مدرس��ه يي 
دوك، بازيكنان ُرورز فكر نمي كردند فاقد توان الزم 
براي موفقيت هستند. بلكه كامال برعكس: آنها فكر 
مي كردند استعدادش��ان به خودي خود بايد آنها را تا 
اوج قله برس��اند. ولي ذهنيت ثابت��ي كه در هر دو 
گروه وجود داشت، بيزاري ش��ان از تالش را تبيين 

مي كرد. 
اما مگر بس��ياري افراد را نداري��م كه هم به توانايي 
ذاتي اعتقاد دارن��د و هم باور دارند كه هيچ چيزي 
بي زحمت به دس��ت نمي آيد؟ اي��ن دو ايده منطقا 
با هم س��ازگارند. ولي دوك مي گوي��د كه از لحاظ 
روان شناختي، بسياري از افرادي كه به هوش ثابت 
اعتق��اد دارند، فكر مي كنند كه براي عملكرد خوب 

نيازي به سخت كوشي ندارند.
او مي گوي��د اين اعتقاد كامال هم نامعقول نيس��ت. 
دانش آم��وزي كه يك مجموعه مس��اله را ظرف ده 
دقيق��ه حل مي كند، به واق��ع در رياضي بهتر از آن 
كسي است كه براي حل همان مسائل چهار ساعت 
وقت الزم دارد. و بازيك��ن فوتبالي كه بدون تالش 
خاصي گل مي زند احتماال مس��تعدتر از كسي است 
كه هميشه تمرين مي كند. دوك مي گويد: »مغالطه 
آنجاس��ت كه افراد با تعميم اين نكت��ه به اين باور 
مي رس��ند كه تالش براي هر تكليفي، حتي تكاليف 

دشوار، بر كم بودن توانايي شان داللت مي كند«. 

توصيه ي��ي ك��ه او به رورز كرد، براي همه كس��اني 
صادق اس��ت كه ذهنيت ثابت دارن��د. او مي گويد: 
»تغيير دادن ذهنيت، مثل جراحي نيس��ت. ش��ما 
نمي تواني��د ذهني��ت ثاب��ت را برداري��د و ذهني��ت 
رش��د را ج��اي آن بگذاري��د«. ُرورز در ح��ال آغاز 
كارگاه هايش��ان ب��راي تازه ترين بازيكنانش اس��ت: 
جوان تري��ن و چكش خوارتري��ن بازيكن ه��ا. )فاكنر 
مي داند بازيكناني كه با همان حالت »طبيعي« خود 
ميليون ها دالر پول درآورده اند، انگيزه چنداني براي 
تغيير شكل مغزهايش��ان ندارند(. استعدادياب هاي 
تيم از بازيكنان جديد مي پرس��ند كه چه ديدگاهي 
درباره اس��تعداد و تمرين دارن��د؛ آنها نمي خواهند 
كس��اني كه ذهنيت ثابت دارند را حذف كنند، بلكه 

تمرين هاي ويژه يي براي آنها در نظر مي گيرند. 
گل��دول، در مقاله يي در س��ال ۲۰۰۲ ك��ه بر پايه 
پژوهش هاي دوك نوش��ته ش��ده بود، ب��ه يكي از 
مش��هورترين آزمون هاي او اشاره كرد تا نشان دهد 
ش��ايد ش��ركت نفتي عظيم انرون دقيق��ا به خاطر 
وس��واس فرهنگش نسبت به اس��تعداد، نه با وجود 
اين وس��واس، فروپاشيد. مطالعه دوك نشان مي داد 
كه وقتي هوش كودكان )نه تالشش��ان( تحس��ين 
مي ش��ود، انگيزه آنها كاهش مي يابد. نگران كننده تر 
آنك��ه، ۴۰درص��د از آنهايي كه به خاطر هوشش��ان 
تحسين ش��ده بودند، درباره دستاوردهايشان براي 

همكالسي ها و همتايان شان مبالغه مي كردند. 
دوك مي گوي��د: »ما بچه هاي معمولي را به دروغ گو 
تبديل كرده ايم. به همين ترتيب، مديران انرون كه 
به خاطر اس��تعداد ذاتي شان تحسين مي شدند، پس 
از مدتي كوتاه، به جاي آنكه مش��كالت را بپذيرند و 

سعي در حل آنها كنند، به دروغ روي مي آوردند. 
جفري ففر، اس��تاد دانشكده كس��ب وكار، مي گويد 
كه پژوهش دوك به درد يك مس��أله عادي تر يعني 
مديريت عملكرد هم مي خورد. به گفته او، اين اقدام 

كسب وكارهاي مختلف خطاست كه به جاي توسعه 
مهارت ه��اي كاركنانش��ان زم��ان زي��ادي را صرف 
»س��نجش و اخراج ضعيف ترها« )يعني نمره دهي و 
ارزيابي آن ها( مي كنند. »اين تئوري مديريتي مثل 
تئوري بابانوئ��ل در هديه آوردن براي بچه هاس��ت: 
كدامشان شيطنت مي كرده و كدامشان بچه خوبي 

بوده است«. 
رابرت اس��ترنبرگ، رييس دانش��كده هن��ر و علوم 
دانش��گاه تافتز، مي گويد رهبران ه��م مي توانند از 
پژوهش دوك بهره ببرند. او كه سابقا رييس انجمن 
روان شناسي امريكا بوده است مي گويد وقتي بيش 
از حد دلواپس آن باش��يد كه باهوش به نظر بياييد، 
نمي توانيد به اقدامات جس��ورانه و آينده نگر دست 
بزني��د. »اگر از خطاكردن بترس��يد، هرگز در مدت 
كار خ��ود چيزي ياد نمي گي��رد و رويكردتان تماما 
تدافعي مي ش��ود چون دايم ب��ه خودتان مي گوييد: 

بايد مطمئن شوم كه گند نمي زنم«. 
پيتر س��الووي روان ش��ناس اجتماع��ي كه رييس 
كال��ج ييل و پيش��تاز حوزه هوش هيجاني اس��ت، 
مي گوي��د ايده ه��اي دوك به او كم��ك كرده اند تا 
از بحث��ي جنجال��ي در حوزه اش گره گش��ايي كند. 
در اي��ن موضوع كه يادآور بح��ِث چكش خوار بودِن 
هوش عمومي اس��ت، برخي پژوهشگران مي گويند 
هوش هيجاني عمدتا مادرزادي است، ولي ديگراني 
از جمل��ه س��الووي آن را مجموعه ي��ي از مهارت ها 
مي دانند كه قابل آموزش و يادگيري است. سالووي 
مي گويد »هميش��ه از آدم ها مي شنوم كه مي گويند 
مثال اجتماعي نيس��تم يا مديري��ت هيجاناتم را بلد 
نيس��تم« ام��ا نمي دانند كه اين حرفش��ان نش��انه 

ذهنيت ثابت است. 
جيم��ز گ��روس، اس��تاد روان شناس��ي دانش��گاه 
اس��تنفورد، بس��ط پژوهش ه��اي دوك ب��ه حوزه 
هيجانات را آغاز كرده است. در يك مطالعه جديد، 
گ��روس و همكاران��ش يك گ��روه از دانش��جويان 
كارشناس��ي تازه وارد استنفورد را زيرنظر گرفتند تا 
گذار و ورود آنها به زندگي دانش��گاهي را بررس��ي 
كنند. آنهايي كه ذهنيت ثابت نس��بت به هيجانات 
داش��تند توان كمتري در مديري��ت هيجانات خود 
داش��تند، و در انتهاي س��ال اول، انطباق اجتماعي 
و هيجاني ش��ان كمتر از آن هم قطارهايشان بود كه 

ذهنيت رشد داشتند. 
دوك كه اكنون به پايان س��ومين سال حضور خود 
در اس��تنفورد نزديك مي ش��ود، با ذهنيت رشد به 
اس��تقبال شوك فرهنگي ناش��ي از جابه جايي رفته 
اس��ت. او مي گويد سان فرانسيسكو، كه در نزديكي 
دانشگاه است، مزاياي شهري بزرگ را برايش فراهم 
مي كند، از جمله مكان ه��اي خوش منظره يي براي 
غذاخ��وردن كه در حد و اندازه نيويورك اس��ت؛ و 
دانش��گاه هم حس دنج تري از يك اجتماِع كوچك 
را به او مي دهد. او حتي قدري از فضاي س��ينمايي 
نيوي��ورك را ه��م با خ��ودش آورده اس��ت: ديويد 
گلدمن، يعني همس��رش را، كه منتقد و كارگردان 
اس��ت. او بنيان گذار و مدير »مركز ملي نمايش هاي 

جديد« در استنفورد است. 
در همايش »انجمن علم روان شناسي« در ماه مي، 
دوك س��خنران اصلي بود. عنوان سخنراني اش اين 
بود: »آيا مي توان ش��خصيت را تغيي��ر داد؟« البته 
كه پاس��خ او، به صورت خالصه، بلي است. به عالوه، 
ذهنيِت رشد به درد روابط فرد هم مي خورد. دوك 
در يك مطالع��ه جديد دريافت اف��رادي كه اعتقاد 
دارند ش��خصيت را مي توان تغيي��ر داد، با احتمال 
بيشتري مي توانند به صورت سازنده يي نگراني ها را 

مطرح كرده و از پس مسائل برآيند. 
ب��ه نظ��ر دوك، ذهنيت ثابت موجب ش��كل گيري 
يك دي��دگاه جزمي »همه يا هي��چ« درباره صفات 
افراد مي ش��ود؛ اين ديدگاه معموال موجب مي شود 
مس��ائلي را ناديده بگيريد كه در حال ريشه دواندن 
هستند، يا در سوي ديگر ماجرا، به محض مشاهده 
نخس��تين نش��انه هاي مش��كل از رابطه تان دست 
بكش��يد. )ولي ذهنيت رش��د ه��م مي تواند افراطي 
شود: وقتي كه فرد در يك رابطه آزارنده مي ماند به 
اين اميد كه شريك رابطه اش تغيير كند. اينجا هم 
مثل هرجاي ديگر، فرد بايد بخواهد كه تغيير كند(. 
اين روزها، دوك الگوي خود را روي رش��د اخالقي 
بچه ها پياده مي كند. بچه هاي كم سن وس��ال شايد 
اعتقاِد خاصي درباره »توانايي« نداش��ته باشند، اما 
تصوراتي راج��ع به »خوب بودن« دارند. بس��ياري 
از بچه ها باور دارند كه مطلقا خوب يا بد هس��تند؛ 
س��اير بچه ها فكر مي كنند كه مي توانند در »خوب 
بودن« پيش��رفت كنن��د. دوك دريافته اس��ت آن 
بچه هاي پيش دبس��تاني كه ذهنيت رش��د دارند، با 
خراب كاري هايشان به مش��كل نمي خورند و كمتر 
ن��گاه قضاوت گ��ر به ديگ��ران دارن��د؛ همچنين در 
مقايس��ه با كودكاني ك��ه ذهنيت ثابت��ي به خوب 
بودن دارند، احتمال بيش��تري دارد كه سعي كنند 
خطاهايشان را تصحيح كرده و از اشتباهاتشان درس 
بگيرند. مثال آنها درك مي كنند كه ريختن آب ميوه 
روي زمي��ن يا پخ��ش و پال كردن اس��باب بازي ها 
حكم بدبودن آنها را صادر نمي كند، به ش��رط آنكه 
آش��فته بازاري كه درس��ت كرده اند را تميز كرده و 
تصمي��م بگيرند دفعه بعد بهت��ر عمل كنند. اكنون 
دوك و دانش��جوي تحصيالت تكميلي اش اليس��ون 
مس��تر مش��غول آزمون هايي در كودكستان بينگ 
هس��تند تا ببين��د كه آيا آموزش ذهنيت رش��د به 
كودكان مي تواند مهارت هاي انطباقي شان را بهبود 
ببخشد يا خير. آنها يك كتاب داستان با اين پيغام 
طراحي كرده اند كه بچه هاي پيش دبس��تاني كه در 
يك سال فرضي بد بوده اند مي توانند سال بعد بهتر 
باشند. آيا ش��نيدن چنين داستان هايي مي تواند به 
يك كودك چهارساله كمك كند كه وقتي در جعبه 

شن بازي اش به مانع برخورد، از پس آن برآيد؟
دانش��جوياني ك��ه در س��ال هاي مختلف ش��اگرد 
دوك بوده اند، او را س��خاوتمند و پرورشگر و مربي 
مي دانن��د. البد او اين خصيصه ها را اس��تعدادهايي 
ذاتي نمي داند، بلكه يك ذهنيت بس��يار رشديافته 

تلقي مي كند. 
دوك مي گوي��د: »همين كه از ذهنيت رش��د آگاهم 
و درباره آن مطالعه مي كنم و مي نويس��م، احساس 
مي كن��م باي��د آن را در زندگ��ي ام بي��اورم و از آن 
س��ود ببرم«. او، كه در پنجاه و چند س��الگي سراغ 
يادگي��ري پيانو و زبان ايتاليايي رفته اس��ت، اضافه 
مي كند: »انتظار نمي رود بزرگساالن اين جور چيزها 

را بتوانند خوب ياد بگيرند«. 
منبع: ترجمان

آيا مي توانيد نقاشي پرتره خودتان 
را بكشيد؟ خيلي از ما اگر دست به 

چنين آزمايشي بزنيم، حاصل كارمان 
با خط خطي هاي بچه ها تفاوت چنداني 

ندارد. چه بسا به ياد بياوريم كه در 
دوران مدرسه هم هيچ وقت نقاشي مان 

خوب نبوده است، و احتماال به اين 
نتيجه مي رسيم كه خب، استعدادش 

را ندارم! اين دقيقا نتيجه گيري اي 
است كه روان شناس پرآوازه، كارول 
دوك، با آن مخالف است. او بر پايه 

سال ها تحقيق مي گويد استعداد چيزي 
ذاتي نيست، بلكه حاصل تمرين و 

مهارت اندوزي است
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معاون اقتصادي بانك مركزي چالش ها و راهكارهاي اقتصاد ايران در سال 96 را تحليل كرد 

درهم تنيدگي تنگناي اعتباري و ركود
گروه اقتصاد كالن| 

جديدترين شماره فصلنامه »روند« در حالي چشم  انداز 
اقتصاد را بر اساس بررسي شاخص هاي كالن اقتصادي رو 
به بهبود دانسته كه همچنان رفع مشكالت نظام بانكي را 
از مهم ترين پيش شرط هاي رونق توليد و چشم انداز مثبت 

اقتصاد عنوان مي كند. 
در س��رمقاله جديدترين ش��ماره فصلنامه روند كه به 
قلم پيمان قرباني معاون اقتص��ادي بانك مركزي نگارش 
يافته، بر نقش ش��بكه بانكي در تسهيالت دهي تاكيد و بر 
اين اساس، رفع مش��كالت توليد هم در گرو رفع تنگناي 
اعتباري بانك ها اعالم ش��ده اس��ت. بر اين اساس، اصالح 
نظام مالي كش��ور براي بهبود و تقويت تامين مالي اقتصاد 
توصيه شده اس��ت كه در اين راس��تا، برنامه اصالح نظام 
بانكي براي حل مشكالت ساختاري بانك ها همچون حل 
معضل انجم��اد دارايي ها، س��اماندهي بدهي هاي دولت و 
افزايش سرمايه بانك ها مورد توجه قرار گرفته است. تحليل 
معاون اقتصادي بانك مركزي از عملكرد 6 ماهه اقتصاد و 

چشم انداز آتي را در ادامه بخوانيد. 

 عملكرد رشد اقتصادي نيم سال نخست 96
با توجه به اتخاذ و پيگيري سياست هاي انضباط گرايانه 
مالي و پولي از س��وي دولت و بانك مركزي در چهار سال 
اخير، اقتصاد ايران از روندهاي منفي پيشين فاصله گرفته و 
روند رو به رشد آنكه از فصل چهارم سال ۱۳۸۴ آغاز شده، 
با استمرار در تمامي فصول سال ۱۳۹۵، در 6ماهه نخست 
س��ال ۱۳۹6 نيز با عملكرد قابل مالحظه يي تداوم يافت؛ 
بط��وري كه در اي��ن دوره، ارزش افزوده تمامي بخش هاي 

اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده است. 
بر اساس ارقام مقدماتي، در 6ماهه نخست سال ۱۳۹6 
توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت س��ال ۱۳۹۰ از 
رشد ۴.۵ در صدي برخوردار شد؛ مروري بر عملكرد رشد 
اقتصادي محقق شده در 6ماهه نخست سال ۱۳۹6 نشان 
مي دهد، در اين دوره، ارزش افزوده فعاليت هاي نفت، حمل 
و نقل، انبارداري و ارتباطات، بازرگاني، رستوران و هتلداري، 
صنعت و برق، آب و گاز به ترتيب با س��همي برابر با ۱.۳، 
۰.7، ۰.۵، ۰.۵ و ۰.۵ واحد درصد از رش��د توليد ناخالص 
داخل��ي، نقش موثري در تحقق رش��د اقتصادي اين دوره 

داشتند. 
با وجود اينكه همچنان بيشترين سهم از رشد اقتصادي 
محقق ش��ده در 6ماهه نخست سال ۱۳۹6 به رشد ارزش 
افزوده بخش نفت اختصاص داش��ته اس��ت، ب��ا اين حال، 
اقتصاد ايران در اين دوره شاهد رشدي به مراتب متوازن تر 
و فراگيرت��ر ب��وده و در بخش هاي غيرنفتي آن نيز تحرك 
مناسبي مشاهده مي ش��ود؛ به گونه يي كه توليد ناخالص 
داخل��ي بدون نفت )به قيمت هاي ثابت س��ال ۱۳۹۰( در 
ادامه روند مثبت خود، در فصول اول و دوم سال جاري نيز 
به ترتيب برابر ۴.۰ و ۴.۳ درصد افزايش يافته و در مجموع، 
رش��د توليد ناخالص داخلي بدون نفت در 6ماهه نخست 
سال ۱۳۹6 به ۴.۱ درصد رسيده است. ارزش افزوده بخش 
صنعت نيز در 6ماهه نخست سال جاري برابر ۴٫۸ درصد 

افزايش يافته است. 
هرچند اقتصاد ايران در س��ال ۱۳۹۵، رش��د اقتصادي 
دو رقم��ي ۱2.۵ درصدي را تجربه ك��رد كه در دهه هاي 
اخير بي سابقه بوده است، با اين حال، بايد خاطرنشان كرد، 
توليد ناخالص داخلي در سال هاي ۱۳۹۱-۱۳۹2 متاثر از 
تشديد تحريم هاي ظالمانه و در سال ۱۳۹۴ نيز تحت تاثير 
افت ش��ديد قيمت نفت با كاهش مواجه شد كه به دنبال 
آن، س��طح واقعي توليد كشور و در نتيجه، توان در آمدي 
خانوارها تضعيف ش��د. بدين ترتيب، رشد اقتصادي محقق 
ش��ده در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در عمل، صرف جبران 
عدم تعادل هاي گذشته و بازگشت سطح توليد واقعي كشور 
به شرايط پيشين شده است؛ بطوري كه عملكرد مناسب 
رشد اقتصادي در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ موجب شد تا 
پس از گذشت پنج سال سطح توليد تاخالص داخلي واقعي 
سال ۱۳۹۵ )به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰( در سطحي 
فراتر از رقم مش��ابه س��ال ۱۳۹۰ قرار گيرد. افزون بر اين، 
بررسي رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ به تفكيك اجزاي توليد 
ناخالص داخلي نشان مي دهد كه بخش قابل مالحظه يي از 
رشد محقق شده متكي به افزايش چشمگير ارزش افزوده 
بخش نفت با س��هم از رشد ۹. ۸ واحد در صدي در نتيجه 
رفع محدوديت ها و افزايش توليد و صادرات نفت خام، گاز 
طبيعي و فرآورده هاي پااليش��گاهي بوده است. از اين رو، 
در چنين شرايطي اهميت مس��اله تقويت رشد اقتصادي 
فراگير و درونزا از طريق ارتقاي عملكرد بخش هاي غيرنفتي 
اقتص��اد به عنوان راهكاري مهم و كليدي در بهبود هرچه 
سريع تر وضعيت معيشتي و رفاهي خانوارها بيش از پيش 
نمايان شده است. خوشبختانه، روند بهبود عملكرد بسياري 
از اين بخش ها نيز از س��ال گذشته آغاز شده است. ضمن 
آنكه انتظار مي رود با انتش��ار آثار مثبت ناش��ي از افزايش 
توليد و صادرات بخش نفت به بخش هاي ديگر اقتصادي، 
رشد اقتصادي غيرنفتي كشور در پايان سال ۱۳۹6 نيز در 

وضعيت مناسبي قرار گيرد. 

 رفع مشكالت درونزاي سيستم بانكي
دستاوردهاي قابل مالحظه اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۵ 
در دس��تيابي به نرخ تورم تك رقمي و نيز انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادي نس��بت به تحوالت آتي اقتصاد كش��ور، 
زمينه مس��اعدي براي پيشبرد سياست هاي رونق توليد و 
اش��تغال را در سال جاري فراهم كرده است. در اين راستا، 
رويكرد و جهت گيري سياست هاي اقتصادي دولت و نظام 
بانكي در س��ال جاري كمك به تس��ريع رشد اقتصادي و 
تقوي��ت توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه در قالب 
اجراي س��ه برنامه اساسي ش��امل حمايت از تامين مالي 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط، فعال سازي ظرفيت توليد و 
اش��تغال در تمامي مناطق كشور با توجه به استعدادهاي 
هر منطقه جغرافيايي  و  حمايت از ايجاد اشتغال پايدار در 

مناطق روستايي و مرزي در دستور كار قرار گرفته است. 
ب��ا وجود اين، توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه در 
س��ال هاي اخير نظام بانكي به عن��وان تامين كننده اصلي 
نيازه��اي مالي بنگاه ه��اي اقتصادي با مش��كالت فراواني 
روب��رو بوده كه ع��الوه بر كاهش توان بانك ه��ا در تامين 
مالي مناس��ب اقتص��اد، نتايج آن در افزايش نرخ س��ود و 
چس��بندگي رو به پايين آن تجلي يافته اس��ت. از اين رو، 
بان��ك مركزي با درك ش��رايط موج��ود و آگاهي كامل از 
نحوه مواجهه با مش��كالت ف��راروي بازار پ��ول، مجموعه 
برنامه ها و سياس��ت هاي هماهنگ، جامع و سازگاري را با 
هدف افزايش احتمال موفقيت در كاهش نرخ سود بانكي 

تنظيم كرد و به مرحله اجرا گذاشت. در همين ارتباط، اين 
بانك براي رفع مشكالت درونزاي شبكه بانكي، اقداماتي از 
جمله ساماندهي كامل موسسات مالي غيرمجاز، ساماندهي 
اضافه بر داش��ت و مديريت بدهي بانك ها به بانك مركزي 
از طري��ق اجراي يك برنامه جامع تبديل اضافه برداش��ت 
بانك ها به خطوط اعتباري با نرخ هاي مناس��ب و مداخله 
فعال در بازار بين بانكي ريالي را به انجام رس��اند. افزون بر 
اين، بانك مركزي براي رفع مش��كالت برونزا در بازار پول 
نيز با همكاري دستگاه هاي مرتبط، سازوكارهاي مشخصي 
را تهيه و تدوين كرد كه در اين زمينه مي توان به اقداماتي 
نظير تفاهم با خودروسازان براي ساماندهي نرخ هاي سود 
پيش فروش خودرو، هماهنگي با س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار براي انتقال داد و ستد اوراق سخاب به بازار سرمايه، 
ايج��اد هماهنگي الزم با وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي و 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار براي كاهش س��هم گواهي 
سپرده و سپرده هاي بانكي از مجموع دارايي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري با درآمد ثابت ب��ه ۵۰ درصد و عدم امكان 
تضمين و پيش بيني نرخ بازدهي توس��ط اين صندوق ها، 
اشاره كرد. س��رانجام و به عنوان آخرين اقدام از مجموعه 
اقدامات يادش��ده، بانك مركزي بخش��نامه هش��ت بندي 
كاهش نرخ هاي سود سپرده بانكي را با هدف انتظام بخشي 
مجدد به شبكه بانكي ابالغ كرد. در اين بخشنامه، با تاكيد 
بر على الحساب بودن نرخ سود بانكي در زمان عقد قرارداد با 
مشتري و با توجه به مصوبات پيشين شوراي پول و اعتبار، 
نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري يك 
ساله حداكثر برابر ۱۵ درصد و نرخ سود كوتاه مدت عادي 
روزشمار حداكثر برابر ۱۰در صد تعيين شد كه بررسي هاي 
ميداني و بازرس��ي بيش از ۵ هزار ش��عبه بانكي حاكي از 
پاييندي بانك ها و موسس��ات اعتباري به نرخ هاي مصوب 

شوراي پول و اعتبار بوده است. 

 تحوالت بخش هاي حقيقي اقتصاد
تجزي��ه و تحلي��ل سياس��ت هاي اقتص��ادي تحوالت 
ش��اخص هاي بخش ه��اي حقيق��ي اقتص��اد در نيم��ه 
نخس��ت س��ال ۱۳۹6 نيز حاكي از بهبود عملكرد تمامي 
بخش هاس��ت؛ در اي��ن ارتب��اط، در اي��ن دوره گروه نفت 
بيشترين رشد ارزش افزوده )۵.۸ درصد( را در ميان تمامي 
گروه ها ب��ه خود اختصاص داده و در كن��ار آن، گروه هاي 
صنايع و معادن، كش��اورزي و خدمات به ترتيب از رشدي 
برابر ب��ا ۴.۵، ۴.2 و ۳.۸ درصد برخوردار ش��ده اند. از اين 
رو، حس��ب ظهور و بروز نشانه هاي مثبت از تحرك توليد 
در بخش ه��اي غيرنفتي اقتصاد، انتظ��ار مي رود تحرك و 
پويايي اين بخش ها در روند مثبتي استمرار يابد. از جمله 
در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي 
يا در اختيار داش��تن سهمي در حدود 7۰ درصد از ارزش 
افزوده اين بخش، در اين دوره از رشد ۴.۹ درصدي نسبت 
به دوره مشابه سال پيشين برخوردار بوده و از مجموع 2۴ 
رش��ته فعاليت صنعتي در 6ماهه نخست سال جاري، ۱۳ 
رشته فعاليت )با ضريب اهميت ۸۸.7 درصد( با رشد مثبت 
همراه بوده اس��ت. در كنار آن، بررسي اقالم و نسبت هاي 
مالي صنايع منتخب بورس در 6ماهه نخست سال ۱۳۹6 
نيز بهبود عملكرد فعاليت هاي صنعتي در مقايسه با دوره 
مشابه سال ۱۳۹۵ را نشان مي دهد؛ به گونه يي كه بررسي 
عملكرد فروش صنايع منتخب بر حسب ۱۵ رشته فعاليت 
صنعتي به قيمت هاي جاري در اين دوره نشان دهنده رشد 
2۸.۴ درصدي نسبت به دوره مشابه سال پيشين است؛ در 
اين دوره تمامي ۱۵ رش��ته فعاليت صنعتي بررسي شده، 
افزايش عملكرد فروش را تجربه كرده اند، اين در حالي است 
كه در 6ماهه نخس��ت س��ال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه 
س��ال پيش از آن، صرف عملكرد فروش ۸ گروه با افزايش 
همراه بوده است. همچنين، در بخش ساختمان و مسكن، 
به دنبال اقدامات مناسب نظام بانكي و گشايش هاي مالي 
صورت گرفته در اين بخش )نظير معرفي و توسعه ابزارهاي 
جديد تامين مالي مس��كن و نيز افزايش س��قف و كاهش 
نرخ سود تسهيالت مسكن(، شاهد تحوالت مثبت بوديم؛ 
بطوري كه در نه ماهه نخست سال جاري حجم معامالت و 
متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع واحد مسكوني 
در شهر تهران نسبت به دورد مشابه سال پيشين به ترتيب 

۱2و ۸ درصد رشد نشان مي دهد. 

 چشم انداز اميدبخش مسكن
اف��زون بر اين، آمار عملكرد مقدماتي تعداد پروانه هاي 
س��اختماني صادر شده توسط شهرداري ها در كل مناطق 
ش��هري نيز به عنوان شاخص استقبال بخش خصوصي از 
فعاليت هاي س��اختماني پس از سپري ش��دن ۴ سال، در 
سال ۱۳۹۵ با رشد مثبت همراه شده و در 6ماهه نخست 
سال جاري نيز از رشد 7.۸ درصدي نسبت به دوره مشابه 
سال ۱۳۹۵ برخوردار بوده است. از اين رو، تحوالت يادشده 
موجب ش��د چشم انداز مناسب تري براي ورود تدريجي به 
دوره رونق س��اخت و ساز فراروي بخش مسكن قرار گيرد 
و سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد 
كل مناطق ش��هري )ب��ه قيمت هاي ج��اري( نيز پس از 

كاهش مس��تمر در عملكرد در س��ال هاي ۱۳۹۴-۱۳۹۵، 
در 6ماهه نخس��ت سال ۱۳۹6 از رشدي برابر ۱2.6درصد 
برخوردار شود. مجموع اين عوامل سبب شده است، ارزش 
افزوده بخش س��اختمان كه در ده فص��ل متوالي متاثر از 
ركود حاكم بر وضعيت ساخت و ساز با كاهش مستمر در 
عملكرد مواجه بوده اس��ت در فصل دوم سال ۱۳۹6 برابر 
۳.۱ درصد افزايش يافته و در مجموع، در 6ماهه نخس��ت 
س��ال جاري از رش��دي برابر با ۰.6 درصد برخوردار شود. 
در بخش كش��اورزي نيز بر اساس برآوردهاي وزارت جهاد 
كشاورزي از عملكرد توليد در 6ماهه نخست سال ۱۳۹6، 
توليد محصوالت زراعي و باغي نسبت به دوره مشابه سال 
۱۳۹۵ به ترتيب ۰.۳ و 6.۵ درصد و توليد محصوالت دامي 

۵.۸ درصد افزايش يافته است. 

 پيش شرط هاي تكرار تورم تك رقمي
بانك مركزي از ابتداي فعاليت دولت يازدهم با پايش 
مس��تمر نرخ تورم و تالش براي كنت��رل و حفظ آن در 
محدوده تك رقمي، مجموعه يي از سياست ها و اقدامات 
را ب��ا محوريت تقويت انضباط پولي، تامين مالي س��الم 
اقتص��اد، حفظ ثبات ب��ازار ارز و كنترل انتظارات تورمي 
در دس��تور كار خود قرار داده است. اين اقدامات شرايط 
مناس��بي را براي كاهش نرخ تورم به سطوح تك رقمي 
فراهم آورد. بطوري كه در س��ال ۱۳۹۵ پس از 26 سال 
نرخ تورم در پايه سال( تك رقمي شد. با اين وجود، نرخ 
تورم در يك دوره زماني س��ه ماهه )خرداد، تير و مرداد( 
خ��ارج از محدوده تك رقمي باقي مان��د كه بار ديگر با 
اتخاذ تمهيدات مناسب و موثر، در ماه هاي بعد در سطوح 
تك رقمي پايدار ماند. با وجود توفيقات به دس��ت آمده، 
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به آذر ماه س��ال جاري 
نسبت به دوره مشابه سال پيشين به ۱۰ درصد افزايش 
يافت. از اين رو، با توجه به پتانسيل تخليه آثار انبساطي 
رش��د نقدينگي بر نرخ تورم در س��ال ۱۳۹6 و سال هاي 
آتي، صيانت از مهم ترين دستاورد اقتصادي دولت و تداوم 
اولويت هاي مقابله با تورم و جلوگيري از نوسانات نرخ ارز، 
در اولويت قرار داشته و انتظار مي رود با اتخاذ رويكردهاي 
انضباط گرايانه از س��وي مجموعه سياست گذاري كشور، 
زمينه كاهش مجدد نرخ تورم و حفظ آن در سطوح تك 

رقمي فراهم شود. 

 عملكرد سياست هاي اعتباري
در ح��وزه سياس��ت هاي اعتباري، از ابت��داي آغاز به 
كار دول��ت يازدهم رويكرد غالب نظ��ام بانكي بر تامين 
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره برداري 
از ظرفيت هاي خال��ي اقتصاد و نيز حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط متمركز بوده اس��ت. در اين ارتباط، 
كل تس��هيالت پرداختي شبكه بانكي در 6ماهه نخست 
س��ال ۱۳۹6 برابر 27۰.۴2 هزار ميليارد تومان بوده كه 
نس��بت به رقم مشابه سال پيشين به ميزان ۱6.۱درصد 
رش��د داشته است. ضمن آنكه 6۳.۸ درصد از تسهيالت 
پرداختي شبكه بانكي در اين دوره، به تامين سرمايه در 
گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته كه اين ميزان 

براي بخش صنعت و معدن برابر با ۸۳.۸ درصد بود. 
همچنين، در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي 
كوچك و متوس��ط، اين بانك در ابتداي س��ال ۱۳۹۵ 
نسبت به تنظيم »دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط« اقدام و آن را به شبكه بانكي ابالغ 
كرد كه اين امر شرايط مناسب تري را براي تامين مالي 
واحدهاي يادشده ايجاد كرد؛ بطوري كه در سال ۱۳۹۵ 
مبلغ ۱6.۸۱ هزار ميليارد تومان تس��هيالت در اختيار 
2۴.2 هزار بنگاه توليدي قرار گرفت. اجراي سياس��ت 
حمايت نظام بانك��ي از تامين مالي بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط در س��ال ۱۳۹6 نيز تداوم يافته و بر اساس 
دس��تور العمل ابالغي، پيش بيني ش��ده اس��ت كه در 
مجموع حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت براي 
تامين سرمايه در گردش مورد نياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه 
اقتص��ادي، تامين منابع مالي مورد ني��از تعداد 6 هزار 
طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل 6۰ درصد و 
تامين مالي مورد نياز براي بازسازي و نوسازي تعداد ۵ 
هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي شبكه بانكي 
اختصاص يابد. افزون بر اين، براي كمك به تس��ريع و 
ارتقاي كيفيت رشد اقتصادي و تقويت »توليد ناخالص 
داخل��ي بدون نفت« مطابق آيين نامه اجرايي بندهاي 
»الف« و »ب« تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹6 كل 
كشور مقرر شده اس��ت، مبلغ 2۰ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و 
پايدار براي بهره برداري از مزيت هاي نسبي و رقابتي با 
اولويت مناطق روستايي، عشايري و محروم  به طرح ها 
و پروژه هاي كوچك، متوسط و صنايع دستي پرداخت 
ش��ود. به دنبال آن نيز بانك مركزي در بخش��نامه يي 
دستورالعمل اجرايي بندهاي »الف« و »ب« تبصره ۱۸ 
قانون بودجه س��ال ۱۳۹6 كل كش��ور را براي اجرا به 

بانك هاي منتخب كشور ابالغ كرد. 

 ريشه يابي تنگناهاي فضاي كسب و كار
در كنار گش��ايش هاي صورت گرفت��ه در حوزه تامين 
مال��ي فعاليت هاي توليدي، موضوع بهبود فضاي كس��ب 
و كار و رف��ع موانع پيش روي توليد در كش��ور از اهميت 
بس��زايي برخوردار است. آنچه مسلم است، چنانچه راهكار 
رفع مشكالت س��اختاري توليد صرفا موكول به ابزارهاي 
تامين مالي و تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي ش��ود 
و در عم��ل، راهكار حل اين معضالت به صورت اساس��ي 
و جامع مورد توجه ق��رار نگيرد، تزريق نقدينگي به مثابه 
راهكاري كوتاه مدت در به تعويق انداختن مشكالت بنگاه ها 
است و به دليل تداوم و بروز اين مشكالت، بار ديگر شاهد 
بازگش��ت چالش كمبود تقدينگي در واحدهاي توليدي با 
حجمي وسيع تر خواهيم بود. تجربه اقتصاد ايران از عملكرد 
رش��د متغيرهاي كالن نقدينگي، ش��اخص بهاي كاالها و 
خدمات مصرفي و توليد ناخالص داخلي در دهه هاي اخير 
به خوبي نمايانگر آن اس��ت كه حل معضالت توليد صرفا 
از طريق ابزارهاي پولي و بدون توجه به ريش��ه هاي اصلي 
تنگناه��اي مالي بنگاه هاي توليدي، نه تنها منتهي به حل 
اين مش��كالت نمي شود، بلكه در برخي موارد به دليل آثار 
و تبعات منفي انبساط متغيرهاي پولي، زمينه ساز افزايش 
سطح عمومي قيمت ها در دوره هاي آتي شده كه اين امر به 
نوبه خود كاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسيب پذيري 

بيشتر فعاالن اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. 

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري
بر اساس آخرين آمار موجود، حجم نقدينگي در پايان 
شهريور ۱۳۸6 به ۱۳۸۹.۹۵ هزار ميليارد تومان رسيد كه 
نسبت به پايان شهريور سال ۱۳۹۵ به ميزان 2۳.۸ درصد 
رشد داشت. رشد نقدينگي در ۱2 ماهه منتهي به شهريور 
۱۳۹6 در مقايسه با رشد اين متغير در ۱2 ماهه منتهي به 
ش��هريور سال ۱۳۹۵ )2۸. 6درصد( برابر ۴.۸ واحد درصد 
كاهش داشت؛ همچنين، نقدينگي در 6ماهه نخست سال 
۱۳۹6 از رش��دي برابر ۱۰.۹ درصد برخوردار ش��د كه در 
مقايس��ه با رشد دوره مشابه س��ال ۱۳۹۵ )۱۰.۴ درصد(، 

۰.۵ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 
پايه پولي در پايان شهريور سال ۱۳۹6 با رشدي برابر 
۹.۳ درصد نس��بت به پايان اس��فند ۱۳۹۵ )۱6.66 هزار 
ميلي��ارد تومان افزايش( ب��ه ۱۹6.۴۹ هزار ميليارد تومان 
رسيد كه نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ )برابر 
7.۹ درص��د(، ۱.۴ واح��د درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
مطالبات بانك مركزي از بانك ه��ا با ۱۰.۱ درصد افزايش 
نسبت به پايان سال ۱۳۹۵ به ۱۰۹.7۱ هزار ميليارد تومان 
رسيد كه با سهمي فزاينده برابر ۵.6 واحد درصد، مهم ترين 
عامل فزاينده رشد پايه پولي در 6ماهه نخست سال ۱۳۹6 
بوده است. خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 
۴۴.2 درصد افزايش نسبت به پايان سال ۱۳۹۵ به 2۹2.2 
هزار ميليارد تومان رس��يد كه با س��همي فزاينده براير ۵ 
واحد درصد، يكي ديگر از عوامل فزاينده رش��د پايه پولي 
در 6ماهه نخست س��ال ۱۳۹6 بود است. عامل اصلي اين 
افزايش، استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه بوده 
اس��ت؛ بدين صورت كه به موجب تبص��ره ماده 2۴ قانون 
محاس��بات عمومي كشور، هر ساله دولت مي تواند برابر ۳ 
درصد از بودجه عمومي را به صورت تنخواه گردان از بانك 
مركزي استقراض كرده و آن را در پايان سال تسويه كند. 
بر اين اساس، از آنجا كه ارقام پايان سال پس از تسويه 
حساب يادشده بوده و رقم پيش گفته را شامل نمي شود، 
تغيي��رات بدهي بخش دولتي در ماه هاي مياني س��ال كه 
از تغييرات حساب تنخواه گردان خزانه نشأت گرفته باشد، 
نمي تواند مالكي براي رفتار مالي دولت تلقي شود. خالص 
دارايي ه��اي خارجي بانك مركزي ب��ا 2.6 درصد كاهش 
نس��بت به پايان سال ۱۳۹۵ و با سهمي كاهنده برابر 2.۸ 
واحد درصد، تنها عامل كاهنده رش��د پايه پولي در 6ماهه 

نخست سال ۱۳۹6 بوده است. 
در پايان ش��هريور ۱۳۹6، ضريب فزاينده نقدينگي به 
7.۰7۴ رسيد. بدين ترتيب، ضريب فزاينده تقدينگي نسبت 
ب��ه پايان س��ال ۱۳۹۵، ۱.۵ درصد افزاي��ش يافت كه در 
مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ )2.۳ درصد(، ۰. ۸ 

واحد درصد كاهش نشان مي دهد. 

 تحوالت بخش خارجي اقتصاد
بر اساس برآوردهاي مقدماتي، در 6ماهه نخست سال 
۱۳۹6 مازاد حساب جاري تراز پرداخت ها با كاهش ۱۴٫۴ 
درصدي نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵، به 7.۴ ميليارد 
دالر رس��يد. كاهش مازاد حس��اب جاري در نيمه نخست 
سال جاري نس��بت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، بيشتر 
به افزايش واردات كاالها و خدمات مربوط بوده اس��ت. در 
6ماهه نخس��ت س��ال جاري، ارزش فوب صادرات كاال به 
واسطه رشد همزمان قيمت و مقدار صادرات نفت، با ۱6.۱ 
درصد افزايش نس��بت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به ۴۴.۳ 
ميليارد دالر رسيد. در اين دوره، ارزش فوب واردات كاال با 
22 درصد افزايش به رقم 6.۳۳ ميليارد دالر رسيد. مجموع 
تعهدات خارجي كشور در پايان شهريور ماه ۱۳۹6 به رقم 

۳۱.۹ ميليارد دالر رس��يد كه 6۴.6 درصد )2۰.6 ميليارد 
دالر( آن را تعهدات بالق��وه و ۳۵.۴ درصد )۱۱.۳ ميليارد 
دالر، آن را تعهدات بالفعل )بدهي ها( تشكيل مي داد. سهم 
بدهي ه��اي كوتاه مدت از كل بدهي هاي خارجي )تعهدات 
بالفعل( ۴7.۱ و سهم بدهي هاي بلندمدت از كل بدهي هاي 
خارج��ي تعهدات بالفعل( در مقطع زماني يادش��ده ۵2.۹ 

درصد بود. 

 تحوالت بودجه عمومي دولت 
منابع و مصارف بودجه دولت در 6ماهه نخس��ت سال 
۱۳۸6 ب��ه ح��دود ۱27۰ هزار ميليارد تومان رس��يد كه 
نسبت به دوره مشابه س��ال پيشين، ۱۴.۳ درصد افزايش 
نشان مي دهد. در آمدهاي عمومي دولت در 6ماهه نخست 
سال ۱۳۹6 مبلغ ۵6.7۸ هزار ميليارد تومان بود كه نسبت 
به مدت مشابه س��ال ۱۳۹۵، ۳.7 درصد كاهش و نسبت 
ب��ه رقم مصوب بودجه، 6۴ درصد تحقق داش��ت. س��هم 
درآمدهاي مالياتي از كل منابع بودجه عمومي دولت در اين 
دوره، ۳۴ درصد بود. در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري 
دارايي هاي سرمايه يي به ۴۴.۸۹ هزار ميليارد تومان رسيد 
كه ۳۵.۳ درصد از منابع بودجه عمومي دولت را تش��كيل 
داد. پرداخت هاي هزينه يي )جاري( در 6ماهه نخست سال 
۱۳۹6 به ۱۰7.۴۹ هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه 
با رقم مصوب، ۸۳.۱ درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه 
سال پيش��ين، ۱۳ درصد افزايش نشان مي دهد. پرداخت 
بابت تملك دارايي هاي سرمايه يي )پرداخت هاي عمراني( 
با ۳6 درصد كاهش نس��بت به مدت مش��ابه سال پيشين 
به 7.۸2 هزار ميليارد تومان در 6ماهه نخست سال جاري 
رس��يد. در 6ماهه نخس��ت س��ال ۱۳۹6، با توجه به رقم 
عملكرد درآمدها و پرداخت ه��اي هزينه يي تراز عملياتي 
دولت با ۵۵. ۱7 هزار ميليارد تومان كسري مواجه شد كه 
نس��بت به مدت مشابه سال پيشين، ۴۵.7 درصد افزايش 
داشت. همچنين، خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه يي با 
۳7.۰6 هزار ميليارد تومان مازاد روبه رو ش��د؛ بنابراين در 
مجموع، تراز عملياتي و س��رمايه يي بودجه عمومي دولت 
كس��ري بودجه  در 6ماهه نخست س��ال ۱۳۹6 با ۱۸.۱۱ 

هزار ميليارد تومان كسري مواجه شد. 

 تحوالت بازار دارايي ها
در 6 ماه��ه نخس��ت ۱۳۹6، بازار ارز از ثبات نس��بي 
برخوردار بود. متوسط نرخ اسمي يورو و دالر در اين مدت 
در ب��ازار آزاد به ترتيب برابر ۴۳67 و ۳7۹2 تومان بود كه 
نسبت به مدت مشابه سال پيش��ين، ۱۰.6 و ۸.2 درصد 
رشد داش��ته اس��ت. همچنين، هر دالر امريكا در 6ماهه 
نخس��ت س��ال ۱۳۹6 در بازار بين بانكي با نرخ متوسط 
۳266 توم��ان در اختي��ار متقاضيان ق��رار گرفت كه در 
مقايسه با نرخ مدت مشابه سال پيشين حدود 6.۵ درصد 
افزايش نشان مي دهد. در اين بازار، در 6ماهه نخست سال 
۱۳۸6 ه��ر يورو با نرخ متوس��ط ۳6۹۹ تومان در اختيار 
متقاضيان قرار گرفت كه در مقايس��ه با نرخ مدت مشابه 
سال پيشين حدود 7.۴ درصد افزايش نشان مي دهد. در 
6ماهه نخست سال ۱۳۹6، شكاف نسبي نرخ يورو و دالر 
در بازار آزاد و بين بانكي به ترتيب ۳.۵ و ۱.۹ واحد درصد 
نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ افزايش يافته و به ۱۸.۱ 
و ۱6.۱ درصد رسيد. در اين دوره، انحراف معيار نرخ هاي 
براب��ري يورو و دالر مقابل ريال در بازار آزاد نيز به ترتيب 
ح��دود ۴7۹.۸ و ۳۹.۸ در صد و ضريب تغييرات آنها در 
حدود ۴.۱ و ۰.۳2 واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال 
پيشين افزايش يافت. بررسي عملكرد بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان 6ماهه نخس��ت س��ال ۱۳۹6 نشان دهنده 
رش��د ۱۱.۱ و ۵.۴ درص��دي ش��اخص كل و ارزش بازار 
نسبت به پايان س��ال ۱۳۹۵ است. اين دو متغير، نسبت 
به پايان ش��هريور ماه سال گذش��ته به ترتيب با ۱2.۳ و 
7.۱ درصد رش��د همراه بوده است. مهم ترين داليل رشد 
ش��اخص بورس در دوره مورد بررسي، رشد قيمت فلزات 
اساس��ي و كانه هاي فلزي و كاهش ترخ سود سپرده هاي 
بانكي بود. در 6ماهه نخس��ت سال ۱۳۹6، حجم و ارزش 
معامالت ب��ه ترتيب ۱۵ و ۱۱.۵ درصد نس��بت به مدت 

مشابه سال پيشين كاهش يافتند. 

 توصيه هايي براي تقويت تامين مالي اقتصاد
رشد قابل توجه بخش حقيقي اقتصاد در سال ۱۳۹۵ 
و 6ماه��ه نخس��ت س��ال ۱۳۸6 و نيز آخري��ن اطالعات 
منتشر ش��ده در خصوص ش��اخص هاي مختلف قيمتي، 
عمدتا حاكي از ثبات نس��بي و رون��د رو به بهبود اقتصاد 
كالن كش��ور است. با وجود اينكه به واسطه اقداماتي نظير 
اتخاذ سياست هاي پولي و مالي انضباط گرايانه، ايجاد ثبات 
و آرامش در بازار ارز و مديريت بهينه انتظارات، نرخ تورم در 
پايه س��ال پس از 26 سال در سال ۱۳۹۵ تك رقمي شده 
است، تغيير مس��ير نرخ تورم و افزايش آن به سطح ۱۰۰ 
درصد در آذرماه س��ال ۱۳۹6، نگراني هايي را در خصوص 
بازگش��ت اين نرخ به س��طوح دو رقمي ايجاد كرده است. 
البته، پيش بيني مي شود كه نرخ تورم تا پايان سال ۱۳۹6 
از دامنه نرخ هاي تك رقمي فاصله چنداني نداشته باشد؛ از 
اين رو الزم است براي حفظ نرخ تورم در بازداي مطلوب و 
نيز صيانت از توفيقات به دست آمده در اين زمينه، كنترل 
رش��د نقدينگي از طريق تقويت انضباط در سياس��ت هاي 
پولي و مالي كشور در دستور كار قرار گيرد. اين امر نيز به 
نوبه خود مستلزم اتخاذ رويه واحد از سوي مجموعه بدنه 
سياست گذاري كش��ور در انجام اقداماتي همچون كاهش 
فشار تامين مالي كسري بودجه بر نظام بانكي و جلوگيري 

از اعمال تكاليف جديد به شبكه بانكي است. 
اف��زون بر اين، در ش��رايطي كه توان تس��هيالت دهي 
ش��بكه بانكي كش��ور به دليل بروز تنگناي اعتباري ناشي 
از وجود برخي مش��كالت ترازنامه يي همچون حجم باالي 
مطالب��ات غيرجاري، مطالبات بانك ه��ا از بخش دولتي و 
رس��وب بخش��ي از منابع بانك ها در دارايي هاي غير مالي 
تحت تاثير قرار گرفته است، اصالح نظام مالي كشور براي 
بهب��ود و تقويت تامين مالي اقتص��اد از مهم ترين الزامات 
تحقق رشد هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه كشور 
قلمداد مي ش��ود. در اين راس��تا، برنامه اصالح نظام بانكي 
براي حل مشكالت ساختاري بانك ها همچون حل معضل 
انجماد دارايي ها، س��اماندهي بدهي ه��اي دولت و افزايش 
س��رمايه بانك ها در دستور كار بانك مركزي قرار داشته و 
اميد مي رود با اجراي اين برنامه و تشريك مساعي مجموعه 
سياس��ت گذاري كش��ور، زمينه كاهش تنگناي اعتباري 
بانك ها و به دنبال آن، تقويت توان تس��هيالت دهي شبكه 

بانكي در راستاي حمايت از توليد فراهم شود.

درخواست دولت براي 
بررسي حساب پُردرآمدها 

ريي��س كميس��يون تلفي��ق بودج��ه س��ال ۹7 
مجلس، گفت: دولت در نشس��ت كميسيون تلفيق با 
رييس جمهوري، اختيار بررسي حساب ها براي حذف 
افراد پُردرآمد يارانه بگير را از مجلس درخواست كرد. 
به گ��زارش خانه مل��ت، غالمرضا تاجگ��ردون با 
اشاره به بررسي اليحه بودجه سال ۹7 در كميسيون 
تلفي��ق براي انجام برخي اصالحات و الحاقات، گفت: 
شاكله اليحه بودجه دولت در مجلس به هم نخورده 
و نمي خورد، اما شرايطي كه مجلس در حال بررسي 
اليحه بودجه اس��ت با ش��رايطي كه دولت اليحه را 
تدوي��ن و ارائه ك��رده دو فضاي متف��اوت دارد. وي 
افزود: ام��كان دارد در ش��رايط كنوني ضرورت هايي 
وجود داش��ته باشد كه بايد اقدامات الزم در اين باره 
ص��ورت گي��رد و در زمان تهيه اليحه توس��ط دولت 

انجام نشده باشد. 
رييس كميس��يون تلفيق بودجه سال ۹7 مجلس 
ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه دولت اعالم آمادگي 
ك��رده كه در اين مرحله اقدامات��ي براي اصالح امور 
انجام ش��ود، اظهارداشت: در اين مرحله بايد مواردي 
كه نياز به اصالح و تقويت نظام اجرايي و اداري كشور 
دارد در بودج��ه عملياتي ش��ود و امور ب��ه جلو برده 
شود و مس��ائلي همانند اشتغال، س��اماندهي توليد، 
آلودگي ها و صادرات و واردات بايد متناسب با شرايط 

در بودجه سال ۹7 تقويت شود. 
تاجگردون ادامه داد: كميسيون تلفيق در مسيري 
پيش مي رود كه نيازي به تغيير شاكله اليحه بودجه 
دولت نيس��ت و در همان مس��ير ني��ز اصالحاتي كه 

سبب تقويت اليحه دولت شود عملياتي مي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه اس��تراتژي مجلس اين اس��ت 
ك��ه براي اداره كش��ور به دولت كمك كن��د، يادآور 
ش��د: مجلس به دولت و دس��تگاه ها مي گويد كه چه 
نيازهاي قانوني دارند ب��راي اينكه برخي چالش هاي 
موج��ود را رفع كنند و به دول��ت كمك مي كند كه 
اين دوره را پشت س��ر بگذارد و اگر دولت بگويد كه 
اين اختيارات را نمي خواهد اين اختيارات به آن داده 

نمي شود. 
نماين��ده م��ردم گچس��اران و باش��ت در مجلس 
ش��وراي اس��المي، با تاكيد بر اينكه زماني كه هيات 
رييسه كميسيون تلفيق با رييس جمهور ديدار داشت 
دول��ت عنوان ك��رد كه در تبصره ۱۴ ك��ه در زمينه 
هدفمندي يارانه ها اس��ت به دولت اختيار داده شود 
كه براي حذف افراد پر درآمد بررس��ي حس��اب ها را 
انجام دهد، افزود: نمايندگان با همين اس��تدالل در 
كميس��يون تلفيق پيش��نهاد را تصويب كرده و اين 
اختيار را به دولت دادند، اما اكنون محمدباقر نوبخت 
سخنگوي دولت مي گويد كه ما چرا بايد جيب مردم 
را وارسي كنيم در حالي كه دولت خودش اين اختيار 

را از مجلس درخواست كرد. 
وي ادام��ه داد: اگر بدانيم كه دولت اين اختيار را 
در بخش ح��ذف يارانه هاي افراد پر درآمد از مجلس 
نمي خواهد و مي خواهد هزينه آن را به دوش مجلس 
بيان��دازد آن را حذف مي كنيم، لذا مجلس از دولت و 
وزرا مي خواهد ش��فاف عنوان كنند چه اختياراتي از 
قانون گذار مي خواهند تا به آنها براي پيش��برد بهتر 

كارها كمك شود. 
تاجگردون اظهار كرد: بهترين فرصت براي دولت 
اس��ت كه براي نيازهاي اجرايي خود جهت بهتر كار 
كردن و رفع ابرچالش ها از مجلس مجوز بگيرد و در 

اين زمينه اگر دولت نخواهد نمي توان كاري كرد. 
وي با بيان اينكه پس از س��خنان رييس مجلس 
مبني بر اينكه كميس��يون تلفيق كار جديدي انجام 
ده��د با چن��د وزير مذاكره ش��د، اف��زود: از جمله با 
افرادي همانن��د وزير راه و شهرس��ازي و ارتباطات، 
ش��هردار ته��ران، س��ازمان برنامه و بودج��ه و بانك 
مركزي مذاكراتي صورت گرفت و به تمامي اين افراد 
عنوان ش��د كه مجلس آمادگ��ي دارد در اين امور به 
آنها كمك كند، لذا تاكيد شد كه قانون گذار بايد چه 
اختياراتي به آنها دهد و چه شرايطي براي آنها فراهم 

كند تا از اين بحران ها عبور كنند. 
رييس كميس��يون تلفيق بودجه سال ۹7 مجلس 
شوراي اسالمي، با تاكيد بر اينكه اميدواريم كه دولت 
در اي��ن موضوع هم��كاري كند، چراك��ه مجلس به 
دنبال كمك به دولت است، تصريح كرد: بداخالقي و 
تقابل خوش��ايند مجلس نيست و مردم نيز به حدي 
مش��كالت دارند كه نمي توانند درگير مشكالت بين 
مجلس و دولت باش��ند، ل��ذا دراين راس��تا از صبح 
دوش��نبه بررس��ي كميس��يون تلفيق آغاز مي ش��ود 
و متناس��ب با بررس��ي اليحه در صح��ن تبصره هاي 

الحاقي تقديم مي شود. 

تغيير معافيت مالياتي 
برخي واحدهاي توليدي 

بر اس��اس مصوبه هيات دول��ت، معافيت مالياتي 
واحدهايي كه از ابتداي س��ال ۹۵ پروانه بهره برداري 

دريافت كرده اند، با تغييراتي رو به رو شد. 
به گ��زارش تس��نيم، بر اس��اس مصوب��ه هيات 
وزي��ران ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده ۱۳2 قانون 
ماليات هاي مس��تقيم موضوع م��اده ۳۱ قانون رفع 
موان��ع توليد رقابت پذير با تغييراتي رو به رو ش��ده 
اس��ت. بر اين اساس واحدهاي توليدي موضوع ماده 
۱۳2 قانون ماليات هاي مس��تقيم كه از ابتداي سال 
۹۵ب��راي آنها پروانه بهره برداري صادر ش��ده اس��ت 
)ولي تاري��خ آغاز به كار يا بهره ب��رداري آنها قبل از 
سال ۹۵ باشد(، دوره برخورداري از معافيت مالياتي 

آنها از ابتداي سال ۹۵ است. 
در م��اده ۱۳2 قانون مذكور امده اس��ت، درآمد 
اب��رازي ناش��ي از فعاليت ه��اي  تولي��دي و معدني 
اش��خاص حقوقي غيردولت��ي در واحدهاي توليدي 
ي��ا معدني ك��ه از تاري��خ اجراي اين م��اده از طرف  
وزارتخانه هاي ذي ربط ب��راي آنها پروانه بهره برداري 
صادر يا قرارداد اس��تخراج و فروش منعقد مي شود و 
همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتل ها 
و مراكز اقامتي گردش��گري اش��خاص يادشده كه از 
تاري��خ مذكور از طرف مراج��ع قانوني ذي ربط براي 
آنها پروان��ه بهره برداري يا مجوز صادر مي ش��ود، از 
تاريخ ش��روع بهره برداري يا اس��تخراج يا فعاليت به 
مدت پنج سال و در مناطق كمترتوسعه يافته به مدت 

ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات است.

بودجه

خبر
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وزير صنعت با اعالم اينكه شرايط مالكيت هپكو محرز 
نشده با دولتي شدن و پس گرفتن مالكيت 60 درصدي 
سهام اين شركت فرابورس��ي مخالفت كرد. به گزارش 
سنا، محمد ش��ريعتمداري در نشست س��تاد راهبري 
اقتصاد مقاومتي استان مركزي درباره وضعيت هپكو با 
اشاره به اينكه در اين شركت و خصوصي سازي، شرايط 
مالكيت محرز نبوده و بايد شرايط واگذاري به درستي 
انجام شود، مخالفت خود را با دولتي شدن مجدد صنايع 
واگذارشده، اعالم كرد. وي با اشاره به اينكه بايد تدابيري 
براي واگذاري درس��ت انجام ش��ود، افزود: طبق ماده 6 
قانون حداكثر اس��تفاده از ت��وان توليدي و خدماتي در 
تامين نيازها مبني بر اينكه اين وزارتخانه موظف است 
از ثبت سفارش كاالها، تجهيزات، لوازم و فراورده هايي 
كه احكام اين قانون را رعايت نكرده اند، جلوگيري كند، 
قطعا جلوي ثبت سفارش گرفته خواهد شد، همچنين 
وضعيت مطالبات ش��ركت واگن پارس از وزارت نفت و 
نيرو در دولت مطرح خواهد شد. شريعتمداري يكي از 
راهكارهاي توسعه توليد در واحدهاي صنعتي را نوسازي 
دانس��ت و گفت: در نوسازي صنعتي مشكالت بسياري 
وجود دارد، اما با تسهيالت ۱۸ درصد اين امكان ميسر 
نمي شود، در كنار تسهيالت طرح رونق توليد تسهيالتي 
جهت نوسازي در نظر گرفته شد، اما در استان مركزي 
متقاضي اي��ن تس��هيالت تقريبا صفر ب��ود بر همين 
اس��اس بايد كمك هاي فني و اعتباري براي يارانه سود 
تس��هيالت اعطايي به واحدهاي توليدي در نظر گرفته 
شود كه اميد است اين طرح در مجلس به تصويب برسد 

و در سال ۹۷ رونق در نوسازي صنايع حاصل شود. 

اختصاص48ريالسودبهازايهرسهمگروه
صنعتيس�پاهان: ش��ركت گروه صنعتي س��پاهان 
اطالع��ات و صورت هاي مالي س��ه ماهه منتهي به 30 
آذر ماه ۹6 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 650 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، شركت گروه 
صنعتي س��پاهان با انتش��ار صورت هاي مالي ۹ ماهه 
منته��ي به 30 آذر ماه ۹6 خود اع��الم كرد: در دوره ۹ 
ماهه ياد ش��ده مبلغ ۱6۸ ميليارد و 535 ميليون ريال 
س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 4۸ ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با 
دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل ۷0 درصد كاهش 
داش��ت. گفتني است »فسپا« در س��ه ماهه سوم سال 
مالي قبل مبلغ ۱۸۹ ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
كرده بود. افزون بر اين، به س��ود خالص اين دوره سود 
انباش��ته ابتداي سال افزوده شد و در نهايت مبلغ 2۹0 
ميليارد و ۱52 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
نگاه�يبهصورتهايمال�ي12ماههليزينگ
صنع�تومعدن:ش��ركت ليزينگ صنع��ت و معدن 
اطالعات و صورت هاي مالي ۱2 ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه ۹6 را حسابرس��ي شده و با سرمايه معادل دو هزار 
ميليارد ريال متشر كرد. افزون بر اين، شركت ليزينگ 
صنعت و معدن با انتش��ار صورت ه��اي مالي ۱2 ماهه 
منتهي ب��ه 30 آذر ماه ۹6 خود اعالم كرد در دوره ۱2 
ماهه ياد ش��ده مبلغ 4۸6 ميليارد و 2۷3 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 243 ريال 
سود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل ۱0 درصد كاهش داشت. 
گفتني اس��ت »ولصنم« در سال مالي قبل مبلغ 2۷0 
ريال س��ود به ازاي هر سهم محقق كرده بود. بر اساس 
اين گزارش، به س��ود خالص اين دوره س��ود انباش��ته 
ابتداي س��ال افزوده ش��د و در نهايت مبلغ يك هزار و 
3۱2 ميليارد و 354 ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
اختص�اص368ري�الس�ودبهازايهرس�هم
»وصنعت«: ش��ركت س��رمايه گذاري صنعت و معدن 
اطالع��ات و صورت هاي مالي ۱2 ماه��ه منتهي به 30 
آذر ماه ۹6 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل يك 
ه��زار و پانصد ميليارد ريال متش��ر كرد. بر اس��اس اين 
گزارش، شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن با انتشار 
صورت هاي مالي ۱2 ماهه منتهي به 30 آذر ماه ۹6 خود 
اعالم كرد در دوره ۱2 ماهه ياد ش��ده مبلغ يك هزار و 
۱02 ميليارد و ۹5۸ ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 36۸ ريال س��ود به ازاي هر سهم 
محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل ۱0 درصد كاهش داشت. گفتني است »وصنعت« 
در سال مالي قبل مبلغ 40۸ ريال سود به ازاي هر سهم 
پوش��ش داده بود. افزون بر اين، به سود خالص اين دوره 
سود انباشته ابتداي سال افزوده شد و در نهايت مبلغ دو 
هزار و ۱6۷ ميليارد و 35۱ ميليون ريال س��ود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
انتش�ارعملكرد6ماههگروهس�رمايهگذاري
سايپا: ش��ركت گروه سرمايه گذاري س��ايپا اطالعات 
و صورت ه��اي مالي مياندوره ي��ي 6ماهه منتهي به 2۹ 
اسفند ماه ۹6 را حسابرسي شده و با سرمايه يي معادل 
۱0 هزار و 6۷5 ميليارد ريال منتشر كرد. افزون بر اين، 
ش��ركت گروه سرمايه گذاري س��ايپا با انتشار عملكرد 
6ماهه نخست سال مالي ۹6 موفق شد مبلغ ۱۱ ميليارد 
و ۹۷4 ميليون ريال س��ود خالص كسب كند و بر اين 
اساس مبلغ يك ريال سود به ازاي هر سهم محقق كند. 
اين در حالي اس��ت كه، به س��ود خالص دوره نيز سود 
انباش��ته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 6۷3 
ميليارد و 45۱ ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 
حس��اب هاي اين شركت منظور شد. شايان ذكر است، 

ماهيت اين شركت بصورت گروه سرمايه گذاري است. 
اختصاصسود349رياليتايدواترخاورميانه:
شركت تايد واتر خاورميانه اطالعات و صورت هاي مالي 
۹ ماهه منتهي به 30 آذر ماه ۹6 را حسابرسي شده و با 
سرمايه معادل يك هزار ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه 
بر اين، ش��ركت با انتشار صورت هاي مالي ۹ ماهه سال 
ج��اري خود اعالم كرد در دوره ۹ ماهه ياد ش��ده مبلغ 
34۹ ميليارد و ۱۸۹ ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 34۹ ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 4۱ درصد افزايش داشت و در ۹ ماهه 
س��ال مالي ۹5 مبلغ 24۷ ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرد. همچنين، به س��ود خالص اين دوره سود 
انباش��ته ابتداي سال افزوده شد و در نهايت مبلغ 664 
ميليارد و ۹3۸ ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 

مديرعاملبورسكااليايرانتشريحكرد

»vdex« زعفران، پسته و طالي ۱۸عيار در سامانه
گروهبورس

 شركت بورس كاالي ايران در نمايشگاه بورس، 
بانك و بيمه سال جاري در فروردين ماه از سامانه 
 )vdex(معام��الت مج��ازي قراردادهاي مش��تقه
رونماي��ي و افتتاح كرد. اين س��امانه براي معرفي 
بهتر بازار مش��تقه به مش��تريان و عالقه مندان به 
س��رمايه گذاري در اي��ن بازار و تمري��ن معامالت 
آتي در فضايي مش��ابه معام��الت واقعي اما به دور 
از ريس��ك و نگراني س��ود و زيان معامالت واقعي، 
طراحي ش��ده اس��ت. بر اي��ن اس��اس، نمادهاي 
زعفران، پسته و طالي ۱۸عيار در سامانه معامالت 
مجازي قراردادهاي مش��تقه)vdex( تعريف شد. 
معامالت در اي��ن بازار مجازي ب��ه صورت آنالين 
و هر فردي مي تواند براي آش��نايي با قراردادهاي 
مش��تقه از اين فضا بهره برد. در اين ميان با توجه 
ب��ه آمادگي بورس كاال براي راه اندازي قراردادهاي 
جدي��د آتي در بازار واقعي، اين بورس ضمن تغيير 
چهره و قابليت هاي سامانه vdex نسبت به شروع 
معامالت مجازي اين نمادها در اين س��امانه اقدام 
نموده اس��ت تا فعاالن بازار اين ب��ار بتوانند قبل از 
شروع معامالت واقعي نس��بت به شبيه سازي اين 
معام��الت و تمري��ن انجام معامالت ب��ر نمادهاي 

جديد اقدام كنند. 
 در همين رابطه حامد س��لطاني نژاد، مديرعامل 
ب��ورس كاالي ايران در پاس��خ به س��والي مبني بر 
اينكه س��امانه معامالت مجازي قراردادهاي مشتقه 
يا ويدكس چيست و آيا با سازوكار معامالت واقعي 
تفاوتي دارد نيز عنوان كرد: اين سامانه شبيه سازي 
معام��الت بازار واقعي ب��ورس كاالي ايران در حوزه 
مش��تقه بوده كه ش��امل قراردادهاي آتي و اختيار 
معامله به صورت معامالت مجازي است. اين سامانه 
ب��ه كاربران اين ام��كان را مي دهد كه با س��ازوكار 
معامالت و جزئيات بازار آش��نا ش��وند به طوري كه 
اين س��امانه، س��ازوكار اجرايي متفاوتي با معامالت 
واقع��ي ن��دارد و به گونه يي كه گويي ف��رد در بازار 
واقعي اي��ن معامالت را انجام مي ده��د. به گزارش 
بورس كاال، وي اذعان داش��ت: البت��ه نحوه ورود و 

فعالي��ت به اين بازار بس��يار س��اده تر از بازار واقعي 
است. در معامالت واقعي، سرمايه گذاران الزم است 
از طريق يك كارگزار اقدام به گرفتن كد معامالتي 
كنند. اما ب��راي ورود به اين فض��اي مجازي كافي 
اس��ت پ��س از ورود ب��ه س��ايت vdex. ir در اين 
س��امانه ثبت نام كنند و با ارس��ال پيامك به شماره 
اعالم��ي آنان، نام كاربري فع��ال و اعتباري به آنان 

اختصاص مي يابد. 

مزيتهايسامانه
وي در خص��وص ل��زوم راه ان��دازي س��امانه 
معامالت مجازي قراردادهاي مش��تقه بيان كرد: 
از زم��ان راه اندازي قراردادهاي آتي و با گذش��ت 

زمان، ميزان شناخت فعاالن بازار از اين قراردادها 
بيشتر ش��ده و همين امر موجبات توسعه و رشد 
هرچه بيشتر اين ابزار را مهيا كرده است؛ در طول 
اين مدت با بهبود مستمر فرآيندها و سامانه هاي 
معامالتي توان اجرايي و عملياتي بورس نيز بهبود 
قابل مالحظه يي داش��ته و بر آشنايي فعاالن بازار 
قراردادهاي آتي تاثيرگذار بوده است. سلطاني نژاد 
تصري��ح كرد: از طرفي ارزش ب��االي قراردادهاي 
آت��ي باعث ش��ده تا اين معام��الت درحال حاضر 
جايگاه قابل قبولي در ادبيات مالي كشور به خود 
اختص��اص دهد. در اين بين از آنجا كه راه اندازي 
قراردادهاي جديد از مطالبات فعاالن بازار اس��ت، 
بورس كاالي ايران س��امانه بازار مجازي معامالت 

مشتقه را راه اندازي كرد. 
مديرعامل بورس كاالي ايران با اشاره به مزاياي 
اين س��امانه براي كارب��ران نيز گفت: اين س��امانه 
بس��ته يي آموزش��ي جهت فرهنگ س��ازي، كسب 
تجربه مهارت و تخصص الزم براي س��رمايه گذاري 
در بورس كاال و بس��تري براي راه اندازي آزمايش��ي 
معام��الت قراردادهاي جديدي اس��ت كه در آينده 
امكان راه اندازي خواهند داشت. وي افزود: همچنين 
از ديگ��ر ويژگي هاي س��امانه بازار مجازي مش��تقه 
ب��ورس كاالي ايران مي توان ب��ه انجام معامالت در 
كمتر از چند ثانيه، آم��وزش قوانين حاكم بر بازار، 
تمري��ن س��رمايه گذاري بدون نياز ب��ه پول و بدون 
وجود ريسك س��رمايه گذاري اشاره كرد. از مزاياي 

اين س��امانه براي كاربران نيز مي ت��وان به كاربري 
آسان، قابليت مش��اهده پرتفوي لحظه يي، تفكيك 
معامالت به صورت موقعيت هاي باز و بس��ته شده، 
امكان انتخاب مبلغ اوليه س��رمايه مش��اهده سود و 
زيان و موجودي حس��اب در لحظ��ه و با معامله هر 
قرارداد اش��اره كرد. س��لطاني نژاد اظهار داشت: در 
حال حاضر در اين س��امانه قراردادهاي آتي س��كه 
طال)سررس��يدهاي اس��فند ۹6، ارديبهش��ت ۹۷، 
تير ۹۷، ش��هريور ۹۷و آبان ۹۷(، طالي آب ش��ده 
۱۸عيار)سررس��يد اس��فند ۹6(، زعفران)سررسيد 
اس��فند ۹6( و پسته)سررسيد اس��فند ۹6( قابليت 

انجام معامله را دارند. 

ازمجازيتاواقعيت
وي درب��اره اينكه آيا اس��تقبال معامله گران از 
نماده��اي جديد در بازار مجازي تاثيري در ش��روع 
معامالت واقعي آنه��ا دارد نيز گفت: بله با توجه به 
پذيرش ق��رارداد زعفران در هي��ات پذيرش بورس 
كاال و انج��ام مطالعات و تهيه مش��خصات قرارداد 
ب��راي برخي از دارايي هاي پايه ديگر در صورتي كه 
فعاالن بازار آتي و فعاالن بازار محصوالت مد نظر در 
بازار مجازي فعاليت مناسبي داشته باشند، مي توان 
پس از اخذ مصوبه هيات مديره بورس كاال و مصوبه 
هي��ات پذيرش درخص��وص قرارداده��اي پذيرش 
نش��ده نس��بت به راه اندازي قراردادهاي مذكور در 

بازار واقعي نيز اقدام كرد. 
مديرعام��ل بورس كاال عنوان ك��رد: با توجه به 
امكان فراهم ش��ده در اين سامانه براي عالقه مندان 
به يادگي��ري نحوه انجام معام��الت همچنين  طور 
فعاالن ب��ازار مش��تقه از آنها دعوت مي ش��ود تا با 
عضويت در س��امانه بازار مجازي معامالت مش��تقه 
بورس كاال به نشاني vdex.im.co.ir هر گونه نظر 
درخصوص مش��خصات قراردادهاي تعريف شده يا 
هرگونه انتقاد و پيش��نهاد خود را قبل از راه اندازي 
قرارداده��اي جديد به ب��ورس كاال منتقل كرده تا 
در ص��ورت تاييد و تمايل فعاالن بازار اين قراردادها 

راه اندازي شود. 

رييسكميسيونكشاورزيمجلسعنوانكرد

ازاجرايطرحقيمتتضمينيتانظامانبارداري

مروريبرمهمترينرويدادهايتاالرنقرهاي

ه��ر چق��در بتواني��م تصدي گري دول��ت را در 
بخش كش��اورزي كاه��ش دهيم، به نف��ع دولت و 
بازار محصوالت كش��اورزي خواهد ب��ود بطوري كه 
مي ت��وان با تقويت ب��ورس كاال در واس��پاري امور 
به خود فع��االن بازار كش��اورزي حركت كرد. علي 
اكب��ري رييس كميس��يون كش��اورزي مجلس در 
خصوص اجراي سياس��ت قيمت تضميني به جاي 
خريد تضميني بيان كرد: اين سياس��ت، سياس��ت 
درس��تي است. زيرا فضاي معامالت در بورس باعث 

ورود بخش خصوصي مي شود.
هم اكنون جو و ذرت از طريق بورس كاالي ايران 
معامله مي ش��ود و اين موضوع باعث شده فروشنده 
و خري��دار زودتر به كاال و پول خود برس��ند و اگر 
مابه التفاوت��ي بمان��د، دولت پرداخ��ت مي كند. در 
واقع با اس��تمداد از اي��ن روش معامالتي، بار خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي از روي دوش دولت 
برداش��ته شده اس��ت. از اين رو، امس��ال نيز بحث 
عرضه و انجام معامالت محصوالت ديگري همچون 

برنج در بورس كاال در دس��ت بررس��ي قرار گرفت. 
به گزارش تس��نيم، وي افزود: به هر حال هرچقدر 
معامالت اين محصوالت، س��هم بيشتري در بورس 
كاال پيدا كند، مي تواند رويه درس��ت تري نسبت به 
وضعيت كنوني داش��ته باش��د. البته نظارت در اين 
بازار بايد نظارت دقيق و عادالنه يي باشد تا اين بازار 

رونق بيشتري پيدا كند. 
وي عنوان كرد: الزم به ذكر است كه طبق ماده 
32 در قانون برنامه شش��م توس��عه، به دولت اجازه 
داده ش��ده با اس��تفاده از ابزار-هاي مالي بازارهاي 
كاالي��ي را تنظيم كند. در ادام��ه راه بهره گيري از 
بس��ترهاي ب��ورس كاالي اي��ران در وزارت جه��اد 
كشاورزي، عالوه بر قوانين مذكور كه تكاليفي است 
ك��ه به صورت صري��ح مجلس ب��ر دوش وزارتخانه 
گذاش��ته اس��ت، مقام رياس��ت جمهوري نيز براي 
پوش��اندن جامه عمل به اين دستاورد قانوني برنامه 
ششم توسعه، اولويت هايي را در حكم وزير مشخص 
كرده اند كه بررسي آنها نشان مي دهد بورس كاالي 

اي��ران مي تواند بس��تر مناس��بي براي اج��راي اين 
تكاليف باش��د. وي اذعان داشت: همانطور كه اشاره 
ش��د، جو و ذرت محصوالتي هس��تند كه معامالت 
آنها در تاالر كش��اورزي ب��ورس كاالي ايران انجام 
مي شود. اگر محصوالتي مانند پسته، زعفران، خرما 
و محصوالت ديگري از اين دست )كه در آنها مزيت 
نس��بي وج��ود دارد( به بورس كاال وارد ش��وند، در 
افزايش حجم توليد و كيفي س��ازي اين محصوالت 

چه اثراتي مي گذارد؟
اكب��ري تصريح كرد: محصوالت جو و ذرت براي 
مصرف داخلي توليد مي ش��وند و اگ��ر توليد داخل 
كفاف نداد، اين دو محصول وارد مي شود. متاسفانه 
برخ��ي از محصوالت پر مزيت اي��ران، حضوري كه 
شايسته مزيت هاي كيفيتي آنها باشد، در بازارهاي 
جهان��ي ندارن��د و در واقع ن��ام ايران مع��رف اين 
محصوالت در جهان نيس��ت؛ بطور مثال، محصول 
زعفران به دليل نبود بازاريابي گسترده و بسته بندي 
مناسب در حد كيفيت محصول، هم اكنون از طريق 

تج��ار افغانس��تان ب��ه اروپا م��ي رود و در اس��پانيا 
بسته بندي مي ش��ود. اين رويه سبب شده است كه 
هوي��ت زعفران ايراني كم كم از بين برود؛ بنابراين، 
در م��ورد چنين محصوالتي ك��ه هويت صادراتي و 
ارزآوري دارند، صنوف بايد همكاري و همياري الزم 
را داشته باشند و از طريق بورس كاال با برند ايراني 
در بازارهاي صادراتي حضور پيدا كنند. البته پسته 
وضعي��ت بهتري نس��بت به زعف��ران دارد، هرچند 
پسته چين و امريكا رقيب اين محصول شده است. 
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اين كه، استفاده 
از نظ��ام انبارداري و توس��عه ابزار گواهي س��پرده 
كااليي تا چ��ه اندازه در مديريت ب��ازار محصوالت 
كش��اورزي موثر است نيز گفت: اس��تفاده و ايجاد 
ابزار گواهي س��پرده كااليي يكي از اقدامات مثبت 
بورس كاالي ايران در سال هاي گذشته بوده است؛ 
چ��را كه تجرب��ه روش هاي متف��اوت باعث اعتالي 
بازارهاي كااليي خواهد ش��د. اكنون استفاده از اين 
ابزار مالي در بازار پس��ته، باعث شده كارگزاري هاي 
متع��دد فعال در كرمان ب��راي ورود صادركنندگان 
پس��ته به بورس اعالم آمادگي كنند. عرضه پس��ته 
در ب��ورس در قالب قرارداد گواهي س��پرده كااليي، 
در كنار ق��رار دادن افرادي تحت عنوان مباش��ر يا 
بازارگردان براي مديريت جمع آوري و عرضه پسته 
به بورس از جمله اقداماتي اس��ت كه در عرضه اين 

محصول مهم در بورس كاال صورت گرفت. در واقع 
در توافق��ات اوليه ب��راي راه اندازي بازار پس��ته در 
بورس كاال، بانك كشاورزي قول مساعدت داده كه 
بخش��ي از تسهيالت حوزه كش��اورزي را به تجارت 
محصوالت به خصوص پسته اختصاص دهد؛ بر اين 
اساس، مباش��ران و بازارگردان هاي پسته مي توانند 
از منابع مالي كش��اورزي استفاده كنند. همچنين، 
بخش ارزي براي توسعه صادرات پسته نيز از طريق 

صندوق توسعه ملي فراهم خواهد شد. 
وي اذعان داش��ت: توسعه بورس يعني واسپاري 
امور به خود ب��ازار. هر چق��در بتوانيم تصدي گري 
دولت را در بخش كشاورزي كم كنيم، به نفع دولت 
و ب��ازار محصوالت كش��اورزي اس��ت. منابع دولت 
بس��يار محدود اس��ت؛ بنابراين، نمي ت��وان و نبايد 
انتظار داشت كه دولت در بخش هاي مختلف فعال 
ش��ود. اين كاه��ش تصدي گري مي توان��د از طريق 
بورس كاالي اي��ران و صندوق هاي كااليي مختلف 
و همچني��ن از طري��ق بانك ها انجام ش��ود؛ به نظر 
مي رس��د كه ابزارهاي بورس كاال كارايي الزم براي 
مديريت بازار محصوالت كشاورزي را داراست. آنچه 
در اين ميان اهميت دارد اين اس��ت كه روند خريد 
و فروش، فرآوري و بازاريابي محصوالت كش��اورزي 
بايد به گونه يي باش��د ك��ه اس��تفاده حداكثري از 

ظرفيت هاي موجود در كشور را ميسر سازد. 

گروهبورس
در هفته گذشته رويدادها و اظهارنظرهاي مهمي 
پيرامون بورس كاالي اي��ران صورت گرفت كه نقش 
بورس كاال در تنظيم بازارها و خريد تضميني، امضاي 
تفاهمنامه همكاري بورس كاال و بانك انصار، كارنامه 
۱4 س��اله بورس فل��زات و كاال در بازار فوالد و جذب 
س��رمايه هاي خارجي از دريچه بورس كاالي ايران از 
مهم ترين آنها بود. بر اين اس��اس، وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي گفت: نقش دول��ت در تنظيم بازار كاالها و 
همچنين سياست خريد تضميني كه هم اكنون هزينه 
بااليي را به دولت تحميل مي كند بايد به سمت بورس 
كاال حركت كند كه با تحقق اين مهم، شاهد پررنگ 
ش��دن نقش بورس كاال در اقتصاد و ارتباط نزديك تر 
ميان توليدكننده و مصرف كننده خواهيم بود. مسعود 
كرباس��يان به نقش بورس كاال در اقتصاد ملي اشاره 
ك��رد و گفت: دولت ن��گاه ويژه يي به ب��ورس كاال در 
تنظيم ب��ازار كاالهاي اساس��ي دارد به طوري كه اين 
بورس طي سال هاي گذشته اثر مهمي در اقتصاد ملي 
به ش��يوه تنظيم بازارها، شفاف سازي و كشف عادالنه 
قيمت ها ايفا كرده اس��ت. وزير ام��ور اقتصاد و دارايي 
ب��ا تاكيد بر اينكه با تقويت ب��ورس كاال در اقتصاد از 
تقلب و فس��اد جلوگيري مي ش��ود، اظهار داش��ت: با 
توسعه معامالت س��لف و پيش فروش محصوالت در 
بورس كاال، فروش��نده و مصرف كنن��ده براي فروش 
محصوالتشان، تامين منابع و مواد در آينده به اطمينان 
خاطر مي رسند. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين 
گفت: اگر خرما مثل س��اير محصوالت در بورس كاال 
عرضه شود، ديگر شايد اصال نيازي به خريد تضميني 
آن وجود نداشته باشد. وي از مسووالن سازمان بورس 
و اوراق بهادار خواست هر چه سريع تر مقدمات عرضه 

محصول خرما در بورس كاال را فراهم آورند. 

معاملهمحصوالتايرانوروسيه
در سويي ديگر، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ابزارهاي مالي اسالمي را فرصتي براي كنترل ريسك 
عنوان كرد و گفت: ابزارهاي مالي اسالمي به شفافيت 
بازار س��رمايه و جذب س��رمايه گذاري خارجي كمك 
مي كنند و هر كشوري كه عالقه مند به سرمايه گذاري 

در ايران اس��ت مي تواند از اين ابزارها اس��تفاده كند. 
ش��اپور محمدي در رابطه با افزايش تعامل با روس��يه 
نيز گفت: مي توان محصوالت مشتركي در بورس هاي 
كاالي��ي معامله و همچني��ن ابزارهاي مال��ي را روي 
محصوالت نفتي و گازي تعريف كرد. اين فرصت براي 
هر دو كشور وجود دارد تا ثروت ملي خود را به درستي 

قيمت گذاري كنند. 

تفاهمنامهبورسكاالوبانكانصار
افزون بر اين، در هفته گذشته تفاهمنامه همكاري 
ميان بورس كاالي ايران و بانك انصار با حضور مديران 
ارش��د و اعض��اي هيات مديره بانك انص��ار در بورس 
كاالي ايران به امضا رس��يد. در اين مراسم مديرعامل 
بورس كاالي ايران به توسعه همكاري هاي اين بورس 
با بانك انصار اش��اره كرد و گفت: بايد منابع بانكي به 
افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كمك كند 
ك��ه با طراحي ابزارها و تبديل ب��ه اوراق بهادار كردن 
محصوالت كش��اورزي، مي توانيم اين اتفاقات را رقم 
زده و ابزارهايي استاندارد مانند گواهي سپرده كااليي 

ايجاد كنيم. 
حام��د س��لطاني نژاد اضافه ك��رد: همچنين قصد 
داري��م تا از خدم��ات بانك انص��ار در برخي بازارهاي 
بين المللي بهره مند شويم كه بعد از امضاي تفاهمنامه 
اين موضوع به شكل مس��تمر پيگيري مي شود تا به 
هدف مشتركمان دست يابيم. در اين مراسم آيت اهلل 
ابراهيم��ي مديرعامل بانك انصار گف��ت: بانك انصار 
آمادگ��ي دارد ت��ا بتواند در تم��ام فعاليت ها با بورس 
كاالي ايران همكاري كند و افتخار مي كند كه بتواند 
در عرصه اقتص��اد مقاومتي و فعاليت هاي بورس كاال 

خدمتگذار باشد. 

نقش14سالهدربازارفوالد
در سويي ديگر، دبير انجمن توليدكنندگان فوالد 
در خصوص نقش ۱4 س��اله راه اندازي بورس فلزات و 
در ادامه بورس كاال در بازار فوالد كش��ور گفت: نقش 
بورس كاال در حذف رانت هاي كالن و ايجاد شفافيت 
در ب��ازار فوالد غير قابل انكار اس��ت. رس��ول خليفه 
س��لطان افزود: اين در حالي اس��ت كه وقتي ساختار 

بورس كاال ايجاد شد، شاهد تولد رقابت در بازار فوالد 
بوديم و بخش اعظم س��ود كه پي��ش از اين به جيب 
عده معدودي س��رازير مي شد، در خود صنعت حفظ 
ش��د؛ بعد از آن بود كه صنايع توانس��تند رشد كرده 
و به س��ودآوري مطلوبي دس��ت يابند. وي با تاكيد بر 
نقش بورس كاال در حذف رانت، فساد و عدم شفافيت، 
گفت: ش��فافيتي كه در بورس كاال وجود دارد در حد 
قابل قبولي بوده و س��اختار توس��عه يي بورس كاال به 
سمت حفظ منافع توليدكنندگان صنايع باالدست و 

پايين دست است. 

تعيينقيمتمحصوالتدرجهان
عالوه بر اين، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن 
مجلس گفت: بورس كاال دستاورد مهمي براي اقتصاد 
كشور است و تاكنون در توسعه فعاليت هاي اين بورس 
عملكرد قابل قبولي در حوزه هاي مختلف داشته ايم؛ 
در اين ميان با توجه به پتانسيل كشور در بخش توليد، 
مي توانيم از بس��تر بورس، تعيين كننده قيمت برخي 

محصوالت در بازارهاي جهاني باشيم. 
س��عيد باس��تاني با اش��اره به تعام��الت تجاري 
وبين المللي بورس كاال گفت: قيمت گذاري محصوالت 
به صورت واقعي و براس��اس نرخ ه��اي جهاني انجام 
مي ش��ود، البته با توجه به شفافيت معامالت بورس و 
نظارت و هماهنگي نهادهاي تصميم گير با بورس كاال، 
مي تواند در برخي موارد مشوق هايي را براي حمايت از 

توليدكننده داخلي در بورس در نظر گرفت. 

حمايتازكشاورزان
همچني��ن عضو كميس��يون اقتصادي مجلس به 
مزاياي عرضه محصوالت در بورس كاال اشاره كرد و 
گفت: امروز كه كشاورزان محصوالت را به واسطه ها 
مي فروش��ند، هزينه هاي جانب��ي و زحمت هاي آنها 
ناديده گرفته مي شود، اما با تقويت عرضه محصوالت 
كش��اورزي در بورس كاال، كش��اورزان مي توانند در 
ش��رايط امن محصوالت را به مصرف كنندگان عرضه 
كنن��د چرا كه ديگر واس��طه ها در اين ميان نقش��ي 

ندارند. 
محم��ود بهمني اف��زود: روندهاي غير ش��فاف و 

واسطه هاي غير ضروري يكي از اصلي ترين معضالت 
بازاره��اي كااليي به ش��مار مي روند ام��ا زمانيكه به 
سمت س��ازوكار بورس كاال مي رويم، واسطه ها ديگر 
نقش��ي در تعيين قيمت ها ندارند و اين توليدكننده و 
مصرف كننده و به عبارت ديگر عرضه و تقاضا است كه 

قيمت ها را كشف مي كند. 

جذبسرمايههايخارجي
عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر 
بتوانيم با بورس هاي جهاني ارتباط داش��ته باش��يم و 
نقاط قوت اقتصاد كاالمح��ور ايران را از طريق بورس 
كاال به آنها معرفي كنيم، در مس��ير جذب مشتريان 
و س��رمايه گذاران خارجي و بالطب��ع، رونق اقتصادي 

حركت خواهيم كرد. 
 موس��وي الرگاني عنوان كرد: در شرايطي كه در 
توليد برخي محصوالت كشاورزي، پتروشيمي و حتي 
صنعتي و معدني داراي مزيت در دنيا هس��تيم، بايد 
دريچه نگاهمان به ب��ورس كاال را همانند بورس هاي 
كاالي��ي دنيا ب��زرگ كني��م. بطوريك��ه مي توانيم با 
بورس ه��اي آس��يايي و اروپاي��ي هم��كاري و جذب 
مش��تري داشته باش��يم و زمينه اتصال بورس كاال با 
بورس ه��اي منطقه و جهان��ي را فراهم كنيم تا عالوه 
بر ورود مش��تريان خارجي به اقتصاد، امكان صادرات 
محصوالت و تاثيرگذاري بر قيمت هاي جهاني از طريق 

بورس كاال فراهم شود. 

شرايطبرابر
افزون بر اين، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
با بيان اينكه ارائه محصوالت فلزي در بورس شرايط برد- 
برد را براي فروشنده و خريدار فراهم كرده است، گفت: 
ارائه محصوالت فلزي در بازار آزاد كه سال ها در اقتصاد 
ايران تجربه ش��د، موجب افزايش غيرمنطقي قيمت ها، 
ايجاد رانت و توسعه واسطه گري مي شد كه با راه اندازي 
بورس كاال شاهد رشد صنايع باالدست و پايين دست به 
همراه هم هستيم. حميد گرمابي افزود: با توجه به اينكه 
ماهيت و كاركرد بورس كاال ايجاد شفافيت در معامالت 
و بستن راه رانت خوارن و دالالن است، طي چند سال 
گذش��ته شاهد به وجود آمدن رقابت در ميان صنايع و 
برچيده شدن پاي واس��طه هايي كه براي رسيدن يك 
محصول از كارخانه تا به دست مصرف كننده، سود هاي 

كالني به جيب مي زدند هستيم. 

چايايراني
عالوه بر اين، رييس سازمان چاي كشور گفت: فراهم 
كردن بستر مناس��ب براي فروش اين محصول با عرضه 
چاي از طريق بورس كاالي كش��اورزي مي تواند، بسيار 
موثر باش��د. محمدولي روزبهان اظهار كرد: در خصوص 
مسائل مربوط به فروش چاي خشك و برنامه هاي آينده 
در زمينه توليد و عرضه مناس��ب تر چ��اي ايراني تبادل 
نظر صورت گرفته اس��ت؛ چراكه چاي به عنوان يكي از 
محصوالت اساسي كشور و پرمصرف ترين نوشيدني است. 

ديدگاه

رويخطشركتها
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

جابه جايي 682 هزار نفر با مترو 
تهران در يوم اهلل 22 بهمن 96

مديرعامل ش��ركت بهره برداري مترو تهران و حومه 
گفت: همزمان با برگزاري راهپيمايي يوم اهلل ۲۲ بهمن، 

حدود 68۲ هزار نفر با مترو تهران جابه جا شدند. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره ب��رداري راه آهن ش��هري ته��ران و حومه، مهندس 
نوبخت با اشاره به حضور باشكوه مردم در راهپيمايي ۲۲ 
بهمن امسال گفت: مترو تهران با آمادگي كامل و با تالش 
همكارانم در بخش هاي مختلف شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه؛ تمام توان خود را براي ارائه خدمات مطلوب 
به ش��ركت كنندگان در سالگرد جش��ن پيروزي انقالب 
اسالمي به كار گرفته و بنا برآمار به دست آمده از ابتداي 
سرويس دهي تا پايان مراس��م، بيش از 68۲ هزار نفر با 
مترو تهران جابه جا شدند. مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تهران و حومه افزود: براي جابه جايي بهتر مسافران 
 سرفاصله حركت قطارهاي مترو به خصوص در خطوط

۲ و ۴ ك��ه ايس��تگاه هاي آن در مس��ير راهپيمايي قرار 
داشتند، كاهش يافت. مهندس نوبخت خاطرنشان كرد: 
همچنين در زمان هايي كه در بعضي از ايستگاه ها ازدحام 
بيشتر بود، قطارهاي فوق العاده براي جابه جايي سريع تر 

مسافران اعزام شد. 

 اح�داث ميني پااليش�گاه نف�ت در پلدخت�ر- 
پلدختر| نماينده مردم پلدختر در مجلس از احداث ميني 

پااليشگاه نفت در اين شهرستان خبر داد. 
حميدرض��ا كاظم��ي اظهار ك��رد: پلدخت��ر هم مرز با 
اس��تان هاي ايالم و خوزستان است و تنها منطقه نفت خيز 
لرستان محسوب مي شود. او ادامه داد: استخراج نفت در اين 
شهرستان مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند و در راستاي 
توس��عه و اشتغال پلدختر نيز موثر باشد. كاظمي از احداث 
ميني پااليش��گاه نفت در اين شهرس��تان خبر داد و گفت: 
اقدامات اوليه آن انجام ش��ده و به زودي كلنگ زني مي شود. 
نماينده مردم پلدختر در مجلس خاطرنشان كرد: با توجه به 
قولي كه سرمايه گذار اين پروژه داده است ظرف مدت حدود 
يك س��ال، فاز اول آن افتتاح مي شود. او بيان كرد: ظرفيت 
توليد اين ميني پااليشگاه ۵۰۰۰ بشكه در روز بوده و ميزان 

اشتغال زايي آن به طور مستقيم ۱۲۰ نفر است. 
 حضور زنان در عرصه مديريت، دستاورد انقالب 
اس�ت-قزوين| رييس كميس��يون فرهنگي شوراي شهر 
قزوي��ن گفت: حضور زنان و دختران در عرصه هاي مختلف 
مديريتي، علمي و سياس��ي يكي از مهم ترين دستاوردهاي 
انقالب است. سيده مهديه قافله باشي در حاشيه راهپيمايي 
۲۲ بهمن با اش��اره به حضور گس��ترده مردم تصريح كرد: 
مردم مانند هرس��ال حضور گسترده داشتند و وحدت خود 
را به نمايش گذاشتند. وي افزود: مهم ترين دستاورد انقالب، 
اس��تقالل و امنيت است كه بعد از ۲۲ بهمن به دست آمد 
و تاكنون آن را حفظ كرده ايم. رييس كميس��يون فرهنگي 
ش��وراي ش��هر قزوين اظهار كرد: پيش��رفت هاي علمي و 
موفقيت هاي به دس��ت آمده، حضور زن��ان در عرصه هاي 
مديريتي، سياسي و علمي كشور نيز از ديگر دستاوردهاي 

انقالب است. 
 افتتاح بيش از 131 طرح عمراني در سيس�تان 
و بلوچس�تان- زاهدان|  بي��ش از ۱3۱ طرح عمراني و 
اقتصادي همزمان با دهمين روز دهه فجر انقالب اس��المي 
در سراسر سيس��تان و بلوچستان به بهره برداري رسيد. در 
طول س��ال هاي پس از پي��روزي انقالب اس��المي هزاران 
طرح كوچك و بزرگ در اين اس��تان به اجرا درآمده و مورد 
بهره برداري مردم قرار گرفته اس��ت. در اين راستا همزمان 
با س��ي ونهمين دهه فجر انقالب اسالمي طرح هاي عمراني 
مختلف��ي در كنار اج��راي ويژه برنامه هاي متن��وع در ۱9 
شهرس��تان زاهدان، زابل، هيرمند، زهك، هامون و نيمروز، 
خاش، ايرانشهر، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، دلگان، 
فنوج، قصرقند، نيكشهر، سرباز، چابهار، ميرجاوه و كنارك 

افتتاح شده است. 
 نخس�تين طرح ملي آبي�اري نوين نخيالت در 
دشتستان بوش�هر افتتاح شد- بوش�هر|  همزمان با 
بزرگداش��ت دهه فجر در آييني روز شنبه با حضور معاون 
وزير جهاد كش��اورزي نخس��تين طرح ملي پايلوت آبياري 
نخيالت كش��ور در آبپخش دشتستان استان بوشهر افتتاح 
ش��د. معاون ام��ور باغباني وزي��ر جهاد كش��اورزي در اين 
آيي��ن گفت: هدف از اجراي آبي��اري نوين نخيالت، اصالح 
و نوسازي نخيالت در شهرستان دشتستان به عنوان قطب 
توليد خرماي اس��تان بوشهر است. محمد علي طهماسبي 
افزود: امس��ال خش��ك ترين سالي اس��ت كه كشور تجربه 
مي كند و با توجه به خشكس��الي ها اجراي طرح هاي نوين 
آبياري در راستاي استفاده بهينه از منابع آبي ضروري است. 
وي تصريح كرد: ايجاد اش��تغال و اقتصادي كردن فعاليت 
كش��اورزي براي بهره برداران در طرح نوين آبياري نخيالت 
دشتس��تان ديده شده است. معاون امور باغباني وزير جهاد 
كش��اورزي اظهارداش��ت: با اجراي اين طرح ۱۴9 ميليون 

مترمكعب صرفه جويي آب خواهد شد. 
 دول�ت 24ه�زار ميلي�ارد ري�ال اعتب�ار براي 
مناط�ق زلزله زده مصوب كرد- قصرش�يرين|  رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه استان كرمانش��اه گفت: به دنبال 
س��فر نوبخت معاون رييس جمهوري و سخنگوي دولت به 
مناطق زلزله زده در هفته گذش��ته، دولت ۲۴هزار ميليارد 
ريال اعتبار براي خدمات رساني به مناطق زلزله زده مصوب 
كرد. طهمورث الياسي افزود: اين اعتبار در راستاي پرداخت 
تس��هيالت و بخش��ي نيز براي امهال وام هاي زلزله زدگان 
هزينه مي ش��ود. وي اظهاركرد: پيش تر ني��ز در چارچوب 
مصوبه هاي گذش��ته، دولت ۱۰هزار ميليارد ريال اعتبار در 
قالب پرداخت كمك هاي بالعوض و پرداخت تسهيالت به 

زلزله زدگان غرب استان كرمانشاه اختصاص داده بود. 
 افتتاح اف�زون بر470 طرح نوس�ازي مدارس 
در ده�ه فج�ر- گناباد| معاون فني و نظارت س��ازمان 
نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس اعالم كرد: افزون بر 
۴7۰ ط��رح در قال��ب يك ه��زار و 8۰9 كالس درس ب��ا 
زيربناي ۲38 هزار و ۵89 مترمربع در دهه فجر امسال در 
كشور به بهره برداري رسيد. سيدهدايت اهلل هاشمي نسب 
در آيي��ن بهره ب��رداري از طرح هاي دهه فج��ر در گناباد 
اف��زود: براي اج��راي اين طرح ها ۲ه��زار و 38۰ ميليارد 
ريال هزينه ش��ده كه از اين تعداد 368 طرح مش��اركتي 
و مردمي، 96 طرح دولتي و بقيه تخريب و مقاوم س��ازي 
بوده اس��ت. وي با اشاره به تخصيص 6۵ درصد اعتبارات 
مشاركتي نوسازي مدارس كشور از ابتداي امسال، گفت: 
اس��تان خراسان رضوي با داش��تن 3۵۰ طرح، بيشترين 
طرح هاي مشاركتي را به خود اختصاص داده است. معاون 
س��ازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس به فرسودگي 
3۰ درصد مدارس كش��ور اشاره كرده و مهم ترين اولويت 

اين سازمان را تكميل طرح هاي نيمه تمام برشمرد.

ويژه

اخبارشهرستانها

معاون توسعه روستايي رييس جمهوري: 

دولت بايد تسهيل گري و سياست گذاري را در پيش بگيرد

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

72 هزار ميليارد تومان براي اشتغال سال آينده پيش بيني شده است

گروه بنگاه ها|
 موضوع مش��اركت دولت در طرح هاي اقتصادي و 
مخالفان و موافقان اين حضور از جمله مباحثي است 
كه سال ها در سطح باالي اقتصادي كشورمان مطرح 
بوده، اما هنوز راهكار سازنده يي كه بر اساس آن بتوان 
اين مشاركت را تحليل و ارزيابي كرد، ارائه نشده است. 
در خصوص اين موضوع معاون توس��عه روس��تايي و 
مناطق محروم رياس��ت جمهوري معتقد است: بخش 
دولت��ي نبايد بزرگ و حجيم بلكه بايد تس��هيل گر و 

سياست گذار باشد. 
س��يد ابوالفضل رض��وي در نشس��ت كارآفرينان 
روستايي اس��تان ايالم يكي از برجستگي هاي دولت 
كنون��ي را توج��ه به مهم تري��ن قش��ر جامعه يعني 
روستاييان و عشاير اعالم كرد و گفت: دولت با تدوين 
و اجراي برنامه هاي كارشناسي شده به دنبال آن است 

كه روستاها كانون توليد و اشتغال شوند. 
او با اش��اره به توجه مبتني بر برنامه و اقدام دولت 
حجت االس��الم روحان��ي به جامعه مولد عش��ايري و 
روس��تايي گفت: اين دولت براي نخس��تين بار اليحه 
دوفوريتي اشتغال روس��تاييان و عشاير را به مجلس 

ابالغ كرده است. 
او تصريح ك��رد: ما به دنبال تعيي��ن بازار مصرف 
هس��تيم و تنها به دنبال پرداخت وام نيس��تيم، زيرا 
ما خواهان ايجاد اش��تغال و رش��د درآمد هستيم نه 

پرداخت تسهيالت و انباشت بدهي. 
رضوي گفت: بايد در حوزه اقتصادي نرخ مشاركت 
م��ردم را افزايش دهيم و به خصوص روس��تاها را بنا 
به فرموده مقام معظم رهبري كانون توليد و اش��تغال 

كنيم. 
او اضاف��ه ك��رد: اقتص��اد باي��د درونگرا باش��د و 
توليدكنن��دگان و كارآفرينان محصوالتي توليد كنند 
كه داراي نوآوري و ابتكار باش��د تا خريداران خارجي 
نيز راغب به خريد و استفاده از آن محصوالت باشند. 

 مشاركت مردم در اقتصاد
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياست جمهوري ادامه داد: جايگاه مردم بسيار بزرگ 
است و خود مردم بايد به اين جايگاه خود پي ببرند و 
مطالبه گر باشند و به دنبال دولت بزرگ نباشند بلكه 

خواهان دولت تسهيل گر و سياست گذار باشند. 
وي تاكي��د ك��رد: امروز بي ش��ك اعتمادس��ازي 
مهم ترين عامل پيشرفت اقتصادي در كشور محسوب 
مي ش��ود كه بايد مدنظر توليد كنندگان و كارآفرينان 

قرار گيرد. رضوي گفت: مرحله دوم در توس��عه پس 
از همدلي اين اس��ت كه مردم به خصوص در روستاها 
به اين باور برسند كه در توسعه نقش محوري دارند و 
بايد روستاها به مثابه مركز توليد در كشور شناخته و 

اين مقوله از شعار به عمل بدل شود. 
وي با اش��اره به ظرفيت ها و توانمندي هاي استان 
ايالم در بخش توليد و اش��تغال روس��تايي افزود: اگر 
باور داش��ته باشيم كه روستاها محل توسعه و رشد از 
طريق توليد هستند، مردم روستانشين ما نيز اين باور 

را در خ��ود تقويت خواهند كرد، فقط كافي اس��ت به 
روستاها بها داده شود تا ظرفيت هاي آنان شكوفا شود. 
توجه به روستاها، افزايش ثروت ملي، تقويت اشتغال 
و همچنين تامين نيازهاي داخل كشور در زمينه هاي 

مختلف را به همراه دارد. 
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياست جمهوري اظهار كرد: مسائل داخلي كارآفرينان 
از طريق استاندار ايالم و مشكالت ملي آنان از طريق 

وزارتخانه ها و مديران ارشد پيگيري شود. 

او س��هم اشتغال روستايي و عشاير ايالم را بالغ بر 
3۰۰ ميلي��ارد تومان اعالم كرد و گفت: كارآفرينان از 
طريق بانك هاي كشاورزي، پست بانك و توسعه تعاون 
پيگير دريافت تسهيالت ارزان قيمت خود شوند، زيرا 
اين بانك ها در گرفتن وثايق، س��خت گيري بر اساس 

تفاهمنامه نخواهند كرد. 

 وام اشتغال زايي روستايي
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياس��ت جمهوري همچنين روز گذشته در نشست 
بررسي تسهيالت طرح توسعه روستايي استان ايالم 
اظهار كرد: پرداخت وام اشتغال براي اجرا در مناطق 
روستايي و عشايري و شهرهاي كمتر از ۱۰هزار نفر 
جمعيت به منظور حمايت از توس��عه ايجاد اشتغال 
پايدار با اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي در 

سراسر كشور ابالغ شده است. 
او اف��زود: در حال حاضر 7ه��زار و ۵۰۰ميليارد 
ريال به بانك كش��اورزي، ۲هزار و ۵۰۰ميليارد ريال 
پست بانك و ۲هزار و ۵۰۰ميليارد ريال بانك توسعه 
تعاون پرداخت شده و براي صندوق كارآفريني اميد 
ني��ز مبلغ ۲هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال در نظر گرفته 

شده است. 
رضوي يادآور شد: مجموع منابع صندوق توسعه 
مل��ي با تلفيق مناب��ع هر يك از موسس��ات مذكور 
حدود ۱۲۰ هزار ميليارد ريال بوده و براي پرداخت 
تسهيالت اش��تغال روستايي به هر استان اختصاص 
مي  ياب��د. او گف��ت: ۲۵درصد اين اعتب��ارات به كل 
كشور و ۲۵ درصد به هر استاني نيز ابالغ شده است 
كه اين اعتبارات بر اس��اس س��ه فاكتور كه مجلس 
مشخص كرده تقسيم ش��ده اند و سهم استان ايالم 
۲.۵9 درصد است كه 7۰ درصد اين اعتبارات ابالغ 
و 3۰ درصد آن نيز براي ايجاد رقابت بين اس��تان ها 

نگه داشته شده است. 

 وزي��ر تعاون، كار و رف��اه اجتماعي با بيان اينك��ه همه چيز براي 
جهش بزرگ آماده اس��ت؛ گفت: دولت س��ال آين��ده 7۲هزارميليارد 

تومان براي ايجاد اشتغال در كشور پيش بيني كرده است. 
عل��ي ربيعي دي��روز پس از همراه��ي با س��اروي ها در راهپيمايي 
۲۲بهمن افزود: زيرساخت هاي كشور براي اجراي برنامه هاي مورد نياز 

بازار كار مهيا شده است. 
وي با بيان اينكه با گوش شنوا همه مسائل را مي شنويم، واقعيت ها 
را انكار نمي كنيم و درد و رنج مردم را مي فهميم، گفت: انتشار نااميدي 

و گرفتن اميد، بزرگ ترين خيانت به انقالب و مردم است. 
ربيعي بيان كرد: ما با كمك هم در س��ايه عقالنيت، سختكوشي، با 

هم بودن و مدارا قادر به حل مسائل كشور خواهيم بود. 
وي اظهار كرد: اقتصاد كوچك شده كشور يك واقعيت است اما بايد 
اين موضوع را بگوييم كه ما جنگ را پش��ت سر گذاشته ايم، تحريم ها 

ش��دت پيدا كرد و انرژي و سرمايه بسياري از كشور هزينه شده است. 
وي گفت: اينكه چرا تحريم مي شويم بايد بگويم كه چون در استراتژي 

۲ و 3 ستونه امنيت منطقه آمريكاييان وارد نمي شويم. 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين با بيان اينكه فقط براي 
اشتغال روستايي مازندران 3۰۰ميليارد تومان تسهيالت با بهره كم در 
نظر گرفته ش��ده، گفت: گردش��گري،  اي سي تي و صنايع بسته بندي 

كشاورزي مزيت استان مازندران است. 
وي از بندر اميرآباد به عن��وان مهم ترين بخش اقتصادي مازندران 
كه اقتصاد اس��تان را متحول مي كند، نام برد و گفت: بيكاري هست و 
ما مسوول هستيم ولي كم كردن فقر مطلق و اشتغال فراگير دو برنامه 

مهم دولت دوازدهم است. 
وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي گفت: صندوق ه��اي راي براي 
انتخ��اب آزاد مردم و اينكه چه چي��زي مي خواهند، اتفاق مي افتد كه 

بزرگ ترين نعمت جمهوري اس��المي است. وي گفت: امروز در منطقه 
از ت��رس دموكراس��ي ايران، توطئه ها مي كنند و در اين ش��رايط هنوز 
برخي ها درس��ت نفهميدند كه چگونه رژيم پهلوي را ساقط كرده ايم. 
ربيعي با اشاره به اين نكته كه امروز ايران در سايه مقام معظم رهبري 
شخصيت جهاني پيدا كرده است، گفت: خوشحالم كه در جشن پيروزي 
انقالب اسالمي در مازندران شركت كردم؛ مازندراني ها حامي انقالب و 
پش��تيبان انقالب بوده و هستند. وي ادامه داد: اينكه جمعيت امروز از 
نسل هاي متفاوت پس از انقالب بودند و در راهپيمايي ۲۲بهمن امسال 
 متفاوت تر از س��ال هاي گذشته ش��ركت كرده اند، نش��انه ارتباط بين

نسلي است. 
ربيعي گفت: ساروي ها نيز همانند ديگر مردم شهرهاي ايران تو 
دهن��ي به آنهايي زدند كه مي گويند ارتباط بين نس��لي در ايران از 

بين رفته است. 

شهر كرد|
ريي��س دانش��گاه علوم پزش��كي 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د گف��ت: تيم 
ف��وق تخص��ص جراح��ان  خيري��ن 
در  كش��ور  ترميم��ي  و  پالس��تيك 
گچساران ۱۱۰۰بيمار را ويزيت كردند. 
به گزارش ايس��نا، اورن��گ ايالمي 
در آيي��ن اختتامي��ه خيري��ن جراحي 
پالس��تيك به سرپرس��تي پروفس��ور كالنتر هرمزي و جشن دهه 
فجر و تجليل از پرس��تاران در گچس��اران اف��زود: اين مايه افتخار 
استان كهگيلويه و بويراحمد است كه ميزبان تيم خيرين جراحي 
پالس��تيك بوده اس��ت. وي با بي��ان اين مطلب ك��ه تيم خيرين 
فوق تخصص جراحان پالس��تيك و ترميمي كش��ور در گچساران 
۱۱۰۰بيمار را ويزيت كردند و براي ورود اين تيم خيرين ۱6جلسه 
در استان برگزار شده است، افزود: عمل هاي انجام شده تيم جراحي 
پالستيك در ۴ اتاق عمل در دو بيمارستان شهيد رجايي و بي بي 
حكيمه گچساران صورت گرفته است. وي گفت: تيم فوق تخصص 
جراحان پالستيك و ترميمي كشور از تاريخ ۱7 الي ۲۱بهمن ماه 
با ۲3نفر در شهرستان گچس��اران حضور داشتند. رييس دانشگاه 
علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد: تيم جراحان 
پالستيك و ترميمي كشور از ابتداي فعاليت خود تاكنون ۲۱سفر 
به مناطق محروم كشور انجام دادند و تاكنون ۱۵۰۰عمل جراحي را 
در مناطق محروم و 3۰۰هزار عمل را در مركز كشور انجام داده اند. 
وي افزود: جا دارد تا از زحمات مس��ووالن اس��تان و شهرستان كه 
زمين��ه حضور اين تيم خير را فراهم كردند، تقدير و تش��كر كرد. 
رييس دانش��گاه علوم پزش��كي كهگيلويه و بويراحم��د ادامه داد: 
اميد مي رود تا يكي از مطالبات پرستاران كه همان تعرفه خدمات 

پرستاري و دريافت آنها بوده، اجرا شود. 

ويزيت 1100 بيمار توسط تيم فوق تخصص 
جراحان پالستيك و ترميمي كشور در گچساران

اصفهان|
مش��اور فرمان��ده كل ق��وا در امور 
صناي��ع دفاعي گفت: اش��كال خيانت 
به انقالب مختلف هس��تند يك دسته 
مس��ووالني كه در حق مردم كوتاهي 
مي كنند و به فكر مردم نيس��تند، دوم 
عده يي هس��تند كه به جان مردم در 
امور اقتصادي افتادند و تنها هدفشان 
غارت مردم اس��ت. سردار حس��ين دهقان در حاشيه راهپيمايي 
۲۲بهمن در گفت وگو با تس��نيم اظهار كرد: هر چيزي يك علم 
موقع��ه و موجده دارد، علل موجده يعني عللي كه آن را به وجود 

مي آورد و علل موقعه يعني عللي كه سبب بقاي آن مي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه براي پيروزي انقالب زحمت هاي بس��ياري 
كشيده ش��ده و در اين راه خون هاي بسياري ريخته شده است، 
اف��زود: امام)ره( حجت خدا ب��ود، امام فرد عادي نبود كه بگوييم 
يك روحاني بود كه مقابل دنياي كفر ايس��تاد، اما بايد گفت يك 
معجزه ي��ي رخ داد و ۲۲بهمن ما به پيروزي رس��يديم و خداوند 
لطف عظيمي را ش��امل حال ما كرد. مش��اور فرمانده كل قوا در 
ام��ور صنايع دفاعي تصريح كرد: اگ��ر در صيانت و حفظ انقالب 
كوتاهي بكنيم قطعا خيانت به خون ش��هدا و اس��الم كرده ايم از 
خدا مي خواهيم افراد نادان و جاهلي كه هنوز نمي خواهند بفهمند 
چه انفجار نوري در دنيا رخ داده را هدايت كند. وي گفت: اشكال 
خيانت به انقالب مختلف هستند يك دسته مسووالني هستند كه 
در حق مردم كوتاهي مي كنند و به فكر مردم نيستند، دوم عده يي 
هستند كه به جان مردم در امور اقتصادي افتادند و تنها هدفشان 
غارت مردم است. سردار دهقان اضافه كرد: عده يي هم هستند كه 
نمي فهمند و در جهل مركب هستند و هنوز نمي خواهند متوجه 

شوند كه چه اتفاق عظيم و معجزه يي رخ داده است. 

 عده اي  در امور اقتصادي 
به جان مردم افتاده اند

اردبيل|
اس��تاندار اردبيل گفت: از س��ال 98 
راه  آهن اردبيل در دو ش��اخه به س��مت 
مشگين شهر همچنين گرمي، پارس آباد 
و بيله سوار اجرايي و عملياتي خواهد شد. 
به گزارش ايس��نا، اكب��ر بهنامجو در 
پايان سفرهاي شهرستاني خود در جمع 
اهالي سرعين اظهار كرد: در ارتباط با راه 
آهن اردبيل- ميانه ما وعده 3س��اله براي تكميل اين پروژه داده ايم و 
همچنان بر اين وعده وفادار هستيم به  طوري كه از اول ارديبهشت ماه 
روزش��مار اجراي پروژه راه آهن اردبيل- ميانه در ورودي شهر اردبيل 
نصب خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: ما با همراهي نمايندگان استان 
اردبيل از منابع مختلف نسبت به تامين اعتبار اين پروژه اقدام مي كنيم 
و اخيرا نمايندگان استان ۴۰ميليارد تومان براي سرعت گرفتن احداث 
راه آهن كمك كرده اند و رييس س��ازمان برنامه و بودجه قول داده تا 
از منابع مختلف به ويژه معرفي پروژه از طريق بانك ملي به صندوق 
توسعه ملي كمك قابل توجهي به راه آهن اردبيل انجام شود.  رييس 
شوراي اداري استان اردبيل افزود: پيش بيني مي كنيم 3۰تا ۴۰ميليارد 
تومان تامين اعتبار براي اين پروژه در ماه هاي آتي انجام ش��ود تا راه 
آهن اردبيل- ميانه س��رعت اجرايي بيشتري به خود بگيرد.  بهنامجو 
بيان كرد: در كنار اين پروژه، راه آهن اردبيل به سمت مشگين شهر و 
در يك خط ديگر به سمت گرمي، پارس آباد و بيله سوار در سال آينده 
در اولويت مطالعات قرار خواهد گرفت و از ابتداي س��ال 98 عمليات 
اجرايي اين پروژه نيز شروع خواهد شد. رييس شوراي اشتغال استان 
اردبيل از راه اندازي س��امانه اش��تغال از ابتداي سال آينده خبر داد و 
اظه��ار كرد: در يك ماه آينده مقدمات اين كار فراهم مي ش��ود تا به 
تدريج از اول س��ال آينده با راه اندازي سامانه اشتغال به صورت دقيق 

اشتغال ايجاد شده را رصد كنيم. 

پروژه راه  آهن اردبيل در دو شاخه از سال 98 
عملياتي مي شود

مازندران|
 استاندار مازندران گفت كه در سال 
جاري بيش از ۵ ه��زار و ۴۰۰ميليارد 
تومان پروژه در زمينه هاي مختلف در 
اين استان به بهره برداري رسيده است. 
به گزارش ايرنا، محمد اسالمي در 
جشن سي و نهمين س��الگرد انقالب 
اسالمي در مس��جد جامع شهرستان 
نكا افزود: اين ميزان سرمايه گذاري براي بهبود وضعيت اقتصادي، 
عمراني و خدماتي در كشور در طول يك سال نشانگر اهتمام ويژه 

دولت براي خدمات رساني است. 
وي با اشاره به افتتاح حدود 8۰۰ طرح در دهه فجر در استان 
گفت: دهه فجر، خيزشي براي بيان دستاوردهاي مختلف انقالب 
اس��ت كه بايد در اس��تمرار اين خيزش و ادامه راه انقالب تالش 
ش��ود. اس��تاندار مازندران افزود: دهه فجر سرآغاز طلوع اسالم و 
خاس��تگاه ارزش هاي اس��المي است و امش��ب كه شب پيروزي 
انقالب اس��المي است در واقع ش��ب پيروزي اسالم بر كفر، شب 
سقوط طاغوت، شب ختم حكومت ظالمانه پادشاهي و ديكتاتوري 
است. وي افزود: دهه فجر فرصت مناسبي براي بيان دستاوردهاي 
مختلف نظام است تا ضمن بيان عملكردها، ارزش ها و آرمان هاي 
مردم��ي تبيين ش��ود. نماينده عالي دولت در مازن��دران با اعالم 
اينكه استكبار از خيزش ملت ايران با رهبري امام راحل هراسان 
بوده و اس��ت، بيان كرد: دش��منان هرگز باور نمي كردند كه اين 
انقالب با رهبري امام راحل و بدون استفاده از ابزارهاي مسلحانه 
بر ديكتاتوري بزرگ آمريكا و دست نش��اندگانش پيروز شود. وي 
افزود: دشمنان همچنان سناريو سقوط ايران را در سر مي پرورانند 
و در آس��تانه ۴۰سالگي هنوز هم به ظرفيت امام راحل، ظرفيت 

انقالب و ارزش هاي ايران اسالمي پي نبرده اند. 

افتتاح بيش از 5 هزار و 400 ميليارد تومان پروژه 
در مازندران

مديرعامل شركت نفت ايرانول: 

4 محصول جديد ايرانول به زودي به بازار عرضه مي شود
مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول از رونماي��ي و عرضه ۴ محصول جديد 
ايرانول)3 محصول با سطح كيفي باال( در 3ماهه اول سال آينده و همكاري با 

شركت پتروناس براي عرضه محصوالت مشترك به بازار خبر داد. 
ب��ه گزارش»تعادل« به نق��ل از روابط عمومي و تبليغات ش��ركت نفت 
ايرانول، عيس��ي اسحاقي، مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول در مراسم جشن 
دهه فجر در پااليش��گاه روغن س��ازي ايرانول تهران در جمع كارگران گفت: 
با خرد جمعي، تالش و خودباوري طي ۴س��ال گذش��ته توانستيم گام هاي 
بلندي در توسعه ، سهم بازار و شكستن ركورد سود. توليد، فروش و صادرات 
به خصوص صادرات محصول نهايي در ايرانول  برداريم و رضايت سهامداران 

و كاركنان را جلب كنيم. 
 او تصريح كرد: با كاهش 3۰درصدي خام فروش��ي در س��ال گذش��ته و 
بيشترين فروش محصول نهايي بيشترين رشد سود در صنعت روانكاران را با 

39درصد به خود اختصاص داديم و در 9ماهه اول امسال با ادامه اين سياست 
و كاهش 3۰درصدي خام فروش��ي با وجود ثاب��ت بودن قيمت محصوالت 
نهايي و افزايش قيمت خوراك سود شركت با رشد 36درصدي مواجه شد. 

اسحاقي با بيان اينكه س��هم بازار ايرانول از ۱9درصد سال 93 به حدود 
۲7درصد در س��ال جاري افزايش يافته اس��ت، گفت: گزارش وزارت صنايع 
از وضعيت فروش روغن موتور در 9ماهه اول س��ال جاري حاكي از افزايش 

همزمان توليد و فروش روغن موتور ايرانول است. 
مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول گفت: تدوين اس��تراتژي ۱۴۰۴ ايرانول 
مراح��ل نهايي را طي مي كند و پس از تصوي��ب هيات مديره به زودي اجرا 
مي ش��ود كه براساس اين استراتژي خام فروشي در سال ۱۴۰۴در ايرانول به 

حداقل مي رسد. 
اس��حاقي به اجراي ۱۰پروژه توسعه يي تا سال ۱۴۰۰ براساس استراتژي 

تدوين شده، اشاره كرد و گفت: توليد روغن موتور پس از 36سال در آبادان 
و بهره برداري از پايانه صادراتي ايرانول در بندر امام ازجمله اين پروژه ها بود 
كه توليد روغن موتور در آبادان س��وم خرداد به بهره برداري رس��يد و پايانه 
صادراتي ايرانول در بندر امام خميني)ره( با ظرفيت ۲۵هزار تن مخازن آماده 

افتتاح است. 
مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول بازنشس��تگان را كوله ب��اري از تجربه و 
س��رمايه هر شركت دانس��ت و گفت: به زودي نظام مديريت دانش را براي 
استفاده و انتقال تجربيات بازنشس��تگان، كارشناسان و كاركنان در ايرانول 
اجرا مي كنيم. گفتني است؛ در ادامه اين مراسم از بازنشستگان آقايان عالمه 
ساماني پور، مهرداد كروندي، محمد رضايي، عابدين بهره مند، سيامك رست، 
محمد شهامت كريمي، مسعود صيامي، احمد بيات و ابوالفتح زينعلي با اهداي 

لوح و هدايايي تقدير شد. 
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اقتصاد اجتماعي12
تكيه بر جاذبه هاي گردشگري 

و دوري از سكوهاي نفتي
احمد اصغري   رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران 

طب��ق برنامه شش��م توس��عه دس��تگاه هاي اجرايي 
تكاليف روش��ني براي ايجاد رونق در صنعت گردشگري 
دارند لذا س��كوهاي نفتي ديگر تكيه گاه مناسبي نيست 
و بايد به س��مت تكيه بر جاذبه هاي گردش��گري حركت 
كرد.  امروزه صنعت گردشگري به عنوان سومين صنعت 
درآمدزا در جهان برش��مرده مي شود و همين امر سبب 
شده كش��ورهاي مختلف دنيا براي بهره مندي بيشتر از 
اي��ن موضوع ب��ه تكاپو بيفتند؛ در اين بين كش��ورهايي 
هس��تند كه تعداد اندكي جاذبه طبيعي يا تاريخي براي 
جذب گردش��گران خارجي دارند از اما اين مهم س��بب 
نشده نگاه خود را از اين صنعت دور نگاه دارند لذا درصدد 
ساخت زيرساخت ها و البته ايجاد جاذبه هاي گردشگري 
هستند كه در نوع خود قابل تامل است.  نام طرح »درياي 
سرخ« كه قرار است در سواحل غربي عربستان سعودي 
اجرايي ش��ود براي فعاالن حوزه گردش��گري آشناست؛ 
پروژه يي كه در عربس��تان سعودي اجرايي خواهد شد و 
بر اس��اس آن 50 جزيره ساحلي به استراحتگاه و منطقه 
گردشگري تبديل خواهد شد؛ در اين بين چندين منطقه 
طبيعي حفاظت شده، آتش فشان هاي خاموش، طبيعت 
كوهس��تاني و اماكن تاريخي نيز براي جذب گردشگر در 
آنها تعبيه خواهد شد. بايد اذعان كرد كه ديگر سكوهاي 
س��ياه نفتي كه حاصلش كس��ب دالر و وابستگي به اين 
ماده س��ياه اس��ت، قابل تكيه نيس��ت و امروزه كشوري 
در همسايگي ايران اس��امي درصدد جايگزيني صنعت 
گردشگري بجاي صنعت نفت است. اين امر درحالي است 
كه ايران كهن داراي رتبه دهم جاذبه هاي تاريخي و رتبه 
پنجم جاذبه هاي طبيعي دنياست و چنين ظرفيتي فقط 
نياز به توجه و برنامه ريزي براي توسعه و ايجاد شكوفايي 
در صنعت گردشگري كشورمان را دارد.  نبايد از ياد برد 
كه امروزه زيرساخت هاي حوزه گردشگري كشورمان در 
حد قابل قبولي نيست و همين امر سبب شده تا نتوانيم 
به  طور شايس��ته از اين موهبت بهره ببريم؛ البته در اين 
بين بايد اذعان كرد كه براي افزايش حضور گردش��گران 
خارج��ي در ايران اس��امي بايد افكار عموم��ي دنيا را با 
پتانس��يل هاي طبيعي و تاريخي آشنا كنيم.  هم اكنون 
مجلس ش��وراي اس��امي درحال تصويب بودجه س��ال 
آينده است و همين موضوع بهانه خوبي براي توجه بيشتر 
نمايندگان مردم در خانه ملت به افزايش اعتبارات حوزه 
گردشگري است تا بتوانيم گام هاي اساسي در اين عرصه 
 برداريم؛ اميدواريم نمايندگان با توجه به مواد 113و 138 
مندرج در برنامه شش��م توسعه كه تكليف دستگاه هاي 
اجرايي در توس��عه گردش��گري را مشخص كرده، اعتبار 
خوبي براي توسعه زيرساخت ها و ايجاد شكوفايي صنعت 

گردشگري كشورمان مصوب كنند.

تالش براي رفع اختالفات 
سهم درمان كارگران 

سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس، تحقق مطالبات 
كانون هاي بازنشسته و مس��تمري بگيران براي عدم واريز 
س��هم درمان كارگ��ران به خزانه كش��ور را در گروي رفع 

اختافات دستگاه هاي ذي ربط دانست. 
احمد همتي در پاس��خ ب��ه كانون هاي بازنشس��ته و 
مستمري بگيران كه در قالب بيانيه يي از مجلس خواسته اند 
تا از واريز 9 درصد س��هم درمان كارگران به خزانه كشور 
جلوگيري كند، گفت: بر اس��اس اليح��ه دولت بايد 9.27 
درصد س��هم بيمه تامين اجتماعي به خزانه كش��ور واريز 
ش��ود، هرچند در اين مورد بين وزارتخانه هاي بهداش��ت، 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي و س��ازمان تامين اجتماعي 
اختافاتي وج��ود دارد. او در تش��ريح جزئيات اختافات 
ايجادش��ده بين دس��تگاه هاي مربوطه ادام��ه داد: وزارت 
بهداش��ت بر اين مهم اش��اره دارد كه س��هم 27/9 كه از 
كارگ��ران اخذ مي ش��ود به ط��ور كامل ب��راي درمان آنها 
هزينه نمي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه سازمان تامين 
اجتماعي گفته كه حتي بيش��تر از اين ميزان براي درمان 
كارگران هزينه كرده است. وي در بيان پيشنهادات وزارت 
بهداشت و سازمان تامين اجتماعي در جهت شفاف سازي 
هزينه كردها در حوزه درمان كارگران تصريح كرد: سازمان 
تامي��ن اجتماعي بر ضرورت ايجاد صندوق جداگانه خارج 
از خزانه كش��ور براي بررس��ي و حسابرس��ي سهم درمان 
كارگ��ران تاكيد دارد، ضمن اينكه بر اين امر اش��اره كرده 
است كه بخش��ي از س��هم 27/9 درمان كارگران را براي 
اداره بيمارستان هاي تحت پوشش خود هزينه مي كند، اما 
وزارت بهداش��ت معتقد است خزانه كشور از دقت باالتري 
در زمينه بررسي و حسابرسي برخوردار است.  اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، يادآورش��د: هم اكنون بايد به دنبال 
ارائ��ه راه��كاري در جهت رفع اختافات موجود باش��يم، 
همچني��ن به گونه يي اقدام كني��م كه در نهايت به تامين 
رفاه كارگران منتهي ش��ود تا بتوانند از خدمات درماني به 

بهترين شكل بهره مند شوند. 

بيش از 30 درصد مدارس 
كشور فرسوده اند

معاون فني و نظارت سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كشور گفت: بيش از 30 درصد مدارس فرسوده 
در كش��ور داريم كه در برنامه تخريب و بازس��ازي قرار 
دارند. سيدهدايت اله هاشمي نسب اظهار كرد: در دهه 
مبارك فجر امسال بيش از 470پروژه با 1809كاس 
درس و زيربناي 238 هزار و 589مترمربع با اعتباري 
بالغ بر 238 ميليارد تومان به بهره برداري رس��يد. از 
اين تعداد 96 پ��روژه آن دولتي، 183 پروژه مردمي، 
185 پروژه مشاركتي، 37 پروژه تخريب و 9پروژه نيز 

مقاوم سازي بوده است. 
او ادام��ه داد: از 22 بهم��ن تا پايان س��ال 96 نيز 
212پروژه در كش��ور با 828 كاس درس و زيربناي 
117ه��زار و 497 مترمرب��ع ني��ز تحوي��ل آموزش و 
پ��رورش خواهد ش��د. معاون فني و نظارت س��ازمان 
نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس كش��ور به ايسنا 
گف��ت: در س��ال 96 ح��دود 65 درص��د اعتب��ارات 
مش��اركتي تخصيص پيدا كرده و اميدواريم باقي آنها 
نيز محقق ش��ود تا بتوانيم به تعهد خود عمل كنيم. 
هاشمي نس��ب، اولويت س��ازمان نوس��ازي مدارس را 
در س��ال 97 تكميل پروژه هاي نيمه تمام دانس��ت و 
تصريح كرد: خراس��ان رضوي با داش��تن 350 پروژه 

بيشتر پروژه مشاركتي را در كشور داشته است. 

يادداشت

اخبار

سال 97، سال سخت دارويي كشور

كمبوددارو؛عاقبتبدهيبهداروخانهها
نظ��ام درمان��ي كش��ور، در س��ال هاي اخي��ر با 
مش��كات ريز و درش��تي دس��ت و پنجه نرم كرده 
است، حال اين مشكات گريبان داروخانه ها را هم 
گرفت��ه و بدهي س��ازمان هاي بيمه گر به آنها، ادامه 
فعاليت را دش��وار ك��رده و داروخانه ها را بدهكاران 
ب��زرگ ش��ركت هاي دارويي كرده اس��ت. از طرف 
ديگ��ر بيمه ها خ��ود يك��ي از طلب��كاران اصلي از 
دولت هس��تند. بنابر اعام مسووالن سازمان تامين 
اجتماع��ي رقم بدهي معوق��ه دولت به آنها به 140 
هزار ميليارد تومان مي رس��د. به اين ترتيب كمبود 
بودجه باز هم تبديل به يك دس��ت انداز براي ادامه 
فعاليت ها شد كه اين بار نوبت به داروخانه ها رسيد. 
تاخي��ر در پرداخت بدهي از س��وي س��ازمان هاي 
بيمه گر س��بب شده اس��ت تا داروخانه ها هم توان 
پرداخت بدهي خود به ش��ركت هاي داروس��ازي و 
پخش كننده دارو را نداشته باشند و ادامه اين چرخه 
نگراني هايي را درباره كمبود دارو ايجاد كند. نگراني 
كه البته بي دليل هم نيست و نخستين عائمش را 
در كمبود 53 قلم داروي اساس��ي كشور نشان داد 
ك��ه البته برخي از نمايندگان مجلس معتقدند آمار 
داروه��اي كمياب بيش از 50 قلم بوده كه مي تواند 
در س��ال آينده بحران كمبود دارو را وخيم تر كند. 
براي رسيدگي به اين وضعيت بحراني، اجازه فروش 
7500 ميلي��ارد اوراق براي جبران كس��ري بودجه 
بيمه سامت در كميس��يون تلفيق بودجه مجلس 
ش��وراي اس��امي، مصوب ش��ده كه اگر در صحن 
علن��ي مجلس هم مورد موافقت قرار گيرد مي تواند 
تاثير زيادي در پرداخت بخش عمده يي از مطالبات 

معوقه شركت هاي دارويي داشته باشد. 
 حسام الدين شريف  نيا، عضو هيات مديره انجمن 
داروس��ازان تهران درباره جزئي��ات بدهي بيمه هاي 
به داروخانه ها مي گويد: »طبق قانون بودجه س��ال 
1390، س��ازمان هاي بيمه گر بايد تا دو هفته بعد از 
اعام بدهي و ارائه اسناد از سوي داروخانه ها چه در 
بخش دولت��ي و چه در بخش خصوصي، 60 درصد 
مطالبات داروخانه ها و تا س��ه ماه كل مطالبات آنها 
را پرداخت كنند. متاس��فانه اين قانون چه پيش از 
طرح تحول سامت و چه بعد از اجراي آن هيچگاه 

به درستي اجرا نشده است.«
او افزود: »به همان ميزان كه داروخانه ها از بيمه ها 
طلبكارند، به ش��ركت هاي پخش دارويي و تجهيزات 
پزش��كي نيز بدهي دارن��د؛ به طوري كه ميزان طلب 
ش��ركت هاي پخش داروي��ي از داروخانه هاي بخش 
دولتي، نزديك 4500 ميليارد تومان است. شريف نيا 
با اش��اره به يكي از دس��تاوردهاي طرح تحول نظام 
سامت، اظهار كرد: يكي از نتايج اجراي طرح تحول 
نظام س��امت، كاهش كمبود اق��ام دارويي بود. در 

دول��ت دهم حدود 300 قلم داروي كش��ور به دليل 
تحريم هاي بين المللي دچار كمبود بود، اما اين ميزان 
در آغاز طرح تحول نظام س��امت به 30 قلم كاهش 
پي��دا كرد. اين درحالي اس��ت كه متاس��فانه اكنون 
ميزان كمبود اقام داروي��ي مجددا در حال افزايش 
اس��ت.« شريف نيا درباره برخي مشكات پيش آمده 
مانن��د عدم فروش بيمه يي بعض��ي داروها در برخي 
داروخانه هاي كش��ور، گفت: »برخ��ي داروخانه ها به 
ويژه داروخانه هاي خصوصي براي تامين داروها بايد 
به ش��ركت هاي پخش پول پرداخت كنند. او تاكيد 
ك��رد: داروخانه دارو را به ص��ورت نقد مي خرد و در 
بهترين حالت بيمه پولش را ش��ش ماه بعد پرداخت 
مي كند. متاس��فانه اي��ن موضوع باعث مي ش��ود تا 
داروخانه ها مردم را به س��وي خريد نقدي دارو سوق 
دهن��د. چون در غير اين ص��ورت نمي توانند دارو را 
خريداي كنند. در حال حاضر بسياري از داروخانه ها 
همين وضعيت را دارند و قادر به تامين اقام دارويي 
نيس��تند؛ چراكه پول ش��ان در بيمه ها بلوكه شده و 

پولي براي خريد دارو ندارند.«

 پرداخت بدهي دولت به داروخانه ها تا شهريور 96
گاي��ه داروخان��ه دارها از ادامه بح��ران نقدينگي 
و بده��ي بيمه ها به آنها، در حالي اس��ت كه 4 بهمن 
امسال، طاهر موهبتي، رييس هيات مديره و مديرعامل 
س��ازمان بيمه س��امت ايران، از اختص��اص 2000 
ميليارد تومان به اين سازمان براي پرداخت بخشي از 
بدهي ها به داروخانه ها و دانشگاه ها خبر داد. او درباره 
اين خبر گفت: »حساسيت خاصي در زمينه بدهي ها 
وجود دارد. اگر چه تمام مراكز طرف قرارداد با سازمان 
از اهمي��ت ويژه يي برخوردار هس��تند ولي بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك از جمله داروخانه ها و ش��ركت هاي 
تجهيزات پزش��كي و دارويي كه كاالهاي استراتژيك 
دارن��د، از اهميت خاصي در س��امت مردم برخوردار 
هس��تند كه به همين منظور دولت بايد تدبير خاصي 

را اتخاذ كند.«
 موهبت��ي گف��ت: »ب��ا پيگيري ه��اي ش��خص 
رييس جمه��ور، وزير بهداش��ت و رييس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه، 2 هزار ميلي��ارد تومان به صورت 
موردي در اختيار سازمان بيمه سامت قرار گرفت 

ت��ا بخش��ي از بدهي ها به داروخانه ها و دانش��گاه ها 
را پرداخ��ت كند. ب��ه اين ترتيب بع��د از اين اقدام 
عم��ا پرداختي ه��اي س��ازمان ب��ه داروخانه هاي 
بخش خصوصي و دارخانه هاي وابس��ته به نهادهاي 

غيردولتي به شهريور ماه 96 خواهد رسيد. «
او اف��زود: »در ح��ال حاضر بدهي س��ازمان به 
داروخانه ه��اي ط��رف ق��رارداد تا خ��رداد ماه 96 
پرداخت ش��ده است. با اين ش��رايط بدهي سازمان 
به داروخانه ها به شهريور ماه 96 مي رسد به عبارتي 
تع��داد ماه بدهي ما به ح��دود دو الي دو ماه و نيم 

خواهد رسيد.«
مديرعامل س��ازمان بيمه س��امت اي��ران بيان 
كرد: »همچنين 1600 ميليارد تومان به دانشگاه ها 
اختصاص داده خواهد ش��دكه مقرر شده است اين 
مناب��ع را جهت تامي��ن دارو و تجهيزات پزش��كي 
اس��تفاده كنن��د چرا كه بس��ياري از ش��ركت هاي 
داروي��ي به دليل ع��دم نقدينگ��ي نمي توانند ثبت 
س��فارش كاال و مواد مصرفي دهن��د و نگرانيم كه 

مشكاتي در اين حوزه ايجاد شود.«

 هشدار نمايندگان مجلس نسبت به كمبود دارو
با وجود آنكه مديرعامل سازمان بيمه سامت 
ايران،  معتقد اس��ت اقداماتي كه در زمينه تسويه 
بدهي اين س��ازمان ب��ه داروخانه ها انجام ش��ده، 
 قاب��ل قبول اس��ت اما برخي نماين��دگان مجلس 
ش��وراي اسامي، نس��بت به كمبود دارو در سال 
آينده به دليل كمبود بودجه داروخانه ها هش��دار 
داده اند. روز گذشته،  احمد حمزه، عضو كميسيون 
بهداش��ت مجلس ش��وراي اس��امي، درباره اين 
موض��وع اع��ام كرد: »ع��دم پرداخ��ت مطالبات 
ش��ركت هاي دارويي باعث شده اين مراكز نتوانند 
مطالب��ات كارخانج��ات داروي��ي و داروخانه ها را 
پرداخت كنند. كارخانج��ات دارويي براي تامين 
مواد اوليه با مش��كل نقدينگي مواجه هس��تند و 
دلي��ل عم��ده كمبود دارو در كش��ور مش��كات 

نقدينگي است.«
او اف��زود: انتظ��ار م��ي رود با تدابي��ري كه در 
بودج��ه 97 اتخاذ ش��ده بت��وان از طري��ق بيمه 
سامت بدهي شركت هاي دارويي را پرداخت كرد 
تا سرمايه در گردش كارخانجات داروسازي تامين 
و كمبود دارويي در كش��ور رفع شود. به طور حتم 
اگ��ر وضعيت توليد دارو در كش��ور به اين منوال 
پيش رود كمبود دارو در كش��ور افزايش مي يابد 
و سامت مردم به خطر مي افتد. پيش از اينكه با 
مش��كل نقدينگي مواجه شويم مشكلي در زمينه 
توليد دارو نداش��تيم اما متاسفانه در حال حاضر 
حتي در رابطه با برخي داروهاي ساده نيز كمبود 

وجود دارد.«
از ط��رف ديگر يعقوب ش��يوياري، عضو هيات 
رييس��ه كميس��يون بهداش��ت مجلس ب��ه بدهي 
دوساله بيمارستان ها به واحدهاي توليد دارو اشاره 
كرده و درباره اين موضوع مي گويد: » مراكز توليد 
دارو ب��راي تامين مواد اوليه نيز با مش��كل جدي 
نقدينگ��ي مواجهن��د و به طور قط��ع اگر وضعيت 
به اين من��وال ادامه داش��ته باش��د كارخانه هاي 
داروس��ازي با خطر ورشكستگي و كشور با كمبود 

دارو و تجهيزات مواجه خواهد شد. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه انباش��ت مطالبات مراكز 
داروي��ي و تجهي��زات پزش��كي و كادر درم��ان 
نارضايتي ها را به دنبال داشته است، تصريح كرد: 
اگر هر چه س��ريع تر مطالبات و معوقات پرداخت 
نش��ود به طور حتم در سال آينده با كمبود دارو و 
تجهيزات مواجه خواهيم شد. اگر با بحران كمبود 
دارو روبه رو ش��ويم دولت مجب��ور به واردات دارو 
مي شود و اين موضوع اصا شايسته كشور نيست 
زيرا از يك س��و بيكاري پرسنل و از سويي تهديد 

توليد را به دنبال دارد.

مجلس، بودج��ه 2 هزار ميليارد توماني مديريت پس��ماند در 
كشور از محل صندوق ذخيره ارزي را به دليل منافات با قانون رد 
كرده است؛ بودجه يي كه دولت بايد از محلي ديگر تامين مي كرد 
اما به دليل كس��ري بودجه، به صندوق ذخيره ارزي متوسل شد. 
حذف اين بودجه، اعتراض فعاالن محيط زيست و كارشناسان اين 
بخش را به همراه داشت. مجلس حاال بايد از محلي ديگر، بودجه يي 

براي مديريت پسماند در كشور در نظر بگيرد. 
رييس فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس، از تعيين 
تكليف اعتبار مربوط به مديريت پسماند در جلسه صبح دوشنبه 

فراكسيون تلفيق بودجه خبرداده است. 
مه��رداد بائوج الهوتي در مورد تعيين تكليف بودجه مربوط به 
مديريت پسماندها در كميسيون تلفيق بودجه، گفت: هفته گذشته 
رييس مجلس شوراي اسامي كميسيون تلفيق بودجه را مامور به 
بررسي مجدد برخي مسائل و موارد از جمله بودجه آلودگي هوا و 
مديريت پسماند كرد، بنابراين صبح فردا )دوشنبه( چندين مورد 

ارجاعي از جمله بودجه مديريت پسماند بررسي مي شود. 
نماينده مردم لنگرود در مجلس ش��وراي اس��امي با اش��اره 
به اينكه از محل صندوق توس��عه ملي قرارب��ود، 2 ميليارد دالر 
ب��ه مديريت پس��ماند اختصاص پي��دا كند، افزود: ن��گاه برخي 
نمايندگان به اين ش��كل اس��ت كه بايد از توان بخش خصوصي 
دراين زمينه اس��تفاده كرد، البته دولت نيز اليحه يي در خصوص 
مديريت پسماند به مجلس ارسال كرده كه در كميسيون شوراها 
درحال بررس��ي اس��ت؛ در اين اليحه مطرح ش��ده كه هرس��اله 
مبلغي درحس��ابي مجزا مانند موضوع ان��رژي تجديدپذير براي 
مديريت پسماند در نظرگرفته شود. او به خانه ملت گفت: شوراي 
اقتصاد نس��بت به مبلغي كه ساالنه براي اين امر اختصاص پيدا 

مي كند، دغدغه داش��ته و تاكيد دارد بخش خصوصي عاقه مند 
به س��رمايه گذاري در زباله س��وزي اس��ت، اما نرخ مشاركت اين 
حوزه به نفع بخش خصوصي نيس��ت؛ بنابراين راهكار ديگري را 
بايد براي اين بخش درنظر گرفت؛ درحال حاضر بحث اختصاص 
منابع براي مديريت پسماند از صندوق توسعه ملي منتفي بوده و 
بدون اذن رهبري قابل استفاده نيست. رييس فراكسيون مديريت 
ش��هري و روس��تايي مجلس، با بيان اينكه با وجود منابع دولتي 
مي توان به صورت ايده آلي مشكات را حل كرد، گفت: مي توان 
حداقل زباله ها را به كود و كمپوست تبديل كرد و هر كارخانه يي 
به راحتي مي تواند با مبلغي ناچيز بخش وسيعي از زباله را به كود 
تبديل كند؛ بنابراين امكان بي ضرركردن زباله در ش��رايط فعلي 
وجود دارد؛ اما حال كه ش��يرابه زباله مشكاتي را براي مردم به 
وجود آورده 2 ميليارد دالر مي توانس��ت بخشي از معضل را حل 
كند، ولي حداقل مي توان س��هم مش��اركت با بخش خصوصي را 

داراي وضعيت كرد. 

پزش��كان نس��بت به آنچ��ه غيرواقعي ب��ودن تعرفه خدمات 
پزش��كي مي دانن��د، اعتراض دارن��د؛ اعتراضي ك��ه دولت تا به 
حال نس��بت به آن واكنشي نداشته است. معاون فني و نظارت 
س��ازمان نظام پزشكي سه درخواس��ت اين سازمان براي تعيين 
تكليف تعرفه هاي پزش��كي 97 را اعام ك��رد و گفت: با واقعي 
دي��ده نش��دن تعرفه هاي پزش��كي، قطعا مس��ائلي را در زمينه 
افت كيفيت خدمات خواهيم داش��ت كه به صاح مردم و نظام 

سامت نخواهد بود. 
محم��د جهانگي��ري درباره درخواس��ت هاي س��ازمان نظام 
پزش��كي براي تعيين تكليف تعرفه هاي پزش��كي سال 1397، 
گفت: با نگاه به مصوبه ش��وراي عالي نظام پزشكي و با توجه به 
شرايط كل كش��ور و با تحت نظر قرار دادن لزوم ارتقاء كيفيت 
ارائه خدمات و توس��عه ناوگان ارائه خدمات، موضوع تعرفه ها را 
در س��ه سرفصل بيان كرده ايم؛ نخس��تين موضوع اين است كه 
در حوزه فني بايد حداقل رش��د در زمينه تعرفه ها در سال 97 

مانند نرخ تورم باشد. 
او با بيان اينكه در س��ال 96 با رش��د پن��ج درصدي تعرفه ها، 
مش��كات زيادي ب��راي ما در حوزه ه��اي فن��ي و در زمينه ارائه 
خدمات ايجاد شد، افزود: اگر امسال تدابير الزم براي رشد متناسب 
تعرفه هاي پزشكي را در نظر نگيريم، دچار مشكل خواهيم داشت. 
بنابراين به نظر س��ازمان نظام پزشكي حداقل رشد تعرفه ها بايد با 
نرخ تورم كش��ور كه در آينده اعام مي ش��ود، متناسب باشد تا ما 
بتوانيم موسسات پزشكي را سرپا نگه داريم. در غير اين صورت نظر 
تمام كارشناسان بر اين است كه از كيفيت خدمات كاسته شده و 

امكان به روزرس��اني تجهيزات و ناوگان ارائه خدمات سامت وجود 
ندارد. متاسفانه تاخيرهاي يكساله سازمان هاي بيمه گر در پرداخت 
مطالبات ش��ان هم، مزيد بر علت ش��ده و موسسات را با مشكات 

بيشتري مواجه كرده است. 
جهانگيري با بيان اينكه از آنجايي كه در س��ال 96، ش��اهد 
رشد پنج درصدي تعرفه ها بوديم، از نظر مبنايي نيز با مشكاتي 
مواجه شديم، گفت: موضوع دومي كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
اين است كه در سال 96، هزينه  مطب ها، اجاره بها، حقوق منشي 
و... رشد آنچناني داشت، حال اگر نتوانيم تعرفه يي متناسب را بر 
اساس قيمت تمام ش��ده خدمات در نظر بگيريم، خطر تعطيلي 
مطب ها و مراكز وجود دارد. در سال 96 تعدادي از مطب هايمان 
در نقاط نيازمند و محروم تعطيل شدند؛ چراكه صرفه هزينه يي 
نداش��تند و مباحث مالياتي هم برايشان پيش آمده بود. معاون 
فني و نظارت س��ازمان نظام پزش��كي با بي��ان اينكه اين اتفاق 
دسترس��ي مردم به خدمات را تحت تاثير قرار مي دهد، به ايسنا 
گفت: از طرفي هم پزش��كي كه س��رمايه و وقتش را براي ارائه 
خدمت مي گذارد با اين اتفاق دچار مش��كل مي ش��ود. از طرفي 
ما بايد روزب��ه روز كيفيت ارائه خدم��ات را افزايش دهيم و اگر 
قرار باش��د تعرفه ها متناسب نباش��ند و نتوانيم حداقل با ميزان 
رشد حقوق و دستمزد آن را رشد دهيم، قطعا نمي توانيم مباني 
اس��تاندارد را پيش بريم. اين موضوع واقعيتي اس��ت كه بايد در 
ح��وزه خدم��ات به آن فكر كنيم و همان ميزان رش��دي كه در 
حوزه حقوق و دس��تمزد براي همه اقش��ار ديده مي ش��ود، بايد 
در حوزه تعرفه هاي پزش��كي هم ديده ش��ود. به عنوان مثال اگر 

حقوق و دستمزد در سال 97، 10درصد رشد مي كند، تعرفه ها 
هم به همين ميزان رش��د داشته باش��ند. بنابراين هرچه هيات 
دولت براي ساير اقش��ار مصوب كرد، همان ميزان رشد را براي 

جامعه پزشكي هم نظر بگيرد. 

 تعرفه ها قبل از آغاز سال ابالغ شوند
جهانگي��ري از روند اباغ تعرفه ها بعد از آغاز س��ال گايه و 
اظهار كرد: موضوع س��ومي كه بايد م��ورد توجه قرار گيرد اين 
اس��ت كه طبق قانون، قبل از آغاز سال جديد بايد قانون جديد 
تعرفه ها اباغ ش��ود. اين درحالي اس��ت كه همواره شاهديم كه 
چهار و پنج ماه بعد از آغاز سال تعرفه ها را اعام و اباغ مي كنند. 
درحالي كه از روز اول بعد از س��ال جديد، اعمال رش��د حقوق 
و دس��تمزدهاي كاركنان الزم االجراس��ت و پرداخت مي ش��ود. 
بنابراين اگر موسس��ات به همين ميزان درآمد نداشته باشند، از 

كجا مي خواهند اين حقوق و دستمزد را پرداخت كنند. 
وي ادامه داد: طبق قانون، تعرفه ها بايد پيش از سال جديد و 
در زمان طرح ريزي بودجه مشخص شوند. بر اين اساس خواهش 
مي كنيم كه سال 97 مصوبات در اين حوزه انجام و قبل از آغاز 
س��ال اباغ و اجرايي شوند تا بتوانيم س��اماندهي خوبي در اين 
حوزه داشته باشيم. ضمن اينكه اذعان داريم بايد با شرايط فعلي 
ميزان بهره وري را افزايش دهيم و بتوانيم در حوزه ارزش نسبي 
خدمات كه س��ازمان نظام پزش��كي در ح��ال انجام كارهاي آن 
است، بهينه سازي كرده و امكانات مان را افزايش دهيم و از تمام 
امكانات مان بطور موثر بهره مند شويم. جهانگيري درباره ميزان 
تعطيلي موسسات و مطب هاي پزشكي به دليل مشكات مالي، 
گفت: در حوزه پاراكلينيك و آزمايشگاه ها تعداد زيادي از مراكز 
متاس��فانه به دليل مش��كات مالي تعطيل شدند و گفته مي شد 

حدود 10 درصد از آزمايشگاه ها و پاراكلينيك ها يا تعطيل شدند 
يا در ش��رف تعطيل شدن هس��تند. من اطاع دارم كه بيش از 
50درصد موسسات ما در بخش خصوصي براي پرداخت حقوق 
و دستمزد در اين ماه ها با مشكات جدي مواجه شده اند و دارند 
براي پرداخت حقوق و دس��تمزد تسهيات دريافت مي كنند. از 
طرف��ي در بخش دولتي پرداخت كارانه ها بيش از 10 ماه عقب 

مانده و در برخي قسمت ها اين زمان بيشتر هم هست. 
مع��اون فني و نظارت س��ازمان نظ��ام پزش��كي تاكيد كرد: 
بنابراي��ن در اي��ن روزهايي ك��ه مجلس در حال بررس��ي اليحه 
بودجه است، انتظار داريم تا منابع مناسب را براي حوزه سامت 
ببيند تا شيريني كه طي اين سال ها در حوزه سامت براي مردم 
به ارمغان آمده و خدم��ات خوبي دريافت كردند، بطوري كه در 
ارائه خدمات س��امت زبانزد منطقه بوده ايم، ادامه و ارتقاء يابد و 
اين فراغت همچنان براي مردم تداوم داشته باشد. قطعا زمانيكه 
كاستي وجود دارد، برخي از دستاوردها زيرسوال مي رود و حتي 
تحت الشعاع قرار مي گيرد، بنابراين در صورت واقعي ديده نشدن 
تعرفه ها قطعا مس��ائلي را در زمينه افت كيفيت خدمات خواهيم 
داش��ت كه نه به صاح مردم و نه به صاح نظام س��امت است. 
جهانگي��ري درب��اره آخري��ن وضعيت ترجم��ه و بازنگري كتاب 
ارزش گذاري نسبي خدمات، گفت: با همت اساتيد نظام پزشكي 
و آقاي دكتر فاض��ل در حال حاضر بازنگري كتاب ارزش گذاري 
نس��بي مراحل نهايي كار را مي گذراند و اين اقدام با مش��اركت 
خ��وب انجمن هاي علم��ي و تخصصي در حوزه ه��اي تخصصي 
خودش��ان اتفاق افتاده اس��ت كه از آن تش��كر مي كنيم. بر اين 
اساس ترجمه اوليه كتاب كامل شده و مقداري از ويرايش مانده 
اس��ت كه با همكاري انجمن ها در حال انجام است و به زودي به 

دبيرخانه شوراي عالي بيمه براي بررسي اباغ مي شود. 

بودجهمديريتپسماندتعيينتكليفميشود

هشداركاهشكيفيتخدماتپزشكي

بدهي بيمه ها به دولت يكي از مس��ائلي اس��ت كه در يك 
س��ال اخير،  طرح تحول نظام سامت را تحت تاثير خود قرار 
داد. بده��ي 14هزارميلي��ارد توماني كه اين ش��ائبه را ايجاد 
كرد تا در صورت ادامه چنين روندي و تامين نش��دن بودجه 
الزم ب��راي ادامه طرح، تحول نظام س��امت متوقف ش��ده و 
افراد تحت پوش��ش اين بيمه كه براي رس��يدگي به وضعيت 
بهداش��تي و درماني قشر كم برخوردار جامعه ايجاد شده بود، 
بار ديگ��ر بدون چت��ر حمايتي دولت با هزينه هاي س��نگين 
خدمات بهداش��تي و درماني به حال خود گذاش��ته شوند اما 
معاون وزير بهداش��ت معتقد اس��ت با وج��ود مطالبات باالي 
بيمارس��تان ها و بخ��ش دولتي از س��ازمان هاي بيمه گر هيچ 
خدشه يي در اجراي طرح تحول نظام سامت و ارائه خدمات 
درمان��ي به بيماران وارد نش��ده و خدمات بدون هيچ وقفه يي 

به مردم ارائه مي شود. 
قاس��م جان بابايي با بيان اينكه طرح تحول نظام س��امت 
با وجود بدهي 14هزارميليارد توماني س��ازمان هاي بيمه گر به 
بيمارس��تان هاي كشور با قوت و بدون هر گونه وقفه و خدشه 
تداوم مي يابد، بيان كرد: با وجود مطالبات باالي بيمارستان ها 
و بخ��ش دولتي از س��ازمان هاي بيمه گر هيچ خدش��ه يي در 
اجراي طرح تحول نظام س��امت و ارائ��ه خدمات درماني به 
بيم��اران وارد نش��ده و خدمات بدون هي��چ وقفه يي به مردم 

ارائه مي شود. 
وي ادام��ه داد: اج��راي ط��رح تحول نظام س��امت يكي از 
خواس��ته هاي مه��م مردم از دولت اس��ت و بع��د از اجراي اين 
ط��رح بيش از 2ميلي��ون زايمان طبيعي به ص��ورت رايگان در 
بيمارس��تان هاي كش��ور انجام ش��ده و حدود 28ميليون نفر از 

خدمات كاه��ش ميزان پرداخت در خدمات بس��تري بهره مند 
ش��ده اند. معاون درمان وزارت بهداش��ت تصريح كرد: تاسيس 
كلينيك هاي ويژه براي ارائه خدمات پزش��كي تخصصي با نرخ 
دولتي به مردم از ديگر خدمات طرح تحول نظام سامت است 
ك��ه براس��اس آن در اين ط��رح 250كلينيك وي��ژه دولتي در 
كش��ور تاسيس ش��ده كه از اين ميزان 120كلينيك امسال به 

بهره برداري مي رسد. 
جان بابايي اضافه كرد: از ابتداي طرح تحول نظام س��امت 
تاكنون 150ميليون نف��ر از كلينيك هاي ويژه، خدمات ويزيت 

سرپايي تخصصي و فوق تخصصي دريافت كرده اند. 
به گفت��ه وي، ارائه خدمات دندانپزش��كي ب��ه كودكان زير 
7س��ال و مادران ب��اردار يك��ي از خدم��ات كلينيك هاي ويژه 
دندانپزش��كي در قالب طرح تحول نظام س��امت است. دولت، 
مجلس و ب��ه ويژه رييس جمهور بر ادامه اج��راي برنامه تحول 
نظام سامت مصمم هستند و اين طرح با قدرت ادامه مي يابد. 

بدهيهامانعادامهطرحتحولسالمتنميشود
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نرخهايرژيمجديدترافيكدرهفتهجاريبررسيميشود

مصوبه ترافيكي روي ميز فرمانداري تهران
گروهراهوشهرسازي|

 ط��رح جدي��د ترافيكي پايتخ��ت بنا بر مصوبه ش��وراي عالي 
ترافيك و شوراي شهر تهران در صورتي كه به تصويب فرمانداري 
 ته��ران برس��د از 15 فروردين ماه س��ال آينده الزم االجراس��ت. 
براس��اس اين مصوبه ش��هروندان مطابق ضوابط تصويب شده به 
ازاي ت��ردد در محدوده طرح ترافي��ك عوارض پرداخت مي كنند. 
به گفته غالمحس��ين آرام معاون عمراني فرماندار تهران در هفته 
جاري نرخ هاي پيشنهادي طرح ترافيك جديد و در هيات تطبيق 

فرمانداري تهران بررسي خواهد شد. 
وي افزود: پيش از تصويب و ارس��ال اين نرخ ها توسط شوراي 
اس��المي شهر تهران جلس��ه يي درباره تعيين اين نرخ ها با هيات 

تطبيق فرمانداري تهران گذاشته نشده بود. 
معاون فرماندار تهران همچنين اعالم كرد كه در مورد افزايش 
احتمالي نرخ كرايه هاي تاكس��ي، اتوبوس و مترو از سوي شوراي 
شهر تهران مصوبه يي براي تاييد نهايي به فرمانداري ارسال نشده 

است. 
اين در حالي اس��ت كه مجيد فراهاني عضو كميس��يون برنامه 
و بودجه ش��وراي شهر چندي پيش عنوان كرده بود براي توسعه 
مترو چاره يي جز واقعي كردن قيمت بليت ها نداريم. به گفته وي، 
براي توس��عه مترو تنها دو گزينه وجود دارد، يا بايد شرايط فعلي 
را حف��ظ كرده و روز به روز ش��اهد تحلي��ل رفتن ناوگان حمل و 
نقل ريلي باش��يم يا اينكه قيمت بليت را كمي واقعي تر كرده و به 
حدود هزار تومان برس��انيم كه همي��ن هزار تومان نيز تنها نيمي 
از هزينه يي است كه بابت جابه جايي مسافران پرداخت مي شود. 

بر اس��اس پيشنهاد ش��هرداري قيمت بليت مترو درون شهري 
تك س��فره در س��ال ۹۷ از ۸۰۰ توم��ان مص��وب ۹۶ در صورت 
تصويب در صحن علني ش��وراي ش��هر تهران و تاييد فرمانداري 
به هزارتومان افزايش خواهد يافت. همچنين پيش��نهاد شهرداري 
براي بليت تك سفره حومه به تهران كه در سال ۹۶، ۸۰۰ تومان 

بود، 15۰۰ تومان است. 
برخي اعضاي ش��ورا از جمله فراهاني در ش��رايطي صحبت از 
افزاي��ش قيمت بليت ها مي كنند كه گوي��ا از پيامدهاي اقتصادي 

طرح جديد ترافيكي تهران اطالعي ندارند. 
افزاي��ش بليت مترو به هزار تومان منجر به افزايش هزينه هاي 
تردد شهروندان تهراني مي ش��ود كه ناچارند براي رفتن به محل 
كار خ��ود از مترو اس��تفاده كنند. اين در حالي اس��ت كه ميزان 
حقوق و دس��تمزد آنها چندان تغييري نمي كند. از س��وي ديگر 
ب��ا اجراي ط��رح جديد ترافي��ك و افزايش هزينه ه��اي تردد در 
محدوده هاي مركزي ش��هر، اقتصاد ش��هر تهران تحت تاثير قرار 
خواهد گرفت و ش��هروندان بيش��تري ناچار به استفاده از اتوبوس 
و مترو مي ش��وند. افرايش بليت مترو بدون توس��عه كمي و كيفي 
آن و در ش��رايطي كه تعداد بيش��تري از مردم را به اس��تفاده از 

مترو س��وق مي دهيم، اعمال فش��ار مضاعف به شهروندان تهراني 
ارزيابي مي شود. 

يكي از نكات مورد توجه در طرح ترافيك جديد در نظر گرفتن 
سهميه براي ۶3هزار خودرو است و اين موضوع نفس اجراي اين 
طرح كه برقراري عدالت براي تمام شهروندان تهراني است را زير 
س��وال مي برد. علي رغم خواسته بحق خبرنگاران براي صدور آرم 
ترافيك همانند سال هاي گذشته كه بسياري مواقع ناگزير از ورود 
به محدوده طرح هس��تند، اما اعضاي شورا فقط به در نظر گرفتن 

تخفيف 5۰ درصدي براي اين قشر بسنده كردند كه همين مقدار 
نيز براي بسياري از خبرنگاران قابل دسترسي نيست. 

برخي س��ازمان ها و ارگان ها نيز از جمله سازمان نظام پزشكي 
تهران نيز در نامه به شهردار خواهان در نظر گرفتن سهميه براي 

سازمان متبوع خود شده اند. 
به گ��زارش »تعادل« در نام��ه محمدرض��ا ظفرقندي رييس 
ش��وراي عالي سازمان نظام پزشكي به ش��هردار تهران خطاب به 
ش��هردار آمده اس��ت: با توجه به اهميت حضور بالمانع و ضروري 

كادر درمان در بيمارستان ها و مراكز درماني كه در محدوده طرح 
ترافيك ش��هر تهران قرار دارند و نيز س��وابق و تس��هيالتي كه از 
گذش��ته در اين راستا در جهت رسيدگي به بيماران وجود داشته 
و تغييراتي كه قرار اس��ت در جهت اصالح طرح ترافيك در سال 
آينده اعمال ش��ود، خواهشمند اس��ت تمهيدات و تسهيالت الزم 
براي امكان حضور كادر درمان در بيمارس��تان ها و مراكز درماني 

محدوده طرح ترافيك مدنظر قرار گيرد. 
اين در حالي اس��ت كه برخالف خبرنگاران، پزشكان از اقشار 
مرفه جامعه به شمار مي روند و پرداخت ساالنه حداكثر ۹ ميليون 
تومان عوارض تردد در محدوده ترافيك مش��كلي براي آنها ايجاد 
نمي كند، چرا كه برخي پزش��كان روزانه بيش از ۹ ميليون تومان 

درآمد دارند. 
ب��ا وج��ود تم��ام انتقاداتي ك��ه به اين ط��رح وارد اس��ت، اما 
ش��هرداري عزم خود را براي اجراي آن جزم كرده است و محسن 
پورس��يدآقايي مع��اون حمل و نق��ل و عمران ش��هردار نيز از هر 
فرصتي براي دفاع از اين طرح استفاده مي كند. پورسيدآقايي روز 
گذش��ته نيز در گفت وگو با ايسنا در خصوص تخفيف  خودروهاي 
داراي معاين��ه فني برتر توضيحاتي ارائه كرد. به گفته وي تفاوت 
قيم��ت عوارض ب��راي خودروهايي كه معاينه فن��ي برتر دارند با 
خودروهايي كه معاينه فني معمولي دارند 2۰ درصد يعني حدود 

يك ميليون تومان است. 
وي افزود: همه خودروها مي توانند معاينه فني برتر اخذ كنند، 
چراكه تنه��ا تفاوتي كه ميان معاينه فني برت��ر و معمولي وجود 
دارد، اين است كه خودرو در دور RPM 25۰۰ نيز بايد خروجي 
آن اندازه گيري شود. از اين رو بيشتر به تنظيم موتور و اصالح آن 
توجه مي ش��ود و هر خودرويي كه بتواند معاينه فني معمولي اخذ 
كن��د، مي تواند با تنظيم موتور و تعمي��رات، معاينه فني برتر هم 
اخذ كند.   پورس��يدآقايي گفت: در اين ش��رايط براي افرادي كه 
با خودرويش��ان به صورت مداوم در مح��دوده طرح ترافيك تردد 

مي كنند، به صرفه است كه معاينه فني برتر اخذ كنند. 
معاون حم��ل ونقل ترافيك ش��هرداري تهران ب��ا بيان اينكه 
خودروهايي كه حتي يك روز از توليد آنها گذشته است، نيز بايد 
معاينه فني برتر بگيرند، گفت: براس��اس قانون خودروها تا 4سال 
از معاينه فني معاف هس��تند اما نكته اينجاست كه معافيتي براي 
معاينه فن��ي برتر وجود ندارد و اگر مال��كان خودرو بخواهند كه 
از تخفيف بيش��تري در طرح جديد ترافيكي بهره مند ش��وند  بايد 

معاينه فني برتر كسب كنند. 
به گفته وي و براس��اس مصوبه ش��وراي  عال��ي ترافيك، طرح 
ترافيك��ي جديد از س��اعت ۶:3۰ آغاز و تا س��اعت 1۹ ادامه دارد 
و همچنين زمان تردد به س��ه قس��مت يعني از س��اعت ۶:3۰ تا 
1۰، 1۰تا 1۶، 1۶ تا 1۹ تقس��يم شده كه براساس پيك ترافيك 

عوارض متفاوت است. 

هشدارمعاونوزيرراه
بهرييسنظاممهندسي

حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرس��ازي در يادداشتي، 
عدم تمكين رييس س��ازمان نظام مهندسي به ابالغيه هاي وزير 
را س��رپيچي از قانون دانس��ت و اين س��ازمان را نسبت به اقدام 
عمل��ي دولت تهديد كرد.  به گزارش ايس��نا، در ش��رايطي كه 
فرج اهلل رجبي رييس سازمان نظام مهندسي در روزهاي اخير بر 
گفت وگو با عباس آخوندي درخصوص دو بخشنامه اخير تاكيد 
كرده بود، به نظر مي رس��يد در وراي اين پيشنهاد، عقب نشيني 
وجود نداشت بلكه رجبي بيشتر خواهان آن بود كه با وزارتخانه 
در جهت نيل كامل به منافع نظام مهندسي تفاهم كند.  بنابراين 
مظاهريان در يادداشتي با اشاره به مقاومت رييس سازمان نظام 
مهندسي و دستور به عدم اجراي دو ابالغيه وزير راه و شهرسازي 
عنوان كرد: تقسيم بندي بخشنامه هاي ابالغي دولت به دو دسته 
»قانوني« و »غيرقانوني« در واقع همان »تامين كننده منافع من 
يا ما« و »مخل منافع من يا ما« است كه موجب تمسخرگرفتن 
عقالنيت و منطق را فراهم كرده و افق هرگونه همكاري و توافق 
اجتماع��ي را تيره و تار خواهد كرد.  مظاهريان همچنين عنوان 
كرد كه دولت نمي بايست درگير مباحثات نامه نگارانه شده و بايد 

براي آنچه در مصلحت جامعه مي داند اقدام عملي كند. 

صدوررواديدالكترونيكي
درفرودگاهامامخميني)ره(

در تعامل وزارت امور خارجه و نيروي انتظامي از روز ش��نبه 
رواديد كاغذي در فرودگاه امام خميني)ره( حذف ش��د و رواديد 
الكترونيكي ج��اي آن را گرفت.  به گزارش پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، اين اقدام برچس��ب رواديد كه پيش از اين در 
گذرنامه مسافران خارجي الصاق مي شد، حذف و اطالعات رواديد 
به صورت سيس��تمي در گيت گذرنامه پليس خوانده مي شود.  
بنابر اين گزارش، با حذف برچس��ب هاي فيزيكي، صدور رواديد 
الكترونيكي موجب سهولت مراجعات و كاهش قابل توجه زمان 
مس��افران ورودي خواهد شد.  هم اكنون روزانه 12۰۰ رواديد در 
فرودگاه امام خميني)ره( صادر و با اين اقدام پيش بيني مي شود 

اين ميزان تا 3 برابر افزايش يابد. 

اپليكيشنجايپاركومتر
وپاركبانراميگيرد

محمد عليخاني معاون نظارت شوراي شهر تهران با اشاره 
به سياست هاي منسوخي كه تاكنون در زمينه مديريت پارك 
حاش��يه يي در شهر تهران وجود داش��ته است، گفت: تاكنون 
فق��ط پاركومتر و پاركبان مطرح ب��وده، اما پاركومتر در همه 
جاي دنيا منسوخ شده است، چراكه با توجه به اپليكيشن هاي 
موج��ود در اين زمين��ه و امكاناتي كه در اختي��ار مردم قرار 
مي ده��د، ديگر كس��ي از پاركومتر اس��تفاده نمي كند. مقوله 
پاركبان  هم كه ديگر قابليت اجرا ندارد. استفاده از اپليكيشن 
پيش��نهاد شوراس��ت و بي ش��ك ش��هرداري در طرح خود از 
آن اس��تفاده خواهد ك��رد.  به گزارش ايلنا، ب��ه گفته محمد 
عليخان��ي رييس كميس��يون عمران، حم��ل و نقل و ترافيك 
ش��وراي شهر تهران، عدم س��اماندهي پارك حاشيه يي روزانه 
11ميليارد تومان خس��ارت به پايتخ��ت وارد مي كند و جاي 
س��وال دارد كه خري��د و نصب 11ه��زار پاركومتر و درآمدي 
كه ش��ركت هاي پيمانكاري پاركب��ان از فروختن خيابان هاي 
پايتخ��ت كس��ب كردند، چه ش��د؟ در همين رابطه ش��وراي 
ش��هر تهران مصوبه يي تحت عنوان »الزام ش��هرداري تهران 
به ارائه برنامه عملياتي س��اماندهي فضاهاي پارك حاشيه يي 
معابر اصلي و فرعي س��طح ش��هر تهران« به تصويب رس��اند 
كه ش��هرداري را ملزم ك��رد؛ ظرف مدت 3۰ روز اليحه يي در 
خصوص س��اماندهي پارك هاي حاشيه يي به شورا ارائه دهد. 
هرچند 3۰ روز از مهلت اين مصوبه گذش��ته  اما ش��هرداري 
هنوز برنامه خود را براي س��اماندهي پارك هاي حاشيه يي به 

شوراي شهر ارائه نداده است. 

ايرانشهر

 »آگهیمناقصهعمومیيكمرحلهایشماره:52375962«

مناقصهگذار: شركت فوالد خوزستان
شرح مناقصه: عمليات اجرايی روشنايی مسير ريلی حد فاصل انبارهای فوالد سازی تا كارخانه آهك  

نوع مناقصه: عمومی يك مرحله ای
مدت زمان: ۸ ماه  

مهلت اعالم آمادگی: تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 13۹۶/11/2۸ )با ارسال ايميل به نشانی زير(
 داوطلبان ش��ركت در مناقصه با مراجعه به وب س��ايت WWW.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامين كنندگان، ضمن ثبت نام و درج كليه اطالعات عمومی و تكميلی خود، مس��تندات و 

مدارك الزم را پيوست نمايند.
 مهلت دريافت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 13۹۶/12/۰2 )پس از تائيد واحد ارزيابی تامين كنندگان(

 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه مورخ 13۹۶/12/1۹ 
تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت / فنی: روز يكشنبه مورخ 13۹۶/12/2۰ 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 15۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
نوع تضمين: 1( ضمانتنامه معتبر بانكی 2( چك تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شركت فوالد خوزستان

 3( انجام بلوكه مالی از مطالبات شركت كننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واريز وجه:

 الف( حساب سپهر ۰1۰۰3۰4453۰۰1 بانك صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 3۸۸2 
ب( حساب سيبا ۰1۰25131۸۶۰۰2 بانك ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز كد ۶532

نشانی شركت: اهواز - كيلومتر 1۰ جاده اهواز بندر امام، شركت فوالد خوزستان، مديريت: خريد خدمات و اقالم عمومی
 A.VARASTEH@KSC.IR كارشناس: امير وارسته  تلفن: ۶4۰2-3213-۰۶1-۹۸+ ايميل  

نوبت دوم

روابطعمومیشركتفوالدخوزستان

مشخصات محكوم له / محكوم لهم 
نام و نام خانوادگي- نام پدر- نشاني 

س��عيد حسيني چناره- كمر- كرمانش��اه- شهرك تعاون- ايستگاه 4- كوچه ش��هيد حسن مرادي- پالك 11. فعال 
مقيم و محبوس زندان مركزي كرمانشاه
مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم 

نام و نام خانوادگي- نام پدر- نشاني 
مرضيه صادقي متجدد- محمد- مجهول المكان

رضا نويدپور- طالب- مجهول المكان
محكوم به:

بسمه تعالي
به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷۸31۰۶۰۰۶۰5 محكوم عليه ها 
بالمناصفه محكومند به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال اصل خواسته و مبلغ 1/4۷۹/۰۰۰ ريال هزينه دادرسي و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ ۹5/۰5/1۷ لغايت اجراي حكم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتي و مبلغ 

23/۰۰۰/۰۰۰ ريال هزينه دادرسي در حق صندوق دولت.
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه - بهمن تقوايي

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
1- ظ��رف 1۰ روز مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد م��اده 34 قانون اجراي احكام مدن��ي. 2- ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفا محكوم به از آن ميس��ر مي باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 3۰ روز كليه اموال خود را ش��امل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول به طور مش��روح مش��تمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
ايراني يا خارجي دارد به همراه مش��خصات دقيق حس��اب هاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اش��خاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از 
زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد و اال به در خواست 

محكوم له بازداشت مي شود. مواد ۸ و3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 13۹4. 
4- خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم حبس تعريزي درجه هفت را در 
پ��ي دارد. م��اده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 13۹4. 
5- انتق��ال م��ال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نح��وي كه باقي مانده اموال براي پرداخت ديون 
كافي نباش��د موجب مجازات تعريزي درجه ش��ش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود. 
ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 13۹4. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 3۰ روز ارائه شود آزادي 
محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 13۹4

خواهان آقاي مهدي س��عادت زاده فرزند ولي اله دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي بهزاد عسكري فرزند محمدعلي 
به خواس��ته مطالبه وجه چك )دو فقره به ش��ماره هاي 1۶۹/۰1۹35۰/4۶ مورخ 13۹۶/۰۸/2۰ عهده بانك ملت و 
۹5۰2/112۹35-12 مورخ 13۹۶/۰۸/15 عهده بانك ملي ايران هر دو شعبه سنجان اراك به انضمام كليه خسارات 
دادرس��ي وارده و تاخير تاديه از تاريخ سررس��يد چك ها لغايت اجراي كامل حكم دادگاه( به مبلغ 25۶/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه ۹۶۰۹۹۸۸3122۰۰5۷2 شعبه 22 دادگاه عمومي 
حقوقي شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگي مورخ 13۹۶/12/2۶ ساعت11:3۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷3 قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب 

يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه بيست ودوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان كرمانشاه- بهزاد عبدي

كرمانشاه- بلوار بنت الهدي- دادگستري كل استان كرمانشاه

پرونده كالسه ۹۶۰۹۹۸۸31۰۹۰۰11۷ شعبه ۹ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه تصميم نهايي شماره 
خواهان: آقاي منوچهر الفتي فرزند حبيب اهلل با وكالت آقاي وحيد گلي گرميانكي فرزند علي به نش��اني كرمانش��اه- 

چهارراه ارشاد- بلوار غدير ساختمان ارشاد 
خوانده: آقاي منصور حبيبي فرزند فتح اهلل به نشاني مجهول المكان 

خواسته ها: 
1. مطالبه وجه چك

 2. مطالبه خسارت تاخير تاديه
 3. مطالبه خسارت دادرسي

راي دادگاه
در خصوص دادخواس��ت آقاي منوچه��ر الفتي فرزند حبيب اهلل آقاي وحيد گلي گرميانك��ي به طرفيت آقاي منصور 
حبيب��ي فرزند فتح اله )مجهول المكان( به خواس��ته مطالبه مبل��غ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه يك فقره چك بالمحل 
به ش��ماره   51۰۰۰۶-112۸-۰۰ مورخ ۸۷/۶/۶ عهده بانك ملت ش��عبه ميانراهان با احتس��اب خسارت دادرسي و 
خس��ارت تاخير تاديه نظر به محتويات پرونده اظهارات خواهان در دادخواس��ت تقديمي و وجود چك در يد وي كه 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و خوانده نيز عليرغم ابالغ اخطاريه از طريق نشر آگهي اطالع از وقت دادرسي 
در جلس��ه دادرس��ي حاضر نش��ده و اليحه اي نيز در دفاع ايراد و يا انكار دعوي ارس��ال نداشته و با اين وصف دعوي 
مصون از تعرض باقي مانده دادگاه با استصحاب بقاء دين دعوي را وارد تشخيص و به استناد مواد 314، 24۹، 2۸۶، 
315 قان��ون تج��ارت و ماده 22۸ قانون مدني و مواد 1۹۸- 515- 51۹- 522 قانون آيين دادرس��ي مدني حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه براساس شاخص 
س��اليانه تورم از تاريخ سررس��يد چك ها لغايت اجراي حكم و مبلغ 22/5۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 
1۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي 
و ظرف بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و بيس��ت روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاكم 

تجديد نظر استان كرمانشاه مي باشد.ف
دادرس شعبه نهم دادگاه عمومي)حقوقي( كرمانشاه- حسين جليليان

با سالم
 احتراما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸3123۰1۶1۸ و اجراييه ۹۶1۰42۸/3123۰۰35۸ صادره از شعبه 
هشتم دادگاه خانواده بنابه مجهول المكان بودن خوانده بنام زيور قياسي مشاراليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
بيس��ت ميليون و چهارصد و پانزده ه��زار تومان بابت اجرت المثل كارهاي انجام ش��ده در ايام زوجيت و زندگي 
مش��ترك از ماترك مرحوم جواد قياسي و به قدر الس��هم االرث خوانده در حق  له خواهان دستور فرماييد به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده ۷3 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا خوانده 
پ��س از تاريخ انتش��ار آگهي به مدت 1۰ روز مفاد اجرايي��ه را به مرحله اجرا بگذارد تاريخ انتش��ار ابالغ اجرائيه 

محسوب مي شود.
 ثريا مرادي چشمه بيگي - مدير دفتر شعبه ۸ خانواده شهرستان كرمانشاه

آگهيمزايدهاموالغيرمنقول)اسنادرهني(
آگهيمزايدهششدانگپالك1515/105اصلي-موضوعپروندهاجراييكالسه9600016

به موجب پرونده اجرايي كالس��ه ۹۶۰۰۰1۶ ش��ش دانگ يك دس��تگاه آپارتمان پالك 1۰5 فرعي از 1515 اصلي واقع در ايالم به آدرس: ايالم- بلوار سيدالشهداء كه ذيل ثبت شماره 
۶۷52۷ دفتر جلد 3۹۷ صفحه 24۹ به نام خانم قدريه مرادي ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است داراي حدودات شماال در سه قسمت اول ديوار به داكت مشاعي دوم در و 
پنجره و ديوار به تراس اختصاصي س��وم ديوار اش��تراكي با واحد ش��ماره دو شرقا در پنج قسمت اول ديوار اشتراكي به واحد دوم، دوم ديوار به داكت مشاعي سوم در و ديوار به راهرو و راه 
پله و آسانس��ور مش��اعي چهارم و پنجم ديوار به محوطه مشاعي. جنوبا ديوار و پنجره به محوطه مشاعي. غرباً ديوار بديوار پالك 1515/1۰ اصلي، طبق سند رهني شماره 1۰141۶ مورخ 
۸۹/۰۸/25 تنظيمي دفترخانه ش��ماره 2۷ ايالم در رهن بانك ملت قرار گرفته و طبق نظر كارش��ناس رس��مي به مبلغ 1/243/۶۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابي ش��ده است. پالك فوق يك دستگاه 
آپارتمان داراي ۸2/۶4 مترمربع اعياني )پاركينگ و انباري به مساحت 1۶/۶5 مترمربع( با قدمت حدوداً 11 سال واقع در طبقه همكف و داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد سيستم 
ساختمان اسكلت فلزي و سقف تيرچه بلوك با سيستم گرمايشي شوفاژ كف خواب ها و هال و پذيرايي سراميك و ديوار سرويس ها و آشپزخانه كاشي مي باشد، پالك فوق از ساعت ۹ الي 
12 روز دوش��نبه مورخ ۹۶/12/14 )چهاردهم اس��فند ماه يك هزار و س��يصد و نود و شش( در اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم واقع در ايالم- بلوار مدرس- جنب اداره كل محيط 
زيس��ت اس��تان ايالم از طريق مزايده حضوري به فروش مي رس��د. مزايده از مبلغ 1/243/۶۰۰/۰۰۰ ريال )يك ميليارد و دويس��ت و چهل و س��ه ميليون و ششصد هزار ريال( شروع و  به 
باالترين قيمت پيش��نهادي نقدا فروخته مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده 
داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي غيرمترقبه 

گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.

رييسادارهاجراياسنادرسميايالم-هوشنگبابايي

ادامهازصفحهاول
 يكي آنكه نرخ س��ود از ۸درص��د به ۶درصد كاهش 
 و ديگ��ري آنكه مدت ه��ر يك دوره توق��ف از ۶ ماه به

5 ماه كاهش يابد. اين كاهش نرخ، نه دس��توري اس��ت 
و ن��ه يارانه يي. بلكه با تكيه بر مبادله امتياز بين دريافت 
تس��هيالت و انج��ام پس انداز قيمت تمام ش��ده پول در 
صندوق كاهش مي يابد. در حال حاضر نرخ تس��هيالت 
رسمي بانك ها 1۸درصد است كه در عمل با هزينه هاي 
جانبي آن بيش از اين اس��ت. با اين پيشنهاد اين نرخ به 
كمتر از يك س��وم كاهش مي يابد كه محرك كم نظيري 
اس��ت. اين اقدام همزمان موجب كاهش مبلغ اقس��اط 
بازپرداختي تسهيالت گيرندگان مي شود كه براي تحريك 
تقاضا بسيار مهم است. نكته دوم اين است كه در وضعيت 
فعلي هر دوره توقف ۶ ماه اس��ت. يعني پس از هر ۶ ماه 
پس انداز، اعطاي معادل همان رقم تس��هيالت بر عهده 
بانك مسكن خواهد بود. پيشنهاد ما كاهش اين مدت به 
5ماه است. اين موضوع براي كسي كه مي خواهد پس از 
۶ دوره توقف تا ۶برابر پس انداز خود تس��هيالت دريافت 

كند، زمان را از 3سال به 2.5سال كاهش مي دهد. 
نكته كليدي در اين طرح اين اس��ت كه اين صندوق 
حتما با كسري منابع روبه رو خواهد شد. ليكن تامين اين 
كسري از محل صندوق توس��عه ملي يا بودجه از روش 
پرداخت يارانه س��ود براي دولت ارزان تر است. راه ديگر 

سپرده گذاري وجوه دولتي نزد بانك هاست. 

پرداخت يارانه سود تسهيالت گران ترين روش و براي 
دولت كمرشكن اس��ت. در راه حل سپرده گذاري نيز دو 
مشكل وجود دارد: يكي آنكه قيمت تمام  شده پول براي 
بانك ها حدود 12درصد خواهد بود.  بنابراين نمي تواند از 
منظر نرخ سود تسهيالت با اين گزينه رقابت كند و ديگر 
آنكه مخل نظم اقتصاد خانوار اس��ت. قاعدتا سياستمدار 
براي بيشينه كردن مطلوبيت خود در پي لغو پس انداز و 
اقدام فوري است. ليكن اين طرح از اين مخاطره در امان 
اس��ت و مبنا را پس انداز خانوار قرار داده است. افزون بر 
اينها قدرت اهرمي روش سپرده گذاري يك به دو است. 
فرض اين اس��ت كه دولت به  ميزان رقمي كه بانك ها از 
منابع خودشان تامين مي كنند، در بانك ها سپرده گذاري 
كند. حال آنكه در روش صندوق پس انداز مسكن، قدرت 
اهرمي بيش از چهار است و قيمت تمام شده پول براي 
بانك بسيار نازل است. بنابراين براي كاهش نرخ سود به 
۶درصد نياز به هيچ يارانه يي از سوي دولت نيست، مگر 
هزينه فرصت س��پرده دولت نزد صن��دوق. در واقع اين 
هزينه اعمال سياست از سوي دولت براي رونق بخشي به 
يك بخش اقتصادي اس��ت.  در كنار متقاضيان حمايت 
از تامين مالي توس��عه گران نيز در دس��تور كار است. در 
حال حاضر توسعه گران از طرف نظام بانكي به رسميت 
شناخته نش��ده اند. البته پيش نويسي از سوي وزارت راه 
و شهرس��ازي، بانك مس��كن و بانك مركزي تهيه شده 
اس��ت كه بايد در شوراي پول و اعتبار به تصويب برسد. 
توس��عه گران در مش��اركت با اراضي دولتي و همچنين 
با س��اكنان امكان ايج��اد ارزش اف��زوده روي امالك و 

اراضي دولت و س��اكنان را دارن��د. در هر صورت مبناي 
كار مش��اركت ساكنان و توس��عه گران در امر بهسازي و 
نوس��ازي واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري است. اين 
برنامه ظرفيت ايجاد تقاضاي موثر براي ساالنه 25۰هزار 
واحد مسكوني را دارد.  از حيث معماري، سياست كلي ما 
ارتقاي كيفيت معماري بافت، ساختمان ها و خانه هاست. 
قطعا ما باي��د از معماري اي برخوردار ش��ويم كه ضمن 
آنك��ه داراي اصالت ايراني اس��ت، جديد هم باش��د. اين 
برنامه درصدد اس��ت كه براي طرح هاي پيشتاز از روش 
مسابقه هاي معماري بهره ببرد تا باعث جنب وجوشي در 
ميان معماران جوان ش��ود. ما مطمئنيم كه شركت هاي 
اس��تارت آپي زيادي بر اس��اس خواس��ته هاي جديد به 
دس��ت جوانان ش��كل خواهد گرفت و اشتغال درخوري 
از اين رهگذر در كش��ور تامين خواهد ش��د.  نكته آخر 
اينكه ماهيت اين برنامه محلي اس��ت. بنابراين مقامات 
محلي از جمله ش��هرداري ها عناص��ر اصلي مقوم برنامه 
هس��تند. در اين ارتباط تمام منابع كمكي دولت در اين 
ارتباط بايد اهرم شود تا با مشاركت شهرداري ها و ساير 
دس��تگاه هاي خدماتي امكان اجراي يك سياس��ت ملي 
فراهم آيد. از حيث س��ازماندهي و هماهنگي فعاليت ها، 
س��تاد بازآفريني ملي بر اساس مصوبه هيات وزيران در 
ش��هريورماه س��ال13۹3 تشكيل ش��ده و معادل آن در 
تمام اس��تان ها و شهرستان هاي كش��ور نيز فعال است. 
1۹ وزارتخانه و س��ازمان اين س��تاد را ش��كل مي دهند 
كه در س��ه سطح ملي، اس��تاني و شهرستاني فعاليت ها 

را هماهنگ مي كنند. 

يادداشت

برنامهمليبازآفرينيشهري

بامعاينهفنیبرتربامعاينهفنیعادیساعتتردد

1۶.۸۰۰13.44۰در ساعت كم ترافيك بين روز

24.۰۰۰1۹.2۰۰فقط در ترافيك صبح

24.۰۰۰1۹.2۰۰فقط در ترافيك عصر

3۶.۰۰۰2۸.۸۰۰ورود در ترافيك صبح و خروج در ترافيك عصر

نرخروزانهعوارضتردددرمحدودهطرحترافيكجديد)قيمتهابهتومان(

در ش��رايطي ك��ه س��ازمان هواشناس��ي در 
اخطاريه ي��ي از احتمال آبگرفتگ��ي معابر و بروز 
س��يالب در مس��يل ها و رودخانه هاي كرمانشاه، 
مركز و جنوب لرس��تان، شمال و شرق خوزستان 
و ايالم از سه ش��نبه خب��ر داد، رييس س��ازمان 
راه��داري اعالم ك��رد ك��ه ادارات كل راهداري 
اس��تان ها ب��راي ورود س��امانه بارش��ي پيش رو 

آمادگي كامل دارند. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، داود كش��اورزيان با بيان 
اينكه »س��امانه بارش��ي كه وارد كش��ور مي شود 

تا پايان هفته جاري ادامه خواهد داش��ت، تاكيد 
كرد: ادارات كل اس��تان ها خ��ود را براي باز نگاه 
داشتن جاده هاي كشور و انجام عمليات راهداري 

زمستاني آماده خواهند كرد. 
كش��اورزيان اظهاركرد: اين سامانه بارشي در 
روز دوش��نبه از سمت ش��مال غرب و غرب وارد 
كشور مي ش��ود و بارش باران و برف را به همراه 
دارد كه طبق گزارش س��ازمان هواشناس��ي اين 
سامانه در روز سه شنبه تقويت شده و بخش هاي 

ديگر را هم دربر خواهد گرفت. 

او با اش��اره به وضعيت ماشين آالت راهداري 
س��ازمان راهداري و حمل ونق��ل جاده يي تصريح 
ك��رد: تعداد بس��ياري از ماش��ين آالت راهداري 
عمري بيش از 25 س��ال دارند و نمي توان انتظار 

عملكرد يكسري ماشين آالت نو از آنها داشت. 
رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي 
ب��ا بيان اينكه »نوس��ازي ماش��ين آالت راهداري 
يك نياز اس��ت« گفت: اميدواريم بعد از مشاهده 
بارندگي  هاي اخير، دولت توجه بيش��تري نسبت 

به نوسازي ماشين آالت راهداري داشته باشد. 

گفتني اس��ت، براس��اس گزارش هاي سازمان 
هواشناسي كشور از بعد از ظهر امروز )بيست وسوم 
بهمن ماه( بارش برف و باران و وزش باد ش��ديد 
در جن��وب آذربايجان غربي، جن��وب آذربايجان 
شرقي، غرب كردستان، جنوب اردبيل، ارتفاعات 

استان هاي البرز، تهران و مازندران را شاهديم. 
و سه ش��نبه )بيس��ت وچهارم بهمن م��اه( در 
آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، كردس��تان، 
اردبيل، نيمه ش��مالي و ش��رقي زنجان، ارتفاعات 
س��منان، ش��رق و ش��مال لرس��تان و ش��مال 

چهارمح��ال و بختي��اري بارش ب��رف و وزش باد 
ش��ديد رخ مي دهد، در اين روز ب��اران و برف به 
دامنه هاي البرز )استان هاي قزوين، البرز و تهران( 
مي رس��د و در گيالن و مازندران نيز بارش باران 

و در ارتفاعات بارش برف پيش بيني شده است. 
در اين مدت جاده هاي كوهستاني اين مناطق 
لغزنده است و به علت مه آلودگي و كوالك برف 
كاهش ديد و اختالل در تردد پيش بيني مي شود 
بنابراي��ن توصيه مي ش��ود اقدام ه��اي الزم براي 
جلوگيري از خسارت هاي احتمالي به عمل  آيد. 

آمادگيراهداريهابرايشروعبارشهاازامروز

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
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صنعت، معدن و جتارت14
 افزايش حجم صادرات ايران 

به »غنا«
ايرنا  صادرات ايران به كشور غنا در سال 1394 يك 
ميليون و 307هزار دالر بوده كه در سال 95 به 3ميليون 
و 532 هزار دالر رس��يده بود. در اين زمينه معاون دفتر 
عربي آفريقايي سازمان توس��عه تجارت ايران از افزايش 
127درصدي حجم صادرات ايران به غنا در10 ماه سال 
1396 در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد 
و گفت: بيش از 6 ميليون دالر كاال به اين كش��ور صادر 
ش��د. مهرداد فالح افزود: حجم صادرات به كشور غنا در 
10ماه نخس��ت امس��ال به بيش از 6ميليون دالر رسيد 
كه در مقايس��ه با 2.5 ميليون دالر صادرات مدت مشابه 
در سال 1395 رش��د 127درصدي را نشان مي دهد. او 
توضيح داد: افزايش حجم صادرات به غنا ش��امل اضافه 
شدن كاالهاي صادراتي جديد به اين كشور از جمله گچ، 
قير نفت، روغن موتور، كاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي و 

مبل هاي چوبي است.
 

  افزايش صادرات ايران
به »چين« 

ايس�نا  بر اس��اس آخرين آمارها؛ ارزش كل صادرات 
ايران به چين در س��ال 2017 ميالدي بيش از 25 درصد 
رش��د داشته اس��ت. ارزش كل صادرات ايران به چين در 
سال 2017 ميالدي با 25.2درصد رشد ارزشي به رقمي 
مع��ادل 1۸ميليارد و 5۸0ميليون دالر رس��يده اس��ت. 
مهم ترين اقالم صادراتي ايران به چين ش��امل نفت خام، 
ان��واع پلي اتيلن، متانول، گوگرد، اس��تيرن، س��نگ آهن، 
س��نگ مس، مس تلخيص ش��ده، س��نگ كروم، سنگ 
سرب، سنگ روي و س��نگ هاي مرمر و تراورتن در سال 
2017 بوده اس��ت. حجم مبادالت تج��اري ايران و چين 
در اين س��ال بي��ش از 3۸ ميليارد دالر بوده اس��ت و بر 
اساس آنچه مس��ووالن اتاق بازرگاني ايران و چين اعالم 
كرده ان��د، هدف گذاري مبادالت تجاري با چين در س��ال 
201۸، رقمي معادل 50 ميليارد دالر تعريف شده است. از 
سوي ديگر در مجموع طي سال هاي اخير به دليل كاهش 
قيم��ت نفت و قيمت م��واد خام در دني��ا، روند مبادالت 
تجاري ايران و چين رو به كاهش بوده است. آماري كه در 
سال 2014 از مجموع مبادالت تجاري ايران و چين اعالم 
شده عددي نزديك به 52ميليارد دالر بوده است. در سال 
2015 اين رقم به 34ميليارد دالر رس��يد و در پايان سال 
2016 اين ميزان به 31 ميليارد دالر كاهش پيدا كرد. هر 
چند در سال 2017 اين رقم مجددا افزايشي شد و به مرز 

40 ميليارد دالر نزديك شد. 

  ۵ درصد سيگارها
قاچاق هستند

ايسنا  معاون مديركل مبارزه با قاچاق كاالهاي هدف 
گفت: درحال حاضر 90درصد سهم بازار سيگار از طريق 
توليد داخل، 5درصد از مجراي واردات و 5درصد باقيمانده 
به ش��كل قاچاق تامين مي ش��ود. رضا موسي زاده به ارائه 
توضيحات��ي درباره آخرين وضعيت قاچ��اق مواد دخاني 
پرداخت و اظهار كرد: برابر برنامه پنجم توسعه )تبصره 3 
ماده 102( واردات س��يگار ممنوع و دولت مكلف شد نياز 
كش��ور را با همان برند اصلي از طريق توليد داخل تامين 
كند و تا پايان سال پنجم برنامه توسعه، واردات سيگار را 
به صفر برساند. بر همين مبنا واردات سال به سال كمتر 
ش��د و سهم خود را به توليد داخل داد؛ نه به قاچاق. او با 
بيان اينكه بخشي از توليدات داخل به كشورهاي ديگر نيز 
صادر مي شود، افزود: سياست گذاري درست، برنامه ريزي 
دقيق، اجراي صحيح و كنترل مناسب باعث شد در حوزه 
محصوالت دخاني به ويژه سيگار، ممنوعيت واردات منجر 

به قاچاق نشود بلكه افزايش توليد را دربر داشته باشد. 

 آغاز فروش هاي فوق العاده 
فرش ماشيني

ايس�نا  رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماشيني و 
موك��ت از فروش هاي فوق العاده انواع فرش ماش��يني در 
تهران با تخفي��ف 15 تا 20درصدي خبر داد و گفت: هر 
تخته فرش ماش��يني نهايتا 2ميليون و ۸00 هزار تومان 
اس��ت و شايد در برخي موارد قيمت آن به دليل نوع مواد 
اوليه به كار رفته، قدري گران تر شود. محمدهادي كماليان 
اظهار كرد: با توجه به اينكه محصولي مانند فرش ماشيني 
ج��زو كاالهاي ضروري درجه س��ه اس��ت، قيمت گذاري 
در آن بسته به سيس��تم عرضه و تقاضاست، اما مي توان 
گفت يك فرش ماشيني بسته به متراژ و شناسنامه آن از 
۸00 ه��زار تا 2ميليون و ۸00 هزار تومان در بازار عرضه 
مي شود كه البته اگر مواد اوليه خاص از سوي توليدكننده 
در فرش اس��تفاده شده باشد يا اينكه شيوه فروش آن به 
صورت شرايطي و اقساط باشد، مي توان گفت كه درصدي 
تغيي��ر قيمت اعم��ال مي ش��ود و حت��ي در فروش هاي 
قس��طي قيمت همين فرش ها تا 3ميلي��ون و 600هزار 
تومان افزايش مي يابد. او با بيان اينكه فرش ماش��يني در 
نمايشگاه بهاره عرضه نمي شود و فروش فوق العاده آن در 
واحدهاي صنفي سطح شهر صورت خواهد گرفت، افزود: 
براي عرضه مس��تقيم فرش ماش��يني در بازار شب عيد 
ني��ز برنامه ريزي ها انجام ش��ده و از هم  اكنون 6تا 7نفر از 
فروشندگان درخواست فروش فوق العاده براي اين ايام را 
داده  و مجوز آن را دريافت كرده اند كه با تخفيف حدود 15 
تا 20درصدي براي مردم محصوالتشان را عرضه كنند اما 
برخي تبليغ هايي كه مردم در تلويزيون مشاهده مي كنند، 
گوياي اين است كه برخي توليدكنندگان تحت برندهايي 
كه در رس��انه ملي اعالم مي ش��ود، آمادگي خود را براي 
ف��روش فوق العاده با تخفي��ف 40 درصدي اعالم كرده اند 
در حالي كه اين ش��رايط اعالم شده كذب است. كماليان 
تصريح كرد: با توجه به اينكه حاشيه سود فرش ماشيني 
9 ت��ا 12درصد اس��ت، به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت و 
اين فروش هاي فوق العاده و س��ودهايي كه اعالم مي شود 
غيرواقعي و كاذب اس��ت كه آن را به ات��اق اصناف ايران 
گزارش داده ايم تا ضمن پيگيري با متخلفان برخورد شود. 
او گفت: با توجه به ش��رايط بازار فرش ماشيني و ركودي 
كه در بازار به دليل اش��باع اي��ن كاال وجود دارد، نه تنها 
امكان افزايش قيمت فرش ماش��يني نيس��ت، بلكه همه 
فروشندگان و توليدكنندگان حاضرند با نازل ترين قيمت، 
كاالي خود را بفروش��ند. در اين راس��تا افزايش تبليغات 
فرش ماش��يني در س��طح شهر و رس��انه ها حاكي از اين 

وضعيت و ركود حاكم بر بازار فرش است. 

اخبار تجارت

اخبار صنعت

معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در گفت   و گو با »تعادل« تشريح كرد

مكانيسم حمايت از بنگاه ها 
تعادل  سميه سايش  

بنگاه هاي كوچك و متوس�ط سهم بسزايي 
در چرخه اقتصاد و ايجاد اشتغال دارند؛ از اين 
رو چنانچه چرخ آنها بچرخد، هم چرخ صنايع 
بزرگ و هم چ�رخ اقتصاد خواهد چرخيد. اما 
در مسير حركت آنها دس�ت اندازهايي وجود 
دارد كه مانع از ماندگاري اين بنگاه هاي جوان 
در صحنه توليد كشور مي شود.اگرچه در اين 
س�ال ها يكي از ابزارهاي تامين مالي بنگاه ها 
هم�واره تزريق منابع بانكي بوده، مي توان آن 
را دم دستي و ساده ترين اما بي اثرترين روش 
حمايتي عنوان ك�رد. اما حال، دولتمردان كه 
خود به اين باور رس�يده اند ك�ه ديگر تزريق 
منابع صرف جواب نمي دهد، ابزارهاي جديدي 
را تعريف كردند تا بتوانند اين بخش پيشران 
اقتص�ادي را روي ري�ل رونق ق�رار دهند. در 
همي�ن رابط�ه مع�اون برنامه ريزي س�ازمان 
صناي�ع كوچك و ش�هرك هاي صنعتي ايران 
در گفت وگ�و با »تعادل« به تش�ريح برخي از 
مكانيسم هاي جديد حمايتي از توليد پرداخته 
تولي�دي  محص�والت  »پيش خري�د  اس�ت. 
صاحب�ان صنايع و بسترس�ازي ب�راي حضور 
آنه�ا در بازارهاي هدف« را مي ت�وان يكي از 
ابزارهاي جديد حمايتي دانست كه در دستور 
كار متوليان صنعتي كش�ور قرار گرفته تا آنها 
با حضور در بازارهاي هدف از قبل شناس�ايي 
شده، محصوالت خود را بدون هيچ دغدغه و 
نگراني به فروش رسانده و پول به دست آمده 
را ب�ه چرخه توليد بازگردانند. »ش�كل گيري 
زنجيره  تامين براي دسترسي آسان صاحبان 
بنگاه ه�ا به م�واد اوليه مورد ني�از خود بدون 
نياز به حضور واسطه ها« همچنين »دسترسي 
بنگاه هاي توليدي واقع در روستاها و حاشيه 
ش�هرها به منابع ارزان قيم�ت« را مي توان از 
ديگر مكانيس�م هايي جديدي دانس�ت كه به 
كمك بخش صنعت در س�ال جاري و سال 97 

خواهند آمد. 

 گام هاي حمايتي از توليد
درح��ال حاضر 960ش��هرك و ناحي��ه صنعتي 
مص��وب با ۸0 هزار واحد صنعتي در كش��ور وجود 
دارد ك��ه بعض��ا ب��ا مش��كالت عديده ي��ي ازجمله 
»س��رمايه در گ��ردش و مش��كل نقدينگي« مواجه 
هس��تند. »نوس��ازي، تامي��ن س��رمايه و تكمي��ل 
طرح هاي با پيش��رفت فيزيكي بيش از 60 درصد« 
3هدفي است كه در راستاي آن طرح رونق در سال 
جاري ب��راي صنايع كوچكي ها كلي��د خورد. روند 
پرداخت تس��هيالت طرح رونق توليد موجب ش��د 
تا مسووالن س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعت��ي اي��ران طي يك هفته گذش��ته جلس��اتي 
را ب��ا دولتمردان و مس��ووالن نظام بانكي كش��ور و 
در راس��تاي پيگي��ري تس��ريع در نح��وه پرداخت 

تس��هيالت 200هزارميليارد ريالي طرح رونق توليد 
و نيز تس��هيالت 100هزارميليارد ريالي نوس��ازي 
و بازس��ازي صناي��ع در س��ال جاري و نح��وه ارائه 
تس��هيالت خرد صناي��ع كوچك در س��ال 1397 

برگزار كنند.
همچنين در اين نشست در راستاي برنامه ششم 
توس��عه بر پرداخت تس��هيالت به صنايع كوچك و 
متوس��ط غيردولتي از محل س��پرده گذاري ساالنه 
از ورودي صندوق توس��عه ملي از طريق بانك هاي 
عامل نيز بر تفاهمنامه پرداخت يك ميليارد دالري 

تاكيد شد. 
از آن س��و اگ��ر بخواهي��م نگاهي ب��ه جزئيات 
تزري��ق منابع به بنگاه هاي ج��وان بيندازيم در اين 
زمينه متوليان صنعتي كش��ور؛ براي رفع مشكالت 
واحدهاي صنف��ي- توليدي برنامه مدوني را تدوين 
كردن��د كه در برخ��ي از مناطق كش��ور به صورت 
پايلوت آغاز ش��ده اس��ت. در همين راس��تا معاون 
برنامه ريزي س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي اي��ران در تش��ريح چگونگ��ي تامين مالي 
واحده��اي صنعتي كوچك و متوس��ط به »تعادل« 
مي گويد: به ش��كل س��ابق، بخش��ي از تامين مالي 
بنگاه ه��ا همچنان از طريق بانك ها ش��كل مي گيرد 
كه واحدهاي متوسط، در دست ساخت و با ظرفيت 

پايين فعاليت دارند، را شامل مي شود. 
ب��ه گفت��ه فرش��اد مقيمي، ه��دف از اي��ن نوع 
اقدام ه��اي دول��ت در ماه ه��اي پاياني س��ال 96را 
مي ت��وان ارتق��اي بخش تولي��د و توس��عه آنها در 

سال هاي پيش رو عنوان كرد. 
او ب��ا بي��ان اينكه توج��ه به بنگاه ه��اي كوچك 

و متوس��ط ازجمل��ه موضوعات��ي اس��ت ك��ه در 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي بر آن تاكيد ش��ده 
اس��ت، عنوان كرد: يكي از اولويت هاي ما اين است 
كه با تزريق منابع به اين واحدها بتوانيم بنگاه ها را 

به ظرفيت اسمي شان نزديك كنيم. 
مقيمي در پاسخ به اين پرسش كه روش تزريق 
منابع به ش��كل س��ابق خواهد بود يا اينكه فرآيند 
حماي��ت مالي از بنگاه ها تغيير كرده اس��ت يا خير 
تصريح ك��رد: ابزاره��اي جديد تامي��ن مالي براي 
حمايت از توليد تعريف شده كه با گذشته تا حدي 
متفاوت اس��ت. بنابه اظهارات او نرخ سود تسهيالت 
اعطايي در تعامل با بانك ها كاهش محسوس يافته 
اس��ت از اين رو صاحبان سرمايه ديگر با يك سري 
سلسله مش��كالت در زنجيره بانكي مواجه نخواهند 
ش��د. اما اولويت ديگري كه متوليان امر در دستور 
كار خ��ود قرار دادند، حمايت از »واحدهاي صنعتي 
صادرات محور« اس��ت. معاون برنامه ريزي سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران در اين 

باره توضيح مي دهد: در اين راس��تا، پايگاه سازمان 
يافته يي ش��كل گرفته تا بازارهاي هدف شناس��ايي 
ش��ده و صاحبان صنايع ديگر دغدغه شناس��ايي و 

حضور در بازارها را نداشته باشند. 
مقيم��ي درخص��وص جزئي��ات چني��ن طرحي 
مي گوي��د: اج��راي اي��ن ط��رح در مرحل��ه قبل از 
توليد حاصل مي ش��ود؛ به طوري كه كارشناس��ان 
ما ب��ا بازاريابي در كش��ورهاي اروپايي و منطقه يي 
ميزان درخواست آنها را شناسايي و بعد به صاحبان 
بنگاه ه��اي تولي��دي تعداد محصوالت را س��فارش 
مي دهند. به گفته اين مقام مسوول در شهرك هاي 
صنعتي قب��ل از اينك��ه بنگاه ها بخواهن��د اقدامي 
در راس��تاي تولي��د كاالهاي خود داش��ته باش��ند، 
كااله��اي آنها را با كمك اين س��ازمان و گردآوري 
كارشناس��ان به فروش مي رسانيم؛ به اين شكل كه 
توليدكنندگان ديگر دغدغه دپو كاالهايش��ان را در 
انباره��ا ندارند و با يك برنامه ريزي مدون مي توانند 
كاالهاي با برند ايران��ي را روانه بازارهاي اروپايي و 

منطقه يي كنند و به فروش برسانند. 
مقيمي بر اين باور اس��ت كه فعاالن صنعتي به 
جاي اينكه از طريق بانك ها و با س��ود باال بخواهند 
نقدينگي بنگاه ه��اي خود را تامين كنند؛ مي توانند 
با روش پيش فروش محص��والت اين اقدام را انجام 
دهند. به تعبير ديگ��ر بنگاه ها از محل پيش فروش 
محصوالت توليدي ش��ان بخش��ي از مناب��ع مالي را 

تامين مي كنند. 
او در ادامه مي گويد: اجراي چنين روش��ي حتي 
به نف��ع بنگاهداران صنعتي اس��ت؛ چراكه دريافت 
ي��ك پي��ش وج��ه از توليدكنن��دگان صادركننده، 
مي توان��د منجر به فروش كاالهاي آنها در بازارهاي 
هدف ش��ود. اي��ن ام��ر در نهايت منجر ب��ه تامين 

نقدينگي بنگاه هاي توليدي خواهد شد. 
 به نظر مي رسد، تصميم سازان صنعتي به دنبال 
اين هس��تند كه ب��ا بهره گي��ري از ابزارهاي جديد 
از يك س��و هم رون��ق صنايع را كلي��د بزنند و هم 
محصوالت تولي��دي را روانه بازارهاي جهاني كنند. 
از سوي ديگر هزينه هاي جانبي همچون انبارداري 
كااله��ا و هزينه تمام ش��ده محص��والت نيز تا حد 
زيادي كاهش خواهد يافت كه در نهايت هم به نفع 

توليدكننده است و هم مصرف كننده. 
براس��اس اظهارات معاون برنامه ريزي س��ازمان 
صناي��ع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي، س��ومين 
روش مورد نظر حمايت از طرح هايي اس��ت كه در 
ش��هرك ها و نواحي صنعتي و در حاش��يه روستاها 
ق��رار گرفته اند. براس��اس اين روش قرار اس��ت به 
بنگاه هاي صنعتي كه در حاشيه روستاها قرار دارند، 

امتياز ويژه يي اعطا شود. 
همچني��ن بنابه گفته مع��اون صنايع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي ايران قرار اس��ت، دولت براي 
حماي��ت از واحده��اي صنعت��ي، زنجيره يي ميان 
توليدكنندگان شكل دهد تا صاحبان صنايع بتوانند 
مواد اوليه و واسطه يي مورد نياز توليد خود را بدون 

واسطه تامين كنند. 
مقيم��ي معتق��د اس��ت ك��ه در دوران تحريم، 
بخش��ي از كاالهاي واسطه يي و س��رمايه يي توسط 
ش��ركت هاي خارج��ي تامين مي ش��د ام��ا امروز با 
اجراي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومت��ي زنجيره يي 
ميان تامين كنندگان كاالهاي اوليه تشكيل شده تا 
از اي��ن پس با تكيه بر ت��وان توليد داخل، صاحبان 
صنايع به راحتي به مواد مورد نياز خود دست يابند. 
از اين رو به گفته اين مقام مس��وول؛ قرار است 
خري��د اعتباري بين بنگاه ه��ا در زمينه خريد مواد 
اوليه ش��كل گيرد كه از طريق ضمانتنامه هايي كه 
براي آنها صادر مي ش��ود، ديگ��ر بنگاه هاي توليدي 
براي خريد كاالهاي خود نيازي به وجه نقد نداشته 
باش��ند. معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعت��ي همچنين اظه��ار مي كند: 
ب��ه كارگيري اين نوع مكانيس��م هاي تامين مالي و 
حمايت��ي در نهايت موجب كاهش هزينه هاي مالي 

واحدهاي صنعتي كوچك نيز خواهد شد. 

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت براساس اجراي اصل 44 قانون 
در هيچ يك از استان ها و شهرستان ها سرمايه گذاري نمي كند.

به گزارش مهر، رضا رحماني ش��امگاه ش��نبه در بازديد از ش��هرك صنعتي اهر و 
دي��دار با كارآفرينان اهري با تاكيد بر اينكه تحقق اقتصاد مقاومتي، توليد و اش��تغال 
كش��ور را دگرگون مي كند، اظهار كرد: كس��ي كه در قالب رون��ق توليد جانانه تالش 
مي كند و كس��ي كه كارشكني مي كند بايد در فرهنگ جامعه تفاوت داشته باشند. او 
معضل بيكاري جوانان را براي كشور يك تهديد بزرگ دانست و افزود: دولت براساس 
اجراي اصل 44 قانون در هيچ يك از استان ها و شهرستان ها سرمايه گذاري نمي كند، 
برخي ها اين طور فكر مي كنند چنانچه س��رمايه گذار فرار كند، دولت س��رمايه گذاري 
خواهد كرد اما اين گونه نيست اگر از سرمايه گذار حمايت نكنيم، بخش خصوصي شايد 

به ديگر استان ها و حتي خارج كشور جهت سرمايه گذاري مهاجرت كند. 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: يكي از بزرگ ترين مشكالتي كه 
اكنون در كش��ور داريم بين توليدكننده و فعاالن ساير حوزه ها تفاوتي وجود ندارد اما 
شرايط اقتضا مي كند تا از توليدكننده و سرمايه گذار حمايت كنيم. او همچنين درباره 
پتانس��يل صنعت قطعه سازي گفت: زمينه هاي ايجاد واحدهاي قطعه سازي خودرو در 

شهرستان اهر وجود دارد. 
رحماني در جمع مديران دس��تگاه هاي اجرايي شهرس��تان اهر، توليد پوش��اك و 
بسته بندي توليدات را جزو اولويت  سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانست و اظهار كرد: 
ه��ر واحد توليدي كه با بانك هاي عامل مش��كالتي دارند ما حاضر هس��تيم به همراه 
مديران واحدها براي حل مشكالت به بانك ها برويم. او از پرداخت تسهيالت خارج از 
نوبت به واحدهاي توليدي مش��كل دار از منابع صندوق توس��عه ملي خبر داد و گفت: 
چنانچه كسي قصد ورود به عرصه توليد و اشتغال را دارد، مي تواند از تسهيالت توسعه 
و اش��تغال روستايي و عشايري بهره مند شود؛ به شرطي كه واحدهاي توليدي خود را 

به سمت مناطق روستايي و عشايري سوق دهد. 
رحماني با تاكيد بر اينكه طبق قانون بانك ها مكلف اند تا سند زمين يا ماشين آالت 
واحد توليدي را به عنوان ضامن قبول كنند، گفت: اگر بانك ها غير از اين عمل كنند 
در واقع تخلف كرده اند و مانع تراش��ي بانك ها از اين س��و را نمي توانيم، قبول كنيم. او 
تاكيد كرد: حداكثر مس��اعدت و ش��رايط الزم را به عنوان مشوق براي سرمايه گذاران 
بخش خصوصي كه عالقه  به س��رمايه گذاري در ش��هرك هاي صنعتي را دارند، اعمال 
مي كنيم. به  طوري كه س��عي داريم شرايط به گونه يي باشد كه سرمايه گذاران مشتاق 

به سرمايه گذاري شوند. 

معاون س��ازمان حمايت گفت: مشكالت ايجاد ش��ده در ثبت سفارش و عدم امكان 
ترخيص باعث ش��ده خودروه��اي وارداتي آم��اده تحويل به مش��تريان از افزايش هاي 
قانوني ازجمله تعرفه، هزينه اس��قاط و نرخ ارز متاثر شده و با افزايش بهاي تمام شده و 
نرخ فروش مواجه ش��وند. به گزارش تس��نيم،  وحيد منايي اظهار كرد: تغيير مولفه هاي 
تاثيرگ��ذار بر قيمت خودروهاي وارداتي نظير افزايش تعداد خودروهاي فرس��وده مورد 
نياز براي اس��قاط، افزايش حقوق و سود بازرگاني واردات خودرو و نيز نوسانات افزايشي 
ن��رخ ارز ازجمله داليل افزايش بهاي تمام ش��ده و به تبع قيم��ت فروش در اين بخش 
ش��ده اس��ت. او افزود: در اين راستا به كليه مشتريان و مصرف كنندگان اطمينان خاطر 
داده مي ش��ود بر قيمت گذاري نمايندگان رس��مي مطابق ضواب��ط ابالغي نظارت كامل 
وج��ود داش��ته و در صورت انحراف يا تخل��ف وفق قوانين برخورد خواهد ش��د. معاون 
س��ازمان حمايت در ارتباط با س��واالت و ابهامات مطرح شده درباره تعميم قيمت هاي 
جديد به قراردادهاي قبلي گفت: در اين زمينه روش هاي مختلف فروش از حيث زمان 
تحويل)فوري، مدت دار( و نوع تعيين قيمت)قطعي، غيرقطعي، مشاركتي و...( همچنين 

تاريخ ثبت نام و تاريخ تحويل اين قراردادها تعيين كننده است. 
عضو هيات مديره س��ازمان حمايت با بيان اينكه س��امانه ثبت س��فارش براي مدتي 
ب��ه لحاظ بازنگري و اصالح فرآيند واردات خودرو از دس��ترس فعاالن اين بخش خارج 
ش��د، افزود: شركت هاي عرضه كننده داراي مجوز در زمينه خودرو كمافي السابق نسبت 
ب��ه فروش خودرو و انجام تعهد در قالب روش هاي مختل��ف اعم از پيش فروش، فروش 
نقدي، فروش اقساطي، فروش مشاركت در سرمايه  گذاري با تصور شروع مجدد پذيرش 
ثب��ت س��فارش در كوتاه مدت اقدام كرده اند. اين مقام مس��وول تصري��ح كرد: برخي از 
عرضه كنندگان حتي در دوره مذكور ثبت سفارش قانوني در اختيار داشته و برخي نيز 
خودرو موجود در گمرك و آماده ترخيص داش��ته اند كه هر دو دسته در زمينه تمديد، 
اصالح يا اخذ ثبت س��فارش به دليل محدوديت خارج از اراده ش��ان نتوانستند در موعد 
مقرر نس��بت به ايفاي تعهدات اقدام كنند. منايي اضافه كرد: بر اين اس��اس به واس��طه 
اس��تمرار ايجاد تعهد و عدم توانايي در تحويل خودرو به واس��طه مش��كالت ايجاد شده 
در ثبت س��فارش و عدم امكان ترخيص خودرو باعث ش��ده خودروهاي آماده تحويل به 
مشتريان متاثر از افزايش هاي قانوني ازجمله با تعرفه، هزينه اسقاط و نرخ ارز با افزايش 
بهاي تمام ش��ده و قيمت فروش مواجه شوند. منايي درباره فروش فوري خودرو توسط 
عرضه كنندگان خودروهاي خارجي گفت: پيش بيني مي شود، متعاقب ابالغ مصوبه مورخ 
9دي ماه سال جاري ضوابط فني خودرو با بارگذاري خودروهاي داراي تاييديه مارك و 

مدل روي سامانه ثبت سفارش موضوع تحويل فوري خودرو به حالت تعادلي بازگردد.

رييس اتاق تهران با برشمردن داليل خروج اقتصاد ايران از ريل خود گفت: نوسانات 
قيمت ارز حاصل تالش چند ساله دولت براي ثابت نگه داشتن مصنوعي نرخ در بازار بود. 
مس��عود خوانساري در گفت وگو با مهر با بيان اينكه اقتصاد ايران از ريل خارج شده 
اس��ت، گفت: درحال حاضر يك نابس��اماني در اقتصاد را ش��اهد هستيم كه از يك سو 
افزايش نقدينگي در جامعه روز به روز مش��هود اس��ت و از سوي ديگر ناپايداري نرخ ارز 
در اقتصاد به چش��م مي خورد؛ تمام اينها در ش��رايطي اس��ت كه ركود نيز در يك سري 
از بخش ه��اي اقتصادي وجود دارد و بر همين اس��اس در مجموع محيط كس��ب وكار 
مساعد نبوده و بدهي هاي دولت به بخش  خصوصي و نيز نبود نقدينگي براي واحدهاي 
توليدي دردسرس��از شده است. رييس اتاق تهران افزود: بر اين اساس شاهد توقف رشد 
سرمايه گذاري در كشور هستيم كه همه اينها عواملي هستند كه سد و مانعي براي رشد 

اقتصادي كشور به شمار مي روند.
 او با اش��اره به نوس��انات نرخ ارز در بازار تصريح كرد: وقت��ي كه يك بيمار به موقع 
مداوا نمي شود، اتفاقاتي رخ خواهد داد كه درمان او را مشكل و با هزينه بيشتري مواجه 
خواه��د كرد بنابراين اگر ما بارها در ات��اق تهران بر ضرورت در نظر گرفتن مابه التفاوت 
ت��ورم داخلي و خارجي براي افزايش ن��رخ ارز تاكيد كرده و گفته بوديم كه دولت براي 
قيمت گذاري و مديريت ارز بايد تدابيري بينديش��د كه ش��اهد نباش��يم ظرف چند روز 
افزايش ناگهاني در نرخ ارز صورت گيرد كه ضربه به توليد، تجارت و به  طور كلي اقتصاد 
كش��ور وارد ش��ود، پيش بيني اين روزهاي اقتصاد ايران را داشتيم. به گفته خوانساري، 
نوسانات مكرر و با دامنه زياد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن مي كند؛ اين در شرايطي است كه 
متاسفانه دولت همواره در تالش بوده كه اعالم كند قيمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ 
درحالي كه وقتي كه در داخل كش��ور تورم وجود دارد و هر سال اين نرخ درحال تغيير 

است بنابراين ثبات در قيمت ارز كار درستي نخواهد بود.
او اظهار كرد: اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلي و تورم خارجي مديريت شود، چنين 
اتفاقاتي در جامعه رخ نخواهد داد؛ به خصوص اينكه از سال 92 به بعد اين اتفاق نيفتاد 
و دولت مداما با تزريق ارز مبادله يي در بازار باعث شده كه قيمت هاي واقعي پيدا نشود. 
طبيعتا اكنون اين اتفاق ناخوشايند در اقتصاد ايران را رقم زده است؛ البته بخشي از اين 
افزايش نرخ ارز طبيعي بود اما بخش��ي ديگر حاصل مس��ائل رواني در بازار ارز به شمار 
مي آيد. خوانساري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقتصاد ايران تاب دالر 5 هزار توماني 
و يورو 6 هزار توماني را دارد، گفت: اگر بپذيريم دالر علت نيست و يك معلول به شمار 
مي رود بايد ديد كه تابع چه عواملي بوده كه نرخ دالر به اين رقم رسيده است، وقتي 5 
سال تورم 10تا 20درصدي داشتيم باالخره يك جا اثرات خود را به جا خواهد گذاشت. 

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

 رعايت پيش فرض هاي اصل 44
از سوي دولت

سازمان حمايت اعالم كرد

 گراني اخير خودروهاي وارداتي 
قانوني است

رييس اتاق تهران مطرح كرد

 جلوگيري از نابساماني ها
در اقتصاد

مقيمي معتقد است كه در دوران تحريم، بخشي از كاالهاي واسطه يي و سرمايه يي 
توسط شركت هاي خارجي تامين مي شد اما امروز با اجراي سياست هاي اقتصاد 

مقاومتي زنجيره يي ميان تامين كنندگان كاالهاي اوليه تشكيل شده تا از اين پس با 
تكيه بر توان توليد داخل، صاحبان صنايع به راحتي به مواد مورد نياز خود دست يايند. 

از اين رو به گفته اين مقام مسوول؛ قرار است خريد اعتباري بين بنگاه ها در زمينه 
خريد مواد اوليه شكل گيرد كه از طريق ضمانتنامه هاي كه براي آنها صادر مي شود، 

ديگر بنگاه هاي توليدي براي خريد كاالهاي خود نيازي به وجه نقد نداشته باشند
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15 نفت و انرژي
 كمبود بارش كشور
به 63 درصد رسيد

پاون  ميزان بارش هاي كش��ور از ابتداي مهر تا 
20 بهمن ماه جاري به 46.5 ميليمتر رسيد. شركت 
مديريت منابع آب ايران بر اساس آخرين اطالعات 
به ثبت رسيده در ايس��تگاه هاي باران سنجي اعالم 
كرد: از ابتداي مهرماه تا 20 بهمن ماه جاري، ميزان 

بارش هاي كشور به 46.5 ميليمتر رسيده است. 
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي 
مش��ابه درازم��دت )127ميليمت��ر( 63.4درص��د 
كاهش و نس��بت به دوره مش��ابه سال آبي گذشته 
)90ميليمتر( 48.3 درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
بر اس��اس اين گزارش، بيشترين بارش ها در حوضه 
آبريز اصلي خزر با 168.6ميليمتر و كمترين ميزان 
بارش ها در حوضه آبريز مرزي شرق با 3ميليمتر به 

ثبت رسيده است. 
حجم بارش هاي اول مهر تا 20 بهمن ماه جاري 
معادل 76 ميلي��ارد و 633 ميليون مترمكعب بوده 
است. همچنين گزارش هاي شركت مديريت منابع 
آب ايران حكايت از آن دارد كه 28 اس��تان كشور 
از جمل��ه فارس،  قزوي��ن، قم، كردس��تان، كرمان، 
كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، لرستان، 
مركزي، هرمزگان، همدان، يزد، آذربايجان ش��رقي، 
آذربايجان غرب��ي، اردبي��ل، اصفهان، الب��رز، ايالم، 
ته��ران، چهارمح��ال و بختياري، خراس��ان جنوبي، 
خراسان رضوي،  خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، 
 سمنان و سيستان و بلوچستان در مقايسه با مدت 

مشابه سال گذشته داراي كاهش بارش هستند. 
گفتني اس��ت، استان سيس��تان و بلوچستان با 
2ميليمتر بارندگي در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذش��ته با كاهش 97درصدي و استان آذربايجان 
غرب��ي ب��ا 125ميليمتر بارش در مقايس��ه با مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته با كاهش 4درصدي مواجه 

بوده است. 
گزارش هاي ش��ركت مديريت مناب��ع آب ايران 
نش��ان مي دهد كه از ابتداي مهرماه تا 20 بهمن ماه 
جاري تنها 3 استان كشور شامل استان هاي بوشهر، 
گلستان و مازندران در مقايسه با مدت مشابه سال 

آبي گذشته از افزايش بارش برخوردار بوده اند. 
بر پايه اين گزارش استان بوشهر با 69 ميليمتر 
بارش در مقايس��ه با زمان مشابه سال آبي گذشته 
81 درصد افزايش بارندگي داش��ته و اس��تان هاي 
گلس��تان و مازندران نيز در مقايسه با زمان مشابه 
سال آبي گذش��ته به ترتيب 16 و 3درصد افزايش 

بارش در كشور را تجربه كردند. 

چانه زني هند براي نفت  ارزان تر 
عربستان  و امريكا

ايرن�ا  »دارمندرا پرادان« وزي��ر نفت هند اعالم 
كرد: دهلي نو براي كاهش فشار بر مصرف كنندگان 
هن��دي، از عربستان س��عودي و امريكا درخواس��ت 
خواه��د كرد تا نفت را با قيم��ت پايين تري به هند 

بفروشند. 
به گزارش روزنامه هندو، وي با اش��اره به اينكه 
»خالد الفليح« وزير نفت عربستان سعودي در تاريخ 
23 فوري��ه به هند س��فر خواهد ك��رد، گفت: ريك 
پ��ري وزير انرژي امريكا ني��ز در تاريخ 28 فوريه و 
اول ماه مارس از هند ديدار مي كند و ما قصد داريم 
در اي��ن ديدارها درخصوص كاه��ش قيمت نفت با 
آنها مذاكره كنيم. وي گفت: هند معتقد اس��ت كه 
قيم��ت نفت بايد كاهش يابد. قيمت بنزين در هند 
در چند روز گذشته به 73 روپيه )حدود يك يورو( 
در ه��ر ليتر رس��يد كه اين مق��دار باالترين قيمت 
س��وخت از زمان آغاز به كار دولت »نارندرا مودي« 
نخست وزير هند در سال 2014 محسوب مي شود. 
قيم��ت گازويي��ل در هند نيز به س��طح بي س��ابقه 
64.15 روپيه )حدود 82 يورو( در هر ليتر رس��يده 
اس��ت. اين در حالي است كه دولت هند در بودجه 
پيش��نهادي خود براي س��ال 2018، جهت كنترل 
قيمت سوخت در اين كشور ماليات غيرمستقيم بر 
بنزين و گازوييل را كاهش نداده است. شركت هاي 
نفتي هند س��ال گذشته اعالم كردند: قيمت بنزين 
و گازوييل ب��ه صورت روزانه در اين كش��ور تغيير 
خواهد كرد. پيش از اين ش��ركت هاي نفت هندي 
در اول و آخ��ر هر ماه، قيم��ت بنزين و گازوييل را 

براساس قيمت بازار تعيين مي كردند. 
دولت هند در سال 2010 ميالدي قيمت گذاري 
بنزي��ن و گازويي��ل در بازارهاي هن��د را به عهده 

شركت هاي واردكننده نفت گذاشت. 
ب��زرگ  كش��ور  دومي��ن  عربستان س��عودي 

صادركننده نفت به هند است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از آخرين وضعيت نفتكش غرق شده ايراني گزارش مي دهد

ژاپن در محاصره آلودگي هاي نفتي سانچي

قيمت هاي نفت فرو ريخت

كابوس اوپك، رنگ واقعيت به خود مي گيرد
گروه انرژي 

تالش ه��اي اوپ��ك در 14ماه گذش��ته منجر به 
افزايش نس��بي قيمت نفت خام ش��د و اين افزايش 
در 5 ماه گذش��ته باعث شد تا قيمت ها حتي از مرز 
70دالر در هر بش��كه هم عبور كنند. با اين حال در 
نهايت آنچه اوپك از آن هراس داش��ت يعني افزايش 
شديد توليد شيل امريكا درحال اتفاق افتادن است؛ 
موضوعي كه قيمت ها را هم پايين كش��يده و س��هم 
بازار اوپك را مي گيرد. در بدترين س��قوط قيمتي در 
دو سال گذشته، قيمت نفت با 3.2درصد كاهش به 

مرز 59.20 دالر رسيد.
 روند كاهش��ي قيمت نفت به روز شش��م رسيد. 
نف��ت خ��ام امريكا در نتيج��ه افزاي��ش ارزش دالر، 
افزايش توليد و آش��فتگي بازاره��اي مالي 58  دالر 
قيمت گذاري ش��د. ن��زول قيمت ك��ه 10روز پيش 
آغاز ش��ده بود هفته گذشته س��رعت گرفت تا نفت 
وس��ت تگزاس اينترمدييت بدترين هفته خود در دو 
س��ال اخير را تجربه كند. تا جاي��ي كه قيمت نفت 
خام امريكا به پايين ترين ميزان خود در 7هفته اخير 
رسيد و با قيمت 58.07 دالر معامله شد. هر چند در 
روز جمعه نقت خام امريكا 59.20 دالر قيمت گذاري 
شد. قيمت نفت برنت با 2.6درصد كاهش با 1.66دالر 
به 63.15 دالر رس��يد. اين درحالي است كه پيش از 
اين برن��ت كمترين قيمت خ��ود در 9هفته اخير را 
در قيم��ت 59.20 دالر تجرب��ه كرده  بود. به گزارش 
پايگاه خبري سي ان بي س��ي در هفته يي كه گذشت، 
قيمت نفت خام امريكا 9.6درصد كاهش داشت حال 

 آنكه برنت 8 درصد كاهش داشت. اين سقوط قيمت 
نفت در نتيجه اعالم خبر افزايش 26عددي دكل هاي 
حفاري در اياالت متحده و رس��يدن شمار دكل ها به 
791 بود كه بيش��ترين تعداد از سال 2015 به اين 
س��و به حس��اب مي آيد. زيان ها در هفته گذشته با 
اعالم خبر افزايش توليد امريكا تا حد 10.25ميليون 
بشكه در روز ش��دت گرفت. به نقل از جان كيلداف 
از صندوق پوش��ش ريس��ك انر ژي اگي��ن كپيتال، 
افزاي��ش توليد در اي��االت متح��ده، نگراني ها ميان 
اعضاي اوپك و روسيه باال  گرفته تا جايي كه ممكن 
اس��ت آنها دس��ت به كاهش توليد بزنند. به گزارش 
رويترز، مديرعامل شركت نفتي روسي گازپروم نفت 
روز جمعه گفت كه توليدكنن��دگان تا فصل آينده، 
تعهدات خ��ود را تعديل خواهند كرد. همچنين وي 
اب��راز اميدواري ك��رد كه توليدكنندگان نس��بت به 
افزاي��ش توليد اقدام كنند چراكه بازار بعد از مدت ها 
مازاد توليد نداشته و در تعادل قرار دارد. ارزش باالي 
دالر از ديگر س��و باعث ش��ده تا خريد كااليي چون 
نفت كه با دالر مبادله مي ش��ود براي دارندگان ديگر 

واحدهاي پولي مشكل باشد. 

 افزايش توليد امريكا
افزايش تولي��دات نفت خام امري��كا را نمي توان 
در تحليل قيمت هاي بلندم��دت بازار ناديده گرفت. 
افزاي��ش توليد نفت در اياالت متحده، اين كش��ور را 
هر چه بيش��تر به سمت صدر جدول توليدكنندگان 
نف��ت هدايت مي كند. از طرف ديگ��ر  چنين به نظر 

مي رس��د كه دست كم قس��متي از كابوس اوپك در 
2018 كه همان افزايش عرضه نفت ش��يل و كاهش 
رشد تقاضاس��ت درحال تحقق  است. اطاالعاتي كه 
هفته پي��ش وزارت ان��رژي اياالت متحده منتش��ر 
 ك��رد، خبر از توليد باالتر از 10 ميليون بش��كه نفت 
در روز م��ي داد؛ حجم توليدي ك��ه از 1970 به اين 
 سو بي سابقه بوده اس��ت. با  اين همه بايد با احتياط 
در  مورد افزايش 332 هزار بش��كه در روز در چندين 
هفت��ه متوالي قض��اوت كرد؛ چراكه اس��تخراج نفت 
در اي��االت متح��ده حتي با گذر قيمت نفت وس��ت 
تگ��زاس اينترمدييت از مرز رواني 65 دالر س��يري 
حب��اب وار به خود نگرفت. چنانكه داده هاي هفته يي 
با پيش بيني هاي ماهانه كه تصوير دقيق تري از توليد 
به دس��ت مي دهد در تطابق است. تابستان گذشته، 
انتقادها از پيش بيني غير دقيق و اغراق آميز از رش��د 
توليد اياالت متحده، انتقاد هاي بسياري را برانگيخت. 
امروز اما انگار عكس اين قضيه صادق اس��ت. ارزيابي 
ميزان توليد در اكتبر و نوامبر كه براس��اس داده هاي 
هفتگي تنظيم شده  بود به اندازه 370 هزار بشكه در 
روز با ارقام ماهانه اختالف داش��ت. براساس گزارش 
بلومبرگ احتماال اختالفي مشابه در آمارهاي مربوط 
به دس��امبر و ژانويه نيز وجود داش��ته است. افزايش 
مش��هود در داده هاي ماهانه بي س��ابقه است. توليد 
در فاصله بين آگوس��ت تا نوامبر به اندازه  850 هزار 
بشكه در روز افزايش داشته است به طوري كه رونق 
نفت ش��يل در س��ال هاي 2014و 2015 در مقابل 
پديده حاضر كوچك به نظر  مي رس��د. هر  چند بايد 

اذع��ان كرد كه نرخ رش��د توليد در برهه هاي س��رد 
زمس��تان حفظ نش��د اما نرخ متوس��ط رشد در ماه 
ژانوي��ه به عدد 10.25ميليون بش��كه در روز كه در 
اطالعات وزارت انرژي درج ش��ده نزديك تر است تا 
پيش بيني هاي حاص��ل از داده هاي هفتگي كه خبر 
از توليد 9.86ميليون بش��كه يي مي دادند. اين به چه 
معناس��ت؟ نخس��ت آنكه، اياالت متحده در آستانه 
تبديل به بزرگ ترين توليدكننده نفت خام و ميعانات 
گازي در دنياس��ت. تولي��د كنون��ي اي��االت متحده 
تقريبا برابر با توليد كل عربستان سعودي)عربستان 
س��عودي توليد باالي خود را مديون توليد ميعانات 
گازي مي داند؛ اين نكته يي است كه در اخبار معموال 
مغفول مي مان��د( و درحال نزديك ش��دن به توليد 
10.59ميليون بش��كه يي روسيه است. طبق تحليل 
س��يتي گروپ، اياالت متحده مي تواند تا تابستان به 

سطح توليد اين دو رقيب برسد. 
البته همه  چيز در مقدار توليد خالصه نمي شود. 
صادرات عربس��تان و روس��يه از توليدات نفتي شان 
بسيار بيش��تر از صادرات اياالت  متحده خواهد  بود. 
همچنين عربس��تان و روس��يه ممكن اس��ت براي 
تقويت ب��ازار عرضه خ��ود را كاه��ش مي دهند. در 

 واق��ع جان گرفتن توليد ش��يل را ني��ز بايد مديون 
افزاي��ش قيمت هايي دانس��ت كه با ه��دف تقويت 
بازار محقق ش��ده اند. اما نكته مهم تر تحقق كابوس 
اوپك و ش��ركايش است؛ افزايش نفت خام به احياي 
تولي��د نفت در اياالت متح��ده انجاميد. ترس آنها از 
اين ب��ود كه افزاي��ش در عرضه نفت ك��ه عامل آن 
افزاي��ش قيمت هاس��ت با كاه��ش در تقاضاي نفت 
همراه باش��د. هنوز نفت رشد ديوانه وار خود را شروع 
نكرده اس��ت. هنوز نش��اني از آن ني��ز در افق رويت 
نمي شود. پيش بيني هاي اقتصادي به قوت خود باقي 
مي مانند و لذا مي توان انتظار ش��دت گرفتن عطش 
نفت در س��ال جاري را كشيد. با  اين  همه هر نشاني 
از كاه��ش تقاضا براي نفت ب��ه زير پيش بيني اوپك 
كه 1.53ميليون بش��كه نفت در روز است، مي تواند 
خ��واب وزراي نفت را آش��فته كند. در هفته پيش  رو 
اوپ��ك و آژان��س بين المللي ان��رژي پيش بيني هاي 
جديد خود را منتشر مي كنند. تا همين جاي كار اما 
آژانس بين المللي انرژي با مشاهده افزايش قيمت ها 
و ح��دس واكنش مصرف كنن��دگان از كاهش تقاضا 
س��خن مي گويد. اين درحالي اس��ت كه نيمه ديگر 

بحران هنوز ناپيداست. 

گروه انرژي  مهدي نيكوئي 
حادثه ي��ي ك��ه ب��راي نفتك��ش ايراني س��انچي 
در آب ه��اي چين اتف��اق افتاد، ش��روع ناآرامي ها و 
تكاپوهاي ايرانيان براي نجات خدمه اين كشتي بود. 
با اين حال اميدها و تالش هاي ايرانيان پس از 8 روز 
به تلخ ترين ش��كل ممكن به پايان رس��يد و ملوانان 
ايراني كش��ته شده تلقي ش��دند. پس از غرق شدن 
س��انچي، دولت ايران دست كم براي آرام سازي افكار 
عموم��ي به ارتباطات خود ب��ا مقام هاي چيني ادامه 
داد و تالش كرد اطالعات و جعبه س��ياه نفتكش را 
به دس��ت آورد. اما بنا بر گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي، در جعبه س��ياه سانچي 
اطالعاتي از ساعات منتهي به حادثه ثبت نشده بود 
تا احتمال از كار افتادن سيستم هاي ناوبري كشتي را 
يكي از داليل بروز حادثه بدانند. در چنين شرايطي 
تقريبا پرونده س��انچي در ايران به فراموشي سپرده 
شده و تنها مراحل پاياني پرداخت خسارت و جبران 
پيامدهاي اين حادثه باقي مانده اس��ت. چين هم از 
هفته گذش��ته كه موضوع ارس��ال روبات هايي براي 
بررس��ي كشتي و نشت هاي آن مطرح بود، تقريبا در 
ح��ال فراموش كردن اين حادثه دلخراش اس��ت. اما 
داستان براي ژاپن شايد تازه شروع شده باشد؛ البته 

به شكلي متفاوت از آنچه ايران از سر گذراند. 
زماني كه س��انچي دچار حادثه شد، فاصله آن با 
بندر شانگهاي در چين 300كيلومتر بود. با اين حال 
در همان 8 روزي كه اين كشتي در آتش مي سوخت، 
باد و جريان هاي دريايي باعث ش��دند تا سانچي در 
ابتدا به س��مت جزيره اوكيناواي ژاپن مايل ش��ود و 
در انته��ا نيز در فاصله 530كيلومتري ش��انگهاي و 
310كيلومتري جزيره آمامي-اوشيما از بخش ناهاي 
ژاپن طعمه دريا شود. اين تغيير مسير سانچي تقريبا 
در اهميت آن براي كشورهاي منطقه شرق آسيا هم 
ديده مي شود. در حالي كه روزها و هفته اول جز ايران، 
چين در راس اخبار س��انچي بود و حتي علي ربيعي 
وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي كشور هم بايد براي 
بازديد از نفتكش ايراني از كشور چين مجوز دريافت 
مي كرد، اكنون ژاپن است كه بيشترين اهميت را به 
وضعيت اين كشتي غرق ش��ده مي دهد. اين مساله 
ب��ه دليل پيامدهاي زيس��ت محيطي فراواني اس��ت 
كه الش��ه س��انچي مي تواند بر محيط زيست و حتي 

سالمتي شهروندان ژاپني داشته باشد. شايد روزنامه 
گاردين انگلستان يكي از نخستين رسانه هايي بود كه 
به صورت عيني مس��اله آلودگي هاي زيست محيطي 
س��انچي را مورد توجه قرار داد. اي��ن روزنامه حدود 
3هفت��ه پيش در يك نمون��ه از گزارش هاي خود به 
نگراني ها در رابطه با س��المت غذاهاي دريايي توليد 
شده از آب هاي ش��رق چين و گسترش آن به ديگر 
گونه هاي دريايي مهاجر به آب هاي منطقه پرداخت. 
در اين گزارش پيش بيني شد كه آلودگي سانچي در 
مدت يك ماه به س��واحل جنوب غرب ژاپن و جزاير 
بكر »ججو« در كره جنوبي نيز سرايت كند. گاردين 
همچنين ذكر كرد كه بر اس��اس برآوردهاي صورت 
گرفته، لكه نفتي س��انچي به صورت گسترده يي در 
حال بزرگ تر ش��دن است. محموله سانچي ميعانات 
گازي بوده كه با چش��م غيرمسلح قابل رويت نيست 
و قاتل ميكروب هاي موجود در آب اقيانوس است كه 

معموال لكه هاي نفتي را تجزيه مي كنند. 
البت��ه پيش از گاردين ه��م منابع خبري ديگري 
مانند بلومبرگ به مس��اله آلودگي هاي نفتي ناشي از 
حادثه سانچي توجه كرده بودند، اما در هفته نخست 
حادثه، ارائه برآوردي از ميزان آلودگي هاي احتمالي 
امكان پذير نبود. در آن زمان رسانه ها به اين موضوع 

اشاره كرده بودند كه ميزان آلودگي ها بستگي به اين 
دارد كه س��انچي غرق مي شود يا نه. اين احتمال كه 
بدترين سناريو ممكن بود، رخ داد و البته در بدترين 
نقطه ممكن )دست كم براي ژاپن( نيز صورت گرفت. 
منطقه يي كه س��انچي غ��رق ش��د از مهم ترين 
مناطق زيست محيطي كشور ژاپن به شمار مي رفت. 
جزاير مرجاني و گونه هاي گياهي و جانوري كمياب 
در جزاي��ر اوكيناوا و آمامي-اوش��يما تحت حفاظت 
بودند كه غرق شدن سانچي دامان آنها را هم گرفت. 
اكنون كه يك ماه از غرق ش��دن س��انچي مي گذرد، 
خبر مي رس��د كه روز به روز بر تلفات و آس��يب هاي 
آلودگي ه��اي ناش��ي از آن اف��زوده مي ش��ود. 3 روز 
پيش بود كه رس��انه هاي محلي ژاپن از جمله »ژاپن 
تايمز« خبر دادند كه يك الك پش��ت سبز در خطر 
انقراض به دليل آلودگي هاي نفتي تلف ش��ده است. 
امواج آب، الش��ه اين الك پشت را به ساحل برده بود 
و وجود بقاياي نفتي در دهان آن، حاكي از آن بود كه 
احتماال دليل مرگ اين الك پشت، آلودگي هاي نفتي 
بوده اس��ت. هر چند مقام هاي ژاپني، جانب احتياط 
را در نظر گرفتند و با اطمينان از اين موضوع سخن 
نگفتند كه اين آلودگي ناش��ي از نفتكش غرق شده 

ايراني باشد، احتمال آن را نمي توان ناديده گرفت. 

كش��تي س��انچي عالوه بر آنكه حامل 960هزار 
بش��كه ميعان��ات گازي )136ه��زار تن( براس��اس 
گزارش ه��اي رس��انه هاي ژاپن��ي مانند آس��اهي و 
ژاپن تايم��ز، بين 1900 تا 2120 تن نفت س��نگين 
را به عنوان سوخت اس��تفاده مي كرده است. بيشتر 
اين نفت كه چگالي بيش��تري نسبت به آب دارد، در 
همان بس��تر اقيانوس باقي مي مان��د و آلودگي هاي 
بيشتري نسبت به ميعانات به محيط زيست اقيانوس 
وارد مي كن��د. با اين حال خبرهايي كه رس��انه هاي 
محل��ي ژاپن منتش��ر مي كنند، حاكي از آن اس��ت 
كه لكه هاي نفتي و آث��ار محموله ميعانات گازي در 
حال انتش��ار است و برخي آلودگي هاي نفتي نيز در 
س��واحل ژاپن در حال نشت هس��تند. پايگاه خبري 
مارين تكنولوژي كه مسائل دريانوردي و اقيانوس ها 
را پوشش مي دهد، در گزارشي به يك پژوهش انجام 
شده روي آلودگي هاي بر جاي مانده از سانچي اشاره 

كرده است.
بر اساس اين گزارش آلودگي هاي سانچي انتشار 
خواهن��د ياف��ت و در كمت��ر از يك ماه ب��ه تپه هاي 
مرجاني سلسله جزاير ريوكيوي ژاپن آسيب خواهند 
رس��اند. اين منطقه محل س��كونت 73هزار شهروند 
ژاپني نيز هس��ت. گسترش سريع آلودگي هاي نفتي 

سانچي به دليل موضوعي است كه محل غرق شدن 
نفتكش ايراني را تبديل به بدترين مكان ممكن براي 
غرق شدن مي كند: وجود جريان هاي اقيانوسي قوي. 
هم��ان جريان هايي كه نفتك��ش 250تني را ظرف 
8روز، 230كيلومتر جابه ج��ا كردند، اكنون در حال 
انتقال و گسترش دادن آلودگي هاي نفتي و ميعانات 

هستند. 
مساله مسموم شدن غذاي دريايي موضوع ديگري 
اس��ت كه احتماال تا چند ماه ديگر و حتي چند سال 
ديگر ژاپن با آن درگير خواهد بود. بر اساس گزارش 
پايگاه خبري »سي فود س��ورس«، محل غرق شدن 
كشتي س��انچي محل رشد و صيد گونه هاي فراواني 
از ماهيان و جانوران آبزي است كه به مصرف غذايي 
ژاپن مي رسند. عالوه بر آن همان طور كه گفته شد، 
اين منطقه در مسير يك جريان اقيانوسي قدرتمند 
با نام »كوروش��يو« است. جريان اقيانوسي كوروشيو، 
آلودگي هاي نفتي را تا ش��مال شرقي ژاپن گسترش 
مي دهد تا به اين صورت تمام سواحل شرقي و جنوبي 
ژاپن به ش��دت تح��ت تاثير آلودگي ه��اي نفتي قرار 
گرفته باشند. عالوه بر اين موضوع در همين جريان 
اقيانوسي، گونه هاي زيادي از ماهيان زندگي مي كنند 
و ب��راي مهاجرت هاي خود ه��م از آن بهره  مي برند. 
به اين ص��ورت عالوه بر آنكه بس��ياري از گياهان و 
حيوانات در خطر انقراض از بين خواهند رفت، خطر 
مس��موميت و كاهش امنيت غذايي هم ش��هروندان 
ژاپني را تهديد مي كند. در اين ميان هر چند گاهي 
رسانه هاي چيني مانند شبكه تلويزيوني جهاني چين 
از به كارگي��ري روبات هاي غواص و بررس��ي راه هاي 
پاكسازي و جلوگيري از نشت بيشتر محموله نفت و 
ميعانات و حتي خارج كردن محموله ميعانات گازي 
از زير آب، خب��ر مي دهند، باز هم نمي توان احتمال 
بااليي براي كنترل اين آلودگي ها متصور ش��د. البته 
آن ط��ور ك��ه گ��زارش مركز پژوهش ه��اي مجلس 
شوراي اسالمي نشان مي دهد، نفتكش سانچي داراي 
بيمه حمايت و غرامت نيز )P&I( بوده اس��ت كه بر 
اساس آن مسووليت احتمالي در برابر آلودگي آب ها 
را ش��ركت بيمه كننده بايد متحمل شود و نه ايران. 
ب��ا اين ح��ال آلودگي هاي به جاي مان��ده از نفتكش 
سانچي، اكنون تبديل به يكي از مهم ترين مشكالت 

و معضالت كشور ژاپن شده است. 

زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه:
داوطلبان مي توانند از روز دوش��نبه مورخ 96/11/23 لغايت روز ش��نبه مورخ 96/11/28 به منظور دريافت اسناد مناقصه به سامانه 

تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
مبلغ خريد اس�ناد مناقصه: مب�لغ 500/000 ريال به ازای خريد هر اس��ناد به حساب سپهر )شماره 0101853765005( بانك 

صادرات )كد2008(
 نحوه ارسال اسناد: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/09 ) كليه اسناد و مدارك مربوط به پاكات الف،ب و ج می بايست 
توسط مناقصه گر در سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir به صورت الكترونيكی بارگذاری گردد( ضمناً 
اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذاری می بايست به آدرس دفتر حراست و امور محرمانه اين شرك�ت واقع در 

 شركت توزيع نيروي ربق 
رب مازندران غ

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ريالواحدتعدادشرح كاالشماره مناقصه رديف

1/696/950/000متر250000كابل خودنگهدار فشار ضعيف نمره 196/162-1570

296/162- 16
دستگاه60ترانسفورماتور 100 كيلو ولت آمپر

550/150/000
دستگاه30ترانسفورماتور 50 كيلو ولت آمپر

176/550/000دستگاه150تابلو توزيع 160 آمپری 17 -396/162

300/000/000دستگاه50سكسيونر گازی موتوردار همراه با تابلو18 -496/162

360/000/000ست120آشكارساز خطا با قابليت ارسال اطالعات19 -596/162

102/000/000دستگاه170ديتاالگر هوشمند باقابليت ارسال اطالعات20 -696/162

165/000/000ست600فيوز كات اوت 20 كيلو ولت با پايه پلميری21 -796/162

244/450/000ست600برقگير 20 كيلو ولت با پايه پليمری22 -896/162

9
96/162- 23

اصله250پايه بتونی14/600

273/300/000
اصله75پايه بتونی14/800

اصله75پايه بتونی14/1200

اصله180پايه بتونی12/800

224/400/000متر66000هادی 20 كيلو ولت روكش دار نمره 1096/162-24120

آگهي مناقصه عمومي )دومرحله اي( 
 مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران 

موضوع مناقصه: خريد انواع لوازم و تجهيزات به شرح زير می باشد:
نوشهر- بلوار شهيد خيريان- ميدان وليعصر- نبش كوچه نيرو- طبقه چهارم ارسال گردد.

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به شرح زير مي باشد:
- ضمانت نامه بانكي به مدت سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر

- ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از 
سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند 

- اصل فيش واريز وجه نقد به حس��اب16720405/50 نزد بانك ملت ش��عبه مركزي 
چالوس 

- ضمانتنامه صادره توس��ط موسس��ات بيمه گر دارای مجوز الزم برای فعاليت و صدور 
ضمانت نامه از سوی بيمه مركزی ايران

- اوراق مشاركت بی نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد، 
وثيقه ملكی معادل هشتادوپنج درصد ارزش كارشناس رسمی آن

- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به موجب قانون تاسيس 
شده يا می شوند و طبق اساسنامه فعاليت می نمايند.

تاريخ گشايش پاكات مناقصه: زمان بازگشايي ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
96/12/09 در سالن كنفرانس شركت توزيع نيروی برق غرب مازندران خواهد بود. 

شرايط عمومي
هزينه آگهي مناقصه )هر دو نوبت( به عهده خريدار مي باشد.

محل تامين منابع: اعتبار خريد كاالی های فوق از منابع ملی)عمومی- ساير( موضوع ماده 
5 قانون حمايت از صنعت برق تامين شده است.

- ارائه كد معامالتی )بورس( الزامی می باشد.
- اسناد مناقصه با هر تعداد شركت كننده مورد بازگشايي قرار خواهد گرفت.

- به پيشنهادهاي فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارايه 
شود مطلقا ترتيب اثر داده نمي شود. 

- حضور يك نفر از طرف پيشنهاددهندگان با ارائه معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش 
پاكات آزاد مي باشد.

- ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا در صورت كسب 
اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 52140254- 011 تماس حاصل نماييد.                       

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق غرب مازندران  

نوبت اول

شانا 
مديرعامل ش��ركت مهندسي و توسعه گاز معتقد 
است: ش��بكه انتقال گاز ايران هنوز يك شبكه جوان 

محسوب مي شود و به نوسازي كامل نيازي ندارد. 
حس��ن منتظرتربتي درباره بازس��ازي و نوسازي 
ش��بكه انتقال گاز كشور گفت: نوس��ازي و بازسازي 
خطوط لوله به معناي تعويض كامل يك خط نيست، 
بلكه تنه��ا در بخش هاي كهنه و فرس��وده، عمليات 
نوس��ازي انجام مي ش��ود، بخش��ي از بحث نوسازي 
خطوط نيز به ش��بكه هاي درون شهري مربوط است 
كه با هدف مقاوم سازي در برابر زلزله و حوادث انجام 

مي شود. وي افزود: بايد به اين نكته دقت داشته باشيم 
كه هر قدر هم از خطوط انتقال گاز به خوبي محافظت 
كنيم، به هرحال پس از گذشت سال ها و در طوالني 
مدت، اين خطوط به نوس��ازي نياز پيدا مي كنند. در 
مس��ير هر خط لول��ه بنا بر عم��ر آن و كاركردي كه 
داشته، گاهي به بازسازي يا نوسازي احتياج دارد، زيرا 
خط لوله سال ها در خاك پنهان بوده است. مديرعامل 
شركت مهندسي و توسعه گاز با تاكيد بر اينكه مرمت 
و حفاظ��ت از خطوط لوله نيازمند تامين منابع مالي 
است، گفت: براي نوسازي خطوط بايد صرفه اقتصادي 

در نظر گرفته شود.
اگر الزم و به لحاظ اقتصادي نيز به صرفه باش��د 
نوسازي مي كنيم، اما اگر از لحاظ اقتصادي به صرفه 
نباش��د، به مرور خط را از رده خارج و خط جديد را 
جايگزي��ن مي كنيم كه اين موضوع تاكنون در ايران 
اتفاق نيفتاده اس��ت، زيرا ش��بكه انتق��ال گاز ايران 
هنوز يك ش��بكه جوان به ش��مار مي آي��د و فعال به 
اين مقدار نوس��ازي نيازي نيس��ت. وي درباره اينكه 
كدام شركت نوسازي  و بازسازي خطوط لوله انتقال 
گاز را ب��ر عهده دارد، توضيح داد: اينكه نوس��ازي و 
بازس��ازي خطوط بر عهده شركت بهره بردار است يا 
ش��ركت مهندسي و توسعه گاز به حجم كار بستگي 
دارد. اگر حجم نوس��ازي خطوط باال باشد، طرح به 
ش��ركت مهندسي و توس��عه گاز واگذار مي شود، اما 
اگر در سطح تعميرات معمول باشد شركت بهره بردار 

)ش��ركت انتقال گاز( اجراي كار را بر عهده مي گيرد. 
افزون بر اين حفظ و حراس��ت از حريم خطوط لوله 
نيز پس از بهره برداري با شركت انتقال گاز است.  به 
گفته تربتي هم اكنون بيش از 36هزار كيلومتر خط 
انتقال گاز در كش��ور فعال است كه نخستين بخش 
از آن ب��ه خط اول سراس��ري مربوط اس��ت. وي در 
اين باره توضيح داد: خط نخس��ت سراس��ري انتقال 
گاز قديمي ترين خط لوله انتقال گاز كشور به شمار 
مي آيد كه از سال 1349 به بهره برداري رسيده است 
و همچنان مورد اس��تفاده قرار دارد، اما به اين دليل 
ك��ه همواره مورد حفاظ��ت و تعميرات به موقع قرار 
گرفته، اكنون پس از گذشت 47سال هنوز نيازي به 

نوسازي كامل ندارد.
مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ادامه داد: 
براي تعيين عمر مفيد خط��وط لوله گاز رقم دقيقي 
وج��ود ندارد، اما اي��ن موضوع به نح��وه نگهداري از 
خطوط، انجام پيگراني، تعميرات اساسي و حفظ حريم 
خطوط بس��تگي دارد و بر اس��اس ميزان رعايت اين 
شرايط، عمر خطوط مشخص مي شود. تربتي با اشاره 
به اينكه ش��ركت مهندسي و توس��عه گاز با همراهي 
ش��ركت انتقال گاز در زمينه حفاظت از خطوط لوله، 
تجربه هاي بس��يار خوبي به دست آورده است، اظهار 
ك��رد: اگر خطوط لوله به خوبي نگه��داري و به موقع 
تعمير شود، عمر بسيار طوالني خواهد داشت و ممكن 

است تا بيش از 50سال نيز عمر مفيد داشته باشد. 

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز: 

شبكه انتقال گاز ايران نياز به نوسازي كامل ندارد
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جايخاليكتابهايايرانيدرويترينها
حسن اصغري با انتقاد از مطرح نشدن كتاب هاي ايراني مي گويد: ويترين كتاب فروشي ها به آثار ترجمه اختصاص يافته و كتاب هاي 
داخلي در قفس ها پنهان مي شوند و ديده نمي شوند.  اين داستان نويس درباره استقبال مخاطبان ايراني از آثار ترجمه نسبت به آثار 
تالیفي اظهار كرد: در ۳۰ س��ال اخیر ۹۸ درصد ويترين كتاب فروش��ي ها به آثار ترجمه اختصاص يافته است و فقط اين  كتاب ها به 
نمايش درآمده اند؛ در واقع نمايشي  كه خواننده مي بیند آثار ترجمه است. آثار نويسندگان داخلي از طرف مطبوعات، راديو و تلويزيون 
مطرح نمي ش��وند. او افزود: براي ناش��ران نیز انتشار ترجمه آثار خارجي به صرفه تر است، مخصوصا وقتي پرحجم باشند و قیمت باال 
داشته باشند. مصیبتي كه مولفان داخلي گرفتارش شده اند اين است كه از همه طرف زير فشار سانسور هستند، هم از طرف ارشاد، 
هم از طرف راديو و تلويزيون و هم ناشران. اصغري با بیان اينكه ما نويسنده هاي برجسته و همتراز نويسنده هاي جهاني داريم، گفت: 
بسیاري از آثار نويسنده هاي خارجي را كه ترجمه مي شوند، مي خوانم و مي بینم بسیاري از كارهاي شان متوسط و زيرمتوسط است، 

ولي در بازار كتاب مخاطب دارند زيرا ناشران اين كتاب ها را مطرح مي كنند. 

چهرهروز

بررسيميزاننگرانيشهروندانازوضعيتمراقبتهايبهداشتيدركشورهايمختلف

نگرانيهايدرمانيدرجهان
گ�روهگوناگونآغاز س��ال نو میالدي، 
ب��ه  اعت��راض  در  بريتانیاي��ي  ه��زاران 
سیاس��ت هاي رياضتي ترزا مي، كه منجر 
به بروز بحران و مشكالت در سازمان خدمات بهداشت 
ملي بريتانیا شد، اعتراض كردند. گفته مي شود، كاهش 
بودجه نظام بهداش��ت عمومي و بس��ته شدن شماري 
از مراكز درماني و بیمارس��تان هاي عمومي بريتانیا كه 
ناشي از مشكالت مالي در اين كشور است از مهم ترين 
داليل اين اعتراض ها بوده اس��ت. دونالد ترامپ نیز در 
تازه ترين تويی��ت خود، تظاهرات م��ردم بريتانیا علیه 
س��ازمان خدمات بهداش��ت ملي را بهانه ي��ي كرد تا با 
ط��رح درمان عمومي دموكرات هاي امريكا مقابله كند. 
طبق گزارش هاي منتش��ر شده، ترامپ در پیام تويیتر 
خود، نظام بهداش��ت بريتانیا را ورشكس��ته دانست و 
گفت كه دموكرات هاي امريكا درحالي خواهان اجراي 
طرح درمان عمومي هس��تند كه هزاران نفر در بريتانیا 
علی��ه آن اعت��راض مي كنن��د. اين درحالي اس��ت كه 
سخنگوي »ترزا مي« در واكنش به تويیت دونالد ترامپ 
ريیس جمهوري امريكا درباره ورشكس��تگي س��ازمان 
بهداشتي بريتانیا اعالم كرد كه نخست وزير اين كشور 
به نظام س��المت اين كش��ور افتخار مي كند. هر چند 
كه ترزا مي  از خدمات بهداش��ت ملي كش��ورش اظهار 
رضايت كرده، با اين حال بسیاري از مردم بريتانیا نگران 
مراقبت هاي بهداشتي اين كشور هستند. طبق تازه ترين 
نظرسنجي هاي صورت گرفته 42درصد از مردم بريتانیا 
در ژانوي��ه 2۰1۸ از آينده وضعیت بهداش��ت و درمان 
در كشورش��ان اظهار نگراني كردند. میزان بي اعتمادي 
به ش��رايط كنوني مراقبت هاي بهداشتي، بريتانیا را در 
جايگاه چهارم میان كش��ورهايي قرار داده كه باالترين 
س��طح نگراني را در مورد ش��رايط بهداش��ت و درمان 

كشورشان دارند. 
طبق آخرين آمار منتشر شده، رتبه اول اين فهرست 
به مجارستان اختصاص يافته است. آن طور كه در اين 
گزارش گفته شده حدود 72درصد از مردم اين كشور 
نگران وضعیت بهداش��تي خود در سال جاري میالدي 
هس��تند. بعد از مجارها، شهروندان لهستاني بیشترين 
میزان نگراني را از وضعیت بهداشت كشور خود دارند. 
اين درحالي اس��ت كه طبق ساير گزارش هاي منتشر 
شده، لهس��تان از اس��تاندارد مطلوبي در مراقبت هاي 

سالمت اجباري دولتي برخوردار است. همچنین گفته 
ش��ده كه كاركنان اين بخش به خوب��ي آموزش ديده 
هستند و مراقبت هاي سالمت در لهستان براي تمامي 
شهروندان و ساكنان ثبت نام شده قابل دسترسي است. 
با اين حال براس��اس نتايج اين نظرس��نجي حدود 6۳ 
درصد از لهس��تاني ها در ژانوي��ه 2۰1۸ از مراقبت هاي 

بهداشتي كشور خود اظهار نگراني كرده اند. 
آن طور كه در ادامه اين نظرس��نجي گفته ش��ده، 
میزان نگراني مردم برزيل از مراقبت هاي بهداشتي در 
كشورشان حدود 46درصد و در بريتانیا حدود 42درصد 
اعالم ش��ده است. اين درحالي است كه در سال 2۰16 
حدود 72درصد از مردم بريتانیا پیش بیني كرده بودند 
كه كیفیت خدمات ارائه ش��ده از س��وي سرويس ملي 
بهداشت اين كشور در سال هاي آينده افت خواهد كرد. 
براس��اس نتايج نظرس��نجي صورت گرفته حدود 
۳۸درص��د از م��ردم چین و امريكا نی��ز نگران كاهش 
كیفیت بهداش��ت و درمان در كشورشان هستند. اين 
درحالي است كه به توجه به لغو طرح سالمت اوباماكر 
توس��ط دولت ترامپ به نظر مي رس��ید كه میزان اين 

نگراني بیشتر باشد. 
براساس ساير گزارش هاي منتشر شده در پايان سال 
2۰17 ريیس جمهوري روسیه در نظر داشت تا با قانوني 
جديد، پرداخت بخشي از هزينه هاي درماني را به مردم 
بسپارد. همچنین در بررسي هاي صورت گرفته در زمینه 

خدمات درماني در س��ال هاي 2۰16 تا 2۰17میالدي 
مشخص ش��د كه حدود نیمي از مردم روسیه خواهان 
پرداخت هزينه هاي درماني براي بهره مندي از خدمات 
پزشكي با كیفیت باال و مراقبت هاي بهداشتي مطلوب 
هس��تند. درحال حاضر نیز طبق نظرس��نجي صورت 
گرفته در ژانويه 2۰1۸ حدود 27درصد از مردم روسیه 
نگران مراقبت هاي بهداشتي در كشورشان هستند. اين 
میزان نگراني از وضعیت بهداشت و درمان در استرالیا 
ح��دود 25درصد و در ژاپن و پرو ح��دود 17درصد از 

مردم را درگیر كرده است. 
در می��ان ش��هروندان فرانس��ه و هند نی��ز حدود 
14درصد نگران كاهش كیفیت مراقبت هاي بهداشتي 
در كشورشان هستند. در سال هاي گذشته در بسیاري 
از گزارش ها گفته ش��ده بود كه هر چند هند در زمینه 
فناوري و اقتصادي رش��د چش��مگیري داش��ته اما در 
زمینه استانداردهاي پزشكي و بهداشتي توفیق چنداني 
نداش��ته اس��ت. با توجه به میزان رضايت شهروندان از 
آينده وضعیت بهداشت و درمان در هند به نظر مي رسد 
كه دولت مودي توانس��ته تالش هاي مفیدي در زمینه 

بهداشت و درمان داشته باشد. 
در ادامه اين گ��زارش، میزان نگراني مردم آلمان از 
وضعیت مراقبت هاي بهداش��تي در كشورش��ان حدود 
1۳درص��د و در ك��ره جنوب��ي و تركیه نی��ز كمتر از 

1۰درصد اعالم شده است. 

آمارنامه

بازارهنر

نگاهبهيكقانونمدنيدر»عرقسرد«
مدير فیلمبرداري »عرق س��رد« به كارگرداني س��هیل 
بیرقي بیان كرد كه اين فیلم يك قانون مدني را سوژه خود 
قرار داده اس��ت.  فرش��اد محمدي مدير فیلمبرداري فیلم 
سینمايي »عرق سرد« ساخته سهیل بیرقي گفت: هر اتفاقي 
كه در فیلمبرداري اين فیلم رخ داده براساس نیاز فیلمنامه 
و درام بوده اس��ت بر همین اس��اس ما در قس��مت هايي از 
»عرق س��رد« از دوربین روي دس��ت اس��تفاده كرديم زيرا 
حس��ي كه در دوربین روي دست وجود دارد كامال با حس 
و حال ش��خصیت اصلي و آن مسیري كه وي پي مي گیرد 
هماهنگ اس��ت. در »عرق سرد« دوربین روي دست از يك 
جايي به بعد شروع مي شود زيرا داستان فیلم از آنجا به مسیر 
ديگري هدايت مي ش��ود. او درب��اره موضوع اين فیلم كه به 
قانون خروج از كشور و رضايت همسر يك زن براي اين امر 
مي پردازد، به مهر گفت: موضوع فیلم بسیار حساس است و 
توضیح دادن درباره آن نمي تواند كمكي به حل اين مس��اله 
كند. فیلم درباره قانوني اس��ت كه يك عده به آن انتقاداتي 
دارند و يك عده از آن دفاع مي كنند ولي در جلسه پرسش و 
پاسخ اين فیلم كه در 17 بهمن در پرديس ملت برگزار شد 
فقط پرخاشگري، تحقیر، حسادت و دشمني وجود داشت در 

حالي كه مي شد بسیار كارشناسانه، فني و علمي درباره اين 
قانون صحبت و بحث كرد براي مثال درباره رياكاري موضع 
زيادي گرفته مي شد سوال من اين است كه چه اشكالي دارد 
درباره رياكاري ما ايراني ها فیلمي ساخته شود؟ آيا مي شود 
گفت كه ما افراد رياكاري نیستیم؟ محمدي اظهار كرد: اين 
قانون در »عرق سرد« در حال تفسیر، تحلیل و عنوان شدن 
است و اگر چنین مباحثي عنوان نشوند مشخص نمي شود 
كه اين قوانین درست هستند يا غلط. به نظرم اگر اين فیلم 
كم��ك كند كه تنها يك تبصره به اين قانون اضافه ش��ود، 
وظیفه خود را انجام داده اس��ت و طبیعتا فیلم ها و اتفاقات 

بعدي مي تواند اين قانون را كامل تر كند.

»سفيران«بهتلويزيونميآيند
برنام��ه »س��فیران« كه با ه��دف توس��عه راهبردهاي 
ديپلماس��ي تولید ش��ده است، از دوش��نبه، 2۳ بهمن ماه 
از ش��بكه پنج س��یما به روي آنتن خواه��د رفت.  عبداهلل 
عبدي، تهیه كننده، كارگردان و مجري برنامه »س��فیران«، 
درباره جزئیات اين برنامه توضیح داد: بعد از گذشت چهار 
دهه از انقالب، تلويزيون تصمیم گرفت در راستاي توسعه 
راهبردهاي ديپلماس��ي عمومي ايران مجموعه برنامه هايي 
را تولی��د كند تا درباره روابط بین ايران با كش��ورهايي كه 
به شكل رس��مي در ايران دفتر و سفیر دارند، به گفت وگو 
بپردازيم. اين برنامه در راس��تاي كمك به آشنايي ايران با 
ملل مختلف و همچنین س��رمايه داران، بازار و تجارت هاي 
آن كشورهاس��ت. او هدف از »سفیران« را توسعه و تبیین 
سیاس��ت برون نگري اقتص��اد مقاومتي دانس��ت و گفت: 
سفیران كش��ورهاي مختلف در اين برنامه راجع به كاالي 
ايراني و ديدگاه شان درباره كاالهاي ساخت ايران مطالبي را 
مطرح مي كنند. همچنین درباره توسعه اقتصادي از طريق 
بازاره��اي بورس نیز به اظهارنظر مي پردازند؛ البته با توجه 
به اينكه با يك سفیر كه ديپلمات است صحبت مي كنیم، 
الجرم برنامه ماهیت سیاسي هم خواهد داشت و در آن به 
وقاي��ع بین المللي هم پرداخته خواهد ش��د.  او گفت: اين 
س��فرا درباره راهبردهاي سیاس��ت خارجي ايران در قبال 
انرژي هسته يي، فعالیت هاي موشكي ايران و حتي در زمینه 

موضع گیري هاي واش��نگتن در مقابل تهران و واكنش هاي 
بین المللي در برابر ريیس جمهور اياالت متحده امريكا درباره 
ايران به گفت وگو مي پردازند. اين تهیه كننده يادآور ش��د: 
فصل اول مجموعه »سفیران« در 26 قسمت به روي آنتن 
خواه��د رفت. بنا داريم با تمامي كش��ورهايي كه در ايران 
سفارتخانه دارند به گفت وگو بپردازيم و تريبون رسانه ملي 
ب��راي ارائه ديدگاه هاي آنها فراهم اس��ت.  عبدي در پايان 
گفت: تاكنون حدود هفت قسمت از برنامه »سفیران« تولید 
ش��ده است كه از 2۳ بهمن ماه هر شب اين برنامه به روي 
آنت��ن خواهد رفت. اس��تراتژي ما در بخش اول به س��مت 
كشورهاي همسايه و كشورهايي كه جزو اولويت هاي توسعه 
روابط اقتصادي هستند، خواهد بود. بنابراين برنامه سفیران 
تمركزش بر روابط اقتصادي اس��ت. ه��ر چند در ارتباط با 

مناسبات سیاسي و فرهنگي هم گفت وگو خواهد شد. 

قصهافراديكهديدهنميشوند
نیما اقلیما كارگردان فیلم س��ینمايي »امیر« كه در 
سي وششمین جشنواره ملي فیلم فجر حضور دارد درباره 
هنري بودن اين فیلم گفت: من اصوال به اين مرزبندي ها 
يعني تفكیك سینماي هنري از غیرهنري اعتقادي ندارم. 
به طور كلي س��ینما كجا از هنر عاري ب��وده كه آن را به 
سینماي هنري و غیرهنري تقسیم كنیم؟ البته شايد در 
»امیر« مولفه هاي آرتیستیك بیشتر باشد ولي اين فیلم 
تالش��ش را كرده اس��ت تا روي مولفه هاي اصلي سینما 
مثل تصوير، قصه، روايت، صدا و... بايس��تد، حركت كند 
و مسیرش را ادامه دهد ضمن اينكه ما تالش كرديم نگاه 
خودمان را وارد اين مديوم كنیم بنابراين اين قضاوت كه 
آيا »امیر« هنري و پیشرو است يا خیر به عهده منتقدان 
و مخاطبان فیلم اس��ت.  او با اش��اره ب��ه موضوع اين اثر 
اظهار كرد: »امیر« درباره افرادي است كه ديده نمي شوند 
يعني هرچن��د حضور پررنگي در اطراف م��ا دارند اما ما 
گاهي آنها را نمي بینیم همین موضوع مشمول خودمان 
هم مي ش��ود درواقع ما ع��ادت نكرده ايم به خودمان نگاه 
كنیم و اين موضوع فراموش��مان مي شود. نكته ديگر اين 
است كه نسلي كه قصه آنها را در »امیر« روايت كرده ايم 
حتي بچه ها را هم نمي بینند، خودخواهانه عمل مي كنند 
و تمام تالشش��ان اين اس��ت كه فقط خودشان را در اين 
مس��یر پیش ببرند. آنها حتي مس��وولیت كارهايي را كه 
مي كنن��د و اتفاقاتي را كه رقم مي زنند، نمي پذيرند براي 
مثال مس��وولیت بچه يي را كه خودشان به دنیا مي آورند 
نمي پذيرند. ب��ه نظر من وقتي كس��ي تصمیم مي گیرد 

بچه دار شود بايد براي سرنوشت آن بچه تالش كند دلیل 
اينكه ما در اين فیلم چهره كودك را نشان نداديم همین 
ب��ود ضمن اينكه ما در »امیر« مي بینیم كه آن بچه وارد 
تنهايي خود مي شود يعني دقیقا به نقطه يي مي رسد كه 
امیر رسیده است.  اقلیما درباره طراحي صحنه اين فیلم 
توضیح داد: هركسي كه مي خواهد فیلم بسازد روي اجزاي 
آن فكر مي كند من فیلمنامه را خودم نوشته بودم و اين 
ش��انس را داشتم كه روي فیلم اش��راف بیشتري داشته 
باش��م. به طور كلي به نظ��رم فیلم باي��د داراي اليه هاي 
مختلف و رمز و رموزي باش��د كه هربار با ديدنش جايي 
براي كشف باشد به همین دلیل چینش جزئیات در يك 
اثر مهم مي شود از همین رو دوست داشتم اين موضوع هم 
در فیلمم رعايت شود البته به شرطي كه چیزي از ساختار 
ف��رم و محتوا كم نكند. وي همچنین اظهار كرد: بايد در 
اين فیلم همه چیز را محاس��به مي كرديم از همین رو به 
نظرم بايد »امیر« چند بار ديده شود تا جزئیاتي كه در كار 

رعايت كرديم ديده شود. 

وحشتومرگدربزرگراه872
سانديمورنينگپست:

تص��ادف مرگبار عصر 
ش��نبه در هنگ كنگ در 
ص��در اخبار بس��یاري از 
اين  رسانه ها قرار گرفت. 
روزنام��ه نی��ز در صفحه 
اول خود با انتشار عكسي 
از اين سانحه گزارشي از 
اين تصادف منتشر كرد. 
سان دي مورنینگ پست 

از اين تصادف به عن��وان يكي از بدترين حوادث 
در س��ال هاي اخیر نام ب��رد. طبق اين گزارش در 
يكي از بزرگراه ه��اي هنگ كنگ به دلیل برخورد 
يك اتوبوس با سرعت باال به گارد ريل كنار جاده، 
حدود 1۹ نفر كش��ته و تعدادي مجروح ش��دند. 
طبق گزارش رس��انه هاي داخلي هنگ كنگ، اين 
اتوبوس روز ش��نبه س��اعت 1۸.15 از ساي پین 
به س��وي تاي پو در حركت بود. پلیس اعالم كرد 
كه علت اين حادثه مشخص نیست؛ اما تحقیقات 
در اين باره را آغاز كرده اس��ت. منابع بیمارستاني 
اع��الم كردند كه ح��ال برخي زخمي ه��اي اين 
روي��داد وخیم بوده و ل��ذا احتمال افزايش تلفات 
حادثه مذكور وجود دارد. اين در حالي اس��ت كه 
بر اس��اس اعالم يكي از ش��اهدان عیني، اتوبوس 
مذكور بیش از حد مجاز سرعت داشته و به دلیل 

ناتواني راننده در كنترل آن واژگون شده است. 

اينديپندنت:
كره ش��مالي،  رهب��ر 
كره جنوبي  ريیس جمهوري 
را به پیونگ يانگ دعوت كرد. 
طبق گ��زارش اينديپندنت، 
خواه��ر رهبر كره ش��مالي» 
كی��م يو جون��گ« در ديدار 
خود ب��ا »مون جائ��ه اين« 
كره جنوبي  ريیس جمهوري 
نام��ه دعوت رس��مي رهبر 

كره شمالي را به ريیس جمهوري كره جنوبي تقديم كرد. 
كی��م يو جون��گ خواهر رهبر كره ش��مالي در 
نشست رسمي روز شنبه خود گفت با اينكه سفر 
وي به س��ئول نخستین سفرش به اين شهر بوده 

است، سئول برايش ناآشنا نیست. 
همچنین گفته ش��ده كه مقام��ات بلندپايه از 
جمله كیم يون��گ نام ريیس دولت كره ش��مالي 
نی��ز در اين نشس��ت حض��ور داش��ته اند. در پي 
س��خنراني س��ال نو می��الدي رهبر كره ش��مالي 
كه در آن سیاس��ت خارج��ي پیونگ يانگ به طور 
غیرمنتظره يي نس��بت به همس��ايه جنوبي خود 
تغیی��ر كرده ب��ود، چندين نشس��ت ديپلماتیك 
براي ش��ركت پیونگ يانگ در مس��ابقات المپیك 

زمستاني 2۰1۸ تشكیل شد. 

الپايس:
اين روزنامه اسپانیايي 
خ��ود  اول  صفح��ه  در 
جنگن��ده  از  تصوي��ري 
س��رنگون شده در شمال 
فلس��طین منتش��ر كرد. 
طب��ق اين گ��زارش يك 
منبع امنیتي در س��وريه 
فروند  از س��رنگوني يك 
جنگن��ده – بمب افك��ن 

F16 رژيم صهیونیستي در شمال مناطق فلسطین 
اش��غالي و نزديكي مرز اين كشور خبر دادند كه 
براي حمل��ه به يكي از مراكز نظامي در دمش��ق 
اقدام كرده بود. ارتش رژيم صهیونیستي با صدور 
بیانیه يي س��قوط اين جنگنده را تايید كرد. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، تحلیلگر برجسته جهان 
ع��رب در مقاله يي نوش��ت س��رنگوني هواپیماي 
اسرايیلي در آسمان سوريه روزي تاريخي و نقطه 
آغاز تغییر در قوانین معادالت است. از زماني  كه 
فرماندهان نظامي اس��رايیل به جاي اس��تفاده از 
هواپیما براي هدف قرار دادن عمق خاك س��وريه 
به موشك متوسل ش��ده بودند، مشخص بود كه 

تحول دفاعي در سوريه روي داده است.

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

موانعيبرايثبتجهاني»آسبادهاينشتيفان«
موانعي كه بر س��ر راه ثبت جهاني شدن 
»آسبادهاي نشتیفان« است، برطرف خواهد 
ش��د. اين را ريی��س اداره می��راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري خواف گفته است. 
محمود باعقیده در مورد مشاغل مزاحمي كه 
مانع از ثبت جهاني شدن آسبادهاي نشتیفان 
شده اس��ت، گفت: اين مشاغل مزاحم شامل 

جوشكاري و تعمیرگاه است كه منظر آسبادها را مخدوش كرده و اين مشاغل را در 
حريم آزاد كردن اضطراري آسبادها قرار داده ايم.  او ادامه داد: حدود سه هكتار زمین 
از سوي بنیاد مسكن خراسان رضوي موافقت شده كه به طرح تفصیلي شهر نشتیفان 
اضافه شود كه صاحبان اين مشاغل بتوانند مغازه هاي خود را به عنوان معوض تخلیه 
كنند و در اختیار شهرداري قرار دهند و خودشان به زمین هاي معوض منتقل شوند 
كه اين اقدام آخرين اقدامي است كه در اين زمینه به انجام رسیده است. ريیس اداره 
میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواف به ايسنا گفت: در اين میان هم، 
پیمانكار بنا اس��ت طرح تفصیلي نش��تیفان را انجام دهد و طرح اولیه آن را هم ارائه 
داده و امید است كه برهمین اساس زمینه معوض در اختیارشان قرار داده تا زمینه 
آزاد شدن اين زمین ها فراهم شود.  باعقیده اظهار كرد: از جمله نهادهايي كه در اين 
زمینه پاي كار آمده اند؛ شهرداري، شوراي شهر، بنیاد مسكن و فرمانداري است و بر 
همین اساس جلسه يي هم در فرمانداري و جلسه نهايي آن نیز در استانداري خراسان 
رضوي تشكیل شد و در محل اين اداره به تصويب رسید كه سه هكتار زمین به طرح 
تفصیلي اضافه ش��ود كه مش��اغل مزاحم را به آن سه هكتار انتقال دهیم و آسبادها 
آزاد شوند. او افزود: به دلیل اينكه اين امر هزينه بر است و به هرحال هم آنها صاحب 
حق و حقوقي هستند و چندين سال است كه در آنجا كار كرده اند اين امكان وجود 
ندارد كه به اجبار بیرونشان كرد. همچنین به دلیل اينكه در گذشته در لیست ثبت 
جهاني نبوده است، يك سري مشاغلي را ايجاد و آنها هم با اين اقدام موافقت كرده  و 
گفته اند كه اگر زمین معوض در اختیارشان قرار گیرد، اين زمین ها را واگذار مي كنیم 
بهترين كار هم اين است چرا كه هیچ نهادي قدرت خريد زمین هاي معوض را ندارد. 
همچنین بايد به اين نكته اشاره كرد كه زمین ها معوض است كه اين كار شايد دو يا 

سه سال به طول انجامد. 

مارول10سالگياشراجشنگرفت
مارول اس��توديوز با انتش��ار تصويري از 
جم��ع ۸۰ نفره كارگردان ه��ا و بازيگرانش 
ي��ادآوري كرد 1۰ س��ال از فعالیتش براي 
ابرقهرمان ه��ا در س��ینما  خل��ق دنی��اي 
مي گ��ذرد. به گ��زارش اينديپندنت، رابرت 
داون��ي جونی��ور، كري��س ايوان��ز، كريس 
همسورث، بري الرسون و چادويك بوزمن 

از جمل��ه بازيگران��ي بودند كه در تصوير 1۰ س��ال فعالیت مارول اس��توديوز در 
برابر دوربین قرار گرفتند. در حالي كه هفته پیش اس��كار با عكس دس��ته جمعي 
چهره هاي اين دوره به س��رخط خبرها راه يافت، مارول اس��توديوز نیز با انتش��ار 
عكس��ي از حضور ۸۰ تن از بازيگران و كارگردان هايي كه در 1۰ سال اخیر با آن 
همكاري كرده اند، اين همكاري را گرامي داشت. اين عكس 7 اكتبر و زماني گرفته 
ش��ده كه فیلم »انتقام جويان: جنگ ابديت« در دست ساخت بود. در واقع اكنون 
1۰ سال از زمان ساخته شدن »آيرون من« با بازي رابرت داوني جونیور مي گذرد. 
در اين تصوير اين بازيگر و كوين فايگي ريیس استوديو در مركز و جلوي تصوير 
جاي گرفته اند. س��ه كريس شامل كريس ايوانز، كريس همسورث و كريس پرت 
در اين تصوير حضور دارند. س��اموئل ال. جكسون، اس��كارلت جوهانسون، مارك 
روفالو، آنتوني مايكي، الیزابت اولس��ون، پل بتاني، پل راد، تام هالند، دان چیدل، 
سبس��تین اس��تن و جرمي رنر از ديگر بازيگران حاضر در اي��ن عكس يادگاري 
هس��تند.  بنديكت كامبربچ، چادويك بوزمن، بري الرس��ون نی��ز در اين تصوير 
مشاهده مي شوند. بازيگران »محافظان كهكشان« شامل شان گان، زويي سالدانا، 
كارن گیالن، ديو باتیستا، پام كلمنتیف، مايكل روكر، وين ديزل و كرت راسل نیز 
از ديگر حاضران در اين تصوير هس��تند.  بازيگران »پلنگ سیاه« كه به تازگي با 
نقدهاي مثبت زيادي روبه رو ش��ده، بازيگران  »مرد مورچه اي« و »وسپ« نیز در 
اين تصوير هس��تند. جان فاورو، گوينت پالترو، ويلیام هارت، امیلي ون كمپ، تسا 
تامپس��ون، فرانك گريلو، لیندا گاردلیني، تاي سیمپكینز، هايلي آتول، بنديكت 
وان��گ، كوبي اس��مالدرز و جف گولدبالم ديگر بازيگران حاض��ر در اين تصوير را 
تش��كیل مي دهند. فیلم بعدي مارول استوديوز با عنوان »پلنگ سیاه« به زودي 

راهي سینماها مي شود. 

تاريخنگاري

يك روز پس از انقالب 
بیست وسوم بهمن 1۳57، يك روز پس از انقالب 
اس��المي، دولت موق��ت انقالب به طور رس��مي آغاز 
به كار كرد. دولت موقت ايران كه براي رس��یدگي به 
اوضاع كشور، به فرمان امام خمیني)ره( تشكیل شده 
ب��ود، تا پیش از اعالم اس��تعفاي مه��دي بازرگان به 

مدت ۹ ماه به فعالیت خود ادامه داد. 
ف��رداي پی��روزي نهاي��ي و قطعي انق��الب، امام 
خمین��ي)ره( در نخس��تین اعالمی��ه خ��ود پس از 
پیروزي انقالب اسالمي، ملت ايران را به رعايت نظم 

و انضباط انقالبي فراخواند. 
در همین روز ب��ه فرمان امام خمیني)ره( كمیته 
انقالب اس��المي ب��ا هدف كمك ب��ه امنیت عمومي 
تاسیس شد.  سازماندهي ارتش و نیروهاي انتظامي 
پس از پیروزي انقالب اسالمي آغاز شد و ستاد ارتش 
به صورت رس��مي به دولت مهدي ب��ازرگان تحويل 
داده ش��د و دولت موقت سرلشكر محمدولي قرني را 

به مقام ريیس ستاد ارتش برگزيد. 
قرن��ي در س��ال 1۳۳۳ ب��ه اته��ام ت��الش براي 
كودتا علیه ش��اه دستگیر ش��د و به سه سال زندان 

محكوم ش��د.  او چند ماه پس از انقالب در روز سوم 
ارديبهشت سال 5۸ به ضرب گلوله اعضاي گروهك 

فرقان در خانه اش ترور شد. 
اما روز بعد از پیروزي انقالب، سايروس ونس وزير 
امور خارجه امريكا، دس��تورهايي را مبني بر تماس با 

دول��ت موقت براي اعالم تصمی��م امريكا به برقراري 
روابط با دولت ايران صادر كرد. اين تماس ها ازسوي 
دولت و افرادي چون ش��هید بهشتي بي پاسخ نماند، 
اما در نهايت اش��غال س��فارت امريكا در س��ال 5۸، 

روابط ايران و امريكا را براي سال ها به اغما برد. 
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