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   تمايل اروپا براي پيوستن 
ايران به كريدور گاز جنوب

  معاون كميس��يون اروپايي در ح��وزه انرژي از آمادگ��ي اتحاديه اروپا براي 
مذاكره درباره پيوستن ايران به خط لوله كريدور گاز جنوب خبر داد. 

ب��ه گزارش تارنماي وزارت نفت از خبرگ��زاري »آ.پي.آ« جمهوري آذربايجان 
»م��اروس س��فكويچ« در نشس��ت خبري مرب��وط به چهارمين نشس��ت وزارتي 
شوراي مش��اوره يي كريدور گاز جنوب اعالم كرد: اتحاديه اروپا خواهان پيوستن 

كشورهاي داراي ذخاير غني گاز به اين طرح است. 
وي افزود: همه گزينه ها در اين زمينه در نظر گرفته شده اند و ما آماده مذاكره 

با همه شريكان كريدور گاز جنوب درباره پيوستن ايران به اين طرح هستيم. 
معاون كميس��يون اروپايي در حوزه انرژي گفت: مهم اس��ت كه كريدور گاز 
جن��وب، اروپ��ا را به كش��ورهاي داراي منابع غني گاز متصل كن��د و ما خواهان 

مشاركت خريداران و عرضه كنندگان جديد در اين طرح هستيم. 
س��فكويچ گفت: در اين نشست ها مذاكراتي با تركمنستان و ايران انجام شده 
اس��ت. وي يادآوري كرد: ايران خواهان انتقال نفت خام اس��ت و براي اين هدف، 

خطوط لوله و زيرساخت ها بايد در ايران ايجاد شود. 
ب��ه گزارش ايرنا، طرح »كريدور گاز جنوب« قرار اس��ت با هموار كردن موانع 
ترانزيتي و جلب همكاري كشورهاي منطقه، گاز جمهوري آذربايجان را از مسير 

گرجستان و تركيه به اتحاديه اروپا برساند. 
ايران اكنون با توليد روزانه بيش از 800 ميليون مترمكعب گاز با مازاد توليد 
گاز روبه روست و تمايل دارد در صورت فراهم شدن شرايط مناسب مانند قيمت 

به اروپا نيز گاز صادر كند. 
متنوع س��ازي مقصدها و ش��ريكان صادراتي از بندهاي سياس��ت هاي اقتصاد 

مقاومتي است كه در سال 1392 ابالغ شد. 

   اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي 
در طرح هاي نفت و گاز

نمايندگان مردم در خانه ملت با اعطاي تسهيالت ارزي به سرمايه گذاران بخش 
خصوصي براي اجراي طرح هاي توس��عه يي نفت با اولويت ميادين مشترك موافقت 
كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه يي 
اليحه بودجه سال 97 با بند )2( تبصره 4 ماده واحده اين اليحه موافقت كردند.  بر 
اساس اين گزارش در بند )2( تبصره 4 اين اليحه آمده است: به بانك هاي عامل اجازه 
داده مي شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب 
هيات امناي صندوق توسعه ملي و در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي با آن 
بانك قرارداد عامليت منعقد يا در آن بانك س��پرده گذاري كرده، نس��بت به اعطاي 

تسهيالت ارزي به موارد زير اقدام كنند: 
1- سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي 
براي طرح هاي توس��عه يي باالدس��تي نف��ت و گاز با اولويت ميادين  مش��ترك و 
جمع آوري گازهاي همراه در راس��تاي افزايش ضري��ب بازيافت مخازن و احياي 
چاه هاي قديمي با داش��تن ذخاير نفتي درج��ا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز 

موجود در مخازن و توليدي از آنها.
2- طرح هاي توس��عه يي و زيربنايي س��ازمان هاي توس��عه يي بخش صنعت و 
معدن با مشاركت حداقل پنجاه ويك درصدي )51%( بخش خصوصي و تعاوني با 

اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته براساس مزيت هاي منطقه يي.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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تعادل|
27 بهم��ن ماه س��ال 2016 پنجاه 
و دومي��ن كنفرانس امنيت��ي مونيخ در 
حالي كار خ��ود را آغاز كرد كه يكي از 
مهم تري��ن اهدافش، يافتن راه حل براي 
پايان دادن به حيات داعش در سوريه و 
عراق بود. به نظر مي رس��د در كنفرانس 
پنجاه و چه��ارم نيز همچن��ان يكي از 
نشس��ت  اين  موضوع��ات  اصلي تري��ن 
امنيتي، س��وريه و اين بار يافتن راه حلي 
ب��راي پاي��ان دادن به بحران سياس��ي 
در اين كش��ور باش��د، در عين حال كه 
افزايش تقابل روسيه و امريكا و تهديدات 
هس��ته يي كره ش��مالي موضوعات مهم 
ديگري هستند كه در مونيخ درباره آنها 
بحث و گفت وگو مي ش��ود. اما داستان 
سوريه كمي متفاوت تر است؛ به خصوص 
آنك��ه دو جبهه مقابل يكديگر در تالش 
هس��تند تا در حل بحران سياس��ي اين 
كش��ور، ايفاگ��ر نقش اصلي باش��ند. از 
ي��ك س��و اي��ران و روس��يه و به تازگي 
تركيه و از س��وي ديگر امريكا به همراه 
عربستان س��عودي و اس��راييل به همراه 
اروپايي ه��ا تالش دارن��د نبض تغييرات 
در س��وريه را به دس��ت گيرن��د. تقابل 
پيشين اين دو محور با پيروزي تركيب 
ايران و روسيه همراه بود؛ آنجا كه محور 
مقابل عزم آن داش��ت با حذف ايران و 
ش��ركايش، دولت بشار اسد را سرنگون 
ك��رده و ضم��ن تجزي��ه آن، حكومت 
دست نشانده يي را در س��وريه بگمارد. 
اما تالش آنها بي فايده بود و دست آخر 
اين خط ايران بود كه در س��وريه نبض 
تغيي��رات را به دس��ت گرف��ت؛ چراكه 
توانس��ت در مقابله دولت قانوني سوريه 
با گروه هاي تروريستي، مانع از فروپاشي 
دولت توسط تروريست ها شود و تالش 

غربي ها را براي حذف اسد بي اثر كند. 
 ح��ال ب��ا ناب��ودي داعش، س��وريه 
در حال گذار به س��وي ثبات اس��ت كه 
بدون همراه��ي جامعه بين الملل امكان 
آن وجود ن��دارد. اتحادي��ه اروپا، امريكا 
و ش��ركايش در خاورميانه و روس��يه به 
هم��راه ايران و تركي��ه طرف هاي اصلي 
در ح��ل اين بحران هس��تند؛ اما تقابل 
منافع كار را س��خت كرده است. آنچنان 
ك��ه رييس كنفرانس امنيتي مونيخ يك 
روز پي��ش از آغاز اين كنفرانس با انتقاد 
از سياس��ت از هم گس��يخته كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا در قبال بحران سوريه 
تاكيد كرد كه »سران كشورهاي اروپايي 
و وزراي ام��ور خارجه اين كش��ورها به 
ج��اي اينكه ب��ا يكديگر مذاك��ره كنند 
به طور جداگانه و هر كدام با برنامه هاي 
شخصي خود به كشورهاي بحران زده كه 
يكي از آنان سوريه است، سفر كرده اند.«

ام��ا بح��ران س��وريه تنه��ا مس��اله 
نگران كننده امنيتي جهان نيس��ت. روز 
ب��ه روز بر حجم تقابل روس��يه و امريكا 
افزوده مي ش��ود و همين موضوع منجر 
به نگراني ه��اي عميق جهاني از افزايش 
تنش ها ميان اين دو كش��ور شده است. 
آنچنان كه به گفته ايش��ينگر خطر اين 
بي اعتمادي ها باتوجه به بحران س��وريه، 
وقايع در كره ش��مالي، خطر محاس��بات 
غلط و مانورهاي تحريك كننده بيش از 
آن چيزي است كه در 30 سال گذشته 

تجربه شده است. 
ظاه��را جو منفي نس��بت ب��ه دولت 
جدي��د امريكا در دومي��ن حضورش در 
كنفران��س امنيتي مونيخ وجود دارد. به 
اعتقاد ريي��س كنفرانس امنيتي مونيخ، 
از زمان��ي كه دونالد ترامپ، مس��ووليت 
برعه��ده  را  امري��كا  رياس��ت جمهوري 

گرفته اس��ت، دوراني ك��ه در آن امريكا 
ي��ك ق��درت نظم دهنده ب��زرگ و يك 
پليس جهاني بود تمام شده است. وزير 
دف��اع آلمان هم در س��خنراني خود در 
نخس��تين روز اين كنفرانس، انتقادهاي 
تندي را روانه امريكا و سياس��ت هايش 
كرد. »اورزوال فون در الين«، اين انتقاد 
را به رييس جمه��ور امريكا وارد كرد كه 
يك رويكرد نظامي يكجانبه را در پيش 
مي گي��رد. او ضمن اب��راز نگراني در اين 
باره گف��ت: »اين مس��اله م��ا را نگران 
مي كند وقتي در برخي ش��ركاي ما ابزار 
ديپلماس��ي و همكاري هاي توس��عه يي 
ي��ا س��ازمان مل��ل كمرنگ مي ش��ود.« 
درالين از رييس جمهور امريكا اقدامات 
قدرتمندانه ت��ر در زمين��ه كمك ه��اي 
توسعه يي را درخواست كرد. به گفته او، 
نبايد اين تقسيم كار وجود داشته باشد 
كه براساس آن امريكا تنها از نظر نظامي 
فعال باش��د و اتحاديه اروپ��ا هم پيگير 
مس��ائل انساني باش��د. ينز استولنبرگ 
دبيركل ناتو هم درباره ارتقاي تسليحات 
هس��ته يي در سراس��ر جهان و خطر آن 
براي امنيت جهاني هش��دار داد و گفت 
كه خطر هس��ته يي دوب��اره برمي گردد. 
او از تهديد كره ش��مالي س��خن گفت و 
تاكيد كرد كه موش��ك هاي اين رژيم به 
همه اروپا دسترس��ي دارد. دبيركل ناتو 
همچنين به عملي��ات نظامي تركيه در 
عفرين پرداخت و ضمن انتقاد از ترك ها 
اعالم كرد كه ما به يك راه حل سياس��ي 
نياز داريم. م��ا از تركيه مي خواهيم كه 
واكنش مناس��بي به اين مس��اله نشان 

دهد. 

چه كساني به مونيخ آمدند؟
امس��ال نيز مانند گذش��ته مقامات 

ارشد بس��ياري از كش��ورها در نشست 
امنيت��ي موني��خ ك��ه از روز جمعه آغاز 
ش��ده، حاض��ر ش��ده اند. از محمدجواد 
ظري��ف وزير ام��ور خارجه كش��ورمان 
گرفت��ه كه به مونيخ س��فر كرد تا جيم 
متي��س وزي��ر دف��اع امريكا. براس��اس 
گزارش رس��انه ها، ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا، هلگا اش��ميت معاون مس��وول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا و سرگئي 
الوروف وزير خارجه روسيه از مقام هاي 
ارش��د خارجي دخيل در توافق وين در 
كنفرانس شركت دارند. هيات نمايندگي 
دولت امريكا ش��امل جي��م متيس وزير 
دفاع، هربرت مك مس��تر مشاور امنيت 
ملي كاخ س��فيد و ماي��ك پمپئو مدير 
آژانس اطالعات مرك��زي اياالت متحده 
)سي آي اي(، اس��ت كه در قالب هياتي 
به سرپرس��تي جيم متيس عازم آلمان 

شده اند. 
ج��ان كري وزي��ر خارجه پيش��ين، 
ون��دي ش��رمن مع��اون پيش��ين وزير 
خارجه در امور سياس��ي، ارنست مونيز 
وزير پيش��ين انرژي دول��ت باراك اوباما 
رييس جمهوري پيش��ين امريكا نيز كه 
در مذاك��رات اتمي با تهران نقش عمده 
داش��تند، در موني��خ هس��تند. از ديگر 
مقام ه��اي دولت��ي كه ب��راي حضور در 
كنفرانس مونيخ به آلمان سفر كرده اند، 
مي توان از بنيامين نتانياهو نخست وزير 
اس��راييل و عادل الجبي��ر وزير خارجه 
سعودي نام برد. آنتونيو گوترش دبيركل 
سازمان ملل متحد، استفان دي ميستورا 
نماينده ويژه آن سازمان در امور سوريه 
و ينس اس��تولتنبرگ دبيركل س��ازمان 
پيمان آتالنتيك ش��مالي، ناتو، ازجمله 
سرشناس ترين مقام هاي ارشد نهادهاي 

بين المللي در نشست هستند. 

»علي اكبر واليتي« مشاور امور بين الملل 
مقام معظم رهبري روز گذشته با بيان اينكه 
واشنگتن درصدد تجزيه سوريه با ايجاد يك 
»كشور جديد« در شرق رودخانه فرات است، 
تاكيد ك��رد كه جبهه مقاومت متش��كل از 
عراق، س��وريه، لبنان و ايران، امريكايي ها را 
از شرق فرات بيرون خواهد راند.  به گزارش 
ايرنا، واليتي در مراسم اعالم تاسيس مجمع 
عراقي وحدت اس��المي در بغداد خاطرنشان 
ك��رد ك��ه امريكايي ها نه تنه��ا قصد تجزيه 
س��وريه را دارند بلكه گام بعدي آنها تقسيم 
تركيه، عراق، ايران و ديگر كشورهاي اسالمي 
است.  واليتي افزود: امروز امريكا و به پشتوانه 
اروپا و غرب به دنبال ايجاد خاورميانه جديد و 

تجزيه كشورهاي اسالمي است و كيست كه 
نداند حضور امريكا در ش��رق رودخانه فرات 
براي ايجاد يك كشور جديد و تجزيه سوريه 
اس��ت.  مش��اور امور بين الملل مقام معظم 
رهبري در ادامه گفت: س��فر اي��ن روزهاي 
ركس تيلرس��ون، وزي��ر خارج��ه امريكا در 
منطقه براي تفرقه بين كش��ورهاي اسالمي 
اس��ت و امريكا با هدف جلوگيري از تحقق 
وحدت اسالمي درصدد ايجاد پايگاه هاي ناتو 
در منطقه است.  واليتي خاطرنشان كرد كه 
امروز موج بيداري اسالمي به پرچمداري امام 
خميني)ره( شروع شده و مي بينيم كه اسالم 
به جايگاه خود برگش��ته و مسلمانان با تكيه 
بر اسالم در برابر صهيونيست ها و امريكايي ها 

ايستاده اند. وي با تاكيد بر اينكه خط مقاومت 
به رهبري مقام معظم رهبري در برابر امريكا 
و صهيونيست ها ايستاده است، گفت: امريكا 
و صهيونيست ها بدانند همانطور كه در لبنان، 
سوريه و عراق شكست خوردند در يمن نيز 
شكس��ت خواهند خورد و خ��واب آنها براي 

منطقه تعبير نخواهد شد. 
واليت��ي ادامه داد: آنچ��ه امروز به عنوان 
جبهه مقاومت در منطقه شكل گرفته تحت 
پرچم اس��الم و احياي ارزش هاي اس��المي 
و حرك��ت مرجعيت عالي دين��ي در عراق، 
عالمه سيدحس��ن نصراهلل در لبنان، عالمه 
ش��يخ بدرالدين حسون در س��وريه و عالمه 
عبدالملك حوثي در يمن از نش��انه هاي آن 

است.  مشاور بين الملل مقام معظم رهبري 
افزود: چشم همه اينها به مقام معظم رهبري 
است و معظم له اجازه نخواهند داد كه خواب 
امريكا و صهيونيس��ت ها براي منطقه تحقق 
يابد.  وي با تبريك تاس��يس مجمع عراقي 
وحدت اسالمي ابراز اميدواري كرد كه تمامي 
مجام��ع تقريب مذاهب جهان اس��الم براي 

تقريب اين مذاهب تالش كنند. 
واليت��ي با بي��ان اينكه پ��س از مايوس 
ش��دن مس��لمانان از مكاتب غربي، شرقي، 
سوسياليستي، كمونيس��تي و ليبراليستي، 
رجعت به اس��الم بار ديگر از سرگرفته شده 
اس��ت، مكاتب غربي و شرقي را عامل تفرقه 

مسلمانان عنوان كرد. 

اخبار سرمقاله

  اثر ارز بر مسكن در سال 97

 طي 4سال اوليه زمامداري دولت يازدهم، اقتصاد بيمار ايران به دليل مهار تورم 
همچنين سركوب نرخ ارز نسبت به دوره هاي قبل از آن نوسان كمتري را تجربه كرد. 
اما اين وضعيت ديري نپاييد و طي ماه هاي گذشته به وي ژه چند هفته اخير به دليل 
تعديل نرخ ارز در مقياس كوچك تري، تجربه بي ثباتي سال 91 در اقتصاد ايران تداعي 
شد.  همزمان با نوسان هاي اخير، بازار مسكن نيز وارد دوره »رونق اندك« شد اما اين 
تحرك تازه از سوي برخي فروشندگان واحدهاي مسكوني به دليل همزماني با آغاز 
دوره روند صعودي نرخ دالر، س��وءتعبير و بد تفسير شد به گونه يي كه اين دسته از 
فروشندگان به »توهم مسكني« مبتال شدند و نرخ هاي پيشنهادي را در برخي موارد 
نيز تا 50 درصد افزايش دادند. مساله يي كه هم اينك منجر به عقب نشيني متقاضيان 
مصرفي از بازار مس��كن شده و در برآوردهاي اوليه از حجم معامالت ملك در بهمن 
ماه بازتاب يافته اس��ت. براساس اين برآوردها پيش بيني مي شود تا حدود 25درصد 
حجم معامالت نسبت به دي ماه كاهش يابد. اگرچه بهمن ماه هنوز پايان نيافته و بايد 
منتظر انتشار آمار رسمي بانك مركزي طي چند روز آينده ماند اما براساس آخرين 
به روزرساني داده ها در سامانه اطالعات بازار امالك ايران تا روز 15بهمن ماه 6 هزار و 
579 فقره معامله در مناطق 22گانه تهران صورت گرفته است. اين درحالي است كه 
در دي ماه سال جاري بيش از 19هزار فقره معامله ملكي در تهران ثبت شده است. 
بر اين اساس مي توان پيش بيني كرد كه در خوشبينانه ترين حالت در بهمن ماه تعداد 

معامالت ملك با حدود 25درصد كاهش به حدود 14هزار فقره بالغ شود. 
در چني��ن ش��رايطي پيش بيني مي ش��ود، قيمت و حج��م معامالت ملك در 
كوتاه مدت)دوره 6 ماهه( و ميان مدت)تا يك سال( تابع 3 ريسك عمده دروني و 
3 ريسك عمده بيروني بازار مسكن باشد. قدرت خريد اندك متقاضيان مصرفي، 
افزايش ش��ديد قيمت هاي پيش��نهادي همچنين حدود 500 هزار واحد خالي از 
س��كنه در تهران عوامل عمده اثرگذار بر بازار مس��كن پايتخت تا يك سال آينده 
خواهند بود. تمهيدات تس��هيالتي دولت طي 4سال گذش��ته اگرچه قابل توجه 
بوده است اما همچنان متناسب با شرايط متقاضيان مصرفي ملك نيست. به  طور 
خالصه مي توان گفت اين وام ها هم گران هس��تند و هم دسترس��ي به آنها براي 
قشر ياد شده سخت است و اين افراد از چنين امتيازاتي بي بهره اند. افزايش شديد 
قيمت هاي پيش��نهادي نيز همانطور كه اش��اره ش��د به دليل قدرت خريد اندك 
متقاضيان منجر به بازگش��ت بازار مس��كن از دوره »رونق اندك« به دوره »ركود 
اندك« خواهد شد و به همين دليل نيز برآورد مي شود، تعداد معامالت ملك در 
بهمن ماه با افت حدود 25درصدي نسبت به دي ماه مواجه شود. سايه 500 هزار 
واحد خالي در تهران نيز همچنان بر سر بازار مسكن اين شهر سيطره دارد چراكه 
سازندگان اين واحدها نتوانسته اند امالك ساخته شده را به نقدينگي تبديل كرده 
و دوباره در فرآيند س��اخت و ساز واحدهاي جديد هزينه كنند. از همين روست 
ك��ه بر خالف تغيير الگوي مصرف مل��ك و افزايش تقاضا براي واحدهاي كوچك 
متراژ هنوز س��مت عرضه نتوانسته متناس��ب با اين الگو، الگوي ساخت و ساز را 
تغيير دهد. گواه اين مدعا اينكه براساس تازه ترين آمار رسمي بازار مسكن تهران 
در دي ماه، فايل اين دس��ته از واحدهاي مس��كوني در بنگاه هاي معامالتي ناياب 
ش��ده و متقاضيان به جاي خريد واحد هاي نوساز به واحدهاي قديمي ساز باالي 
15س��ال روي آورده اند. همزمان طي ماه هاي آينده پيش بيني مي ش��ود كه بازار 
مس��كن از 3عامل عمده نرخ ارز، نرخ س��ود گواهي سپرده 20درصدي همچنين 
نرخ تورم نيز متاثر ش��ود. از سويي  ظرفيت هاي اقتصادي و سياسي قابل توجهي 
ب��راي افزايش نرخ ارز در ميان مدت و بلندمدت وج��ود دارد كه با تاخيري چند 
ماهه منجر به افزايش قيمت مس��كن خواهد شد. از س��وي ديگر انتشار اوراق با 
س��ود 20درصد ط��ي دو هفته پيش رو منجر به جم��ع آوري موقتي نقدينگي از 
جامعه خواهد ش��د و از نوسان هاي پيش گفته ش��ده، جلوگيري خواهد كرد. اما 
از آنجا كه كاركرد چنين طرح هايي، جمع آوري پول هاي خرد قش��ر متوس��ط رو 
به باال)كمتر از 200ميليون تومان( ارزيابي مي شود، انتظار مي رود اثر مستقيمي 
روي مع��ادالت بازار مس��كن نگذارد. بي گمان س��اماندهي نقدينگي و بازار ارز از 
طري��ق افزايش نرخ س��ود در صورت��ي قابليت اثرگذاري بر ب��ازار ملك را خواهد 
داش��ت كه دس��ت كم در دوره يي يك س��اله به صورت فراگير و در همه بانك ها 

ساري و جاري باشد. 
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حذف يارانه بگيران منتفي شد
 صفحه 3 

بازرس متهم مي كند

 دخالت 13 روس 
در انتخابات امريكا

 صفحه 7 

نفت و انرژي

هرات؛ در تكاپوي 
افتتاح تاپي

15

برگزاري پنجاه و چهارمين كنفرانس امنيتي مونيخ با حضور مقامات ارشد كشورها

چالش هاي امنيتي جهان پيش روي سياستمداران

واليتي: جبهه مقاومت، اجازه تقسيم سوريه را نمي دهد

 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. 

 طي 4سال اوليه زمامداري دولت يازدهم، اقتصاد 
بيمار ايران به دليل مهار تورم همچنين سركوب نرخ 
ارز نس��بت به دوره هاي قبل از آن نوسان كمتري را 
تجربه كرد. اما اين وضعيت ديري نپاييد و طي ماه هاي 
گذشته به وي ژه چند هفته اخير به دليل تعديل نرخ 
ارز در مقياس كوچك تري، تجربه بي ثباتي سال 91 
در اقتصاد ايران تداعي ش��د.  همزمان با نوسان هاي 
اخير، بازار مسكن نيز وارد دوره »رونق اندك« شد اما 
اين تحرك تازه از سوي برخي فروشندگان واحدهاي 
مسكوني به دليل همزماني با آغاز دوره روند صعودي 
نرخ دالر، س��وءتعبير و بد تفسير شد به گونه يي كه 
اين دسته از فروشندگان به »توهم مسكني« مبتال 

شدند...

برخي صاحب نظران براين باورند كه كسب و كار بخش 
خصوصي نبايد انتظار تغييرات و اصالحات اقتصادي را از 
دولت داشته باشد؛ چراكه دولت دوازدهم قصد اصالحات 
جدي در اقتصاد كش��ور را ندارد و ترجيح مي دهد روند 
كنوني تا س��ال 1400 ادامه پيدا كن��د. به عبارتي براي 
دولت مهم است فشارهاي اقتصادي و سياسي بيشتري 
را تا پايان كار خود متحمل نش��ود. اعضاي كميس��يون 
بازار پول و سرمايه اتاق تهران در تازه ترين نشست خود 
به تحليل اتفاقات بازار ارز و رش��د جهشي قيمت ارز در 
بازار ايران طي هفته هاي اخير، پرداختند. در اين نشست 
يك عامل اثرگذار پنهان بر افزايش نرخ ارز معرفي ش��د. 
بنابه اظهارات، مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و 
شهرسازي، بخش��ي از تالطمات ارزي به وجود آمده در 
بازار، ناش��ي از مسدود شدن نقل و انتقاالت پولي كشور 

در دبي و محدوديت هايي است...
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عامل پنهان التهاب ارزي

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

پرونده

9

سيف: برخورد با اخاللگران 
ارز عرف جهاني است

ريي��س كل بانك مرك��زي گف��ت: برخورد با 
اخاللگ��ران اقتصادي در دني��ا يك عرف و هنجار 
پذيرفته شده اس��ت، بر اين مبنا نيروي انتظامي 
با هم��كاري بانك مرك��زي در روزه��اي اخير با 
اخاللگ��ران ارزي برخ��ورد ك��رده اس��ت، ليكن 
متاس��فانه برخي با تحليل هاي نادرست اين اقدام 
بان��ك مركزي را امنيتي ك��ردن فضاي اقتصادي 
عنوان مي كننند، اين در حالي اس��ت كه برخورد 
با افراد مجهول الهويه كه با فعاليت هاي سوداگرانه 
تخريب ه��اي فراوان��ي براي اقتصاد كش��ور ايجاد 
مي كنند، بر مبناي عرف جهاني است. به گزارش 
»تعادل«، ولي اهلل سيف روز گذشته در »همايش 
تداوم اس��تقرار و نهادينه س��ازي اركان حاكميت 
ش��ركتي« در مجتمع بانك ملت با تاكيد بر لزوم 
سالم س��ازي فضاي اقتصادي و تبديل آن به يك 
فرهن��گ عمومي و همه جانب��ه تصريح كرد: تمام 
پرس��نل نظ��ام بانكي باي��د با انگيزه و احس��اس 
مس��ووليت مانع سوءجريانات و گسترش فساد در 

فضاي اقتصادي شوند...

 مجيد اعزازي   

  مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي



 مراس�م ع�زاداري فاطميه در بي�ت رهبري؛ 
باشگاه خبرنگاران  به مناسبت ايام شهادت حضرت 
زه��را)س( در بيت رهبري مراس��م ع��زاداري برگزار 
خواهد شد. مراسم سوگواري و عزاداري ايام شهادت 
حضرت فاطمة الزهرا س��ام اهلل عليها طبق روال همه 
 س��اله از س��وي رهبر معظم انقاب به مدت 5 شب 
برگزار مي شود.  اين مراسم از شب اول تا شب پنجم 
جمادي الثاني برابر با ش��نبه ۹۶/۱۱/۲۸ تا پنج شنبه 
۹۶/۱۲/۰۳ پس از نماز مغرب و عش��ا در حس��ينيه 
ام��ام خميني رحمه اهلل عليه واق��ع در تهران، خيابان 

فلسطين جنوبي، تقاطع آذربايجان برپا خواهد بود.
 3 نماينده ويژه روحاني امروز به كميس�يون 
اقتص�ادي مجل�س مي رون�د؛ مه�ر   پورابراهيمي 
گفت: س��اعت ۱۰صبح يك ش��نبه ۳ نماين��ده ويژه 
رييس جمه��ور براي پاس��خ به س��واالت نمايندگان 
درباره بحران موسسات مالي در كميسيون اقتصادي 
حضور مي يابند. محمدرضا پورابراهيمي از تش��كيل 
جلس��ه كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا نمايندگان 
ويژه رييس جمهور براي بررس��ي مسائل و مشكات 
موسس��ات مالي و اعتباري در اين نشس��ت خبر داد 
و اظهار كرد: پس از آنكه كميس��يون اقتصادي هفته 
گذش��ته گزارش س��وال ۷۶نماينده از رييس جمهور 
درباره بحران موسس��ات مالي و اعتباري را با ارسال 
نامه يي ب��ه آقاي روحاني اعام ك��رد، رييس جمهور 
آقايان س��يف، كرباس��يان و نهاوندي��ان را به عنوان 
نماين��دگان وي��ژه خ��ود ب��راي پاس��خ به س��واالت 

نمايندگان به كميسيون معرفي كرده است. 
 گزارش منشور حقوق شهروندي تا پايان سال 
منتش�ر مي شود؛ ايلنا    دستيار ويژه رييس جمهور 
در حقوق ش��هروندي درباره گزارش نهايي منش��ور 
حقوق ش��هروندي گفت: قول مي دهم تا پايان س��ال 
۱۰۰درصد گزارش منش��ور حقوق شهروندي منتشر 
ش��ود. ش��هيندخت موالوردي درب��اره ارائه گزارش 
منش��ور حقوق ش��هروندي گفت: درحال حاضر يك 
تيم تحقيقاتي درحال جمع بندي است و اين گزارش 
درحال حاضر از دس��ترس ما خارج و تمامي جزييات 
آن تحويل داده شده است. دستيار ويژه رييس جمهور 
در امور حقوق ش��هروندي خاطرنش��ان كرد: در اين 
گ��زارش چالش ها و اقدامات به صورت جداگانه مورد 
بررس��ي قرار گرفته اند و گزارش نهايي تا پايان سال 
منتشر مي شود. او خاطرنشان كرد: پيگير هستيم كه 
هر دو هفته يك  بار جلس��ه شوراي راهبردي تشكيل 
ش��ود و پيگير پروژه ها باشيم و قول مي دهم تا پايان 

سال ۱۰۰درصد گزارش منتشر شود. 
 پي�ام تس�ليت الي�اس حضرتی ب�ه احمد 

توكلی در پی درگذشت فرزند وی
الياس حضرتي، نماينده مردم تهران درگذش��ت 
فرزند احمد توكلي را تس��ليت گفت. در پيام الياس 
حضرتي آمده اس��ت: جناب آقای دكتر احمد توكلی 
خب��ر تاس��ف برانگيز درگذش��ت فرزن��د گرامی تان، 
مرح��وم محم��د توكلی موج��ب تألم و تأث��ر فراوان 
گرديد. اي��ن مصيبت تلخ را ب��ه جنابعالی و خانواده 
تسليت می گويم و از پيشگاه خداوند برای آن مرحوم 
آم��رزش و رحمت و برای ش��ما و بازماندگان صبر و 

سامتی آرزو می كنم.
 نوبخ�ت ب�ه »توكل�ي« تس�ليت گف�ت؛ پاد   
سخنگوي دولت طي پيامي درگذشت فرزند نماينده 
س��ابق مجلس ش��وراي اس��امي را تس��ليت گفت.  
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رييس سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور طي پيامي درگذش��ت فرزند 
احمد توكلي، نماينده س��ابق مجلس شوراي اسامي 

را تسليت گفت. 
 تالش امريكا براي محدودسازي سرمايه گذاري 
در ايران؛ فارس   هربرت مك مستر، مشاور امنيت ملي 
كاخ سفيد با نقض آش��كار تعهدات برجامي كشورش 
در س��خنراني خود در نشست امنيتي مونيخ خواستار 
ع��دم س��رمايه گذاري در اي��ران ش��د و در عين حال 
گفت: »روس��يه، چين، ژاپ��ن، كره جنوب��ي و آلمان 
در صدر س��رمايه گذاران در ايران هس��تند.« با وجود 
آنك��ه مقام��ات امريكايي طبق برجام ح��ق اظهارنظر 
علي��ه س��رمايه گذاري در اي��ران را ندارن��د اين مقام 
امريكايي در س��خنان خود گفت:»زماني كه ش��ما در 
ايران س��رمايه گذاري مي كنيد در واقع داريد در سپاه 
پاسداران س��رمايه گذاري مي كنيد. عاوه بر روسيه و 
چين، كشورهايي چون ژاپن، كره جنوبي و آلمان هم 

در صدر سرمايه گذاران در ايران هستند.«
 ايران در جنگ با تروريس�م به معناي واقعي 
در كن�ار ع�راق ايس�تاد؛ ايرنا   س��يدعمار حكيم، 
ريي��س جريان حكمت ملي عراق با اش��اره به اينكه 
بغداد بر بهبود روابط با همس��ايگان خود اصرار دارد، 
تاكيد كرد كه تهران در مبارزه با تروريسم به معناي 
واقعي كلمه در كنار ما ايستاد.  حكيم ديروز در ديدار 
با علي اكبر واليتي، مشاور امور بين الملل مقام معظم 
رهبري با اشاره به اينكه عراق خواستار بهترين رابطه 
با همسايگان خود به ويژه ايران است، تاكيد كرد كه 
تهران در مبارزه با تروريس��م به معناي واقعي كلمه 
در كن��ار عراق ايس��تاد. حكيم با اش��اره به انتخابات 
پارلماني آتي عراق، تغيير رويكرد از جبهه گيري هاي 
طايفه ي��ي به ش��عار هاي ملي در كش��ورش را امري 
مثبت دانست و نس��بت به آينده يي بهتر براي عراق 

ابراز اميدواري كرد. 
 توضي�ح كوهپايه زاده درباره شناس�ايي اموال 
»بابك زنجاني« در ايران؛ ايس�نا   وكيل مدافع بابك 
زنجاني توضيحاتي را پيرامون شناسايي اموال موكلش 
در داخل كش��ور ارائه داد.  رس��ول كوهپايه زاده درباره 
شناسايي اموال موكلش در داخل كشور چنين توضيح 
داد: تمام اموالي كه اعام شد و از طرف موكلم شناسايي 
شده، اموالي است كه موكل در بدو بازداشت داوطلبانه 
و ب��ا اراده خود ليس��ت كامل آن را اع��ام كرد و طي 
وكالتنامه رس��مي باعزل انتق��ال و مالكيت اين اموال 
را ب��ه ش��ركت ملي نفت ايران تفويض ك��رد. او با بيان 
اينكه موكلم به ارزيابي اموالش معترض است، گفت: اگر 
اموال به قيمت واقعي معاماتي و عادالنه روز ارزيابي و 
كارشناسي مي شد قطعا رقمي بيشتر از بدهي را تحت 

پوشش قرار مي داد. 
 ايجاد موانع از س�وي برخي مانع نمايش چهره 
جذاب انقالب در دنيا ش�د؛ ايس�نا  قائم مقام حزب 
اعتماد ملي گفت: متاسفانه برخي موانعي در راه ايجاد 
كردند كه باعث ش��د، انقاب نتواند چهره زيبا و جذاب 
خودش در س��طح دني��ا را به نمايش بگذارد. رس��ول 
منتجب نيا با اش��اره به اينكه »انقاب اسامي موانع و 
محرك هايي دارد« اظهار ك��رد: انقاب اين ظرفيت را 
دارد كه كش��ور و ملت را در نسل هاي مختلف ساخته 
و به اوج ترقي و تكامل برس��اند و حتي اين ظرفيت را 
دارد كه نسل شكني كرده و از مرزها عبور كند، ملت ها 
را بيدار كرده و مردم را به دفاع از حقوقشان و مبارزه با 

استعمار برانگيزد و به پيش برد. 

روي موج خبر

هشدار رييس جمهوري:

امريكا در نقض برجام فقط با ايران طرف نيست
امضاي 15 سند همكاري تهران و دهلي  نو

گروه ايران  
رييس جمهور ايران روز گذشته از فرصت نشست 
با محققان و انديشمندان هندي براي اتمام حجت با 
طرف هاي توافق هس��ته يي اس��تفاده كرد و به امريكا 
هشدار داد در صورت پيمان شكني در برجام پشيمان 
خواهد شد. حس��ن روحاني با بيان اينكه امريكا نه با 
اي��ران و برجام بلكه با پيمان ش��كني و افكار عمومي 
جهان طرف اس��ت، چانه زني بعد از امضاي پيمان را 
كاري مضحك دانست و اظهار كرد: امريكا نبايد دنياي 
سياس��ت را با دنياي تجارت اش��تباه بگيرند و اگر در 
برجام پيمان بش��كند، دولت و ملت امريكا پش��يمان 

خواهند شد. 
او عصر روز شنبه در جمع محققان و انديشمندان 
موسسه ORF هندوستان گفت: برجام تعهد ۷كشور 
و مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل است و مطابق 
فرهن��گ اس��امي و ايراني تا برج��ام را نقض نكنند، 

نقض كننده آن نخواهيم بود. 
او تصريح كرد: امريكا در مساله برجام با ايران طرف 
نيس��ت با مساله نقض عهد و پيمان خودش در تاريخ 
طرف است. در مساله برجام امريكا با ما طرف نيست 
بلكه با شوراي امنيت سازمان ملل كه اين سند را تاييد 

كرده همچنين با افكار عمومي جهان طرف است. 
 اين سخنان در سفر ۳ روزه روحاني به هندوستان 
بيان ش��د، س��فري مهم كه ظريف، وزير امورخارجه 
اي��ران درخص��وص اهميت آن گفت:»ديدار رس��مي 
رييس جمه��ور از هن��د منجر به توافق��ات زيادي در 
حوزه هاي تجاري و همكاري شده است؛ ولي دستاورد 
مهم ت��ر، تحكيم قرن ها دوس��تي مي��ان ملت هاي ما 
ب��ود.« به گ��زارش »تعادل« درحالي كه بس��ياري از 
دش��منان كش��ورمان ت��اش مي كنند تا بر س��ر راه 
عادي سازي و توسعه مناس��بات ارتباطي و اقتصادي 
اي��ران با جهان پيراموني س��نگ اندازي كنند، س��فر 
۳روزه رييس جمهوري ب��ه هند و امضاي قراردادهاي 
متع��دد حاكي از شكس��ت دش��منان، اراده دو طرف 
به بهره گي��ري از ظرفيت هاي فرهنگ��ي، اقتصادي و 
ژئوپليتيك براي ترس��يم مس��ير تازه يي در مناسبات 

تهران و دهلي نو است. 
 روز گذشته نيز در سومين روز سفر رييس جمهوري 
ب��ه هند، روحاني عازم دهلي نو ش��د تا ضمن ديدار با 
رييس جمه��وري ۱5توافقنامه و يادداش��ت همكاري 
تج��اري و اقتصادي بين دو كش��ور امضا و يك بيانيه 
سياسي مشترك از س��وي ايران و هند منتشر شود. 
امضاي موافقتنامه ارتقاي همكاري هاي كنسولي بين 
دو كش��ور ازجمله تسهيل رواديد از ديگر مواردي بود 
كه در كنداكتور برنامه هاي روحاني به آن اشاره شد. 

در جريان ديدار روحاني رييس جمهور كشورمان 
با نارندرا مودي، نخس��ت وزير هن��د موضوعات مورد 
عاق��ه دو طرف ازجمله تامي��ن نيازهاي انرژي هند 
از يك طرف و توس��عه مناس��بات تج��اري ايران از 
سوي ديگر مورد توجه دو طرف قرار گرفت؛ روحاني 
با اش��اره به اي��ن واقعيت كه بندر چابه��ار مي تواند 
به عن��وان نقطه كانوني مراودات ارتباطي دو كش��ور 
در نظر گرفته ش��ود از آمادگي ايران براي همكاري 
هم��ه  جانبه با هند خب��ر داد ضمن اينكه مودي هم 
با اس��تقبال از اين ايده همچنين پيشنهاد داد كه در 
آينده نزديك س��ميناري متش��كل از نمايندگاني از 
كشورهاي منطقه ازجمله روسيه و كشورهاي اوراسيا 
در چابه��ار برگزار ش��ود. بعد از ديدارهاي سياس��ي 
بلندپايه رييس جمهوري كش��ورمان راهي موسس��ه 
پژوهشي آبزرور ش��د تا به پرسش هاي مطرح شده، 
پاس��خ دهد. روحاني در اين نشس��ت با اشاره به اين 
واقعيت كه ايران ش��روع كننده نقص برجام نخواهد 
بود، اعام كرد كه اگر طرف مقابل نقض كننده برجام 
نباش��د، ايران اين قرارداد بين المللي را نقض نخواهد 
كرد.  روحاني بافاصله پس از حضور در اين موسسه 
راهي نشس��تي با حضور جامعه پارسيان هندوستان 
ش��د و از همه ايرانيان مقيم خارج از كشور خواست 
با س��رمايه گذاري و انتقال دانش و فناوري و تقويت 
روابط و پيوندهاي خود با كشورش��ان براي ساختن 

ايراني آبادتر، پررفاه تر و پرافتخارتر تاش كنند. 

 روابط ايران و هند به ضرر هيچ كشوري نيست
رييس جمهور، تعميق دوستي هاي تاريخي ميان دو 
ملت ايران و هندوس��تان در همه عرصه هاي فرهنگي، 
اقتصادي و تجاري را مسووليت امروز سياستمداران دو 
كش��ور دانست و تاكيد كرد كه جمهوري اسامي ايران 
از گس��ترش و تعميق روابط همه جانبه با هندوستان به 

عنوان يك كشور دوست در منطقه استقبال مي كند. 
به گ��زارش پاد، روحان��ي ديروز در دي��دار »نارندرا 
دامورداس مودي« با ابراز خرسندي از روند رو به توسعه 
رواب��ط تهران- دهلي نو اظهار كرد: روابط ايران و هند به 
ضرر هيچ كشوري نيست و ظرفيت هاي گسترده يي براي 
توسعه و تعميق روابط ايران و هندوستان وجود دارد كه 
بايد از تمامي اين ظرفيت ها در راستاي منافع و آينده يي 

بهتر براي دو ملت و منطقه بيش از پيش بهره گرفت. 
رييس جمه��ور، حوزه هاي مرتبط با انرژي و حمل و 
نق��ل را دو ظرفيت مهم براي هم��كاري راهبردي ايران 
و هندوس��تان خواند و افزود: بن��در چابهار به عنوان پل 
ارتباطي هند به افغانس��تان و آس��ياي مركزي و اروپاي 
ش��رقي مي توان��د روابط تاريخي دو كش��ور و منطقه را 
مس��تحكم تر كند.  روحاني اظهار كرد: روابط ترانزيتي 
دو كش��ور ظرفيت ه��اي چندجانب��ه و منطقه ي��ي ب��ا 
مجموعه كشورهاي منطقه ايجاد خواهد كرد و ما آماده 
قرارداده��اي س��ه جانبه و چند جانبه ايم تا اين مس��ير 
ترانزيتي از چابهار به مس��ير استراتژيك براي استحكام 

روابط منطقه يي تبديل شود. 
او همچنين ب��ا بيان اينك��ه ايران مي توان��د انرژي 
مورد نياز هندوس��تان را در قالب قراردادهاي راهبردي 

بلندمدت تامين كند، گفت: اين قراردادهاي بلندمدت در 
حوزه هاي انرژي و حمل و نقل، دو كش��ور را به شركاي 

راهبردي و مطمئن مبدل خواهد كرد. 
رييس جمه��ور در ادام��ه با اش��اره ب��ه عاقه مندي 
ش��ركت هاي هندي براي توس��عه فعاليت هايش��ان در 
اي��ران گفت: اي��ن ش��ركت ها مي توان��د در حوزه هاي 
انرژي، تاسيسات شيرين س��ازي آب، كشاورزي و ايجاد 

شهرك هاي فناوري و انرژي خورشيدي فعال شوند. 
روحاني، تروريسم را معضلي نه تنها براي منطقه بلكه 
براي جهان دانست و با تاكيد بر ضرورت تقويت همكاري 
كشورها در اين عرصه گفت: بايد با ريشه هاي تروريسم 
كه عمدتا فكري و فرهنگي و ناشي از ترويج انديشه هاي 
افراطي و مروج خش��ونت اس��ت، مبارزه كرد و ما آماده 
همكاري فرهنگي در اين زمينه با كش��ورهاي دوس��ت 

ازجمله هندوستان هستيم. 

 سميناري متشكل از نمايندگان اوراسيا در چابهار
نخس��ت وزير هند ني��ز در اين ديدار روند توس��عه 
روابط دو كشور را رضايت بخش خواند و تاكيد كرد كه 
كش��ورش مصمم به توس��عه همه  جانبه روابط با ايران 
اس��ت و بايد از ظرفيت هاي گس��ترده يي ك��ه در روند 

توسعه اين مناسبات وجود دارد، بهره برداري كرد. 
نارندرا دامورداس مودي گفت: با برداش��ته ش��دن 
بسياري از موانع بر س��ر راه توسعه همكاري اقتصادي 
ايران و هندوس��تان، عمده سرمايه گذاري هاي دوجانبه 
به نتيجه رس��يده و به روند توس��عه مناسبات تهران -

دهلي نو ش��تاب داده است.  او با بيان اينكه هندوستان 

آماده همكاري هاي درازمدت با ايران در همه زمينه هاي 
مورد عاقه دو كش��ور اس��ت، تصريح كرد: شركت هاي 
هندي آماده اند سرمايه گذاري هاي خود را در حوزه هاي 
همكاري هاي مشترك ازجمله نفت و گاز توسعه دهند. 
نخست وزير هندوستان همچنين به اهميت و جايگاه 
ويژه بندر چابهار براي توس��عه همكاري هاي منطقه يي 
اشاره و با تاكيد بر اينكه »چابهار مي تواند بازي مناسبات 
تج��اري در منطقه و جهان را عوض كن��د«، گفت: ما 
هم اكنون ص��دور محص��والت خود ازجمل��ه گندم را 
از طريق بندر چابهار به افغانس��تان آغ��از كرده ايم.  او 
همچنين پيش��نهاد داد كه در آينده نزديك سميناري 
متش��كل از نمايندگاني از كش��ورهاي منطقه ازجمله 
روس��يه و كش��ورهاي اورآس��يا در چابهار برگزار شود.  
مودي در ادامه تروريسم و گسترش آن را موجب نگراني 
همه كشورهاي منطقه و ازجمله هندوستان برشمرد و 
گفت كه كش��ورش آماده همكاري با ايران در مبارزه با 

تروريسم است. 
 

 شروع كننده نقض برجام نخواهيم بود
 حسن روحاني رييس جمهوري كشورمان با تاكيد 
ب��ر اينكه ايران همواره بر عهد خود وفادار بوده اس��ت، 
گفت: تا زماني كه برجام را نقض نكنند، ما آن را نقض 

نخواهيم كرد. 
به گزارش ايرنا، روحاني ديروز در سخنراني خود در 
موسسه پژوهشي آبزرور در دهلي نو درباره »اولويت هاي 
سياست خارجي ايران« با اشاره به عدم وفاداري امريكا 
به تعهدات خود ازجمل��ه درباره برجام گفت: اميدوارم 

منطقه و جهان ش��اهد آن روز نباشد كه نقض پيمان 
برجام صورت بگيرد. وي گفت: ما هفت كش��ور بر پاي 
يك س��ند تعهد كرديم و باالتر از امضاي هفت كشور، 
شوراي امنيت سازمان ملل هم پاي اين پيمان را امضا 

كرده است. 
او تصريح كرد: امريكا در مساله برجام با ايران طرف 
نيست با مس��اله نقض عهد و پيمان خودش در تاريخ 
طرف اس��ت. در مساله برجام امريكا با ما طرف نيست 
بلكه با شوراي امنيت سازمان ملل كه اين سند را تاييد 

كرده و همچنين با افكار عمومي جهان طرف است. 
روحاني افزود: ما به عنوان ايراني كه همواره در طول 
تاري��خ بر پيمان هاي خود پايبن��د بوده ايم تا روزي كه 
ديگران برجام را نقض نكرده اند برجام را نقض نخواهيم 
كرد.  او گفت: اين فرهنگ ايراني است. اين قانون دين 
ماست، اين دستور خدا و پيامبر ماست. ما اگر پيماني 
بس��تيم پاي آن تا پاي جان مي ايستيم، اگر بخواهيم 
نقض كنيم از اول امضا نمي كنيم. اگر بخواهيم متعهد 

نباشيم قبل از امضا چانه زني مي كنيم. 
روحاني افزود: »برجام معاهده يي است كه امضا شده 
و تمام ش��ده و تازه طرف يادش آمده كه كاش بيايد و 
شروع كند به چانه زني. بعد از امضاي پيمان، چانه زني 
مضحك و خنده دار اس��ت. ح��اال يك آقايي كه كارش 
تجارت بوده و هميشه در حال چانه زني بوده فكر كرده 
در دنياي سياس��ت هم مانند دنياي تجارت است و او 

مي تواند هر روزي و هر زماني چانه بزند.«
رييس جمهوري كشورمان تصريح كرد: »اگر امريكا 
اين پيمان را زي��ر پا بگذارد و نقض كند، خواهيم ديد 
كه امريكا پشيمان خواهد ش��د. ترديد نكنيد. نه تنها 
دولت امريكا پشيمان خواهد شد بلكه مردم امريكا هم 
باالترين صداي اعتراض خود را در زماني كوتاه بر س��ر 

ناقضان اين پيمان بلند خواهند كرد.«
او گف��ت: اگر پاي پيمان خود نايس��تيم، به تعبير 

ايراني ها سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. 
رييس جمهوري كشورمان اشتباه محاسباتي و عدم 
وفاي به عهد را داليل اصلي اتخاذ سياست هاي خصمانه 

امريكا عليه ايران عنوان كرد. 
او گفت: سوال اصلي در برابر نخبگان در حال حاضر 
آن اس��ت كه بعد از اين همه پيش��رفت هاي علمي در 
جهان و مراكز علمي و دانش��گاهي متعدد كه روزبه روز 
به تعداد آنها افزوده مي شود و همچنين توسعه فرهنگ 
در جامعه انساني، چطور هنوز مسائل و مشكات بسيار 
مهمي در جهان باقي مانده اس��ت كه جوامع بش��ري 
با آنها روبه روس��ت. او گفت: بايد نخبگان به پاسخ اين 
پرسش بينديش��ند كه چرا جنگ پايان نمي يابد، چرا 
همچنان تجاوز به حقوق ديگران به ملت هاي ديگر به 
كش��ورهاي ديگر ديده مي ش��ود و چرا در جهان امروز 
هنوز رعب و وحشت و ترس از تروريسم از افراطي گري 

و بسيار از مسائل ديگر وجود دارد. 
روحاني ب��ا تاكيد بر اينكه بش��ر در طول قرن ها و 
هزاران س��ال با اين مش��كات مواجه بوده و درباره آن 
بسيار فكر كرده است، گفت: با وجود تمام اين تاش ها، 
اش��كال كار كجاس��ت كه جوامع بش��ري در مبارزه با 

دشواري ها همچنان ناموفق هستند. 
او گفت: اگر سرنوس��ت انس��ان اين است تا زماني 
كه بش��ر باقي اس��ت جامعه بدون جنگ و تجاوز قابل 
تصور نيس��ت، پس چ��را همه از اخاقي��ات و فضايل 
س��خن مي گويند.  رييس جمهوري كشورمان با تاكيد 
بر اينكه بس��ياري از مس��ائل ناخوش��ايند در جهان از 
اشتباه محاس��به نش��أت مي گيرد، افزود: شكل روابط 
امريكا با ايران نمونه يي از اين اشتباه در محاسبه است. 
امريكا يك كش��ور صنعتي است با دانشگاه هاي بزرگ 
و متفكران زياد و سياس��تمداران فراوان كه نس��بت به 
منطقه ما اشراف دارد، صدها هزار جاسوس در ساليان 
دراز عليه ايران استخدام كرده، سياستمداران بسياري 
به ايران فرس��تاده كه در مقطعي در س��ال هاي قبل از 
انقاب كل سرنوشت كش��ور به دست آنها بود و براي 

همه چيز آنها تصميم مي گرفتند. 
نتيجه اشتباه محاسباتي آن بود كه امريكا نتوانست 
سياس��ت هاي خوبي در قبال ايران اتخاذ كند. عاوه بر 

اين امريكا نتوانست وفاي به عهد كند. 
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ايران2

چهرهها

در ش��رايطي كه اين روزها برخي 
افراد و جريانات سياسي تاش مي كنند 
تا دس��تاوردهاي دولت در بخش هاي 
را تحري��ف كنن��د، وزي��ر  مختل��ف 
اطاعات با بيان اينكه دشمن درصدد 
حرمت شكني مس��ووالن است، گفت: 
رس��انه ها بايد با پرهيز از پمپاژ روحيه 
نااميدي و با انعكاس مدبرانه مسائل در 
راستاي آرامش جامعه گام بردارند.  به گزارش مهر، سيدمحمود 
علوي ديروز در نشست ش��وراي اداري استان بوشهر اظهار كرد: 
بوشهر ديار قهرمانان تاريخ ساز، استكبارستيز و سپر تهديدزدايي 
ايران اسامي است.  او با اشاره به نقش ملت در سرنوست كشور، 
اداره حكومت اسامي را مستلزم اجراي احكام فردي و اجتماعي و 
حكومتي دانست و گفت: اگر در جامعه يي فرهنگ و اخاق و سنن 
الهي حكمفرما ش��ود به عزت خواهد رسيد.  وزير اطاعات گفت: 
ايجاد اختاف و از دست دادن فرصت ها هدف دشمنان نظام است 
و نبايد با عملكرد ناپسند آنها را در رسيدن به آمال و آرزوهايشان 
خوش بين كنيم.  او واكاوي كاركردها را در تقويت نقاط مثبت و 
رفع موانع موثر دانست و افزود: مجموعه كارگزاران نظام حكومتي 
با كاركرد خود مي توانند موجب تحكيم جامعه و نظام شوند و اگر 
عمل صالح انجام ش��ود، نفع آن را مي بينيم.   علوي ثمره كاركرد 
شايسته را زندگي طيبه و رسيدن به عزت دانست.  وزير اطاعات 
با بيان اينكه دش��منان نظام ذره يي از خصومت و بروز مشكات 
عليه ايران اسامي نمي كاهند، بيان كرد: براي مقابله با دشمنان 
عوامل عزت آفريني گذشته را تقويت و تكرار كرده و مراقبت كنيم 
در درون خانواده و نظام از اقدامات وحدت شكن جلوگيري شود.  
او گفت: دش��منان درصدد دو قطبي كردن جامعه، شايعه پراكني 
و حرمت ش��كني مسووالن هستند و افراد درون نظام بايد در اين 

زمينه هوشيارانه عمل كنند.

 دشمنان دنبال شايعه پراكني و 
حرمت  شكني مسووالن هستند

مع��اون عمراني وزير كش��ور از ايجاد 
ش��رايط الزم براي اش��تغال ي��ك هزار و 
۱۱۰نفر در روستاهاي كشور و تخصيص 
۸55 ميلي��ارد ريال اعتب��ار به طرح هاي 
درآم��دزاي دهياري ه��ا از س��ال ۱۳۹5 
تاكنون خب��ر داد.  به گزارش »تعادل« به 
نقل از پايگاه اطاع رس��اني وزارت كشور، 
س��يدمحمدعلي افش��اني ديروز در جمع 
مديران س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: در راستاي 
توانمندسازي نهاد دهياري، ايجاد منابع درآمدي پايدار، رونق اقتصادي 
و ايجاد اش��تغال در مناطق روستايي در چارچوب تفاهمنامه همكاري 
مش��ترك با پست بانك ايران از سال ۱۳۹5تاكنون مبلغ ۸55 ميليارد 
ريال تس��هيات به ۳۳۶طرح درآمدزاي دهياري ها از ۲۱ استان كشور 
تخصيص يافته اس��ت.  او ادامه داد: نرخ تسهيات پرداختي ۸ درصد، 
حداكث��ر زم��ان بازپرداخت تس��هيات 4۸ماه و تضمي��ن بازپرداخت 
تسهيات پرداختي، سهم دهياري  مربوطه از محل اعتبارات تبصره ۲ 
ماده ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده اس��ت. افشاني خاطرنشان كرد: 
اين تسهيات در راستاي احداث يا تكميل پروژه هاي درآمدزا همچنين 
خريد ماش��ين آالت عمراني براي نهاد دهياري بوده و طرح هاي واصله 
طي ۱۶جلس��ه كميته ملي وام دهياري ها و با حضور اعضاي آن مورد 
بررس��ي قرار گرفته و مصوب شده اس��ت.  معاون عمراني وزير كشور 
اف��زود: اين طرح ها در ۶ حوزه كش��اورزي، صنعتي، عمراني، خدماتي، 
گردش��گري و ماشين آالت طبقه بندي ش��ده اند كه در مجموع زمينه 
اش��تغال يك هزار و ۱۱۰نفر در س��طح روستاهاي كشور ايجاد شده و 
براس��اس بررسي هاي انجام ش��ده در حوزه گردشگري شاهد باالترين 
ميانگين تعداد اشتغال براي هر طرح با ميانگين ايجاد ۱۸شغل براي هر 
طرح هستيم.  رييس سازمان شهرداري ها و دهياري ها ادامه داد: استان 
كرمان با ايجاد ۲۱۸شغل از ۲۲طرح باالترين رتبه را در بين ۲۱ استان 
كشور از لحاظ ميزان اشتغال زايي طرح ها به خود اختصاص داده است. 

 تخصيص اعتبارات 
طرح هاي درآمدزاي دهياري ها

نايب رييس مجل��س دهم گفت كه 
مس��ووالن قضايي و امنيتي وعده رفع 
حصر تا پايان سال را داده اند.   به گزارش 
ايس��نا، علي مطهري در حاشيه جلسه 
علن��ي صبح دي��روز مجل��س در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به س��والي درباره 
موضوع حصر گفت: به ما قول هايي دادند 
و گفته ان��د زياد در رس��انه ها اظهارنظر 
نكنيم و در مقابل آنها به دنبال اين هس��تند كه تا پايان س��ال به 
اين موضوع خاتمه بدهند. ما هم منتظريم آيا آنها به قول شان عمل 
مي كنند يا خير.  او افزود: تاكنون اقداماتي در مورد حصر انجام شده، 
ماقات هايي صورت گرفته ولي بايد منتظر باشيم البته در مورد آقاي 
موس��وي ماقات اقوام راحت تر انجام شد و كارهايي صورت گرفت 
ولي در مورد آقاي كروبي گشايش بيشتري انجام شد.  نايب رييس 
مجلس يادآور ش��د: هنوز مسووالني كه اين موضوع به آنها مربوط 
است، اظهارنظري نداشته اند اما افراد غيرمسوول حرف هايي برخاف 
اين تصميم زده اند؛ اما چون مسووالن حرف روشني نزده اند ما روي 
قول هايي كه داده اند، حس��اب مي كنيم تا ببيني��م آيا اين اتفاق تا 
پايان س��ال رخ مي دهد يا خي��ر؟ در غير اين صورت اعتراضات مان 
را ش��روع مي كنيم! مطهري خاطرنشان كرد: اين قول در مذاكره و 
ماقات ها مطرح شده و مسووالن امنيتي و قضايي هم آن را گفته اند 
كه ما منتظر اقدامات آنها هس��تيم.  او خاطرنشان كرد: من شخصا 
معتقدم اگر محصورين خطايي هم كرده اند، هفت سال حصر خانگي 
واقعا مجازات قابل توجهي است و كافي است.  نايب رييس مجلس 
در پاس��خ به سوال ديگري درباره مرگ كاووس سيد امامي با بيان 
اينكه »اطاعات ناقصي در اين باره وجود دارد«، گفت: نهاد رسمي 
كه پاسخگوي مجلس است، وزارت اطاعات است و ما مي توانيم از 
آن به طور رسمي و غيررسمي توضيح بخواهيم، آنها بايد در اين باره 

توضيح بدهند.

 وعده مسووالن براي 
رفع حصرتا پايان سال

وزير علوم تحقيقات و فناوري گفت: 
مق��ام معظم رهبري به بحث كرس��ي 
آزادانديشي در دانشگاه ها بسيار تاكيد 
دارند، بنابراين بايد مسووالن دانشگاه ها 
اين فضا را طوري ترتيب دهند كه اگر 
صحبتي پيش مي آي��د خدايي نكرده 

براي گوينده آنها نگراني ايجاد نشود. 
منص��ور غامي در گفت وگو با ايلنا 
درباره اظهارات برخي روس��اي دانش��گاه ها كه ع��دم اطمينان از 
آزادي بيان را علت پانگرفتن كرس��ي هاي آزادانديشي بيان كرده  
بودند، گفت: تعداد زيادي كرس��ي هاي آزادانديشي در دانشگاه ها 
برگزار كرده ايم اما اين مساله كه احيانا در بعضي از دانشگاها برخي 
افراد از روي احتياط در اين نشست ها شركت نمي كنند به معناي 
آن نيست كه تصورات آنان واقعي است.  او خاطرنشان كرد: مقام 
معظم رهبري به بحث كرس��ي آزادانديشي در دانشگاه ها بسيار 
تاكيد دارند، بنابراين بايد مس��ووالن دانشگاه ها اين فضا را طوري 
ترتي��ب دهند كه اگر صحبتي پيش مي آي��د خدايي نكرده براي 
گوينده آنها نگراني ايجاد نشود.  غامي با بيان اينكه برخي از روي 
احتياط در كرسي هاي آزادانديشي دانشگاه ها شركت نمي كنند، 
ادامه داد: معتقدم بايد كم كم اين تصورات برداش��ته ش��ود.  وزير 
علوم در پاس��خ به س��وال ديگري مبني بر اينكه گفته مي ش��ود 
س��ازمان سنجش تمايلي براي حذف كنكور ندارد و مقدمات آن 
را فراهم نمي كند؛ نظر ش��ما درباره اين اظهارات چيست؟ عنوان 
كرد: حذف كنكور يك تكليف قانوني است و مهلتي هم داده شده 
ك��ه تا پايان ۹۷ اين اتفاق بيفتد.  وي خاطرنش��ان كرد: با توجه 
به اينكه الزم اس��ت دانش آموزان در پايان دوران دبيرستان خود 
بدانند بر اساس چه روشي بايد به دانشگاه راه پيدا كنند قطعا اين 
مدت بايد تمديد شود، آموزش و پرورش زمينه  بررسي اين طرح 

را آغاز كرده است. 

 حذف كنكور
يك تكليف قانوني است

ايران و هندوس��تان براي تعميق سطح مناس��بات مشترك، ۱5 سند و تفاهمنامه 
همكاري امضا كردند. اين اس��ناد و يادداش��ت تفاهم همكاري ديروز در دهلي نو و 
در حضور حس��ن روحاني رييس جمهور و »نارندرا دامورداس مودي« نخس��ت وزير 
هندوستان ازسوي مقامات عالي رتبه دو كشور به امضا رسيد.  اسناد و تفاهمنامه هاي 

امضا و مبادله شده در حضور روحاني و مودي به اين شرح است: 
۱- موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف

۲- يادداشت تفاهم لغو رواديد سياسي
۳- يادداشت تفاهم چارچوب همكاري ها در زمينه كشاورزي

4- يادداشت تفاهم همكاري در حوزه آنتي دامپينگ
5- يادداشت تفاهم مديريت موقت فاز اول بندر اول بندر چابهار

۶- يادداش��ت تفاهم همكاري بين ش��ركت پس��ت جمهوري اسامي ايران و 
اداره پس��ت هند

۷- يادداش��ت تفاهم همكاري بين معاونت امور زنان رياس��ت جمهوري ايران و 
وزارت امور زنان هند

۸- موافقتنامه استرداد مجرمين )امور كنسولي( 
۹- موافقتنامه معاضدت قضايي در امور مدني و تجاري

۱۰- يادداش��ت تفاه��م همكاري هاي بهداش��ت، درم��ان و دارو بين وزارتين 
بهداشت دو كشور

۱۱- يادداش��ت تفاهم همكاري در حوزه طب س��نتي بين وزارت بهداشت ايران و 
وزارت طب سنتي هند )آيوش( 

فهرست اسناد؛ 
۱- يادداشت تفاهم صدور رواديد الكترونيك

 )ficci( ۲- يادداشت تفاهم همكاري اتاق بازرگاني ايران با اتاق بازرگاني فيكي
۳- يادداش��ت تفاه��م هم��كاري ات��اق بازرگاني ايران ب��ا اتاق بازرگاني آس��وچم 

 )asshocham(
 4- يادداش��ت تفاه��م ات��اق بازرگاني اي��ران با ات��اق بازرگاني پ��ي.اچ.دي. چمبر

 )phd. chamber(
همچنين در حاشيه اين مراسم از تمبر مشترك ايران و هند رونمايي شد.

تهران و دهلي نو 15 سند همكاري امضا كردند



 Sun. February  18. 2018  1044   يك شنبه          29 بهمن 1396     اول جمادي الثاني 1439  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
 عيدي كارمندان

۸۴۷هزار و ۵۰۰ تومان
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور 
با تاكيد بر پرداخت عيدي كارمندان دولت با حقوق بهمن ماه 
گفت: دولت در اصالحيه قانون مديريت خدمات كش��وري 
كه به مجلس ارسال كرده، افزايش ضريب عيدي كارمندان 
دولت را پيشنهاد كرده است.  به گزارش »تعادل« و به نقل از 
سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون سرمايه انساني اين 
سازمان با تاكيد بر پرداخت عيدي كارمندان دولت با حقوق 
بهمن ماه گفت كه دولت در اصالحيه قانون مديريت خدمات 
كشوري كه به مجلس شوراي اسالمي ارسال كرده افزايش 
ضريب عيدي كارمندان دولت را پيشنهاد كرده است.  سيد 
صدرالدين صدري نوش آبادي معاون سرمايه انساني سازمان 
اداري و استخدامي كشور در مورد نحوه محاسبه و پرداخت 
عي��دي كاركنان دولت گفت: عدد مطلق پرداخت عيدي به 
كارمن��دان دولت، كليه بازنشس��تگان، وظيفه بگيران، وراث 
وظيفه بگيران ش��هدا و جانبازان مبلغ 8ميليون و 475هزار 
ريال اس��ت كه البته اين محاس��به با قاعده عيدي كارگران 
متف��اوت اس��ت.  وي در خصوص ش��يوه محاس��به عيدي 
كاركنان دولت اف��زود: چارچوب پرداخت عي��دي را قانون 
نحوه پرداخت عيدي كاركنان دولت كه در س��ال 1374 به 
تصويب رس��يده و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 
1386 مش��خص مي كند. در قانون نح��وه پرداخت عيدي 
كاركنان دول��ت احكامي وجود دارد كه بايد رعايت ش��ود. 
مثال اي��ن قانون حكم كرده كه پرداخ��ت عيدي به صورت 
مس��اوي به همه كارمن��دان دولت انجام ش��ود. يعني همه 
وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، 
ش��ركت هاي دولتي چون دايره ش��مول اين پرداخت عالوه 
بر كارمندان دولت به نيروهاي نظامي انتظامي در ش��مول 
اين قانون قرار مي گيرن��د و هرگونه پرداختي غير از عددي 
كه دولت هرس��ال اعالم مي كند، تحت عن��وان پاداش آخر 
سال ممنوع اس��ت.  معاون سرمايه انساني سازمان اداري و 
اس��تخدامي كش��ور تاكيد كرد: در همه مصوباتي كه دولت 
در م��ورد عيدي اب��الغ مي كند، عبارت هرگون��ه پرداختي 
تحت عنوان پاداش آخر س��ال يا عيدي ممنوع اس��ت، قيد 
مي شود. بنابراين هر پرداختي تحت اين عنوان خالف است و 
مديران مالي و ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي ملزم هستند 
كه بر اين امر نظ��ارت بكنند و اگر خالفي اتفاق افتاد آن را 
گزارش بكنند.  حتي تاكيد شده كه شركت هاي دولتي هم 
نمي توانند به مديران خودشان عالوه بر اين مبلغ را پرداخت 
كنند. مكانيس��م نظارتي آن نيز مشخص شده و مديرعامل 
مكلف اس��ت، نظارت بكند و سازمان حسابرسان قانوني نيز 
بر اين امر نظارت خواهند كرد و موظف هس��تند اگر خالف 
اين امر اتفاق افتاد، گزارش كنند.  صدري نوش آبادي تصريح 
كرد: ماده 75 قانون مديريت خدمات كشوري امتياز عيدي 
را مش��خص كرده كه براي هر سال 5 هزار امتياز است. اين 
امتياز ضربدر ضريب سال شده و مبلغ عيدي هر سال حاصل 
مي ش��ود. ضريب حقوق امسال كارمندان دولت 1695ريال 
بوده كه مبلغ عيدي امسال از آن به دست آمده است.  اين 
مقام مسوول با رد ادعاي تاخير در پرداخت عيدي كارمندان 
دولت در سال هاي گذشته گفت: دولت تمام تالش خود را به 
كار خواهد بست كه عيدي كاركنان دولت را با حقوق بهمن 

ماه پرداخت كند. 

خبر

بر اساس گفته هاي نوبخت در جريان تصويب بودجه 9۷ 

هيچيارانهبگيريحذفنميشود
 گروه اقتصادكالن|

فراز ونش��يب در خص��وص  پ��ر  تصميم گيري ه��اي 
يارانه بگيران سال 97 كه از حذف 35 تا 23ميليون نفر را 
در برمي گرفت، سرانجام در روز گذشته با اظهارات رييس 
سازمان برنامه و بودجه به پايان رسيد. محمدباقر نوبخت 
در نشس��ت علني صبح ديروز مجلس و در جريان بررسي 
جزئي��ات اليحه بودجه گفت كه قرار اس��ت س��ال آينده 
46هزار ميليارد تومان به يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 
اختصاص يابد. با توجه به اينكه امسال 42 هزار ميليارد به 
اين موضوع اختصاص يافت، اين مبلغ نش��ان مي دهد نه 
تنها سال آينده كسي از قطار يارانه پياده نخواهد شد، بلكه 

4 هزار ميليارد تومان به آن اضافه خواهد شد. 
به گزارش »تعادل« سخنگوي دولت دوازدهم با بيان 
اينكه سال آينده چيزي حدود 46 هزار ميليارد تومان براي 
يارانه نقدي خانواده ها پرداخت مي كنيم، گفت: در سنوات 
گذشته اين رقم 42هزار ميليارد تومان بود و چون مجلس 
محت��رم اراده داش��ت، يارانه خانواده هاي تحت پوش��ش 
افزايش يابد، در حال حاضر 4 هزار ميليارد تومان در سال 
96 نسبت به 95 به پرداخت يارانه نقدي اضافه شده است. 
البته باي��د به اين موضوع اش��اره كرد كه بر اس��اس 
گفته هاي غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي عضو كميسيون 
بودجه مجلس مبلغ يارانه پرداختي در س��ال 96 بايد بر 
اساس مصوبه بودجه 48 هزار ميليارد تومان مي شد كه از 
اين ميزان 33 هزار و 500 ميليارد تومان مربوط به پرداخت 
ياران��ه نقدي و غيرنق��دي خانوار، 4ه��زار ميليارد تومان 
افزايش مس��تمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد 
و سازمان بهزيستي، 4هزار و 800ميليارد تومان سالمت 
مردم، 100ميليارد واكسن فلج اطفال، 100ميليارد توسعه 
مراكز فوريت هاي اجتماعي، هزارميليارد حمايت از توليد و 
اشتغال با اولويت جوانان و مسكن، 3 هزار ميليارد تامين 
مواد اوليه قير و هزار و 500 و 5 درصد بند د تبصره يك 
اين قانون مي ش��د.  البته بايد توجه داشته باشيم كه اين 
مصوبه با پيش فرض حذف برخي يارانه بگيران پردرآمد در 
نظر گرفته شده بود، لذا با توجه به عدم تحقق اين موضوع، 
دولت در 6 ماهه اول امسال كه بايد طبق مصوبه نيمي از 
مبلغ 33 ه��زار 500 را به عنوان يارانه نقدي و غيرنقدي 
پرداخت مي كرد، ح��دود 21هزار ميليارد تومان پرداخت 
كرد.  بنابراين به نظر مي رس��د، منظور نوبخت از 42 هزار 
ميلي��ارد تومان مبالغ مربوط به پرداخت هاي نقدي و غير 
نقدي اي است كه دولت در مغايرت با مصوبه در سال 96 

پرداخت مي كند. 
از اي��ن نظر اگر ن��گاه كنيم، دول��ت در اليحه بودجه 
ابتدايي خ��ود 23 هزار ميليارد ب��راي يارانه هاي نقدي و 
غيرنقدي در نظر گرفته بود كه در اين صورت بايد بيش از 

35ميليون نفر از يارانه بگيران حذف مي شدند. كميسيون 
تلفي��ق اين مبلغ را به 30 هزار ميليارد تومان افزايش داد 
كه در اين صورت باز هم يارانه چيزي كمتر از 30 ميليون 
نفر قطع مي شد.  بعد از اين موضوع بود كه رييس سازمان 
برنامه و بودجه در توييتي اعالم كرد كه دولت قصد ندارد 
در س��ال 97 يارانه كسي را حذف كند. دليلي كه از سوي 
نوبخت براي اين موضوع اعالم ش��د، »عدم ابزار الزم براي 

شناسايي خانوارهاي پردرآمد« بود. 
ح��اال اظه��ارات روز گذش��ته رييس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه مبني بر پرداخ��ت 46هزار ميلي��ارد تومان به 
يارانه بگيران نشان داد كه نه تنها كسي از 76 ميليون نفر 
يارانه بگير حذف نخواهد شد، بلكه 4 هزار ميليارد تومان 
ديگ��ر نيز به آن اضافه خواهد ش��د. نوبخت در مجلس با 
اشاره به اينكه جمع رقمي كه در حال حاضر براي خانوارها 
پرداخت مي ش��ود، 46هزار ميليارد تومان است، ادامه داد: 
دول��ت در ي��ك برنامه از پيش هماهنگ ش��ده با حداقل 
برخ��ي نمايندگان مجلس براي اينك��ه بتواند به اقدامات 
ديگر بپردازد، منابع مورد نظر براي افراد يارانه بگير را از 46 
هزار ميليارد تومان به 23 هزار ميليارد تومان كاهش داد و 

اين موضوع با موافقت نمايندگان مواجه نشد. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه آنچ��ه در روال قبلي در اليحه 
بودجه 23 هزار ميليارد تومان بود كه 7 هزار ميليارد تومان 
به آن اضافه شد، ميزان آن به 30 هزار ميليارد تومان ارتقا 
يافت، عنوان كرد: با اين روال نيز بايد بتوانيم نيمي از مردم 
را كه قبال يارانه دريافت مي كردند را از اين مجموعه خارج 
كنيم كه اين مساله مغاير با اراده مجلس است كه بايد ابزار 
كار فراهم شود.  نوبخت با بيان اينكه آنچه پيشنهاد شد و 
مورد موافقت دولت با سازوكار است كه بارها من به عنوان 
رييس سازمان برنامه و بودجه نيز اعالم كرده ام، دولت هر 
آنچه مجلس اراده كند، با آن هماهنگ اس��ت و برخالف 
نظر مجلس، دولت مستقال اقدامي را انجام نمي دهد، گفت: 
با اين روال كه با 41 هزار ميليارد تومان در صورت وجود 
منابع افزايش دريافتي كه معقول نيز هست، نسبت به 46 
هزار ميلي��ارد تومان فعلي فاصله يي وج��ود دارد كه بايد 
تالش كنيم آگاهانه افرادي كه مستغني هستند را حذف 
كنيم.  وي گفت: اگر اراده مجلس اين اس��ت كه جز افراد 
مستغني كسي ديگر حذف نشود، با پيشنهاد مطرح شده 
موافقت داشته باش��ند.  الزم به ذكر است كه نمايندگان 
مجلس با پيشنهاد حاجي بابايي درباره افزايش سقف منابع 

درآمدي هدفمندي يارانه ها مخالفت كردند. 
در پيش��نهاد مذك��ور آمده ب��ود كه افزاي��ش اعتبار 
يارانه هاي نفتي و غيرنق��دي از 30 هزار ميليارد تومان تا 
41 ه��زار ميليارد تومان از مح��ل افزايش درآمدهاي اين 
تبصره ي��ا جابه جايي در اجراي ج��دول از طريق افزايش 

مصرف و براساس برنامه ششم بالمانع است. 
تعرفه واردات كاالهايي كه مشابه داخلي دارند، افزايش 
مي يابد روز گذش��ته نماينده ه��اي مجلس برخي ديگر از 
تبصره ه��اي اليحه بودجه را ب��ه مصوبه تبديل كردند. در 
اين جريان يك پيشنهاد الحاقي به بخش درآمدي اليحه 
بودجه به تصويب رس��يد كه براساس آن براي حمايت از 
توليد، محصوالت صادرات محور، مديريت واردات، توسعه 
و ارتقاي س��هم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور دولت 
مكلف شد حداكثر يك واحد درصد ميانگين به نرخ تعرفه 
موث��ر كليه كااله��اي وارداتي كه از انواع مش��ابه داخلي 
برخوردار هستند اضافه و درآمد حاصله به مبلغ 13 هزار 
ميليارد تومان از درآمد حاصله از حقوق ورودي را به رديف 
درآمدي واريز كند. به موجب اين مصوبه كاالهاي اساسي 

از اين بند مستثنا شدند. 

 افزايش سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت
نمايندگان در نشس��ت علني ديروز در جريان بررسي 
جزئي��ات بخش هزينه ي��ي اليحه بودجه س��ال 97، بند 
ب و ج تبص��ره يك ماده واحده اليح��ه مذكور را مجددا 
اصالح كردند. براس��اس بند ب تبصره ي��ك ماده واحده 

اليح��ه مذكور؛ س��قف مناب��ع حاص��ل از ارزش صادرات 
نف��ت، ميعان��ات گازي و خالص ص��ادرات گاز مندرج در 
رديف210101 جدول شماره )5( اين قانون معادل نهصد 
و پنجاه و شش هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد 
و س��ه ميليون )959.314.403.000.000( ريال و منابع 
مربوط به س��ه درصد )3%( صادرات نفت خام و ميعانات 
گازي براي مناطق و شهرس��تان هاي نفت خيز، گازخيز و 
كمتر توسعه يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه 
پنج ساله شش��م توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اس��المي ايران پنجاه هزار و هش��تصد ميليارد 

)50.800.000.000.000( ريال تعيين مي شود. 
همچنين براس��اس بند ج تبصره يك؛ چنانچه منابع 
دول��ت از محل ص��ادرات نفت، ميعان��ات گازي و خالص 
صادرات گاز در س��ال 1397 كمتر از يك ميليون و هفت 
هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و س��ه ميليون 
)1.007.114.403.000.000( ري��ال ش��ود، ب��ه دولت 
اج��ازه داده مي ش��ود از محل پنجاه درص��د )50%( منابع 
حس��اب ذخيره ارزي براي تامين مابه التفاوت حاصل شده 
اقدام كند.  الزم به ذكر اس��ت كه پيش از اين نمايندگان 
س��قف منابع حاص��ل از ارزش صادرات نف��ت، ميعانات 

گازي و خال��ص صادرات گاز من��درج در رديف210101 
جدول ش��ماره )5( اي��ن قانون معادل نهص��د و پنجاه و 
ش��ش هزار و س��يصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه 
ميليون )956.314.403.000.000( ريال و منابع مربوط 
به س��ه درصد )3%( صادرات نفت خ��ام و ميعانات گازي 
براي مناطق و شهرس��تان هاي نفت خيز، گازخيز و كمتر 
توس��عه يافته مطابق ترتيب��ات مندرج در قان��ون برنامه 
پنج ساله شش��م توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اس��المي ايران مصوب پنجاه هزار و هش��تصد 
ميلي��ارد )50.800.000.000.000( ري��ال تعيين كرده 
بودند. همچنين پيش از اين مش��خص شده بود، چنانچه 
منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص 
صادرات گاز در س��ال 1397 كمتر از يك ميليون و هفت 
هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و س��ه ميليون 
)1.007.114.403.000.000( ريال شود، به دولت اجازه 
داده مي ش��ود از محل پنجاه درصد )50%( منابع حس��اب 
ذخي��ره ارزي براي تامين مابه التفاوت حاصل ش��ده اقدام 

كند. 

 نحوه استفاده از فاينانس
نمايندگان مجلس در مصوبه يي ديگر نحوه استفاده از 

طرح هاي فاينانس در سال آينده را تعيين كردند. 
نمايندگان مجلس در جلسه ديروز در جريان بررسي 
بخش هاي هزينه يي اليحه بودجه، بند الف تبصره سه اين 
اليحه را به تصويب رس��اندند كه بر اس��اس آن در س��ال 
1397 سقف تس��هيالت تامين مالي خارجي )فاينانس( 
براي طرح ها عالوه بر باقيمانده س�هميه س�ال  قبل، معادل 
ري�الي س��ي ميلي��ارد )30.000.000.000( دالر تعيين 
مي شود. در مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي 
)فاينانس( با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري 
اس��المي ايران مبني ب��ر بازپرداخت اص��ل و هزينه هاي 
تس��هيالت مالي اخذ ش��ده از منابع بانك ه��اي كارگزار 
خارجي و بانك ها و موسسات توسعه يي بين المللي  باشد، 
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي مجاز اس��ت پس از تصويب 
هيات وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي 
كل��ي يا اختصاصي م��ورد نياز براي طرح ه��اي مذكور را 
حداكثر ظ��رف مدت يك ماه صادر يا اختيار امضاي آن را 
با تصويب هيات وزيران به مقام مس��وول ذي ربط تفويض 
كند.  به موجب اين مصوبه، طرح هاي بخش هاي خصوصي 
و تعاون��ي و نهاده��اي عمومي غيردولتي و ش��ركت هاي 
دانش بنيان نيز با س��پردن تضمين هاي الزم به بانك هاي 
عام��ل مي توانند از تس��هيالت مذكور اس��تفاده كنند و 
بازپرداخت اصل و سود هريك از طرح هاي مذكور از محل 

عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شد. 
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 »سامانه نيما« براي تامين ارز 
و مديريت معامالت غيربانكي 

 مديركل سياس��ت ها و مقررات ارزي بانك مركزي 
با اشاره به راه اندازي سامانه نظارت يكپارچه معامالت 
ارزي )نيما(، گفت: اين س��امانه براي معامالت ارزي 
غيربانكي طراحي ش��ده و عالوه بر تس��هيل خريد و 
ف��روش ارز، امكان نظارت و مديريت بازار را به وجود 

مي آورد. 
مهدي كس��رايي پور در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به آغاز به كار آزمايش��ي س��امانه جدي��د ارزي بانك 
مركزي اظهار داشت: اين سامانه تحت عنوان نظارت 
يكپارچه معامالت ارزي يا س��امانه نيم��ا آغاز به كار 

مي كند. 
وي با بي��ان اينكه در ارتباط ب��ا تامين ارز جهت 
واردات كاال دو روش وج��ود دارد، اف��زود: روش اول 
روش بانكي اس��ت كه هم اكنون از طريق سامانه هاي 
موجود ازجمله پرت��ال ارزي نظارت و مديريت بر آن 
انجام مي ش��ود. مديركل سياس��ت ها و مقررات ارزي 
بانك مركزي تصريح كرد: ب��راي روش غيربانكي كه 
عمدتا از طريق صرافي ها انجام مي شود، بانك مركزي 
س��امانه يي را با عنوان س��امانه نيما طراحي كرده تا 
بخش مربوط ب��ه تامين ارز به روش ه��اي غيربانكي 

مديريت و نظارت شود. 
وي گف��ت: در گام اول دو بازيگ��ر اصل��ي در اي��ن 
س��امانه صرافي ها و معامله گران غيربانكي اس��ت. اين 
سامانه براي تسهيل دريافت ارز و امكان استفاده از ارز 

در يك فضاي رقابتي سالم طراحي شده است. 
كس��رايي پور ادامه داد: اين گام اول است و در گام 
بعد بازيگران ديگر از جمله صادركنندگان غيرنفتي هم 
مي توانند ارز خود را در اين سامانه عرضه كنند. بنابراين 
در حوزه بانكي پرتال ارزي و در روش غيربانكي سامانه 
نيما را خواهيم داشت. رييس كل بانك مركزي دو روز 
پيش از شروع به كار سامانه جديدي ارزي از روز شنبه 
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: س��امانه جديد ارزي 
از روز ش��نبه به صورت آزمايش��ي شروع به كار خواهد 
كرد. با استفاده از اين سامانه خريداران و فروشندگان 
ارز متناس��ب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات 

ارزي در محيط الكترونيك اقدام مي كنند. 
به گفته س��يف همچنين به تدريج صرافي ها و ساير 
بازيگران بازار ارز به اين س��امانه متصل خواهند ش��د. 
اين س��امانه امكان كنت��رل و مديريت ب��ازار ارز براي 
سياست گذار و امكان فعاليت شفاف را براي متقاضيان 

ارز فراهم مي كند. 

كاهش نرخ ارز و سكه 
گروه بانك و بيمه| روز شنبه ۲۸ بهمن ۹۶ نرخ 
دالر ب��ا كاهش ۳۸ توماني به 4۶۸۲ تومان رس��يد؛ 
ي��ورو ۱۲5 تومان و پوند 70 توم��ان كاهش قيمت 

داشت اما درهم با افزايش ۳0 توماني مواجه شد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، در بازار ط��ال نيز اونس 
جهاني به ۱۳47 دالر رس��يد و در بازار تهران سكه 
طرح جديد با ۱۳ ه��زار تومان كاهش، يك ميليون 
و 5۶4 ه��زار تومان و دالر با افت ۳۸ توماني، 4۶۸۲ 

تومان به فروش رسيد. 
سكه طرح جديد ۱۳ هزار تومان، طرح قديم ۱0 
هزار تومان، نيم سكه 7 هزار تومان، ربع سكه 5 هزار 
تومان، س��كه گرمي ۲ ه��زار تومان و هر گرم طالي 

۱۸ عيار ۲54 تومان افت كرد. 
قيم��ت اونس در بازار جهاني ط��ال با يك دالر و 
۳۶ سنت كاهش به ۱۳47 دالر و ۳0 سنت رسيد. 

ميزان تغيير قيمتقيمتطال و ارز
۱۳،000- تومان۱،5۶4،000 تومانسكه طرح جديد

۱0،000- تومان۱،5۱۱،000 تومانسكه طرح قديم

7000- تومان7۶0،000 توماننيم سكه

5000- تومان45۹،000 تومانربع سكه

۲000- تومان۳۱0،000 تومانسكه گرمی
هر گرم طالی 

۲54- تومان۱4۸،44۶ تومان۱۸ عيار

۱.۳۶- دالر۱۳47.۳0 دالراونس

۳۸- تومان4۶۸۲ توماندالر

۱۲5- تومان5۹40 تومانيورو

70- تومان۶۶0۱ تومانپوند

۳0+ تومان۱۳۱5 توماندرهم

فروش ۱۳ هزار سكه در طرح پيش فروش
۱۳ هزار و ۲۳4 قطعه سكه از ابتداي ساعت كاري 
بانك ملي تا س��اعت ۱5:45 پيش فروش قطعي شد 
و 5 هزار و ۲4۹قطعه س��كه در صف فروش و انتظار 
واري��ز وجه ق��رار دارد. در پي بخش��نامه اخير بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران مبني بر پيش فروش 
۶ ماهه س��كه بهار آزادي با ن��رخ ۱4ميليون ريال و 
پيش فروش يك س��اله س��كه بهار آزادي با نرخ ۱۳ 
ميليون ريال، روش قبلي پيش فروش سكه كه از ۱7 
بهمن ماه آغاز ش��ده بود، از روز شنبه ۲۸ بهمن ۹۶ 

متوقف شده است.
در طرح پيش��ين بيش از 5۶ هزار قطعه سكه با 
پيش دريافت ۱0 ميليون ريال به ازاي هر قطعه سكه 
پيش فروش ش��ده بود تا مابه التف��اوت قيمت آن در 
زم��ان تحويل دريافت ش��ود. روش تازه پيش فروش 
سكه از روز شنبه ۲۸ بهمن در ۱۳۳۱ شعبه منتخب 

بانك ملي ايران عملياتي شده است. 

 سكه روي ميز ماند
بانك كارگش��ايي در حالي روز شنبه نيم سكه و 
س��كه تمام را روي ميز فروش گذاشت كه خريداران 
رغبتي براي خريد ندارند و س��الن حراجي برعكس 
روزهاي گذش��ته بسيار خلوت اس��ت. بانك مركزي 
نرخ پايه نيم س��كه را براي حراجي 7۳۹ هزار تومان 
و س��كه تمام را نيز ي��ك ميليون و 47۹ هزار تومان 
با احتس��اب ۹درصد ماليات بر ارزش افزوده تعيين 

كرده بود. 
اما بي رغبتي خريداران در سالن حراجي باعث شد 
نيم سكه كه تنها هزار تومان باالتر از قيمت پايه 740 
هزار تومان فروخته مي شد از دور فروش خارج شود. 
در همين حال نرخ س��كه تمام بهار آزادي نيز در اين 
س��الن ابتدا با قيمت يك ميليون و 5۱7 هزار تومان 
و س��پس با ن��رخ يك ميليون و 5۱۶ ه��زار تومان به 
فروش رس��يد. بي رمقي سالن حراجي در حالي است 
كه پيش فروش سكه بهار آزادي با عامليت بانك ملي 

براساس بخشنامه بانك مركزي آغاز شده است. 

اخبار

يك كارشناس اقتصادي با انتقاد از برخورد پليسي به جاي راهكار ريشه اي ساماندهي بازار ارز مطرح كرد 

روش اشتباه بانك مركزي در كشف قيمت و تزريق ارز 
فروش ارز در بانك ها بايد جايگزين ارز مداخله اي صرافي ها شود

تثبيت نرخ ارز يا تعديل به اندازه اختالف تورم داخل و خارج
هومن كرمي| صاحب نظر پولي و بانكي|

ن��رخ ارز نيز يك��ي از متغيرهاي كليدي اقتصاد كالن اس��ت كه 
به دنب��ال حف��ظ و كنترل تورم پايين و پايدار در س��طح باثباتي قرار 

خواهد گرفت. 
قانون برنامه شش��م توس��عه برخالف قانون برنامه پنجم در مورد 
نوع نظام ارزي تكليفي مش��خص نكرده است. از طرف ديگر تاكنون 
در م��ورد تثبيت نرخ ارز يا ش��ناوري آن نيز بين سياس��ت گذاران و 

كارشناسان اجماع كاملي صورت نگرفته است. 
طرف��داران نظام ارز ثابت، س��رمايه يي و واس��طه يي بودن حجم 
قابل توجه��ي از واردات و نبود توليد كاالهاي صنعتي قابل تجارت را 
از داليل اصلي خود براي تثبيت نرخ ارز مي دانند. لذا هرگونه افزايش 
ن��رخ ارز را به  عن��وان افزايش هزينه هاي تولي��دي و باال رفتن قيمت 
محصول توليدي دانس��ته و از طرف ديگر صادرات كشور را بي كشش 
نسبت به تغييرات نرخ ارز مي پندارند. زيرا عمده صادرات ايران اوال از 

جنس مواد معدني، انرژي و خام فروشي است كه براساس قيمت هاي 
جهاني و مس��تقل از نرخ برابري ريال با س��اير اسعار مبادله مي شوند 
و از ط��رف ديگر توليدكنندگان تاب افزايش نرخ ارز را نداش��ته و با 
افزايش قيمت محصول توليدي مزيتي رقابتي براي صادرات كس��ب 
نمي كنن��د. اما برخي دولت ها طي چند دهه گذش��ته ب��ا انگيزه يي 
متفاوت كه همان بهره مندي از مزاياي كوتاه مدت است تا حد امكان 
اي��ن نرخ را تثبيت كرده اند. تثبيت ن��رخ ارز اين امكان را به دولت ها 
مي دهد كه با واردات و كنترل نسبي تورم كاالهاي قابل تجارت، تورم 
كاالها و خدمات غيرقابل تجارت را كه حاصل بسط پايه پولي است، 
پنهان كنند. غافل از آنكه انباش��تي از ناترازي ها در حال جمع شدن 
است كه با وقوع يك شوك به جهش يك باره نرخ ارز خواهد انجاميد. 
ع��الوه بر آن، در دوران تثبيت ن��رخ ارز محيط اقتصادي آن گونه 
نبوده كه بنگاه هايي متولد ش��وند و رش��د كنند كه بتوانند با نرخ ارز 
تقريب��ا ثابت و تورم خارجي 4درصدي با نمونه كاالهاي وارداتي )آن 

ه��م در ش��رايطي كه نرخ ت��ورم داخلي عموما در ح��دود ۲0درصد 
ب��وده( رقابت كنن��د. بنابراين با چني��ن تاريخچه ي��ي از نظام ارزي 
كش��ور نمي توان انتظار داش��ت در كوتاه مدت با شناور شدن نرخ ارز 
)و ن��ه جهش آن( بخش توليدي عملكرد قابل قبولي داش��ته باش��د. 
اما طرفداران نرخ ارز ش��ناور نيز اعتقاد دارن��د براي حفظ و افزايش 
رقابت پذيري توليدكنندگان داخلي، نرخ ارز بايد براساس شكاف تورم 
داخل از خارج تعديل شود. اما بايد درنظر داشت تورم ايران در حال 
حاض��ر در حالي در محدوده ۱0درصد قرار دارد كه تورم جهاني طي 
چند س��ال اخير كمتر از 4درصد اس��ت؛ از طرف ديگر نرخ تورم به 
شكل ساختاريافته كاهش نيافته و تضميني براي حفظ آن در حدود 
۱0درصد وجود ندارد و پيش��ينه ت��ورم ۲0درصدي در ذهن همگان 
وجود دارد. بنابراين تعديل تورم به اندازه مابه التفاوت تورم نامطمئن 
داخل��ي از تورم خارجي، نااطميناني نرخ تورم داخل را به نرخ ارز نيز 
سرايت خواهد داد. اين درحالي است كه هدف اصلي سياست گذاران 

ب��راي باال بردن رف��اه جامعه بايد ايجاد بس��تري باثبات براي فعاالن 
اقتصادي باش��د. اما براي پرهيز از هزينه هاي نرخ هاي ثابت و تعديل 
نرخ ارز راه حلي وجود دارد كه بس��ياري از كشورها به آن پي برده اند. 
هدف گذاري تورم در محدوده تورم جهاني )بين ۳ تا 4درصد( يكي از 
سياس��ت هايي است كه بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 
در حال رواج يافتن اس��ت؛ علت آن ايجاد اين خرد جمعي اس��ت كه 
سياس��ت پولي درنهايت بر تورم اثرگذار اس��ت و تورم پايين و پايدار 
به عنوان هدفي مياني مي تواند با برقراري ثبات اقتصاد كالن، مس��ير 
دس��تيابي به هدف نهايي را كه همان رشد اقتصادي بلندمدت است 
فراهم سازد. نرخ ارز نيز يكي از متغيرهاي كليدي اقتصاد كالن است 
كه به دنبال حفظ و كنترل تورم پايين و پايدار در سطح باثباتي باقي 
خواهد ماند و سياس��ت گذار تنها مي تواند در مواقع بروز ش��وك هاي 
كوتاه م��دت و ناپاي��دار با مداخله در بازار ارز ثب��ات كوتاه مدت آن را 

تضمين كند. 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
يك كارش��ناس اقتصادي در پاس��خ به اين پرسش 
كه آقاي س��يف برخورد با اخاللگران ب��ازار ارز را عرف 
جهان��ي مي دان��د نه امنيتي ش��دن ب��ازار ارز و اقتصاد، 
آيا در س��اير كشورها نيز ش��بيه بازار ارز ايران برخورد 
مي ش��ود، گفت: در كش��ورهاي ديگر بستر معامالتي و 
ش��فاف ثبت اطالعات ارزي و روش هاي مناسب كشف 
قيم��ت و تزريق ارز در مواجه ش��دن با نوس��انات ارزي 
وجود دارد و همه فعاالن ارزي، بانك ها، صرافي ها و... در 
آن بس��تر كار مي كنند و اگر كسي حاضر نباشد در اين 
بستر فعاليت كند به اين معناست كه به دنبال پولشويي، 
قاچ��اق و عدم ثبت معامالت خود بوده اس��ت. اما وقتي 
اين بس��تر در كشور ما فراهم نيست به اين معني است 
كه فع��االن ارزي بايد در ب��ازار آزاد و صرافي ها فعاليت 
كنند كه امكان ثبت و نظارت و ش��فافيت معامالت در 

چنين بازاري وجود ندارد. 
مس��عود بيرمي افزود: در س��امانه معام��الت ارزي، 
عده يي از كارت ملي و ش��ماره حساب ديگران استفاده 
كرده اند و حتي كارت هاي ملي از ش��هرها و روس��تاها 
اجاره كرده اند و همين موضوع باعث ش��ده كه اطالعات 
شفاف ثبت نشود. در حالي كه اگر بستر معامالت ارزي 
از طريق ش��بكه بانكي انجام ش��ود، م��ردم براي خريد 
ارز ب��ه بانكي كه در آن حس��اب دارن��د مراجعه كرده و 
بدون هيجان و اس��ترس، از حس��اب خود ريال خارج و 
ارز مي خرند. اما وقتي بس��تر خريد ارز در بانك ها فراهم 
نيست، باعث مي شود كه عده يي ساعت 5 صبح به صف 
طوالني مقاب��ل صرافي ها مراجعه كنن��د و اين موضوع 
باعث هيجان بيشتر در بازار مي شود و نگراني و استرس 
ايجاد مي كند و عده يي با ديدن اين تصاوير دچار هيجان 
شده و مراجعه مردم به صرافي ها و بازار افزايش مي يابد. 
درحالي كه مراجعه به اين همه ش��عب بانكي در سراسر 
كش��ور مي تواند بدون هيج��ان و صف طوالني و... انجام 

شود. 
بيرمي تاكي��د كرد: اگر انتظار داري��م كه برخورد با 
اخاللگران ارزي طبق عرف جهاني باشد، بايد امكانات و 
بسترها نيز مانند كشورهاي توسعه يافته در كشور ايجاد 
شود و نبايد در شرايطي كه بستر كافي نداريم و خريد و 
فروش، كشف قيمت و تزريق ارز در بازار آزاد و صرافي ها 
انجام مي شود، از اين شرايط توسعه نيافته  انتظار داشته 
باشيم كه طبق عرف جهاني عمل كند. وقتي بسترهاي 
الزم و نظ��ارت قوي و مديريت كافي نداريم، نتيجه اين 
مي شود كه هزينه ها را با عرف جهاني مقايسه مي كنند 
اما امكانات و بسترهاي الزم را با كشورهاي توسعه نيافته 

در نظر مي گيرند. 
وي ادامه داد: پرس��ش اساسي اين است كه آيا بانك 
مركزي، اتاق معامالت ارزي بين بانكي ايجاد كرده است 
تا به صورت فعاالنه به عرضه و تقاضا و نرخ گذاري اقدام 
كنند. آيا در ف��روش ارز بانك مركزي، حراج نوع دوم و 
ساير روش ها استفاده شده است. آيا براي تشكيل بورس 

ارز اقدامات جدي انجام شده است؟

 راهكار كوتاه مدت از طريق فروش ارز 
در بانك ها

اين كارش��ناس اقتصادي گفت: به نظر مي رسد كه 
تشكيل بورس ارز و مصوبات قانوني و مستندات تشكيل 
ب��ورس ارز حداقل به دو س��ال زمان ني��از دارد و لذا در 
كوتاه م��دت بايد از روش مش��اركت بانك ها در خريد و 
فروش ارز اس��تفاده ش��ود، زيرا بانك ها تمام معامالت و 
مس��تندات، شماره حساب فرد، كارت ملي و مشخصات 
ديگ��ر را ثب��ت مي كنند و ش��فافيت و نظ��ارت و ثبت 
اطالعات در بانك ها بهت��ر از بازار آزاد و صرافي ها انجام 
مي ش��ود. همچنين معامالت ارزي براي بانك ها درآمد 
ايجاد مي كند و در اين شرايط كه بانك ها مشكل دارند، 

مي تواند درآمد مناسبي محسوب شود. 
وي افزود: اين در حالي اس��ت ك��ه بانك مركزي به 
جاي كاهش مش��كالت بانك ها، عمال هزينه هاي آنها را 
افزايش داده و استفاده مناسب از بانك ها نداشته است و 
به جاي اينكه خريد و فروش ارز در بانك ها انجام شود، 

براي كاهش فش��ار تقاضاي نقدينگ��ي از جيب بانك ها 
اقدام به فروش اوراق س��پرده ب��ا نرخ ۲0 درصد كرده و 
عمال بانك ها به جاي سود ۱5 درصدي سپرده يك ساله 
بايد سود ۲0 درصدي براي اوراق سپرده پرداخت كنند 
و اين موضوع باعث جابه جايي بخش��ي از س��پرده ها در 

بانك ها و افزايش هزينه بانك ها خواهد شد. 
وي با اشاره به انتقاد كارشناسان از عدم تمايل بانك 
مركزي براي تشكيل بورس ارز گفت: برخي كارشناسان 
معتقدند كه با روش كنوني ك��ه بانك مركزي از اقتدار 
و مداخله بيش��تري در بازار ارز برخوردار است، فعاالن و 
سرمايه گذاران اقتصادي و حتي مسووالن عالي رتبه نظام 
به مس��ووالن بانك مركزي زنگ مي زنن��د، با آنها ديدار 
دارند و براي بسياري از امور از آنها نظر مي خواهند و به 
آنها مراجعه مي كنند. در حالي كه اگر بورس ارز تشكيل 
ش��ود، بازيگران بازار و ناظران و فعاالن بازار ارز از طريق 
كش��ف قيمت و مكانيسم عرضه و تقاضا، نيازهاي مردم 
و مس��ووالن و فعاالن اقتص��ادي را تامين مي كنند و در 
آن ص��ورت نيازي به ديدار و تماس با مس��ووالن بانك 
مرك��زي ندارند و لذا از اقتدار افراد و مس��ووالن و بانك 
مركزي كاسته خواهد شد. وي گفت: بورس ارز مي تواند 
به كش��ف قيمت در فضايي شفاف كمك كند و خريدار 
و فروش��نده از طريق كارگزاران خود فعاليت مي كنند. 
ام��ا اين راهكار براي بلندمدت مناس��ب اس��ت و لذا در 
كوتاه مدت براي شفاف سازي و س��اماندهي بازار بايد از 
بانك ها استفاده ش��ود. وي اظهار داشت: عملكرد بانك 
مركزي در خريد و فروش ارز متقاضي در برخي ش��عب 
بانك ها نيز نشان داد كه چون بسترها آماده نبوده در حد 
مورد انتظار حاضر نشد و موفقيت كافي نداشت. از آنجا 
كه عده يي نمي خواهند معام��الت آنها در بانك ها ثبت 
ش��ود، در نتيجه به سمت صرافي ها مي روند تا معامالت 

آنها ثبت نشود. 

 انتظار از معاونت ارزي
اين كارش��ناس اقتصادي با اشاره به ضعف مسووالن 
بان��ك مركزي در توضيح داليل نوس��ان بازار ارز گفت: 
س��يف تخصص ارزي كاف��ي ندارد و اگرچ��ه در زمينه 
س��اماندهي موسس��ات غيرمجاز و كاهش نرخ سود در 
بازار بين بانكي و بانك ها به نس��بت عملكرد قابل قبولي 
داش��ته و از يك شيوه به نس��بت موفق استفاده كرده و 
در عين حال انتقادهايي به اين عملكردها وارد است، اما 
در زمين��ه ارزي رييس كل بانك مركزي تخصص كافي 
ندارد و لذا انتظار مي رفت كه معاون ارزي بانك مركزي 
در م��ورد عملكردها، مصاحبه با رس��انه ها و توضيح در 
مورد بازار ارز و داليل نوسانات و اقدامات بانك مركزي، 

حضور فعالي داش��ته باش��د در حالي كه چيزي از آقاي 
عراقچي نديده ايم. وي افزود: كارشناسان انتظار داشتند 
كه آق��اي عراقچي كه از بازار س��رمايه به بانك مركزي 
آمده، اقداماتي را براي تش��كيل بورس ارز انجام دهد و 
در ارتباط با ش��رايط بازار ارز به كمك آقاي سيف بيايد 
و توضيحات كارشناسي و تخصصي ارائه كند. اما ايشان 
ضعيف عمل كرده و الزم بود كه جلس��اتي را با رسانه ها 

داشته باشد و توضيحاتي را به مردم ارائه كند. 

 چند بار نرخ گذاري و روش اشتباه تزريق ارز 
بيرمي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي 
توان كافي براي تامين تقاضاي بازار ارز را داشته يا روش 
كار اشتباه بوده اس��ت، گفت: بانك مركزي توان تامين 
ارز و حضور در بازار و مديريت نرخ ارز را داشته اما روش 
اجرا و نرخ گذاري نادرس��ت داش��ته است. بانك مركزي 
چند بار نرخ گذاري اش��تباه داشت و در مقطعي كه بازار 
هيجاني و پر نوس��ان بود با اعالم ن��رخ مداخله يي باال، 
باعث ش��د كه عده يي تصور كنند دولت و بانك مركزي 
اي��ن عالمت را به بازار داده كه ب��ه دنبال نرخ باالتر ارز 
در بازار اس��ت و همين موض��وع باعث تثبيت و افزايش 

بيشتر نرخ ها شد. 
وي اف��زود: همچنين به جاي اينك��ه ارز را از طريق 
بانك ه��ا تزريق كند از طريق صرافي ها و تش��كيل صف 
طوالن��ي انج��ام داد وصف طوالني و از س��اعت 5 صبح 
باعث شد كه تصوير نامناسبي به مردم و رسانه ها مخابره 
ش��ود و عمال به هيج��ان بازار دامن بزن��د در حالي كه 
فروش ارز در شعب بانك ها مي توانست از تشكيل صف و 

هيجان و تصوير نامناسب بازار ارز جلوگيري كند. 

 سفته بازي در هر بازار طبيعي است 
بيرمي در پاس��خ به اين اظهارنظر مس��ووالن بانك 
مركزي كه اعالم كرده اند، سوداگران و اخاللگران باعث 
نوس��ان و بحران ارزي ش��ده اند، گفت: وقتي ش��رايطي 
مانند س��ال هاي ۶۱ و دولت هاشمي رفسنجاني، شرايط 
تحريم اقتصادي دولت احمدي نژاد ۹0تا ۹۲ و ش��رايط 
كنوني ايجاد مي ش��ود و به دليل افزايش نرخ ارز، مردم 
و خانواره��ا براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد خود، 
ارز مي خرند، يك رفتار طبيعي انجام داده اند اما مهم اين 
اس��ت كه دولت و مقام ناظر بازار چه رفتاري در مقابل 
اين هيجان و رشد تقاضا انجام مي دهد و چگونه مانع از 

هيجاني شدن بازار ارز مي شود. 
وي اظهار كرد: همچنين عده يي متاثر از اخبار خروج 
احتمالي امريكا از برجام واكنش نش��ان داده و احتمال 
مي دهند كه ش��ركت هاي اروپايي ني��ز از ترس جريمه 

امريكا حاضر به مش��اركت تجاري نباش��ند لذا طبيعي 
اس��ت كه متاثر از اين اخبار و تنش هاي سياسي و خبر 
كشته شدن علي عبداله صالح و اخبار سياسي ديگر و... 
برخي عوامل غيراقتصادي باعث نوسان در بازار ارز شود 
اما اين اثرات كوتاه مدت اس��ت و ظرف چند روز كاهش 
مي يابد و دوباره عوامل اقتصادي و بنيادين حاكم بر بازار 
ارز مي شود. اما اين بانك مركزي است كه بايد در مقابل 
اين اثرات رواني و عوامل غيراقتصادي درست عمل كند 
و اجازه ندهد كه تقاضا به صورت هيجاني باعث نوس��ان 
بازار ارز شود لذا بايد به موقع در بازار مداخله كند تا اثر 

عوامل غيراقتصادي را كاهش دهد. 
وي تاكيد كرد: ضمن اينكه نبايد در مقابل رشد نرخ 
ارز مقاومت كنيم زيرا متاثر از مكانيس��م عرضه و تقاضا 
تعيين مي ش��ود و پس از مدت��ي به تخليه اثرات تورمي 
منجر ش��ده و به تعادل خود بازمي گردد. مهم اين است 
كه با روش مناس��ب مانع از نوسان و بحران شديد ارزي 

شويم. 
وي افزود: براس��اس رژيم شناور ارزي مديريت شده، 
بانك مركزي زماني وارد بازار مي شود كه نوسان ارزي از 
يك دامنه مش��خص خارج شود و مثال بيش از يك نرخ 
س��قف مشخص شود يا كمتر از كف قيمت كاهش يابد 
و در آن ص��ورت در بازار مداخله مي كند اما متاس��فانه 
بانك مركزي در ش��روع اين نوسان ها اعالم مي كند كه 
ن��رخ ارز كاهش خواه��د يافت و اقدام مناس��بي انجام 
نمي دهد و بس��ترها و روش مناسب را به كار نمي گيرد 
و برعكس زماني كه نوس��ان ها به هيجان و بحران ارزي 
تبديل مي شود از طريق برخورد امنيتي و حضور نيروي 
انتظامي به دنبال س��اماندهي و عمال جمع ش��دن بازار 
مي رود. وي ادام��ه داد: اما اين روش عمال باعث خواهد 
شد كه معامالت زيرزميني شود. يعني عده يي در ساعت 
۸ ش��ب به بعد و با كارتخوان هاي س��يار در كوچه ها و 
پ��س كوچه ها اقدام به خريد و فروش ارز مي كنند و در 
خود بازار تعداد كمتر صرافي و مشتري را شاهد هستيم. 

 تعيين ارزش پولي ملي در استانبول و دوبي 
به جاي تهران 

بيرمي با ابراز تاسف از اينكه ارزش پول ملي ما اكنون 
در دوبي و اس��تانبول تعيين مي شود و صرافي ها منتظر 
اعالم نرخ ارز در اس��تانبول و دوبي هستند، گفت: قبل 
از برخ��ورد امنيتي با بازار ارز، نرخ ارز در مقابل ريال در 
تهران مشخص مي شد اما اكنون صرافان و فعاالن ارزي 
منتظر هستند تا نرخ در اس��تانبول و دوبي اعالم شود. 
درحال��ي كه نرخ ريال بايد در ايران و تهران مش��خص 
شود. لذا بايد اين پرسش مطرح شود كه نتيجه برخورد 

امنيتي چه بوده است و جز اينكه معامالت را زيرزميني 
و خ��ارج از ب��ازار و صرافي ها و همچنين كش��ف نرخ را 
در خارج از كش��ور انجام مي دهد، چه نتيجه يي داشته 
اس��ت؟ لذا نباي��د به كاهش اندك ن��رخ ارز و مثال دالر 

4700توماني كنوني دلخوش باشيم. 
وي اف��زود: بايد بپذيريم كه دنياي امروز با گذش��ته 
فرق كرده و اگر قبال و مثال 40سال پيش تنها كيهان و 
اطالعات نرخ ارز را اعالم مي كردند االن لحظه به لحظه 
در ش��بكه هاي اجتماعي نرخ ها اع��الم و خريد و فروش 
انجام مي ش��ود لذا با اينكه در 40سال گذشته تحوالت 
گسترده يي در فناوري ها و بازارها رخ داده اما روش بانك 
مركزي همچنان انفعال و اس��تفاده از روش هاي سنتي 
گذشته است و به جاي استفاده از بورس ارز براي كشف 
قيمت و بانك ها ب��راي تزريق ارز همان روش صرافي ها 
و بازار س��نتي را داريم و مداخله به موقع بانك مركزي 
را شاهد نيستيم و وقتي هيجان و بحران ايجاد مي شود 

با برخورد امنيتي مي خواهيم بازار را ساماندهي كنيم. 
وي ادامه داد: اين درحالي است كه بانك مركزي بايد 
به موقع مداخله كند و با شفاف س��ازي و ثبت اطالعات 
ارزي در بانك ه��ا و تزريق ارز مناس��ب مانع از نوس��ان 

شديد شود. 

 ارز مداخله اي بدون نظارت و همراه با رانت باال
بيرم��ي همچني��ن با اش��اره ب��ه اين نكته ك��ه ارز 
مداخله ي��ي در برخي صرافي ها عمال بدون نظارت كافي 
و ب��ا ايجاد رانت زياد انجام مي ش��ود، گفت: اگر به جاي 
صرافي ها و ارز مداخله ي��ي و عالمت دادن به بازار براي 
افزايش ن��رخ ارز و ايجاد رانت ب��راي عده يي همچنين 
عدم نظارت كافي بر اين ش��رايط به سمت توزيع ارز در 
بانك ها مي رفت،  نه تنها هزينه ۲0درصدي اوراق سپرده 
را ب��ه بانك ها در اين ش��رايط س��خت بانك ها تحميل 
نمي ك��رد بلكه ب��راي بانك ه��ا كارمزد و درآم��د ايجاد 
مي كرد همچنين به بانك ه��ا فرصت ۶0 روزه مي دادند 
تا با رس��وب اين پول به منابع بانك ها كمك شود و نرخ 
ارز كاهش يابد و با نظارت و ش��فافيت و ثبت اطالعات 
شرايط بهتري را در بازار شاهد باشيم. زيرا بانك ها مجهز 
به سيستم ثبت معامالت ارزي هستند و اطالعات بانكي 
و ارزي ثب��ت مي ش��ود. درحالي كه در س��امانه ارزي، 

عده يي از كارت ملي ديگران استفاده مي كنند.

 آربيتراژ باعث تعادل بازار مي شود 
بيرمي همچنين به انتق��اد عده يي در مورد آربيتراژ 
بازارها پاس��خ داد و گف��ت: عده يي معتقدند كه ديگران 
در بازارهاي ديگر خارج كش��ور به دنبال ايجاد اختالل 
هس��تند، اين درحالي اس��ت كه آربيتراژ يك مكانيسم 
طبيعي براي تعادل بازار است و اتفاقا باعث مي شود كه 

نقل و انتقال و عرضه و تقاضا متعادل شود. 
وي افزود: يكي از عوامل تغيير عرضه و تقاضا در بازار 
ارز، ماليات بر ارزش افزوده 5 درصدي در دوبي و استانبول 
و... بوده كه باعث شده هزينه تامين ارز در خارج كشور 
بيشتر شود اما براساس اين تغييرات پيش بيني اين بود 
كه نرخ دالر بين 4۲00تا 4500تومان تعيين ش��ود. اما 
نحوه مداخله و نرخ گذاري اش��تباه و روش اشتباه تزريق 
ارز مداخله يي باعث ش��د كه نرخ ها با نوس��ان بيشتري 
مواجه شوند. وي تاكيد كرد: بايد توجه داشته باشيم كه 
بازار و خريد و فروش ارز توسط مردم مشروعيت خود را 
از نظ��ام حاكم ارزي نمي گيرد بلكه اتفاقا اين مقام ناظر 
ارزي است كه مشروعيت خود را از بازار مي گيرد. بر اين 
اس��اس اگر نظام ناظر ارزي مقرراتي را وضع كند، مردم 
منتظ��ر نمي مانند و كار خ��ود را انجام مي دهند. بر اين 
اس��اس، كارشناسان آشنا به مكانيسم بازار ارز با امنيتي 
ش��دن بازار ارز به  ش��دت مخالفند زيرا بانك مركزي و 
مقام ناظر ارزي به جاي اينكه سهل انگاري و عدم حضور 
به موقع خود را به صورت ريش��ه يي حل كند با امنيتي 
ك��ردن فضا و مداخله نيروي انتظامي مي خواهد جبران 
كن��د و اين كار به يك رويه اش��تباه و خطرناك تبديل 
ش��ده و باعث زيرزميني شدن معامالت و كشف قيمت 

در خارج از بازار ايران تبديل مي شود. 

همزمان با آغاز فروش گواهي س��پرده ريالي در 
شعب بانكي از صبح ديروز، شعب بانكي با استقبال 

خريداران مواجه شد. 
شعب بانك ها در سراسر كش��ور براساس مجوز 
بان��ك مركزي جمهوري اس��المي اي��ران، از ديروز 
شنبه ۲۸ بهمن ماه جاري مي توانند نسبت به عرضه 
گواهي س��پرده مدت دار ويژه س��رمايه گذاري )عام( 
يك ساله با نرخ سود علي الحساب ۲0درصد در سال 
اقدام كنند. اين اوراق، با سررس��يد يك س��اله، با نام 
و معاف از ماليات بوده و س��ود علي الحس��اب آن با 
نرخ س��االنه ۲0درصد به صورت روزشمار محاسبه و 
در مقاطع ماهانه پرداخت مي شود. بانك ها پرداخت 

اصل مبلغ گواهي و س��ودهاي علي الحس��اب اوراق 
مذكور را در مقاطع ماهانه تعهد كنند. س��ود قطعي 
اين اوراق پس از سررسيد محاسبه و در صورت وجود 
سود قطعي به ميزان بيشتر از سودهاي علي الحساب 
پرداختي، مابه التفاوت سود قطعي و علي الحساب به 
دارنده اوراق پرداخت مي شود. بازخريد اوراق مذكور 
نيز قبل از سررس��يد با نرخ سود ۱4درصد در سال 
امكان پذير است. باتوجه به اينكه اين گواهي سپرده 
تنه��ا طي دو هفته با نرخ س��ود ۲0درصدي عرضه 
مي ش��ود ميزان استقبال در ش��عب بانك ها بسيار 
مطلوب بوده و مشتريان بانك ها از صبح ديروز براي 
خريد اين گواهي ها به شعب بانكي مراجعه كرده اند. 

 شلوغي شعب بانكي در نخستين روز 
مدير روابط عمومي بانك مركزي از برگزاري فروش گواهي سپرده ريالي

جلس��ه هماهنگ��ي صرافي ه��اي بانك��ي براي 
راه اندازي س��امانه ارزي در ساختمان اصلي اين 
بانك خبر داد و گفت: بازيگران اصلي بازار ارز به 

محيط الكترونيكي مي روند. 
عل��ي كريمي در گفت وگ��و با ايِبن��ا، درباره 
چگونگ��ي فعاليت س��امانه جدي��د ارزي كه از 
شنبه راه اندازي ش��د، اظهار داشت: با راه اندازي 
سامانه نيما مديريت يكپارچه تامين ارز به روش 

غيربانكي فعال مي شود. 
وي با بيان اينكه در ارتباط با تامين ارز جهت 
واردات كاال به كشور دو روش عمده وجود دارد، 
گفت: در روش نخس��ت كه روش بانكي اس��ت 
توسط س��امانه هاي موجود ازجمله پرتال ارزي 

در حال انجام اس��ت. در روش دوم كه غيربانكي 
است، عمدتا از طريق صرافي ها انجام مي شود و 
در اين بخش سامانه نيما طراحي شده تا تامين 
ارز به ص��ورت يكپارچ��ه مديريت ش��ود. در اين 
سامانه صرافي ها و واردكنندگان كه روش تامين 
ارز آنه��ا روش غيربانكي اس��ت دو بازيگر اصلي 
هس��تند كه براي تسهيل و تسريع در تامين ارز 
و امكان استفاده از ارز در فضاي رقابتي از كانال 

صرافي ها اين سامانه طراحي شده است. 
ب��ه گفت��ه وي، در مراحل بعدي قرار اس��ت 
بازيگران ديگري ازجمله صادركنندگان غيرنفتي 
وارد شوند تا بتوانند ارز را در سامانه عرضه كنند 

و به صورت يكپارچه تامين ارز انجام شود. 
كريمي با بي��ان اينكه، ب��ا بهره گيري از اين 

س��امانه مي ت��وان از س��فته بازي و دالل��ي در 
ب��ازار ارز جلوگيري ك��رد، اظهار داش��ت: تمام 
بازيگ��ران اصلي ارز به زودي در يك محيط تمام 
الكترونيك اقدام به خريد و فروش مي كنند.براي 
راه ان��دازي اين س��امانه در گام اول صرافي هاي 
منتخ��ب بانكي ب��ا چگونگي بهره گي��ري از اين 
سامانه آشنا مي ش��وند و در مراحل بعدي ساير 
 صرافان مي توانند از اين سامانه بهره گيري كنند.

 بر همين اساس براي صرافي هاي منتخب بانكي 
جلس��ه يي در بانك مركزي براي آشنايي با اين 

سامانه برگزار شد.
ب��ه گفت��ه كريم��ي، بازيگ��ران غيربانك��ي 
مي توانند با بهره گيري در اين سامانه قيمت هاي 

پيشنهادي را ارائه كنند. 

جلسه هماهنگي صرافي هاي بانكي براي راه اندازي سامانه ارزي



 Sun. February  18. 2018  1044   يك شنبه          29 بهمن 1396     اول جمادي الثاني 1439  شماره 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس و فرابورس
انتشار اوراق مشاركت ارزي 

در قالب نهادي با درآمد ارزي
عضو هيات مديره س��ازمان بورس ب��ا بيان اينكه 
هنوز درخواس��تي از س��وي صندوق ها براي تغيير 
پيش بين��ي جديد بازدهي ها دريافت نش��ده، گفت: 
اوراق مش��اركت ارزي در بازار سرمايه بايد از طريق 
نهاد يا ش��ركت هايي منتشر ش��ود كه درآمد ارزي 
داش��ته باش��ند. به گزارش فارس، مع��اون نظارت 
بر نهاده��اي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
پيرامون بخش��نامه اخير بانك مرك��زي به بانك ها 
ب��راي انتش��ار اوراق گواهي س��پرده بانك��ي با نرخ 
س��ود 20درصدي گفت: لزوم مديري��ت پرتفوي از 
س��وي مديران صندوق هاي سرمايه گذاري مطابق با 
گزينه هاي س��رمايه گذاري مختل��ف در بازار پولي و 
مالي درحالي اس��ت كه هنوز درخواس��تي از سوي 
صندوق ها براي تغيير پيش بيني بازدهي به سازمان 
بورس ارائه نداده اند. س��عيد فالح پور درباره آخرين 
اقدام ها براي امكان پذيره نويس��ي و معامالت ثانويه 
اوراق مشاركت ارزي و معادل ريالي ناشران بورسي 
و فرابورس��ي در بازار س��رمايه گفت: سازمان بورس 
همپاي بانك مركزي موضوع انتشار اوراق مشاركت 
ارزي يا راه اندازي بازار ثانويه اوراق مشاركت معادل 

ريالي را دنبال مي كند.
وي افزود: درحال حاضر مصوبات ش��وراي فقهي 
براي انتشار اوراق مشاركت ارزي اخذ و دستورالعمل 
معامالت��ي اي��ن ابزار تدوين و تبيين ش��ده اس��ت. 
موضوع مهم اينكه اين اوراق بايد در قالبي از طريق 
نهاد يا شركت بورسي و فرابورسي منتشر شود كه از 
درآمد ارزي برخوردار باشد به گفته وي هلدينگ ها 
يا شركت هاي فعال در صنعت نفت و پتروشيمي به 
دلي��ل برخورداري از درآم��د ارزي مي توانند از اين 
اوراق اس��تفاده كنند و از پوش��ش ريسك منطقي 
برخوردار ش��وند. عضو هيات مديره س��ازمان بورس 
از اجرايي ش��دن صندوق هاي سرمايه گذاري جديد 
در ب��ازار س��رمايه خب��ر داد و گف��ت: صندوق هاي 
سرمايه گذاري پروژه و منفعت در كنار صندوق هاي 
جدي��د زمين و س��اختمان پ��س از فراهم ش��دن 
مقدم��ات اجرايي آنها مي توانند براي بازار س��رمايه 

از مزيت برخوردار باشند.

 بازگشت روزنه هاي اميد
به بورس امريكا

بازاره��اي امري��كا بهترين روز ه��اي معامالتي را 
نس��بت به روزهاي گذش��ته ب��ه ثبت رس��اندند و با 
كاه��ش ش��اخص قيمت دالر رون��د افزايش��ي را از 
آن خ��ود كردند. به گزارش س��نا، افزايش ش��اخص 
اس اندپي پس از افت چند روزه به ثبت رس��يد و اين 
متغير توانس��ت هفته معامالتي را با 4.3درصد رشد 

به پايان برساند.
براساس اين گزارش، كاهش شديد شاخص قيمت 
دالر در ب��ازار امريكا اين متغير را به كمترين س��طح 
3س��ال اخير رس��اند. گزارش هاي ضعيف اقتصادي 
كه از بازار امريكا منتش��ر ش��ده اس��ت، گوياي اين 
بود كه بودجه و تراز بازرگاني اين كش��ور با كس��ري 
مواجه شده است. ش��اخص توليد در امريكا طي ماه 
ژانوي��ه كاهش 0.1درصدي نس��بت به ماه دس��امبر 
داشته اس��ت درحالي كه پيش بيني ها حاكي از رشد 
0.2درصدي بوده است. نرخ بيكاري نيز رشد هفتگي 
15هزار نفري دارد و به 1.9ميليون نفر رسيده است. 
در س��وي ديگر تورم امريكا نيز با وجود رش��د، هنوز 
با هدف 2درص��دي كه فدرال رزرو تعيين كرده بود، 
فاصل��ه دارد و فعال در س��طح 1.8درصد باقي مانده 
اس��ت. كرك بريك، مدي��ر اجراي و مدي��ر پرتفوي 
س��رمايه گذاري پرسونال در اين خصوص اظهار كرد: 
ب��ازار فعال در فاز اصالح��ي قرار دارد ام��ا داده هاي 

اقتصادي امريكا وضعيت مطلوبي ندارد. 
اميدواريم اين فاز اصالحي ادامه دار ش��ود و بازار 
بتوان��د كم��ي روند منفي گذش��ته خ��ود را جبران 
كن��د. در بازار امريكا ش��اخص اس اندپ��ي با افزايش 
0.1درصدي همراه ش��د و ش��اخص يورواس��تاكس 
در اروپ��ا 1.1درصد مثبت ش��د. ش��اخص فوتس��ي 
لندن 0.8درصد رش��د كرد و تاپيكس ژاپن با رش��د 
1.1درصدي مواجه شد. داوجونز امريكا توانست رشد 
0.08درص��دي را از آن خود كند درحالي كه نزدك 

امريكا 0.2درصد منفي شد. 

 محمد ش�ريعتمداري، وزير صنعت،  معدن 
و تجارت: هيچ گونه چالش��ي مقابل خصوصي سازي 
س��ايپا و ايران خودرو وجود ن��دارد و اين كار بايد به 
تدري��ج صورت بگي��رد درحال حاضر ه��م به بورس 

پيشنهاداتي داده شده است. 
 حميدرضا مهرآور، مديرعامل يك شركت 
كارگزاري: رش��د نرخ ارز هر چند براي شركت هاي 
صادرات محور باعث رش��د سودآوري مي شود اما در 
ش��ركت هايي كه وارد كننده مواد اوليه هستند، تاثير 

منفي دارد. 
 مصطفي صفاري، مديرعامل يك ش�ركت 
س�بدگردان: تا زماني كه بودجه س��ال 97 قطعي 
نش��ود، نمي توان پيش بيني از س��ال آينده داشت به 
ط��ور قطع تصويب بودجه و تصميم هاي آن مي تواند 

بر بازار سرمايه تاثيرگذار باشد. 
  علي عباس�ي، كارش�ناس بازار س�رمايه: 
هم اكنون به  دليل وجود س��اختارهاي سنتي در بازار 
محصوالت كشاورزي، نظام انبارداري نمي تواند خيلي 
س��ريع در اين بخش جا بيفت��د از اين رو در صورت 
اصالح س��اختارهاي سنتي مي توان انتظار داشت كه 
نظام انبارداري در مديريت بازار محصوالت كشاورزي 

موثر واقع شود. 
 س�ازمان خصوصي س�ازي: از ابتداي امسال 
تاكن��ون ۶849 ميلي��ارد ريال س��هم و اموال دولتي 
توس��ط س��ازمان خصوصي س��ازي واگذار ش��ده كه 
از اي��ن ميان 104ميلي��ارد ري��ال از طريق بورس و 
۶.745ميلياردريال از طريق مزايده انجام شده است. 
  شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه: صدور كد براي سهامداران خارجي 

از مرز يك هزار كد گذشت. 

شفافسازي

بينالملل

چندخطخبر

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد

پيوند سرمايه گذاران بورسي و صاحبان ايده
سود معامالتي تجاري سازي ايده ها متعلق به مخترعان، سرمايه گذاران و خريداران است

تحليلگران چه مي گويند
 تغيير مس�ير نقدينگي از بورس به ارز: التهابات ارزي اخير 
ب��ازار ب��ورس را تحت تاثير قرار داد و باعث ش��د بخش��ي از نقدينگي 
از ب��ازار بورس به بازار ارز منتقل ش��ود كه البته اي��ن موضوع تبعات 
مناسبي براي اقتصاد كشور به همراه ندارد. به گزارش خانه ملت رحيم 
زارع، سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به موارد فوق و 
ب��ا تاكيد بر ل��زوم تقويت بخش مولد اقتصاد كش��ور عنوان كرد: براي 
جلوگيري از رونق بازار س��وداگري بايد بازار سرمايه كشور تقويت شود 
به نحوي كه اين انگيزه در جامعه ايجاد شود كه نقدينگي بيشتري به 
بازار بورس س��وق داده ش��ود. زارع تصريح كرد: افزايش قيمت جهاني 
فلزات، نفت همچنين نرخ ارز در رش��د ش��اخص بورس موثر بوده اما 
نبايد فراموش كرد زماني مي توان گفت شاخص بورس از رشد مطلوبي 
برخوردار بوده كه افزايش شاخص متاثر از رشد سودآوري شركت هاي 
بورس��ي باشد. وي ادامه داد: بايد شركت هاي بورسي صورت هاي مالي 
خود را براس��اس استانداردهاي مالي بين المللي منتشر كنند تا زمينه 
جذب س��رمايه هاي بيشتر در بورس فراهم شود. سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس يادآور ش��د: اگر حمايت هاي بيشتري از بازار سرمايه 
انجام ش��ود، زمينه تامين نقدينگي مورد نياز برخي واحدهاي توليدي 

از طريق بازار سرمايه فراهم مي شود. 
 اختالفات ارزي؛ تهديد فرصت هاي س�رمايه گذاري: يك 
كارش��ناس بازار س��رمايه درخصوص اينكه در شرايط موجود بازار ارز 
چه اقداماتي مي توان انجام داد تا سپرده ها به سمت بازار سرمايه برود، 
گفت: از لحاظ اقتصادي دولت بايد در جهت حفظ و حراست از منابع 

صادركنن��ده، توليدكننده و صنعتگر نرخ ارز را آزاد كند همان طور كه 
بانك مركزي متعهد شده بود كه ارز تك نرخي شود همچنين بورس 
ارز ايجاد ش��ود. به گزارش ايسنا، فردين آقابزرگي اضافه كرد: به نظر 
مي رس��د با اين سيس��تم، دوگانگي و اختالف بين ارز مبادله يي و ارز 
آزاد زيادتر مي ش��ود و يكي از منشأهاي آن همين نرخ هايي است كه 
در بازار پول تعيين مي ش��ود كه نمونه آن را مي توان گواهي س��پرده 
ريالي با نرخ 20درصد دانست. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: 
ثبات در تصميمات اقتصادي اولويت اول دولت بايد باشد. هنوز ۶ ماه 
نگذشته كه سود سپرده ها با قاطعيت كاهش پيدا كرد اما حاال كه بازار 
ارز به درس��تي نرخ و جايگاه خ��ود را پيدا مي كند ما مي خواهيم اين 
موضوع را تغيير دهيم. انتش��ار گواهي سپرده بازار سرمايه و بورس را 
نيز با مشكالتي مواجه مي كند كما اينكه انتشار گواهي سپرده ريالي 
نرخ اس��ناد خزانه اسالمي را باال برده است. آقابزرگي افزود: تا پيش از 
اين افرادي كه انتظار ثبات در اقتصاد با نرخ 15درصد س��ود بانكي را 
داش��تند، مي بينند كه همان بانك ها سود 20درصد مي دهند. مسلما 
اكث��ر اين افراد پول خود را از حس��اب هاي 15درصدي خارج كرده و 
وارد حس��اب هاي 20درصدي مي كنند و در واقع بايد بگوييم نه تنها 
ب��ازار ارز از حالت به وجود آمده خارج نمي ش��ود بلكه فقط پول ها در 
حساب هاي بانكي از يك حساب به حساب ديگر جابه جا مي شود. وي 
تاكيد كرد: ما بايد بگوييم تصميماتي كه درباره نرخ سود سپرده هاي 
بانكي گرفته مي شود، نرخ اسناد خزانه اسالمي را تغيير مي دهد و روي 

تمام فرصت هاي سرمايه گذاري تاثير مي گذارد. 

 تاثير نرخ ارز در نوس�ان بورس: با توج��ه به اينكه نزديك به 
50 درصد ش��ركت ها محصوالت خود را براساس نرخ دالر مي فروشند، 
نوسان اين متغير در بازار سرمايه اثرات كالني دارد. رضا رحمتي درباره 
داليل تاثيرپذير معامالت بورس از نوس��انات نرخ ارز اظهار كرد: بررسي 
تاثيرپذيري ش��ركت هاي حاضر در بازار سهام از نوسانات نرخ ارز نشان 
مي دهد حدود 50 درصد شركت هاي بورس ازجمله شركت هاي وابسته 
به كاالهاي»فلزي، معدني ها، پتروش��يمي ها، پااليشي ها و سيماني ها« 
محصوالت خود را براساس نرخ دالر مي فروشند كه اين موضوع موجب 
مي ش��ود تا س��ودآوري اين ش��ركت ها و در نتيجه قيمت سهام آنها در 
تاالر شيش��ه يي از اين مولفه اثرپذير باش��د. به گزارش ايبنا، وي افزود: 
بر اين اس��اس هر چه صادرات ش��ركت ها باالتر باشد در پي آن افزايش 
نرخ دالر مي تواند پيام خوب و مثبتي براي ش��ركت هاي صادرات محور 
باشد. رحمتي ادامه داد: در مقابل اما در صورتي كه يك بنگاه اقتصادي 
ب��راي تامين مواد اولي��ه و نيز خريد تجهيزات و تكنول��وژي توليد نياز 
به ارز براي واردات داش��ته باش��د، تغييرات ن��رخ ارز مي تواند توليد اين 
ش��ركت را دس��تخوش تغييراتي كرده و بهاي تمام شده توليدات آن را 
افزايش دهد و بر اين اساس سهام اين بنگاه در بازار سرمايه دستخوش 
تغييرات منفي ش��ود. وي گفت: در اين ميان ازجمله ش��ركت هايي كه 
برخي مواد اوليه خود را از خارج وارد مي كنند و افزايش نرخ ارز مي تواند 
بر س��ودآوري آنها اثر منفي داش��ته باش��د، مي توان به صنايعي ازجمله 
صنايع غذايي، دارويي ها و خودرويي هاي اش��اره كرد كه بخش��ي از ارز 
مورد نياز خود را به  صورت مبادله يي و بخش��ي ديگر را آزاد مي گيرند. 

بنابراين افزايش نوسانات و رشد نرخ دالر طبيعتا هزينه اين شركت ها را 
افزايش مي دهد. رحمتي اظهار كرد: البته هر چند اين موضوع به صورت 
كوتاه مدت مي تواند بر كاهش قيمت سهام اين شركت ها در بازار سرمايه 
اثر منفي بگذارد ام��ا در بلندمدت افزايش هزينه ها موجب افزايش نرخ 
فروش محصوالت اين شركت ها شده و در نتيجه اين دسته از شركت ها 
ني��ز س��ودآوري خود را حف��ظ كرده و اي��ن موضوع حتي ب��ه افزايش 
جذابيت قيمت س��هام اين صنايع در بورس منتهي شود. اين كارشناس 
بازار س��رمايه درخصوص وضعيت نوس��ان نرخ دالر و تاثير آن بر صنايع 
بورسي تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود مي توان چند سناريو براي 
نوس��انات نرخ دالر و اثر آن بر معامالت بورس عنوان كرد. نخست اينكه 
افزايش ن��رخ دالر ادامه پيدا كند كه اين موض��وع مي تواند خبر خوبي 
براي ش��ركت هاي صادرات محور باشد. وي اضافه كرد: از سوي ديگر در 
صورت كاهش نرخ دالر با توجه به قيمت هاي فعلي سهام شركت ها در 
بازار از يك سو و نيز وضعيت جهاني كاالها همچنين تعادل قيمت نفت 
كاهش قيمت دالر نمي تواند اثر چنداني بر قيمت س��هام بگذارد ضمن 
اينكه به نظر نمي رسد، قيمت دالر افت چشمگيري در پيش بگيرد. اين 
كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه نوسانات نرخ ارز تا چه 
اندازه بر خروج نقدينگي از بازار سهام به سمت بازار ارز تاثيرگذار خواهد 
بود نيز گفت: با توجه به قيمت هاي فعلي ارز همچنين تاكيدات رييس 
كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و س��خنگوي دولت مبني بر كاهش نرخ 
دالر در روزهاي پيش رو به نظر مي رس��د نقدينگي اين ريسك را قبول 

نخواهد كرد كه از بورس به سمت بازار ارز برود.

بورس كاالي ايران به عنوان يكي از اركان بازار س��رمايه، طي چند 
س��ال اخير در تكاپو براي طراحي و توسعه ابزارهاي مالي همراستا با 
نيازهاي اقتصادي برآمده كه عرضه مس��كن متري يكي از طرح هاي 
پيش��نهادي بورس كاال بوده اس��ت. برمبناي طرح ارائه شده از سوي 
بورس كاال، يك فرد مي تواند متراژ مش��خصي از مسكن را خريداري 
ك��رده و در زمان تحوي��ل، مابه التفاوت كيفي��ت آن ازجمله طبقه و 
نور را مي پردازد كه در همين زمينه رييس اتحاديه صنف مش��اوران 
امالك تهران اين طرح را براي بازار مس��كن، رفع بخش��ي از دغدغه 
مردم براي تامين مس��كن براي فرزندان و جلوگيري از ش��كل گيري 
حباب قيمتي در اين بازار طرحي مثبت ارزيابي كرد. به گزارش مهر، 
مصطفي قلي  خس��روي رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك تهران، 
اظهار كرد: طرح فروش مسكن متري در حالي از مدت ها قبل مطرح 

ب��ود كه اجراي آن در صورت تداوم مي تواند در ايجاد ثبات و آرامش 
در بازار مسكن موثر واقع شود. وي افزود: اجراي اين طرح چندين بار 
ب��ه ميان آم��ده اما در هر مرحل��ه با بروز چالش هايي، مس��ووالن از 
اجراي آن صرف نظر مي كردند. اين در حالي اس��ت كه فروش متري 
مس��كن طرح بسيار خوبي است كه اگر به سرانجامي برسد، مي تواند 
مشكالت موجود در بازار مسكن را مرتفع كند. وي با بيان اينكه طرح 
فروش مس��كن به صورت متري براي هر نوع پروژه ساختماني اعم از 
آپارتمان ها و پروژه هاي انبوه مس��كوني قابلي��ت اجرا دارد، گفت: در 
بورس فروش هر پروژه يي مي تواند به خريداران مسكن تعريف شود و 
فرد برمبناي ميزان سرمايه و مكان موردنظر خود جهت تهيه مسكن 

مي تواند اقدام به خريد به صورت متري ملك نمايد. 
رييس اتحاديه صنف مش��اوران امالك تهران با بيان اينكه اجراي 

اي��ن طرح در قالب قراردادهاي س��لف و پيش خري��د نقدي با قيمت 
معين خواهد بود، افزود: براي عرضه مس��كن متري در بورس كاالي 
ايران بايد تمام زيرس��اخت هاي الزم فراهم ش��ده و با اتحاديه امالك 
و دفترخانه ه��ا هماهنگي الزم صورت گيرد تا شناس��نامه پروژه هاي 
موردنظر در دفترخانه ها ثبت ش��ده و قدرالس��هم آن به صورت دقيق 
مش��خص شود. خسروي با تاكيد بر اينكه ثبت اين معامالت مي تواند 
در كالهبرداري هاي بازار مسكن بابت فروش يك واحد به چند خريدار 
موثر واقع ش��ود، گفت: با كامل بودن اسناد و مدارك مالك و بررسي 
و ثبت شناسنامه يك س��اختمان، از كالهبرداري و سوءاستفاده هاي 
احتمال��ي در پيش فروش به چند خريدار ممانع��ت به عمل مي آيد، 
زيرا دفاتر امالك محلي در اين كالهبرداري ها نقشي ندارند و با ثبت 
دقيق اين معامالت اين مش��كل نيز مرتفع مي ش��ود. رييس اتحاديه 

صنف مش��اوران امالك تهران از لزوم ايج��اد آمادگي در دفترخانه ها 
براي عرضه مس��كن متري در بورس كاال س��خن گفت و تاكيد كرد: 
عرضه مسكن در بورس باتوجه به اينكه عرضه و تقاضاي واقعي در آن 
حاكم است، در كاهش نوسانات كاذب و شكل گيري حباب قيمتي در 
 بازار مسكن موثر است. البته در اين رابطه رعايت اصول حقوقي بسيار 
حايز اهميت اس��ت و بايد قراردادهاي دو طرف براي آن تعريف شود. 
وي اجراي اين طرح به صورت مستمر را در رفع دغدغه تامين مسكن 
م��ردم مثبت ارزيابي كرد و گفت: چنانچه اجراي اين طرح مس��تمر 
نباشد، اعتماد مردم سلب مي ش��ود؛ اما با ايجاد زيرساخت هاي الزم 
براي آن ضمن تامين مسكن مردم، سرمايه گذاري مطمئني نيز شكل 
مي گيرد؛ اما بايد فرهنگ س��ازي الزم براي عرضه مس��كن متري در 

بورس صورت گيرد. 

گروه بورس|
ب��ازار  منتخ��ب  مخترع��ان  نشس��ت  دومي��ن 
داراي��ي فك��ري با حض��ور معاون علم��ي و فناوري 
رياس��ت جمهوري برگزار ش��د و ط��ي آن 8 قرارداد 
س��رمايه گذاري )خريد اختراع( منعق��د گرديد. در 
اين نشس��ت رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
بيان كرد: امروز براي بازار سرمايه ايران پيام مهمي 
دارد و گام ه��اي اثرگذاري در راه توجه به فكر ناب و 
عدم تكيه صرف به توليد س��نتي و استخراج منابع 
زيرزميني برداش��ته شده اس��ت. شاپور محمدي در 
اي��ن نشس��ت درخصوص اهمي��ت توج��ه ويژه به 
اختراع��ات و ايده هاي نو گفت: خوش��بختانه ما در 
بازار س��رمايه به اختراع ها از نظ��ر مبالغ ريالي نگاه 
نمي كنيم؛ چراكه اين اختراعات فارغ از مزاياي مالي، 
در آينده دوام ش��ركت هاي بزرگي را در پي خواهند 
داشت. محمدي با اشاره به اينكه شركت هاي بورسي 
زماني قيمت سهام شان معنا پيدا مي كند كه متكي 
به ارزش و خلق ارزش باشند، افزود: تحوالتي كه در 
كشور ما اتفاق مي افتد نويدبخش آن است كه تكيه 
ما به ارزش هاي خلق ش��ده در تابلو سهام باشد. وي 
با اشاره به اينكه تاكنون در كشور ما منابع طبيعي، 
مزيت نسبي بوده است، گفت: در صورت استفاده از 
دانش پژوهش��گران و دانشمندان كشور و همچنين 
استفاده از طرح ها و اختراعات آنها، مي توانيم مزيت 
نس��بي خود را به سمت اين توانايي ها ببريم و به آن 
افتخار كنيم. محم��دي در ادامه به انجام مكاتباتي 
با ش��ركت هاي بزرگ بورس��ي با همكاري فرابورس 
ايران اشاره كرد و گفت: ما قصد داريم تا با همكاري 
فراب��ورس از ش��ركت هاي ب��زرگ بورس��ي كمك 
بگيريم تا مش��اركت ما صرف��ا در قيمت گذاري اين 
اختراعات نباش��د و اين ش��ركت ها بتوانند در خريد 
و س��رمايه گذاري براي اين اختراعات نيز مشاركت 
كنند. وي با بيان اينكه پيوند سرمايه گذاران بورسي 
و صاحب��ان اي��ده موجب س��ود دوطرفه مي ش��ود، 
خطاب به ش��ركت هاي بورسي گفت: اين شركت ها 
بايد آگاه باشند س��ود معامالتي كه با تجاري سازي 
ايده ها انجام مي شود تنها متعلق به مخترعان نيست 
و سرمايه گذاران و خريداران نيز از انجام اين معامله 

منتفع مي شوند. 

 توسعه بازار دارايي هاي فكري
اف��زون ب��ر اي��ن، مع��اون علم��ي و فن��اوري 
رياس��ت جمهوري با بي��ان اينكه چهار س��ال پيش 

مفاهيمي مانند استارت آپ، سرمايه گذاري جسورانه، 
اختراعات، تجاري س��ازي و ب��ازار دارايي هاي فكري 
فراب��ورس به اين ش��كل و به صورت توس��عه يافته 
وجود نداش��ت، گفت: خوش��بختانه در حال حاضر 
تمام اين حوزه ها پيش��رفت هاي چشمگيري داشته 
و عالوه بر اينكه بس��ياري از اركان به دنبال توسعه و 
پيشرفت حوزه دانش بنيان هستند، جهت گيري هاي 
دولت نيز به س��مت توس��عه بازار دارايي هاي فكري 
اس��ت. سورنا س��تاري در اين نشس��ت به همكاري 
اين معاون��ت با فرابورس ايران اش��اره كرد و گفت: 
اميدواريم باتوجه به همكاري خوبي كه با س��ازمان 
ب��ورس و فرابورس داش��ته ايم اقدام��ات بهتري در 
جهت توسعه بازار دارايي هاي فكري و تجاري سازي 
محصوالت اختراعات به فروش رفته داش��ته باشيم. 
س��تاري همچنين تاكي��د كرد كه س��رمايه گذاري 
جس��ورانه بايد جايگزين اب��زاري مانند پرداخت وام 
ش��ود زيرا در اين ح��وزه نمي توانيم از نتيجه نهايي 
موض��وع اطميناني داش��ته باش��يم. وي خطاب به 
مخترعان و صاحبان اي��ده گفت: مخترعان نيز بايد 

بدانند كه يكي از اصلي ترين روش هاي تجاري سازي 
محصوالت دانش بنيان، يافتن سرمايه گذار در حوزه 
جس��ورانه است. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 
اختراعات در بدو اختراع به فروش مي رس��ند، گفت: 
ب��ا اين حال تكيه ما بر اع��داد و ارقام اين معامالت 
نيست بلكه انجام اين معامالت به خودي خود اتفاق 

بسيار بزرگي است. 

 تابلو دانش بنيان فرابورس 
همچنين، معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز در اين 
نشست به ايجاد تابلو دانش بنيان در فرابورس اشاره 
ك��رد و گفت: با راه اندازي اين تابلو همه بس��ترهاي 
الزم براي توسعه بازار دارايي  فكري ايجاد شده است. 
عليرض��ا دليري برگزاري فس��تيوال هاي نوآورانه در 
كشور را حائز اهميت دانست و گفت: امروز به  جايي 
رسيده ايم كه بازار دارايي فكري ازسوي معاونت علمي 
و فناوري و سازمان بورس و فرابورس در حال نهادينه 
ش��دن اس��ت. دليري با اش��اره به اينكه رويدادهاي 

كارآفرين��ي در حال حاضر در تمام شهرس��تان هاي 
دوردس��ت كش��ور در حال برگزاري است، گفت: در 
 زمينه ب��ازار دارايي  فكري در كش��ور بايد بس��تر را 
به نحوي گسترش دهيم تا جامعيت عمومي در همه 
اس��تان هاي كشور داشته باشد و فعاليت در اين بازار 
طوري نهادينه ش��ود تا در تمام اس��تان هاي كشور 
عموميت پيدا كند. معاون توس��عه مديريت و جذب 
س��رمايه معاونت علمي، موافقت خ��ود را با اين نگاه 
كه فرابورس ايران مي تواند بورس دانش بنيان كشور 
باش��د اعالم ك��رد و گفت: نزديك ب��ه 400 ميليارد 
 تومان منابع به صندوق هاي داراي مجوز در كش��ور 
تزريق  ش��ده و تمام بس��ترهاي ارتق��ا و تامين مالي 
ش��ركت هاي دانش بني��ان در فرابورس فراهم  ش��ده 
اس��ت؛ از اين  رو اميدواري��م بتوانيم اقتصادي همراه 

با موفقيت به همراه آوريم. 

 تاسيس نخستين VC در حوزه مسكن
مديرعام��ل فرابورس اي��ران در حضور مخترعان 
منتخب بازار دارايي فكري فرابورس ضمن اشاره به 

اهميت سرمايه گذاري جسورانه در كشور از دريافت 
موافقت اصولي تاس��يس نخس��تين VC در حوزه 
مس��كن، راه و شهرس��ازي خبر داد كه ارزشي بالغ 
بر 500ميليارد ريال دارد. امير هاموني پيشنهاد كرد 
كه باتوجه به ارتباط طرح هاي بسياري از مخترعان 
به حوزه هاي راه و ساختمان، در آينده فستيوال هاي 
راه و شهرس��ازي و همچنين صنعت ساختمان نيز 
برگزار شود و شركت هاي فعال در گروه انبوه سازي، 
امالك و مس��تغالت كه سهام شان در بورس معامله 
مي ش��ود مي توانند در اين فستيوال ها حضور يابند. 
هاموني همچنين درخواس��ت پذيرش يك ش��ركت 
داخل��ي ك��ه داروي ضدس��رطان تولي��د مي كند و 
حاشيه س��ود خوبي دارد به فرابورس را خبر خوبي 
دانس��ت و افزود: با ياري خداوند ب��ه زودي در تابلو 
اصلي بازار فرابورس، اين شركت پذيرش و در ادامه 
س��هام آن عرضه مي ش��ود. وي با اشاره به اينكه در 
ميان مخترعان برتر بازار دارايي فكري چند شركت 
بورسي نيز وجود دارند، گفت: جاي خوشحالي است 
كه ش��ركت هاي بورس��ي هم براي ارتقاي بهره وري 

خود وارد چنين عرصه هايي مي شوند. 

 238 اختراع در فهرست عرضه
در بخ��ش ديگري از اين نشس��ت، رييس مركز 
فن ب��ازار ملي اي��ران از قرار گرفت��ن 238 اختراع 
در فهرس��ت عرض��ه ب��ازار دارايي  فك��ري خبر داد 
و گف��ت: عالوه ب��ر آن موفق به انعق��اد 21 قرارداد 
س��رمايه گذاري در اختراعات به ارزش بيش از 1۶5 
ميلي��ارد ريال ش��ده ايم. اكب��ر قنبرپور با اش��اره به 
اينكه بازار دارايي فك��ري با همكاري پارك فناوري 
پرديس، س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، اداره ثبت 
اس��ناد و امالك كش��ور و با حمايت معاونت علمي 
و فن��اوري رياس��ت جمهوري و به ميزباني ش��ركت 
فرابورس ايران در خرداد 93 راه اندازي ش��د، گفت: 
هدف اين بازار كمك به تجاري سازي دستاوردهاي 
نوآوران��ه مخترع��ان و كارآفرينان كش��ور از طريق 
فروش يا جذب س��رمايه گذار به طرح هاست. رييس 
مركز فن بازار ملي ايران درخصوص هدف برگزاري 
فستيوال هاي عرضه نوآوري گفت: با همكاري شركت 
فراب��ورس ايران و حماي��ت معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري براي افزايش ش��ناخت مخاطبان 
و نيز بازاريابي و عرضه مناس��ب نوآوري هاي عرضه 
ش��ده در اين بازار، برگ��زاري رويدادهايي با عنوان 

فستيوال هاي عرضه نوآوري طرح ريزي شد. 

تاالرنقرهاي

بازارسرمايه

پتانسيل بورس كاال در رفع مشكالت مسكن

مروري بر آمار معامالت 

افزايش حجم و ارزش بورس تهران
گروه بورس|

در دادوستدهاي نخستين روز هفته شاخص كل بورس با رشد 
81 واحدي به كار خود پايان داد. بر اين اساس در داد و ستدهاي 
روز گذش��ته س��رمايه گذاران بورس��ي بيش از يك ميليارد و س��ه 
ميليون برگه س��هم، حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را به ارزش 
2 هزار و 559 ميليارد ريال در 99 هزار نوبت معامالتي دس��ت به 
دس��ت كردند. همچنين در روز جاري ش��اخص كل 81 واحد باال 
رفت و به رقم 98 هزار و 429 رس��يد. ش��اخص بازار اول نيز روز 
گذش��ته 104 واحد صعودي ش��د اما ش��اخص بازار دوم ۶۶ واحد 
اف��ت كرد. افزون بر اين نمادهاي گل گهر، ملي مس، ايران خودرو، 

تاپيكو و پااليش نفت بندرعباس ديروز بيش��ترين تاثير مثبت را بر 
شاخص ثبت كردند. در مقابل نمادهاي فوالد مباركه و بانك ملت 
بيشترين تاثير منفي را بر اين متغير داشتند و مانع رشد بيشتر آن 
شدند. بر اين اس��اس در بازار ديروز گروه هاي شيميايي، خودرو و 
فلزات اساس��ي با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين 
گروه ه��اي صنعتي قرار گرفتند. همچنين صدرنش��يني بازار نيز با 
بيش��ترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي مديريت صنعت شوينده 
بهشهر، ليزينگ خودرو غدير، بين المللي توسعه ساختمان، فرآوري 
مواد معدني ايران، س��خت آژند، معادن بافق و كارخانجات توليدي 
شيش��ه رازي بود. در مقابل نمادهاي سبحان دارو، سرمايه گذاري 

صنع��ت و معدن، آبادگ��ران ايران، س��رمايه گذاري دارويي تامين، 
چرخش��گر، پارس الكتريك و قند ش��يرين خراس��ان با بيشترين 
كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. به گزارش سنا، 
سرمايه گذاران بورسي ديروز براي خريد اوراق مشاركت شهرداري 
س��بزوار، س��هام نورد آلومينيوم، اوراق مش��اركت ملي نفت ايران، 
س��هام مديريت صنعت شوينده بهش��هر، اوراق صكوك فوالد كاوه 
كيش، اوراق مشاركت شهرداري تهران و اوراق صكوك اجاره سايپا 
بيش��ترين تقاضا را ثبت كردند. در مقابل گروهي از سرمايه گذاران 
براي خروج از اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مش��اركت ش��هرداري 
س��بزوار، اوراق مش��اركت ش��هرداري مش��هد و اوراق مش��اركت 
شهرداري تهران بيشترين عرضه ها و طوالني ترين صف هاي فروش 
را داش��تند. در پايان معامالت نيزحق تقدم ليزينگ رايان س��ايپا 
با معامله 98ميليون س��هم بيش��ترين حجم معامالت و واحدهاي 
صن��دوق امين يكم ب��ا معامله 3۶2ميليارد ريال بيش��ترين ارزش 

معامالت را داشتند. 

 كاهش نماگر آيفكس
در سويي ديگر در معامالت فرابورس ايران به ترتيب حجم 
و ارزش خريد و فروش س��هام و انواع اوراق در مجموع بازارها 

با رشد ۶9 و 73 درصدي روبه رو شد.
بر اين اس��اس ديروز در مجموع بازارهاي فرابورسي شاهد 
جابه جاي��ي ۶50 ميلي��ون ورق��ه ب��ه ارزش بي��ش از 3 هزار 
و 291 ميلي��ارد ريال بوديم كه نس��بت به آم��ار معامالت در 
آخري��ن روز هفته قب��ل از افزاي��ش ۶9 و 73 درصدي حجم 
و ارزش دادوس��تدها حكايت داشت. در پايان معامالت ديروز 
بازار فرابورس ش��اخص كل افت ۶ واح��دي را تجربه كرد كه 
عم��ده تاثير منفي بر اين نماگ��ر از جانب نمادهاي »مارون«، 
»زاگ��رس« و »سرچش��مه« تا س��طح حداكث��ر 7 واحد رقم 
خ��ورد. در مقابل تاثي��ر مثبت بر آيفك��س از جانب نمادهاي 
 »ذوب«، »دماون��د«، »هرمز« و »ش��راز« مانع از افت بيش��تر 

اين نماگر شدند. 
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 بخشنامه جديد اصناف
براي كنترل قيمت ها 

تس�نيم    رييس اتاق اصناف اي��ران گفت: فروش 
فوق العاده و فصلي انتهاي س��ال ب��ا نظارت و كنترل 
اصناف ش��هر هاي مختلف اجرا مي شود. علي فاضلي 
افزود: در روزهاي آتي فروش آخر سال آغاز مي شود 
و ما در بخش��نامه يي به تمام اتا  ق هاي اصناف سراسر 
كش��ور اعالم كرديم كه به صورت فعال در بازرسي و 
كنترل بازار حضور جدي داش��ته باش��ند. او تصريح 
ك��رد: مردم اگر ش��كايتي از كيفيت يا قيمت كااليي 
داش��تند با تلفن 124 تماس بگيرند و ما به س��رعت 
به اين نوع ش��كايت ها رسيدگي خواهيم كرد. فاضلي 
درباره چگونگي حمايت از توليدات و كاالهاي ساخت 
اي��ران گفت: هم اكنون 42 رس��ته صنفي از معافيت 
پرداخت حق بيمه كارگران تا 5 نفر برخوردارند و ما 
به دولت پيش��نهاد داديم كه اين تعداد به 60 رسته 
صنفي برس��د. رييس اتاق اصناف اي��ران توليد ملي 
را نيازمند حمايت بازار پولي مالي كش��ور دانس��ت و 
افزود: نظام پولي و مالي كشور بايد در خدمت توليد 
باشد متاس��فانه اكنون بيش از عمل تنها شعار داده 
مي ش��ود. او گفت: هم اكنون تسهيالت با 18 درصد 
به صورت اس��مي و 5.21 درصد به صورت رسمي به 
دس��ت توليد كننده مي رسد كه نمي توان با اين ارقام 

شعار اقتصاد مقاومتي را عملياتي كرد. 

 آغاز فعاليت 100 فروشگاه
با برند ايراني 

رييس اتحاديه پوش��اك ته��ران از فعاليت بيش 
از 100 فروش��گاه پوش��اك ب��ا نام و برن��د ايراني در 
س��طح شهر تهران خبر داد وگفت: قصد داريم تعداد 
فروشگاه هاي برند ايراني را به يكهزار واحد برسانيم. 
ابوالقاسم شيرازي در مراس��م افتتاحيه فروشگاه 
پوشاك ايراني )كنز( كه با حضور رييس اتاق اصناف 
ايران و كواكبيان نماينده مجلس ش��وراي اس��المي 
برگزار ش��د، اظهار كرد: با خريد كاالي ايراني تعداد 
كثيري از جوانان كه بيكار هستند به مجموعه كار و 
اش��تغال خواهند پيوست و اين به نفع اقتصاد كشور 

خواهد بود. 
در همين راستا اتحاديه پوشاك تهران تالش كرده 
تا فروشگاه ها را براي فروش كاالي ايراني ترغيب كند 
و در اين مسير فروشگاه ها را به توليدكنندگان متصل 
كرده ايم تا عرضه مس��تقيم كاالي ايراني با كيفيت و 
قيمت مناسب و تنوع باال را شاهد باشيم. وي تصريح 
كرد: در بخش پوشاك توليدات داخلي قابل رقابت با 
برندهاي خارجي هس��تند و در اين فروشگاه 25 نفر 
به صورت مس��تقيم مش��غول به كار شده اند. اين در 
حالي اس��ت كه در حقيقت ص��د توليدكننده با اين 
مجموعه در حال همكاري هستند كه هر توليدكننده 
حداق��ل 10 كارگ��ر دارد و به صورت غيرمس��تقيم 
صدنفر مشغول به كار ش��ده اند اين اقدامي است كه 
اتحاديه پوش��اك تهران براي حمايت از توليد داخلي 

در نظر گرفته است. 
ش��يرازي در بخش ديگ��ري از اين آيي��ن افزود: 
فروش��گاه هاي پوشاك كشور با حداقل سود و فروش 
پايين فعاليت مي كنند و زماني كه فروش��گاهي 25 
نف��ر جذب كار ك��رده براي پرداخت حق��وق و بيمه 
پرسنل در شرايط ركود نياز به حمايت دارد و ماليات 
اي��ن واحدها بايد به گونه يي باش��د ك��ه توليدكننده 
توان پرداخت آن را داشت باشد و در بحث ماليات و 
بيمه بايد توليدكنندگان ديده شوند. رييس اتحاديه 
پوش��اك ته��ران افزود: اگ��ر مجل��س و دولت عمال 
حمايتي در زمينه برداش��تن موان��ع توليد و در نظر 
گرفتن مشوق هاي مالياتي و بيمه يي و پايين آوردن 
قيمت تمام ش��ده كاال از توليد ايراني نداش��ته باشند 
قطع��ا فعاليت اي��ن فروش��گاه ها و توليدي ها خيلي 

مدت دار نخواهد بود. 
ح��اال كه انگيزه يي ب��راي توليدكننده ايراني پيدا 
شده نبايد اميد و توان كار را از آنان گرفت. شيرازي 
تاكيد كرد: تا اواس��ط اس��فندماه صد فروشگاه با نام 
و برند ايراني در ش��هر تهران ش��روع به كار خواهند 
ك��رد و به دنبال توس��عه اين فروش��گاه ها هس��تيم. 
در ح��ال حاض��ر 20 هزار واحد فروش��نده در تهران 
داريم كه در ركود به س��ر مي برند و فروش برندهاي 
خارجي به منازل و ش��وهاي خانگي و فضاي مجازي 
س��رايت پيدا كرده و ما به دنبال ترغيب فروشندگان 
و مصرف كنن��دگان براي خريد كاالي با كيفيت و نام 

ايراني هستيم. 

 شرط بهره ور شدن
بخش خصوصي 

ايرن�ا    نائ��ب رييس ات��اق اي��ران مي گويد: بخش 
خصوص��ي نيازمند فضايي رقابتي در اقتصاد كش��ور 
اس��ت و مطمئنا در اين فضا نس��بت ب��ه بخش هاي 
دولت��ي و عمومي بهره وري باالتري خواهد داش��ت و 

برنده خواهد بود. 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
تهران، با بيان اينكه بخش هاي عمومي و شبه دولتي 
نس��بت به بخش خصوص��ي از امتيازهايي برخوردار 
هس��تند، گفت: بخ��ش خصوصي ب��راي فعاليت در 

اقتصاد كشور نيازمند فضايي رقابتي است. 
مس��عود خوانس��اري اف��زود: در ش��رايط كنوني 
ب��ازار براي بخ��ش خصوصي رقابتي نيس��ت و ميان 
بخش ه��اي عموم��ي و خصوص��ي تمايزهاي��ي در 
برخ��ورداري از امتيازها وج��ود دارد. او ادامه داد: در 
صورتي كه بخش ه��اي خصوصي و عمومي در فضاي 
رقابت��ي كامل��ي فعاليت كنن��د، بط��ور حتم بخش 
خصوصي برنده است؛ زيرا هم بهره وري و هم كارايي 
بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي باالتر است. 
ريي��س اتاق تهران در م��ورد حضور بخش خصوصي 
در اقتصاد كش��ور گفت: تا زمان ابالغ سياس��ت هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي، اين نگاه وجود داشت 
كه اقتصاد بايد توسط دولت اداره شود اما بعدازاينكه 
نتايج اين نگاه مش��خص شد، به سمت تقويت بخش 

خصوصي حركت كرديم. 
 خوانساري با اش��اره به تاكيد رييس جمهوري بر 
واگذاري امور به بخش خصوصي، گفت: در ش��رايط 
كنون��ي فع��االن بخش خصوص��ي به دنب��ال بازاري 
رقابتي با بخش هاي دولتي هستند. او اضافه كرد: به 
اعتقاد رييس جمهوري، اگر قرار است اقتصاد حركت 
كند بايد بخش خصوصي در كش��ور فعال شود؛ البته 
اين امر تنها در اختيار دولت نيست و قطعا نهادهاي 

ديگر هم موثر هستند. 

اخبار

»تالطمات بازار ارز« در تازه ترين نشست فعاالن اقتصادي اتاق تهران تحليل شد

عامل پنهان التهاب ارزي
عبده تبريزي: روند كنوني اقتصاد تا سال 1400 تداوم دارد

تعادل    
برخي صاحب نظران براين باورند كه كس��ب و كار 
بخش خصوصي نبايد انتظ��ار تغييرات و اصالحات 
اقتص��ادي را از دولت داش��ته باش��د؛ چراكه دولت 
دوازدهم قصد اصالحات جدي در اقتصاد كش��ور را 
ندارد و ترجيح مي دهد روند كنوني تا س��ال 1400 
ادام��ه پيدا كند. به عبارتي براي دولت مهم اس��ت 
فش��ارهاي اقتصادي و سياس��ي بيشتري را تا پايان 
كار خود متحمل نشود. اعضاي كميسيون بازار پول 
و س��رمايه اتاق تهران در تازه ترين نشست خود به 
تحليل اتفاقات بازار ارز و رشد جهشي قيمت ارز در 
بازار ايران طي هفته ه��اي اخير، پرداختند. در اين 
نشست يك عامل اثرگذار پنهان بر افزايش نرخ ارز 
معرفي شد. بنابه اظهارات، مشاور مديريت و تامين 
مالي وزارت راه و شهرس��ازي، بخش��ي از تالطمات 
ارزي به وجود آمده در بازار، ناشي از مسدود شدن 
نقل و انتقاالت پولي كشور در دبي و محدوديت هايي 
اس��ت كه از سوي حاكمان اين كش��ور ايجاد شده 
اس��ت. حس��ين عبده تبريزي در عين حال، دالر 5 
هزار توماني را خط قرمز دولت عنوان كرد كه البته 
اين امكان وجود دارد كه در كوتاه مدت بخواهد بين 
200 تا 300 تومان نرخ دالر را در بازار آزاد تعديل 
كند. با اين اقدام به سفته بازان اين اخطار را خواهد 
داد كه سوداي منفعت نداشته باشند درنهايت آنچه 
در اين نشست مورد تاكيد قرارگرفت، اين بود كه از 
يكس��و، دولت نرخ ارز مورد نظرش را مشخص كند 
و ب��ا تم��ام توان از آن نرخ دفاع كند. از ديگر س��و، 
متول��ي بانك مركزي نيز واقعي��ات را براي مقامات 
ارش��د دولت به ش��كل دقيق و شفاف بازگو كرده و 
اعالم كند كه ميزان واقعي منابع ارزي كش��ور چه 
ميزان اس��ت و بر اس��اس آن راهكارها و تصميمات 

اقتصادي اتخاذ شود. 

 پشت صحنه جهش ارزي
مش��اور مديري��ت و تامي��ن مال��ي وزارت راه و 
شهرسازي در نشست كميسيون بازار پول و سرمايه 
ات��اق تهران، طي اين توضيح كه پيش بيني افزايش 
ن��رخ ارز از دو ماه گذش��ته برايش مس��جل بود، به 
برخي داليل جه��ش ناگهاني در افزايش قيمت ارز 
اش��اره كرد. به گزارش روابط عموم��ي اتاق تهران، 
حسين عبده تبريزي كارشناس بازار پول و سرمايه 
در جم��ع فعاالن اقتص��ادي، با بي��ان اينكه دولت 
يازدهم در ش��رايطي رك��ود تورمي را از دولت دهم 
تحويل گرفت كه تمام هم و غم اين دولت، كنترل و 
كاهش تورم بود، گف��ت: تالش دولت يازدهم براي 
كاهش ن��رخ تورم را بايد در دو دليل عمده خالصه 
كرد؛ نخس��ت آنك��ه ضعف تقاض��ا و كاهش درآمد 

خانوارها در كش��ور، ديگر جايز نب��ود و دولت بايد 
هرچه سريع تر نسبت به كنترل افسارگسيخته تورم 
اقدام مي كرد كه در اين زمينه نيز به موفقيت هايي 

دست يافت. 
عبده تبريزي افزود: دليل دوم به وجود بانك هاي 
بد برمي گش��ت كه باعث شده بود سهم عمده يي از 
گردش پول به بانك ها براي كسب سودهاي موهوم 

منتقل شود. 
وي ادام��ه داد: دولت يازدهم تنها در س��ال اول 
توانس��ت و موفق ش��د كه نظم مال��ي را در اقتصاد 
كش��ور برقرار كند، اما در سال دوم و با كاهش نرخ 
تورم، بس��ياري معتقد بودند كه حال بايد به سراغ 
كنترل س��ودهاي بانكي رف��ت و نرخ هاي موهومي 
اي��ن بخش را كنترل كرد، ام��ا بانك مركزي همان 
روش هاي دول��ت قبل را در نظ��ام بانكي در پيش 

گرفت. 
عبده تبري��زي ب��ا بي��ان اينكه در ح��ال حاضر 
ميزان كس��ري نظام بانكي رقمي معادل يك سوم 
كل س��پرده ها و در حدود 550هزار ميليارد تومان 
اس��ت، افزود: بانك مركزي در نهايت عزم خود را 
براي كنترل نرخ سود سپرده هاي بانكي جزم كرد 
و به روش دس��توري تا حدودي موفق شد كه اين 
ن��رخ تعديل يابد اما حال اي��ن نگراني پيش آمده 
اس��ت كه مقصد بع��دي س��پرده هاي بانكي، كجا 
خواهد بود و اين در حالي اس��ت كه از نظر ذهني 

و تجربي مش��خص است كه اين پول ها به بازار ارز 
سرازير مي شود. 

مش��اور مديري��ت و تامي��ن مال��ي وزارت راه و 
شهرس��ازي در ادام��ه، گفت: در ح��ال حاضر باور 
من اين اس��ت كه افزايش قيم��ت ارز هنوز به 30 
درصد نرس��يده و اين در حالي است كه حجم پول 
در كشور افزايش پيدا كرده است از اين رو، نرخ ارز 

در ادامه روند افزايشي خواهد داشت. 
عبده تبريزي س��پس با اشاره به اينكه ايران در 
اميرنش��ين دبي مصرف پ��ول دارد و نه توليد پول، 
افزود: از آغاز سال جاري، فشارهايي از سوي دولت 
حاك��م بر امارات در ابوظب��ي، ابهاماتي را در نقل و 
انتقاالت پولي دبي با ايران ايجاد كرد و صرافي هاي 
اي��ن منطقه كه با اي��ران كار مي كردن��د نيز دچار 

ترديدهايي شدند. 
به گفته او، تاثير فش��ارهاي اميرنشين دبي را بر 
تغيير جابه جايي و نقل و انتقاالت بانكي ايران از اين 
ش��هر كوچك را يكي از دالي��ل افزايش هزينه هاي 
جابه جايي پول براي كش��ور و ب��ه تبع آن، افزايش 
قيمت ها دانس��ت. عب��ده تبريزي اف��زود: در حال 
حاضر پيشنهاد ش��ده، دولت ايران از دولت امارات 
براي جابه جايي مركز نقل و انتقاالت پولي كش��ور از 
دبي به نقطه ي��ي ديگر، چند ماه فرصت بگيرد و به 
احتمال زياد كشور عمان، مبدا جديد نقل و انتقال 

پولي براي كشور خواهد بود. 

 بحران تازه 
اين كارشناس ارشد بازار مالي و بانكي كشور در 
ادامه نسبت به بروز خطرات تازه براي اقتصاد كشور 
به دنبال تالطم ايجاد شده در بازار ارز، هشدار داد 
وگف��ت: دول��ت و بانك مركزي باي��د به طور جدي 
مراقب باش��د ك��ه ارز به ابزاري ب��راي پس انداز در 
ميان عامه مردم تبديل نش��ود كه در صورت وقوع 
اين اتفاق، تقاضاي سفته بازي به تقاضاي تجاري و 
مس��افري ارز نيز اضافه خواهد شد كه مديريت آن 

بسيار سخت و دشوار خواهد بود. 
عبده تبري��زي افزود: دولت در ش��رايط كنوني، 
باي��د ن��رخ دالر را ب��ه ميزاني كه خ��ود مي داند 
افزاي��ش دهد و به دف��اع از آن نيز بپ��ردازد و به 
صورت شفاف براي مردم و نخبگان كشور توضيح 
دهد كه وضعيت اقتصادي كشور در چه شرايطي 

قرار دارد. 
وي ب��ا اي��ن توضيح كه حج��م قابل مالحظه و 
بالقوه از پول در كشور خلق شده كه بازار مناسبي 
براي آن ايجاد نشده اس��ت، در خصوص احتمال 
تك نرخي ش��دن ارز، گف��ت: در ش��رايط كنوني 
اقتصاد كش��ور، امكان تك نرخي ش��دن ارز وجود 
ندارد؛ چرا كه ارز يك جنسي نداريم و منابع ارزي 
موجود در كش��ورهاي ديگر مانن��د هند و چين، 
نرخ هاي مبادله يي مختلف��ي دارد. از اين رو بعيد 
مي دانم در كوتاه مدت بتوان ارز را تك نرخي كرد. 

عبده تبريزي سپس در توضيح پيش بيني خود از 
ح��ركات آتي دولت در اقتص��اد، افزود: با توجه به 
تمامي ش��رايط موجود، به نظر مي رسد كه دولت 
دوازدهم قصد اصالحات جدي در اقتصاد كش��ور 
را ن��دارد و ترجي��ح مي دهد روند كنوني تا س��ال 
1400 ادام��ه پيدا كند چرا كه ب��راي دولت مهم 
اس��ت فشارهاي اقتصادي و سياسي بيشتري را تا 

پايان كار خود متحمل نشود. 

 خط قرمز ارزي دولت
مش��اور مديري��ت و تامي��ن مال��ي وزارت راه و 
شهرسازي در ادامه با انتقاد از برخي موضع گيري ها 
و س��خنان اخير مقامات دولتي ب��ه ويژه رييس كل 
بانك مركزي در خصوص نرخ ارز، گفت: رييس كل 
بانك مرك��زي طي هفته هاي اخي��ر اظهارنظرهاي 
عجيبي پيرامون نرخ ارز داشته كه به نظر نمي رسد 

واقعي باشد. 
عبده تبريزي با اش��اره به اينكه دالر پنج هزار 
تومان��ي احتماال ب��راي دولت، خ��ط قرمز جدي 
اس��ت، افزود: اين احتمال وج��ود دارد كه دولت 
ط��ي كوتاه مدت بين 200 ت��ا 300 تومان بتواند 
ن��رخ دالر را در ب��ازار آزاد تعديل كن��د و به اين 
ترتي��ب به س��فته بازان اي��ن اخط��ار را بدهد كه 

سوداي منفعت نداشته باشند. 
وي در پاي��ان س��خنان و تحليل ه��اي خ��ود 
در نشس��ت كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق 
تهران، افزود: دولت دوازدهم بايد در بستر اقتصاد 
سياسي، بازار ارز را كنترل مي كرد و در نخستين 
گام، دولت بايد مشخص كند كه نرخ موردنظرش 
براي ارز چه رقمي است و با تمام توان از آن نرخ 

دفاع كند. 
عبده تبري��زي اف��زود: در پيش��نهادي ك��ه از 
طري��ق وزير راه و شهرس��ازي به دس��ت مقامات 
دول��ت و رييس جمهور رس��انده ام، تاكيد كرده ام 
كه ريي��س كل بانك مركزي بايد واقعيات را براي 
مقامات ارشد دولت به شكل دقيق و شفاف بازگو 
ك��رده و اعالم كند كه مي��زان واقعي منابع ارزي 
كش��ور چه ميزان است و بر اس��اس آن راهكارها 
و تصميمات اقتصادي اتخاذ شود. در اين نشست 
همچنين علي سنگينيان، رييس كميسيون بازار 
پول و سرمايه اتاق تهران، با بيان اينكه مسووالن 
بانك مركزي در شرايط كنوني كه نرخ ارز بحران 
تازه ي��ي را تجربه مي كند، به گفتاردرماني و تكرار 
تجربه ناموفق گذشته روي آورده اند، گفت: بانك 
مركزي بايد سياس��ت روش��ن و ش��فافي در اين 
زمين��ه اعالم كند و به آن وف��ادار بماند تا فعاالن 

اقتصادي قدرت برنامه ريزي داشته باشند. 

رييس سابق اتاق بازرگاني تهران نرخ واقعي دالر را حدود 4 
هزار تومان عنوان كرد وگفت: با توجه به اينكه عرضه و تقاضاي 
اس��كناس دالر ب��ه هم ريخت��ه، بانك  مركزي باي��د پيش بيني 
مي كرد و اكنون بايد بازار را تنظيم كند كه اين كار با دس��تور، 
قاب��ل كنترل نيس��ت و بايد اعتماد الزمه برگ��ردد؛ يعني وقتي 
رييس بانك مرك��زي مي گويد »نرخ دالر پايين مي آيد«، مردم 

در عمل ببينند كه اين اتفاق مي افتد. 
به گزارش ايسنا، يحيي آل اسحاق ضمن هشدار به خريداران 
دالر  اظهار كرد: كس��اني كه در اين شرايط دالر خريد و فروش 
مي كنند ريسك بااليي را پذيرفتند، چون شرايط موقتي است. 
مردم نبايد غفلت كنند يا احساس��ي تصميم بگيرند زيرا ممكن 

است عواقب بدي برايشان داشته باشد. 
او ن��رخ واقع��ي دالر را ح��دود 4 هزار تومان عن��وان كرد و 
گف��ت: اين در حالي اس��ت كه در حال حاض��ر دالر نزديك به 
5هزار تومان عرضه مي ش��ود و مشخص نيست كه در روزهاي 
آين��ده در اين فاصله بر كدام نقطه بايس��تد. كس��اني كه وارد 
اين عرصه مي ش��وند بايد بپذيرند كه به استقبال ريسك بزرگي 
مي روند. آل اس��حاق تصريح كرد: قيمت دالر هم مثل كاالهاي 
ديگر تابع عرضه و تقاضاس��ت. در شاخه عرضه بايد ديد كه آيا 
عرضه ارز كم ش��ده اس��ت يا خير. ادعاي دولت اين اس��ت كه 
ارز نس��بت به گذش��ته بيشتر هم شده اس��ت. رييس جمهور و 
مسووالن بانك مركزي گفته اند كه »باالي ۹0 ميليارد دالر ارز 
وجود دارد«؛ يعني كس��اني كه گفته هايش��ان بايد مورد اعتماد 
در اين زمينه باش��د مي گويند كه ارز وجود دارد و مش��كلي در 

اين زمينه نيست. 
اين عض��و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني افزود: در ش��اخه 
تقاض��ا باي��د دي��د تقاضاكنندگان ارز چه كس��اني هس��تند و 
اينك��ه چه تحول��ي در زمينه تقاضا به وجود آمده اس��ت. يكي 
از بخش ه��اي مرتبط تقاضاي دالر، تجارت اس��ت. كس��اني كه 
مي خواهند كاال وارد كنند بايد ارز بدهند كه بتوانند وارد كنند. 
آيا تقاضاي ارز براي تجارت اضافه ش��ده است؟ ثبت سفارش ها 

نشان مي دهد كه تغيير چنداني اتفاق نيفتاده است. 
آل اس��حاق تصري��ح كرد: در زمينه قاچاق ه��م تقاضا براي 
كااله��اي قاچاق اضافه نش��ده اس��ت. البته تا ح��دودي براي 
س��فرهاي عيد تقاض��ا براي خريد ارز باال رفته اس��ت اما حجم 
آن چندان قابل توجه نيس��ت. از طرف ديگر، گروهي هس��تند 
كه فكر مي كنند ارزش ريال در حال پايين آمدن اس��ت و بانك  
هم سود زيادي به آنها نمي دهد و براي همين فكر مي كنند كه 
بايد دالر، طال يا خانه بخرند كه مناس��ب ترين گزينه برايش��ان 

خريد دالر است. 
رييس سابق اتاق بازرگاني تهران درباره ديگر داليل افزايش 
نرخ دالر گفت: ش��رايط فعلي به غير از عرضه و تقاضا يك ضلع 
س��ومي هم دارد و آن اينكه ما در يك جنگ اقتصادي هستيم. 
يكس��ري تهديدها عليه ما در حوزه اقتص��اد وجود دارد و يكي 
از ابزاره��ا در اين زمينه بازي كردن با نرخ ارز اس��ت؛ بنابراين 
يكسري مسائل اقتصادي است كه به عرضه و تقاضا برمي گردد 

و بخشي هم عوامل غير اقتصادي است. 
آل اس��حاق درباره ن��رخ واقعي ارز اظهار ك��رد: اينكه دولت 
مي گويد نرخ دالر حدود 4 هزار تومان اس��ت، حرف بي ربطي از 
نظر اقتصادي نيست. مش��كل ما در نحوه ساماندهي،  نظارت و 
پيش بيني و به طور كلي مديريت نظام ارزي اس��ت و اينجاست 
كه جاي نگراني دارد. مجموعه يي بايد اين ش��رايط را كنترل و 
پيش بيني مي كرد و عوامل را تشخيص مي داد. البته آنچه امروز 
مش��كل ايجاد كرده، اس��كناس دالر اس��ت. درست است كه ما 
۹0 ميليارد دالر ارز داريم ولي اين ميزان ارز اس��كناس نيست 

و ظاهرا بانك مركزي در اين بخش به مشكل برخورده است. 
او اضافه كرد: در واقع عرضه و تقاضاي اسكناس بهم ريخته 
اس��ت نه عرضه و تقاضاي ارز. اين مساله بايد از قبل پيش بيني 
مي ش��د يا اكن��ون بايد به نوعي آن را تنظي��م كنند. اين كار با 
دس��تور قابل كنترل نيس��ت و بايد اعتماد الزمه برگردد؛ يعني 
وقت��ي رييس بان��ك مركزي مي گويد ن��رخ دالر پايين مي آيد، 

مردم در عمل ببينند كه اين اتفاق مي افتد.

اعض��اي ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و كش��اورزي تهران 
مي توانن��د با ثبت نام و دريافت »ب��ازرگان كارت« به جمع اعضاي 

باشگاه اتاق تهران بپيوندند. 
پ��س از ح��دود دو س��ال برنامه ري��زي و تالش ب��راي ايجاد 
تمهيدات مناس��ب، باش��گاه اعض��اي اتاق تهران به طور رس��مي 
راه اندازي ش��د. اين خبر را بهمن عشقي، دبيركل اتاق تهران در 
پايان س��ي وپنجمين نشس��ت اتاق تهران اعالم كرد. او مهم ترين 
هدف راه اندازي اين باش��گاه را ارائه خدمات بيشتر و متنوع تر به 
فعاالن اقتصادي در جهت تقويت وفاداري اعضا دانس��ت و گفت: 
براي اتاق تهران مهم است كه ارتباط خود با اعضا را افزايش دهد 
و همچنين به گس��ترش ارتباط بين اعضاي خود نيز كمك كند. 
نكته مهم در ايجاد باشگاه اعضاي اتاق تهران اين است كه موجب 

افزايش وفاداري اعضا به اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصي و 
تقويت انسجام بين اعضا مي شود. 

عش��قي ادامه داد: نخس��تين پيامي كه ايجاد اين باشگاه به اعضا 
منتقل مي كند اين اس��ت كه اتاق تهران از نيازمندي هاي اعضايش 
خب��ر دارد، آنها را محترم مي ش��مارد و در جه��ت تامين اين نيازها 
تالش مي كند. در اين باش��گاه اطالعات بهتر و بيشتري از مشكالت 
كوچك وبزرگ و مسائل مختلف پيش روي فعاالن اقتصادي در اختيار 
اتاق قرار مي گيرد كه منجر به ارائه خدمات بهتر، افزون شدن اعضاي 

اتاق بازرگاني و تعامل بيشتر بين فعاالن بخش خصوصي مي شود. 
 دبي��ركل اتاق تهران گفت: بر اين اس��اس و با توجه به امكانات 
موجود، اتاق تهران در نخستين اقدام خدماتي براي اعضاي باشگاه، 
استفاده از يك كارت معتبر را مدنظر قرار داد كه در فرآيند مذاكرات 

با ارائه دهندگان خدمات مختلف، با مجموعه ايران كارت، براي صدور 
»بازرگان كارت« به توافق رس��يد. به اين ترتيب اعضاي اتاق تهران با 
عضويت در باشگاه، اين كارت را دريافت مي كنند كه پلت فرم اوليه يي 

براي ارائه خدمات گسترده  و متنوع است. 
بهمن عشقي با اشاره به مزاياي فعلي بازرگان كارت آن را شامل 
تمامي قابليت هاي كارت هاي بانكي عضو ش��تاب )به غير از خدمات 
مبتني بر ش��ماره شبا( توصيف كرد وگفت: عالوه بر اجراي عمليات 
بانكي با اس��تفاده از بازرگان كارت، خدمات استانداردي در قالب اين 
كارت ب��ه اعضا ارائه مي ش��ود كه با توجه به ني��از فعاالن اقتصادي 
پيش بيني و در نظر گرفته ش��ده اس��ت. براي نمونه در حال حاضر 
امكان استفاده از خدماتي چون تشريفات ويژه فرودگاه ها، خريد بليت 
پروازهاي هواپيمايي ماهان، سرويس هاي رفت و برگشت به فرودگاه 
امام خميني )ره( با يك سرويس رايگان در ماه، استفاده از هتل ها و 
مراكز خدماتي كه براي انجام قرارهاي مالقات كاري مناس��ب است 
مانند رستوران ها و حتي مراكز ورزشي و تفريحي فراهم شده است. 
او همچنين توضيح داد كه اين كارت عالوه بر تمامي اين خدمات، 
 )Pay Back( از ويژگي قابل توجه بازگش��ت درصدي از مبلغ خريد

نيز برخوردار اس��ت كه به اين ترتيب با هر بار خريد با اس��تفاده از 
بازرگان كارت، درصدي از مبلغ هزينه ش��ده، بن��ا بر توافق هاي كه 
صورت گرفته اس��ت دوباره در كارت شارژ مي ش��ود. عشقي افزود: 
كارت ويژه اعضاي باش��گاه اتاق بازرگاني تهران در س��طوح نقره يي 
و طاليي به اعضا داده مي ش��ود كه ميزان خدمات و مقدار بازگشت 

هزينه در آنها متفاوت است. 
دبيركل اتاق تهران تاكيد كرد كه باش��گاه اعضاي اتاق تهران به 
مرور خدمات بيشتري و كيفي تري را با استفاده از بازرگان كارت به 
اعضاي باشگاه ارائه خواهد داد. او افزود: اعضاي اتاق تهران مي توانند 
با استفاده از مسيرهاي پيش بيني شده يعني ثبت نام آنالين از طريق 
س��ايت و ثبت نام حضوري از طريق كانتر پيش بيني ش��ده در محل 
اتاق تهران عضو باش��گاه ش��وند. در ثبت نام آنالين كارت به آدرس 
اعالم شده توسط عضو ارسال مي شود و در ثبت نام حضوري، كارت 
همانجا به عضو تحويل داده مي شود. توضيحات بيشتري نيز در مورد 
خدمات كارت و نحوه دريافت آن روي س��ايت اتاق تهران قرار داده 
ش��ده تا اعضا اطالعات دقيقي در مورد خدمات باشگاه اعضاي اتاق 

تهران دريافت كنند.

در جريان س��فر رييس جمهور ايران به هند، »همايش تجاري 
هند وايران« در محل فدراس��يون اتاق هاي بازرگاني و صنعت هند 
)فيكي( با حضور، مس��عود كرباسيان، وزير اقتصاد، محمد خزاعي، 
رييس س��ازمان س��رمايه گذاري ايران، مجتبي خسروتاج، رييس 
س��ازمان توس��عه تجارت و همچنين رييس فدراس��يون اتاق هاي 
بازرگان��ي و صنعت هن��د )فيكي( در محل اين اتاق برگزار ش��د. 
ريي��س اتاق ايران ك��ه در صدر هياتي اقتصادي، حس��ن روحاني 
را در اين س��فر همراهي مي كند، در اين همايش بر لزوم رساندن 
رواب��ط اقتصادي ايران و هند به چند 10 ميليارد دالر تاكيد كرد. 
يادداش��ت تفاهم همكاري بين اتاق ايران و فدراس��يون اتاق هاي 
بازرگان��ي و صنع��ت هند )فيكي( ني��ز به امضاء رس��يد و بعد از 
همايش عمومي نيز نشس��ت هاي تج��اري 2 دوجانبه بين فعاالن 

اقتصادي ايران و هند برگزار خواهد شد. 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران، گفت: 
ب��ا توانمندي ه��اي بالقوه يي كه هند و ايران دارن��د و با حمايت و 
اراده سياس��ي رهبران دو كشور، اگر ما به عنوان فعاالن اقتصادي 
نتواني��م روابط اقتصادي غيرقابل قبول چن��د ميليارد دالري را به 
چند ده ميليارد دالر برس��انيم، بايد در مقابل تاريخ و نس��ل هاي 

آينده پاسخگو باشيم. 
غالمحس��ين ش��افعي، همچنين از فعاالن اقتصادي دو كشور 
خواست: پس از بازديد نخست وزير هند از منطقه چابهار، همكاري 
كنند تا اين منطقه با توجه به موقعيت كم نظير و امكانات ترانزيتي 
درياي��ي و زمين��ي فوق الع��اده، به بهار سرس��بز و پرثم��ر روابط 
اقتصادي دو كش��ور تبديل ش��ود.  رييس ات��اق ايران همچنين با 
اشاره به اينكه اين حضور ارزشمند را بايد ادامه سفر تاريخي آقاي 
مودي نخست وزير محترم هند به ايران بدانيم، كه دليلي محكم بر 
تداوم پيوند ديرينه دولت هاس��ت، گفت: ما به عنوان فعاالن بخش 
خصوصي از اين رابطه نزديك و اراده سياس��ي رهبران دو كش��ور 
بايد حداكثر اس��تفاده را كرده و اين رابطه قوي سياسي، فرهنگي 
وتاريخي را با تقويت و ارتقاء س��طح روابط تجاري پاس��خ داده و 

تكميل كنيم. 

او يادآور ش��د: س��ال ها پيش تلفيق هنر و فرهن��گ ايران و هند 
ش��اهكاري بي نظير به نام تاج محل را به وجود آورد و امروز ما فعاالن 
اقتصادي با تجميع سرمايه هاي خداداد و توانمندي هاي گسترده دو 
كشور بايد تاج محل اقتصادي تجاري خلق كنيم رشد شتابان اقتصادي 
در تبديل علم به ثروت بازار ميلياردي و جايگاه رفيع هند در اقتصاد 
جهان��ي ازيك طرف و معادن غني نيروي تخصصي فراوان نفت و گاز 
موقعيت ژئواس��تراتژي و ترانزيتي خاص ايران از طرف ديگر امكانات 
فراوان ما براي تقويت و تحكيم بنيان روابط اقتصادي دو كشور باشد.  
به گفته ش��افعي، ب��ا اين توانمندي هاي بالق��وه و حمايت و اراده 
سياسي رهبران هند و ايران اگر ما به عنوان فعاالن اقتصادي نتوانيم 
روابط اقتصادي غيرقابل قب��ول چند ميلياردي را به چند ده ميليارد 

برسانيم در مقابل تاريخ و نسل هاي آينده بايد پاسخگو باشيم. 
او با بيان اينكه ايران به عنوان يكي از صاحبان اصلي انرژي دنيا 
مي تواند بر ش��تاب موتور اقتصاد هند به عنوان يكي از اقتصادهاي 
برتر جهان به شدت بيفزايد، اظهار كرد: ايجاد شركت هاي صنعتي 
مش��ترك در چابهار و س��رمايه گذاري هاي مش��ترك در چابهار و 
س��رمايه گذاري هاي مشترك در اين منطقه نيز مي تواند چابهار را 
تبديل به ه��اب اقتصاد قدرتمند هند كند كه با امكانات ترانزيتي 
بس��يار خوب ايران به س��ادگي به كريدورهاي ش��مال و جنوب و 
همچنين بازار 500 ميليوني منطقه يي ايران ش��امل كش��ورهاي 
CIS، آس��ياي مركزي، عراق و افغانستان دست پيدا كند. رييس 
ات��اق ايران همچني��ن با اعالم اينكه بخ��ش خصوصي آماده همه 
ن��وع همكاري با همتاي��ان هندي خود براي دس��تيابي به اهداف 
بلند اقتصادي دو كش��ور اس��ت، تصريح ك��رد: در حضور مقامات 
عالي رتبه سياسي و اقتصادي دو كشور تقاضا و توصيه مي كنم كه 
با رفع بعضي موانع از قبل تعرفه هاي تبعيضي و مش��كالت بانكي 
و س��رمايه گذاري هاي مش��ترك از جمله در تاسيس شركت هاي 
حمل ونقل به منظ��ور بهره برداري از امكان��ات فوق العاده ترانزيتي 
موجود و ايجاد تس��هيالت بيش��تر براي رفت وآم��د تجار و فعاالن 
اقتصادي دو كش��ور بياني مستحكم و پايدار براي روابط اقتصادي 

و تجاري دو كشور فراهم كنيم. 

در همايش تجاري هند و ايران صورت گرفت

پيشنهاد توليد برند مشترك به هندي ها
رييس سابق اتاق بازرگاني تهران توصيه كرد

احساسي دالر نخريد

دبيركل اتاق تهران با رونمايي از »بازرگان كارت« خبر داد

افتتاح باشگاه اعضاي اتاق تهران
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7  جهان
 7 سال پس از قذافي

گروه جهان  مردم ليبي 17فوريه 2011 با انقالب عليه 
حكومت 42س��اله معمر القذافي امي��دوار بودند به زندگي 
بهتري دس��ت يابند؛ اما حاال س��وال اين است آيا آرزوها و 
اميدهاي مردم محقق شده  است؟ليبيايي ها با وجود گذشت 
7س��ال همچنان منتظر پايان آشفتگي هاي دوران انتقالي 
و تولد دموكراسي هستند. مقامات جديد برنامه هايي براي 
جشن  گرفتن روز انقالب ضد ديكتاتور در نظر گرفته اند؛ اما 
برخي معتقدند، دليلي براي جشن وجود ندارد زيرا مردم در 
اين كشور غني از منابع نفتي همچنان با مشكل كمبود حاد 
خدمات مواجه اند، اعمال خشونت آميز افزايش يافته و تفرقه 
ميان مردم حاكم ش��ده اس��ت؛ گروه هاي زيادي سعي در 
پيش  بردن امور براساس خواسته هاي خود دارند و در اين 
ميان مردم اند كه بيش��ترين آسيب را مي بينند. به گزارش 
ايرنا از زمان س��رنگوني قذافي، گروه هاي مس��لح مختلف 
براي نفوذ بيش��تر با هم درگير شده اند و ده ها قبيله با هم 
رقابت مي كنند. به دليل نبود حكومت مركزي قدرتمند و 
فعاليت گروه هاي مسلح فراوان مردم ليبي با مشكل ناامني 
مواجه اند؛ گروه هاي مس��لح و شبه نظاميان هر يك كنترل 
برخي مناطق را به دست گرفته اند و گاهي خودسرانه مردم 
را بازداش��ت و حتي اعدام مي كنند. از طرف ديگر كش��ور 
به محلي براي عبور مهاج��ران عموما آفريقايي همچنين 
مهاجران از برخي كش��ورهاي آس��يايي مانند پاكستان و 
افغانس��تان تبديل شده اس��ت كه قصد عزيمت به اروپا را 
دارند. در ميانه ناامني ش��ديد كمبود شديد مواد غذايي و 
كاالهاي اساس��ي مشهود است، برق پيوسته قطع مي شود 
و مردم براي دريافت پول از بانك ها ناچار به ايس��تادن در 
صف هاي طوالني هس��تند زيرا بانك ها با مش��كل كمبود 
نقدين��ي مواجهن��د. خدمات ديگر نيز س��خت ب��ه مردم 
مي رس��د و مردم به همين دليل بس��يار ناراضي اند و حتي 
برخي آرزوي دوران قذافي را دارند. صنايع نفتي)اصلي ترين 
منبع درآمد ليبي( با مش��كالت زيادي براي توليد مواجه 
است و هنوز نتوانسته توليد را به 1.6ميليون بشكه نفت در 
روز)همان ميزان توليد نفت در دوران قذافي( برساند. از نظر 
سياسي، حكومت قدرتمند مركزي وجود ندارد و دو قدرت 
اصلي در ليبي حاكم هستند: دولت وفاق ملي در طرابلس 
كه مورد حمايت جامعه بين الملل اس��ت و هنوز نتوانسته 
كنترل مناطق مختلف را به دس��ت بگيرد و دولت موازي 
ديگري كه مجلس نمايندگان ليبي از آن حمايت مي كند 
و ارتش قدرتمندي دارد و در ش��رق مس��تقر است. گفته 
مي شود، كشورهاي منطقه هر يك از گروه هاي خاصي در 
ليبي حمايت مي كنند كه اين خود باعث پيچيده تر شدن 
اوضاع مي ش��ود. مجموع شرايط سبب شده مردم ليبي كه 
42س��ال با قذافي ديكتاتور كنار آمدن��د از تداوم وضعيت 

كنوني ناراضي باشند. 

 آزادي روزنامه نگار آلماني 
بازداشت شده در تركيه 

ي��ك روز پس از ديدار بينالي ييلدريم، نخس��ت وزير 
تركي��ه با آنگال مركل، صدراعظم آلم��ان در برلين دنيز 
يوجل، گزارش��گر روزنامه ولت آلمان در تركيه از زندان 
آزاد شد. گزارشگر اين روزنامه پس از يك سال و يك روز 
تحمل زندان در تركيه آزاد ش��ده است. آزادي گزارشگر 
آلماني ترك تبار با گشايش پنجاه و چهارمين كنفرانس 
امنيتي مونيخ همزمان بود. ولفگانگ ايش��ينگر، رييس 
كنفرانس خبر را به آگاهي سياس��تمداران حاضر رساند 
و ضمن ابراز ش��ادماني، آزادي يوجل را قدمي در مسير 
كاهش تنش ميان اروپا و آنكارا دانست. هنوز تعدادي از 
روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بش��ر آلماني ترك تبار در 

زندان هاي تركيه به سر مي برند. 

  افشاگري جديد درباره
»هتل كارلتون« عربستان

فايننش��ال تايمز با نق��ل داس��تان هايي از هتل ريتز 
كارلتون كه در آن شاهزادگان و تاجران بزرگ عربستاني 
ازجمله وليد بن طالل بازداش��ت بودند، نوشته برخي از 
آنها كه از هتل خارج ش��دند از افسردگي رنج مي بردند. 
در اين مطلب آمده، شاهزادگان و تاجران روزهاي خود را 
درحال بازجويي به سر مي بردند و اتاق هايشان تحت نظر 
نيروهاي امنيتي بوده و از حريم خصوصي محروم بودند. 
آنه��ا اجازه صحبت كردن با يكديگر را نداش��تند و تنها 
مي توانستند تلفني با اعضاي خانواده شان گفت وگو كنند. 
بعضي از آنها درحالي كه دچار افس��ردگي شده  بودند از 
اين هتل بيرون آمدن��د و حرفي از اتفاقاتي كه در هتل 
برايشان رخ داده، نمي زنند و بيشتر اوقات در سكوت به 

سر مي برند. 

  درخواست قطر براي
تشكيل اتحاد نظامي خاورميانه

ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني، امي��ر قطر گفته براي 
پيشگيري از سقوط كشورهاي خاورميانه به مرز ويراني 
اين كش��ورها بايد اختالفات خود را كنار گذاشته و يك 
اتحاد نظامي شبيه به الگوي اتحاديه اروپا تشكيل دهند. 
به گ��زارش رويترز، وي از جامعه بين الملل خواس��ته به 
كشورهاي منطقه براي رسيدن به اين هدف فشار بياورند. 
امير قطر در سخنراني خود در كنفرانس امنيتي مونيخ با 
اشاره به اينكه خاورميانه در مرز ويراني است، گفته زمان 
آن رسيده كه همه كشورهاي منطقه، گذشته را فراموش 
كرده و در مورد قواعد اساسي امنيت و حاكميت به توافق 
برس��ند. از حدود 7ماه پيش عربستان، امارات، بحرين و 
مصر با متهم كردن قطر به حمايت از تروريسم، دوحه را 

تحريم اقتصادي و سياسي كردند. 

  تركيه يك داعشي را
به عراق تحويل داد

مقامات تركيه يك مقام ارش��د بازداشت شده داعش 
را به عراق تحويل دادند. به گزارش اس��پوتنيك، علوان 
سلمان العيثاوي ۵۵ ساله رهبر امور مذهبي داعش پس 
از فروپاشي اين گروه در سوريه در شهر ساكاريا در تركيه 
تحت نام برادرش زندگي مي كرد كه طي عملياتي توسط 
نيروهاي امنيتي تركيه بازداشت شد و به مقامات عراق 
تحويل داده ش��د. به تازگ��ي روابط تركيه و عراق بهبود 
يافته به  گونه يي ك��ه تركيه در كنفرانس اخير كويت ۵ 

ميليون دالر براي بازسازي عراق اعتبار اختصاص داد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

۱۳ روس به مداخله در انتخابات امريكا متهم شدند

نقش »كارخانه هيوال« در پيروزي ترامپ

شكارچي، طعمه مي شود

رقباي زخم خورده در كمين مركل

گروه جهان  طال تسليمي 
 آنگال مركل صدراعظم آلمان، هفته گذش��ته در 
كارناولي در ش��هر دوس��لدورف به عنوان بيوه س��ياه 
مجسم شد؛ عنكبوتي كه خون از دهانش مي چكيد و 
اطرافش را جمجمه ها و استخوان هاي دشمنان پيشين 
سياسي گرفته بودند در حالي كه روي پرچمي در كنار 
او نوشته شده بود: »مرحله بعد!« روزگاري اين شمايل 
كامال بازگوكننده ش��خصيت رعب آور مركل بود، اما 
اين روزها امتيازات گس��ترده يي كه مجبور شده براي 

حفظ مقام صدراعظمي واگذار كند، خود او را به طعمه 
تبديل كرده اس��ت. به نظر مي رسد رقبايي كه مركل 
در روند اوج گيري قدرت سياس��ي خود به حاش��يده 
رانده، ضع��ف او را حس كرده اند و قص��د دارند براي 
شكارش بازگردند. مركل پس از ماه ها مذاكره درنهايت 
مجبور شد براي تشكيل »ائتالف بزرگ«، امتيازهاي 
گسترده يي را براي سوسيال دموكرات ها قائل شود و 
همين مساله سبب شده منتقدان او را به »چسبيدن 

به قدرت« متهم كنند. 

به گزارش بلومبرگ، به نظر مي رسد زمان تالفي 
براي افرادي همچون روالند كوخ از سياس��تمداران 
محافظ��ه كار پيش��ين كه از رقباي اصل��ي مركل در 
حزب اتحاد دموكرات مس��يحي انگاش��ته مي ش��د 
ي��ا فردريش مرت��س كه زماني رياس��ت كميته هاي 
حزب��ي م��ركل را در پارلم��ان برعهده داش��ت، فرا 
رس��يده اس��ت. هر دو كه پيش ت��ر در مقابل مركل 
در رقابت هاي درون حزبي اتحاد دموكرات مس��يحي 
شكس��ت  خورده اند، حاال مركل را به »چسبيدن به 
قدرت« و به حراج گذاش��تن ارزش هاي حزبي متهم 
مي كنند. اولريش سارسينلي كارشناس علوم سياسي 
در دانشگاه كلبنتس الندو در غرب آلمان در اين باره 
گفت: »مركل هيچ گاه تا اين اندازه تحت فشار نبوده 
است. سطح انتقادها از مركل از سوي بزرگان كنوني 
و پيشين حزب دموكرات مسيحي بر سر برنامه هاي 
او براي تشكيل دولت ائتالفي با سوسيال دموكرات ها 
آن ه��م براي حزبي كه تاكنون در مال عام از رهبرش 

انتقاد نمي كرد، خيلي شديد است.«

 درخواست جانشيني
اگرچه دش��منان قديمي ك��ه از دور براي مركل 
كمين كرده اند در قياس با اعضاي جوان و س��ركش 
حزب، تهديد كمتري براي خانم صدراعظم محسوب 
مي ش��وند، اما كاهش تاريخ��ي محبوبيت حزب در 
انتخابات س��ال گذش��ته و رضايت م��ركل به اينكه 
سوس��يال دموكرات ها وزارت دارايي را در دولت آتي 
اداره كنند، او را به طرز غيرمعمولي آسيب پذير كرده 
اس��ت. ميزان حمايت هاي عمومي از مركل به عنوان 
صدراعظم آلمان در نظرس��نجي هاي متداول شبكه 
»اِي آر دي« از انتخابات ماه سپتامبر تاكنون كاهش 
داش��ته اس��ت. طبق نتايج جديدترين نظرسنجي از 
1001 راي دهنده كه روز پنج شنبه منتشر شد، تنها 

۵0درص��د مردم باقي ماندن مركل در راس قدرت را 
خواس��تار هستند، در حالي كه در ماه اكتبر اين آمار 

61درصد بود. 
روالند كوخ ۵9 س��اله محافظه كار سوسياليس��ت 
كه پيش از ترك دنياي سياس��ت يكي از بزرگ ترين 
منتق��دان مركل بود، اكنون در بيان درخواس��ت ها از 
مركل براي اينكه جانش��يني ب��راي خود برگزيند، به 
ديگر سياستمداران حزب دموكرات مسيحي پيوسته 
است. او اخيرا در گفت وگو با روزنامه فرانكفورتر گفت: 
»او به راي دهندگان يك پاس��خ بدهكار است در اين 
باره كه چه كسي در نسل بعدي مسووليت را برعهده 

خواهد داشت.«
ام��ا مرت��س عالوه ب��ر انتقاده��اي مت��داول، با 
م��ركل خصومت ش��خصي ه��م دارد چراكه مركل 
بوده ك��ه در س��ال 2002 او را از رياس��ت كميته 
ح��زب اتح��اد دموكرات مس��يحي )ك��ه آن زمان 
ح��زب اصلي اپوزيس��يون بود( در پارلم��ان بركنار 
كرده اس��ت. رياس��ت كميت��ه حزب��ي در پارلمان 
زمين��ه را ب��راي نامزدي موفقيت آمي��ز مركل براي 
صدراعظمي در س��ال 200۵ فراه��م آورد. مرتس 
62 س��اله ك��ه اكن��ون رياس��ت مديريت س��رمايه 
تواف��ق  از  دارد،  برعه��ده  را  بل��ك راك  ش��ركت 
 ائتالف��ي ك��ه مركل ب��راي پايان دادن ب��ه بيش از 
4 ماه بن بس��ت سياسي الزم دانس��ته، انتقاد كرد و 
گفت: »اگر اتحاد دموكرات مسيحي اين حقارت را 
بپذيرد، اين بدان معناست كه حزب به  كلي تسليم 

شده است.«
نوربرت رويْتِگن كه مركل در سال 2012 از وزارت 
محيط زيست بركنارش كرده و در شكست انتخاباتي 
مقصر دانس��ته ب��ودش، به »تاگش��پيگل« گفت كه 
 حزب اتحاد دموكرات مسيحي تحت رياست مركل از 

»از بين رفتن محتوا« رنج مي برد. 

 گرگ  و  ميش مركل
ب��ه گفت��ه يك��ي از اف��راد نزدي��ك به م��ركل، 
صدراعظ��م 63س��اله قص��د درگيري ب��ا انتقادهاي 
هم س��ن  و  سال هاي خودش را ندارد به اين دليل كه 
ديدگاه هاي آنها كامال مبرهن اس��ت؛ اما ظاهرا قصد 
دارد به درخواست ها براي انتصاب جوان ترهاي حزب 

در پست هاي كليدي توجه كند. 
 فهرس��ت احتمال��ي وزراي ج��وان ِجنز اش��پان

37 ساله را شامل مي شود كه در دولت پيشين معاون 
وزير دارايي بود و ازجمله منتقدان سياست پناهجويان 
مركل اس��ت. كارستن لينمان 40 س��اله، كارشناس 
اقتصادي كه معتقد اس��ت اعتبار حزب در حمايت از 
تجارت  به خطر افتاده و جوليا كلوكنر 4۵ ساله، يكي 
از رهب��ران منطقه يي حزب كه عمدت��ا از او به عنوان 
جانشين محتمل مركل ياد مي شود، از ديگر مدعيان 
پس��ت هاي وزارتي هس��تند. مركل روز يك شنبه در 
مصاحبه يي تلويزيوني نخستين اشاره را به اين مساله 
داش��ت؛ او گفت: »ما براي نمايان ساختن چهره هاي 
جديد هر كاري ممكن باشد انجام مي دهيم.« مركل 
قص��د دارد تا پيش از مجمع حزبي در روز 26 فوريه، 
اعض��اي كابين��ه را معرف��ي كند. نماين��دگان حزب 
دموكرات مس��يحي در برلين راي خود را درباره بسته 
ائتالف��ي اعالم خواهند كرد، اگرچه تاييد نهايي آن به 
راي گيري از بيش از 460 هزار عضو حزب سوس��يال 

دموكرات بستگي دارد كه 2 مارس برگزار مي شود. 
سارس��ينلي گف��ت ك��ه اگرچ��ه نش��انه هايي از 
اظهارنظره��ا و انتقادهاي رقب��اي زخم خورده مركل 
همچون كوخ و مرتس ديده مي شود، اما بعيد است كه 
اي��ن انتقادها تغييري در روند امور ايجاد كنند: »اينها 
بيشتر شبيه زمزمه هايي در گرگ  و  ميش نخست وزير 
هستند. آنها )منتقدان مركل( خيلي وقت است كه از 

سياست دور شده اند.«

گروه جهان  
رابرت مولر، بازرس ويژه پرونده تحقيق درباره نقش 
روسيه در انتخابات امريكا 13شهروند و 3 نهاد روس 
را به دخالت در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا در 
2016 متهم كرده اس��ت. گفته ش��ده اين 13فرد با 
سفر به امريكا خود را به جاي شهروندان امريكايي جا 
زده اند تا در شبكه هاي اجتماعي وجهه عمومي دونالد 
ترامپ را مقابل هيالري كلينتون، رقيب انتخاباتي او 
باال ببرند. اين مهم ترين اتهاماتي است كه از زمان آغاز 
تحقيقات مولر در ارتباط با دخالت روسيه در انتخابات 

امريكا مطرح شده است. 
دفت��ر رابرت مول��ر اعالم ك��رده در اين فعاليت ها 
صدها شهروند روس با ميليون ها دالر بودجه مشاركت 
داشته اند؛ با اين حال اصلي ترين نهادي كه هدف اين 
اتهامات قرار گرفته يك شركت پژوهش اينترنتي است 
كه براساس سند منتشر شده هدف راهبردي اش ترويج 
اختالف در سيس��تم سياسي امريكا ازجمله انتخابات 
2016 بوده است. نيويورك تايمز نوشته، اين نهاد كه 
ب��ه  دليل ماهيت فعاليت هايش ب��ه »كارخانه هيوال« 
مشهور ش��ده، اطالعاتي گمراه كننده را در وبالگ ها، 
چت روم ها و بخش هاي نظرات وب سايت هاي خبري 
منتشر كرده است. اين ش��ركت كه در سن پتربورگ 
ثبت شده از حمايت مالي يوگني پريگوژين ۵6 ساله 
برخوردار اس��ت؛ ميلياردري كه به  دليل قراردادهاي 
غذايي اش با كرملين به »سرآشپز« پوتين شهرت دارد 
و رابطه بسيار نزديكي با رييس جمهوري روسيه دارد. 
پريگوژين كه از او به طور خاص در اعالم جرم دادگاه 
نام برده ش��ده پيش تر به  دليل اتهامات منتسب به او 
در مورد حمايت از جدايي طلبان ش��رق اوكراين مورد 
تحريم وزارت خزانه داري امريكا قرار گرفته اس��ت. او 
همچنين با يك ش��ركت نظامي خصوصي در ارتباط 
است كه در اعزام نيروهاي روسي به سوريه براي نبرد 
دس��ت داشته و گفته مي شود، برخي از اين نيروها در 
حمله هوايي هفته گذشته ائتالف به رهبري امريكا در 

سوريه كشته شده اند. 
همچني��ن در رويدادي مرتبط، تي��م رابرت مولر 
روز جمع��ه از مردي س��اكن كاليفرنيا بازجويي كرده 
كه رابط عوامل روس��ي بوده است. گفته شده، وي به 

جرم خود در زمينه سرقت و جعل هويت براي ساخت 
حساب هاي بانكي اقرار كرده است، حساب هاي بانكي 

كه براي پولشويي استفاده شده است. 

 واكنش ترامپ و حاميان 
پس از صدور كيفرخواست، راد روزن استاين معاون 
دادس��تان كل امري��كا به خبرنگاران گفته نش��انه يي 
در دست نيس��ت كه دخالت روسيه تاثيري بر نتايج 
رقابت هاي انتخاباتي سال 2016 امريكا داشته باشد. 
روزن اس��تاين يادآوري كرده، سند اعالم جرم مدعي 
است كه توطئه گران روس به دنبال ترويج اختالف در 
اياالت متحده و تضعيف اعتماد عمومي به دموكراسي 
بوده اند و آنها نبايد اجازه دهند كه روس ها در اين كار 

موفق شوند. 

راب��رت مول��ر پيش تر از چند تن از فعاالن س��تاد 
انتخابات��ي و نزدي��كان ترامپ ازجمله جف سش��نز، 
دادس��تان كل اياالت متحده و م��ارك پمپئو، رييس 
سازمان سيا بازجويي كرده است. همچنين دفتر مولر 
پيش تر عليه دو نفر از مقا م هاي پيشين ستاد انتخاباتي 
ترام��پ اعالم جرم كرده كه يكي از آنها پل مانافورت، 
مدير پيشين س��تاد انتخاباتي ترامپ است. همچنين 
تحقيقات تيم مولر تا اينجا به دو اعتراف نامه پذيرش 
جرم منجر ش��ده ازجمله اعتراف نام��ه مايكل فلين، 

مشاور پيشين امنيت ملي رييس جمهور امريكا. 
تيم رابرت مولر در تالش اس��ت مشخص كند كه 
آيا روس��يه در انتخابات رياست جمهوري امريكا براي 
كمك ب��ه ترامپ در پي��روزي مقابل كلينتون كمك 
كرده اس��ت؟ آيا ارتباطي بين تي��م تبليغاتي ترامپ 

و روس��يه وجود داش��ته و آيا ترامپ ت��الش كرده از 
بازرسي ها جلوگيري كند؟

ترام��پ بارها اتهامات وارده را بي اس��اس خوانده و 
پرونده روس��يه را دسيس��ه يي فراگي��ر عليه خودش 
مي دان��د. در تازه تري��ن واكنش هم ترام��پ از طريق 
توييت��ر اعالم ك��رده، س��تاد انتخابات��ي او هيچ گونه 
همكاري مخفيانه يي با روس��يه نداشته است. ترامپ 
در توييت نوشته:»روسيه 2014 كمپين ضد امريكايي 
خود را پيش از اعالم نامزدي من به رياست جمهوري 
آغ��از كرده بود. نتيجه انتخابات رياس��ت جمهوري به 
هيچ وجه دستكاري نش��ده و ستاد انتخاباتي من نيز 
هيچ اقدام اش��تباهي صورت نداده و هيچ توافقي هم 

با روسيه صورت نگرفته است.«
روسيه نيز هر گونه دخالت در انتخابات امريكا را رد 

كرده است. ديميتري پسكوف، سخنگوي كاخ كرملين 
اظهارات مولر را كامال بي اساس خواند. سرگئي الوروف، 
وزير خارجه روس��يه هم گفته، مسكو نمي توانست و 
نمي خواس��ت در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا 
دخالت كند و ش��واهدي نيز مبني بر دخالت روسيه 

در انتخابات امريكا وجود ندارد. 

 فرار از اخراج احتمالي 
پايگاه اينترنتي وكس با اشاره به اعالم جرم رابرت 
مولر عليه 13فرد و شركت روس نوشته: ژوئن 201۵ 
بود كه نيويورك تايمز با اشاره به اين آژانس اينترنتي 
ك��ه مقرش در س��ن پترزبورگ ق��رار دارد از انتش��ار 
اطالعات نادرس��ت نوش��ت و گ��زارش داد كه چطور 
كاركنان اين آژانس از اكانت هاي قالبي در شبكه هاي 
اجتماعي براي انتش��ار اطالع��ات غلط و گمراه كننده 
اس��تفاده مي كند؛ از ش��ليك پليس به سوي يك زن 

سياه پوست غيرمسلح تا نشت سم هاي شيميايي. 
وك��س نوش��ته در گزارش اخير مول��ر به اتهامات 
ديگري كه در پرونده موس��وم به روس��يه گيت مطرح 
اس��ت، هيچ اشاره يي نشده ازجمله حمله سايبري به 
سيس��تم هاي ح��زب دموكرات و انتش��ار ايميل هاي 
انتخابات��ي اين حزب. همچني��ن از هيچ امريكايي در 
اين گزارش نام برده نش��ده است. اين مي تواند بدين 
معني باشد كه تيم رابرت مولر خالف گزارش هايي كه 
پيش تر مبني بر تمركز آنها بر شخص ترامپ منتشر 
ش��ده بود، تالش دارد تا تنه��ا روي هدف اصلي اين 
تحقيقات يعني بررس��ي دخالت روسيه در انتخابات 
امريكا تمركز كند و اين مس��اله كار رييس جمهوري 
امريكا را براي توجيه كردن اخراج احتمالي رابرت مولر 

سخت تر خواهد كرد. 
در همين حال بلومبرگ ش��نبه با اشاره به صدور 
كيفرخواس��ت براي 13مقام و يك ش��ركت روسي به 
نقل از مقامات آگاه نوش��ته بخشي از تحقيقات مولر 
كه حرف��ي از آن زده نمي ش��ود درباره مانع تراش��ي 
احتمالي ترامپ در روند قضايي بررسي دخالت روسيه 
در انتخابات امريكاس��ت. بلومبرگ نوش��ته:»ترامپ و 
نزديكانش چنان وانمود كرده اند كه تحقيقات روسيه 

تمام شده اما اينطور نيست.«

 پرونده فساد جديد عليه
نتانياهو باز شد

 تاكيد لندن بر همكاري امنيتي
با بروكسل در پسابرگزيت

 ارتباط رهبران سياسي برزيل
با برده داري نوين 

گروه جهان 
نخست وزير بريتانيا شنبه در نشست امنيتي مونيخ بر ادامه همكاري امنيتي كشورش 
با اتحاديه اروپا پس از برگزيت و اينكه زندگي افراد به اين همكاري بستگي دارد،  تاكيد 
كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ترزا مي  نخست وزير بريتانيا، هشدار داده: »اين زماني 
نيست كه هر كدام از ما اجازه دهيم رقابت بين شركا به وجود بيايد يا محدوديت هاي 
بني��ادي يا ايدئولوژي هايي براي ممنوع كردن همكاري ه��اي بين ما و به خطر افتادن 
امنيت شهروندان مان مطرح شود. ما بايد هر آنچه الزم است انجام دهيم تا امنيت جامع 
خودمان را تضمين كنيم.« سخنراني نخست وزير بريتانيا در مونيخ پس از آن انجام شد 
كه روساي آژانس هاي اطالعاتي از بريتانيا، فرانسه و آلمان در بيانيه يي بي سابقه هشدار 
دادند كه حتي پس از برگزيت همكاري و تبادل اطالعاتي بايد ادامه پيدا كند. ترزا مي  
گفته بريتانيا همچنان به حكم دس��تگيري اروپا پايبند مي ماند و بخشي از يوروپل كه 
همان پليس اتحاديه اروپاست، باقي خواهد ماند. البته برخي كارشناسان هشدار داده اند 
كه همكاري در زمينه هاي امنيتي و پليسي به واسطه امتناع بريتانيا از پذيرش قضاوت 
و داوري دادگاه عدالت اروپا پس از برگزيت محدود مي ش��ود. نخست وزير بريتانيا بارها 
انتقادهاي مطرح شده درباره ارتباط امنيتي با درخواست هايش براي يك توافق تجاري 
جديد با اتحاديه اروپا را رد كرده است. وي در سخنراني شنبه گفت: ميان اتحاديه اروپا 
و كش��ورهاي ثالث در ساير حوزه ها شامل تجارت يك رابطه استراتژيك و جامع وجود 
دارد. همچني��ن هي��چ دليل عقلي يا حقوقي وجود ندارد ك��ه توافقي در زمينه امنيت 
داخلي به دست نيايد. ترزا مي  چند ساعت پيش از سخنراني كنفرانس مونيخ نيز گفته 
ك��ه در ديدار با آنگال مركل صدراعظم آلمان، درباره مناس��بات اقتصادي دو طرف در 
دوره پسابرگزيت رايزني كرده است. ترزا مي  گفته: »مي خواهم اطمينان حاصل كنم كه 
شركت هاي انگليس��ي آزادي حداكثري براي تجارت و فعاليت در بازار آلمان را داشته 
باشند و شركت هاي آلماني نيز قادر به بهره برداري از شرايط مشابهي در بريتانيا باشند.« 
مركل نيز پس از اين ديدار تاكيد كرده كه اتحاديه اروپا همچنان خواهان ادامه عضويت 
لندن در اين نهاد اروپايي است. مرحله دوم مذاكرات برگزيت از هفته گذشته در سطح 
كارشناسي آغاز شده و مذاكرات رسمي ميان وزير برگزيت بريتانيا و مذاكره كننده ارشد 

اتحاديه اروپا از ماه مارس ميالدي آغاز مي شود. 

گروه جهان 
به دنبال مطرح ش��دن پرونده هاي فس��اد مالي موس��وم ب��ه 2000 و 1000 عليه 
نخست وزير اسراييل، پليس سرزمين هاي اشغالي تحقيقات جديدي را درباره يكي ديگر 
از اتهامات فساد مالي وي آغاز كرده است. اين در حالي است كه هفته گذشته پليس 
پس از تحقيق��ات چندين ماهه در پرونده هاي جداگانه يي، به دادس��تاني كل توصيه 
كرده بود كه نتانياهو را به دريافت رشوه، غّش و خيانت در امانت متهم كند. به گزارش 
ايسنا به نقل از شبكه دو اسراييل، پرونده جديد فساد مالي بنيامين نتانياهو موسوم به 
»پرونده 4000« به پليس اين رژيم ارجاع داده ش��ده و گفته ش��ده كه خطرناك ترين 
پرون��ده در نوع خود عليه نتانياهو اس��ت. گزارش ها حاكي از آن اس��ت كه نتانياهو با 
ش��ائول آلويچ صاحب پايگاه خبري »والال«، شركت مخابراتي »بيزك« و شركت هاي 
ديگر در ارتباط بوده كه تس��هيالتي را از طرف نتانياهو دريافت مي كردند. اين ش��بكه 
تلويزيوني گزارش داده اين ش��بهه درباره نتانياهو وجود دارد كه وي در مقابل پوشش 
به نفع خود در سايت پايگاه خبري والال براي كسب شهرت بيشتر، تسهيالتي را براي 
فعاليت ش��ركت »بيزك« فراهم كرده است. همچنين اين شبكه به بركنار شدن آوي 
برگر وزير ارتباطات، در ماه مه 201۵ از سوي نتانياهو اشاره كرد. وي به دليل فعاليت 
در زمينه بهبود بازار تلفن هاي ثابت كه به ضرر شركت »بيزك« بود، ازسوي نتانياهو از 
سمت خود بركنار و شلومو ويلبر جايگزين وي شد. نتايج يك نظرسنجي تازه به عمل 
آمده نشان مي دهد كه نيمي از ساكنان سرزمين هاي اشغالي بنيامين نتانياهو را فاسد 
مي دانند و خواس��تار استعفاي وي هستند. مركز اسميت در نظرسنجي كه اخيرا پس 
از توصيه هاي پليس مبني بر محاكمه نتانياهو به اتهام دريافت رش��وه و كالهبرداري 
به عمل آورده اس��ت، تاكيد كرده كه نيمي از صهيونيس��ت ها نتانياهو را فردي فاسد 
مي دانند و خواس��تار استعفاي وي هستند. همچنين 60درصد از شركت كنندگان در 
اين نظرس��نجي گفته اند كه مي ترس��ند نتانياهو در اداره امور دولت به مشكل بخورد. 
به موجب نتايج اين نظرس��نجي، در صورت برگزاري انتخابات، حزب ليكود دو كرسي 
نس��بت به ش��رايط فعلي كمتر كس��ب خواهد كرد. براس��اس پرونده 1000، نتانياهو 
هدايايي به ارزش ميليون ها شيكل ازجمله سيگارهاي كوبايي گرانقيمت از يك بازرگان 

ثروتمند به نام ارنون ميلتشين دريافت كرده است. 

گروه جهان 
يك نفر از هر 10 سياستمدار عالي رتبه برزيلي از جمله ميشل تامر رييس جمهور اين 
كشور مبالغي را به عنوان كمك هاي سياسي و تبليغاتي از جانب شركت هايي دريافت 
كرده اند كه در برده داري نوين دست دارند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، طبق گزارش 
يك سازمان غيردولتي برزيلي به نام »برزيل ريپورتر«، رهبران احزاب، وزيران دولت و 
۵ نفر از فرمانداران دولت س��ابق ديلما روسف جزو نمايندگان منتخب پارلمان هستند 
كه در جريان انتخابات سراس��ري اخير اين كشور مبالغي به ارزش 760هزار پوند پول 
از نهادهاي مختلف دريافت كرده اند. همچنين مشخص شده كه كميته انتخاباتي خود 
ميشل تامر مبلغي به ارزش 1۵0هزار پوند از سوي شركت OAS دريافت كرده است. 
اين ش��ركت ساخت و ساز برزيلي متهم است كه 111 كارگر را به بردگي گرفته است. 
خاويير پالسات رييس گروه موسوم به كميسيون پاستورال لند گفته: »اين تنها يكي از 
انبوهي از اقدامات ش��وكه كننده يي است كه دولت تامر انجام داده است.« اين در حالي 
اس��ت كه ميشل تامر ش��خصا هدف يك تحقيقات ضد فس��اد در راستاي يك پرونده 
رسوايي موسوم به »كارواش« است كه در آن به ارتشاء متهم شده است. با وجود آنكه 
در برزيل دريافت كمك هاي مالي و سياسي از جمله براي امور انتخاباتي مجاز است اما 
اين گزارش از نزديك بودن سياستمداران و قانونگذاران برزيلي با شركت ها و افراد دخيل 
در ام��ور غيرقانوني پرده برمي دارد. در اين گزارش گفته ش��ده 21 نفر از ۵1 قانونگذار 
برزيلي كه كمك هاي مالي شركت هاي دخيل در »برده داري نوين« را دريافت كرده اند، 
متعلق به حوزه هاي انتخاباتي با بيشترين ميزان نفوذ در كنگره بوده اند. در عين حال اين 
ش��ركت ها تالش مي كردند در ازاي اين كمك ها جلو تالش ها براي مبارزه با برده داري 
در برزيل را بگيرند. دفتر رييس جمهور برزيل در بيانيه يي به گروه برزيل ريپورتر گفته 
ميش��ل تامر از اين پرونده مربوط به برده داري نوين در اين ش��ركت ها اطالع نداشته و 
اينكه پول ها معموال به كانديداهاي ديگر منتقل شده اند. همچنين دفتر تامر اينكه اين 
كمك هاي مالي تاثيري بر تصميم هاي سياسي او داشته را رد كرده است. اين در حالي 
اس��ت كه ميش��ل تامر چندي پيش تالش كرد تا تعريف هايي كه در قانون برزيل براي 
تعيين برده داري نوين در نظر گرفته ش��ده اند را مح��دود كند كه اين طرح از حمايت 

همان گروه نمايندگان البي گر برخوردار بود. 
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پرونده8
 با وجود آنفلوآنزا

مرغ و تخم مرغ بخوريم؟
گرچه طي سال گذشته و امسال دو سويه جديد از 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان نگراني هاي بسياري بين 
مردم براي تامين تخم مرغ مورد نيازشان به وجود آورده 
اس��ت، اما برخالف تصور عامه، مصرف مرغ و تخم مرغ 
حتي در صورت قابل انتقال بودن اين بيماري به انسان، 
مخاطره ي��ي ب��راي مصرف كنندگان نخواهد داش��ت. 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان، سال ها و بلكه دهه هاست 
كه سويه هاي جديد و جديدترش به كشورهاي مختلف 
مي رود و بسته به سيس��تم پرورش صنعتي و سنتي، 
تلفات قابل توجهي از گله هاي مولد و واحدهاي پرورشي 
را از بين مي برد. تلفات اين ويروس بيماري زا از س��ال 
گذش��ته تاكنون بي س��ابقه بوده و حدود ۵۰ ميليون 
قطعه مرغ را در واحدهاي پرورش��ي ايران آلوده كرده 
و از بين برده اس��ت. در چنين ش��رايطي و با اظهارات 
وزير جهاد كش��اورزي مبني بر قابل انتقال بودن سويه 
جديد اين بيماري كه يكي، دو هفته اخير به ايران وارد 
شده، نگراني هاي بسياري براي مصرف مرغ و تخم مرغ 
ايجاد شده است. در اين باره علي اصغر ماكنعلي معاون 
بهداش��تي و پيشگيري س��ازمان دامپزش��كي كشور 
به ايس��نا، گفت: مردم غير از تم��اس با پرندگان زنده 
آلوده به اين بيماري هيچ مخاطره يي براي مبتال شدن 
ندارند و ب��دون نگراني مي توانند مرغ و تخم مرغ مورد 
نياز خود را از بازار تهيه و مصرف كنند؛ بنابراين جاي 
هي��چ نگراني در اين زمينه وج��ود ندارد. به گفته وي، 
اگ��ر يك نفر به مرغداري وارد ش��ود و در هواي آلوده 
تنف��س كند يا اينكه يك نفر با دي��دن پرنده  مرده يي 
مانند قو نسبت به كندن پر آنكه قيمت مناسبي دارد، 
اقدام كند به عنوان يك رفتار پرخطر محسوب مي شود. 
ل��ذا به مردم توصيه مي كنيم به جاي ايجاد تش��ويش 
و نگران��ي در جامع��ه، توصيه ها و دس��تورالعمل هاي 
س��ازمان دامپزشكي درخصوص چگونگي پيشگيري و 
مقابل��ه اين بيماري را جدي بگيرند و موارد آن را براي 
كاهش مخاطره و ريس��ك انتق��ال اين بيماري رعايت 
كنند. معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي 
كش��ور گفت: اينكه بعضا گفته مي شود اين ويروس يا 
وي��روس ديگ��ري از آنفلوآنزاي فوق ح��اد پرندگان به 
مرغداري هاي گوش��تي س��رايت كرده، درست نيست. 
چرا ك��ه برخالف مرغداري ه��اي پرورش دهنده مرغ 
تخم گذار، مرغداري هاي گوشتي به دليل كوتاه بودن 
دوره توليدش��ان، جم��ع آوري ك��ود در پايان دوره و 
غيره امكان آلوده ش��دن و گس��ترش ويروس در آنها 
بس��يار پايين و به اصطالح علمي قابل اغماض است. 
ماكنعلي اظهار كرد: حدود ۲۴ هزار و ۷۷۷ مرغداري 
گوش��تي وجود دارد كه فق��ط ۱۰ مرغداري تاكنون 
آلوده ش��ده اند؛ بنابراين هيچ نگران��ي در اين زمينه 
وج��ود ندارد. در اين حال مردم ني��ز بايد توصيه هاي 
بهداشتي دس��تگاه هاي متولي را رعايت كنند. البته 
به گفته مس��ووالن س��ازمان دامپزشكي مصرف مرغ 
و تخم م��رغ موجود در بازار كه تح��ت نظارت كامل 
اين دستگاه نظارتي است، هيچ مشكل و مخاطره يي 

براي مردم ندارد.

واگذاري طرح هاي تحقيقاتي 
كشاورزي به بخش خصوصي

رييس س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت 
جهاد كش��اورزي گفت: تاكنون ۲۴۰ دستاورد و دانش 
فني به بخش خصوصي واگذار شده كه از اين تعداد، ۷6 
مورد در دولت تدبير و اميد انجام شده است. به گزارش 
ايرنا، »اسكندر زند« در مراسم قرارداد انتقال دانش فني 
ب��ه بخش خصوصي در محل وزارت جهادكش��اورزي، 
افزود: بي��ش از 3۰۰ دانش فني در توليد انواع بذر در 
س��ازمان تحقيقات وجود دارد كه تاكنون توسعه ۲۴۰ 
دانش فني توليد بذر به بخش خصوصي واگذار ش��ده 
و 36۰ دانش فني نيز آماده تجاري س��ازي و واگذاري 
به اين بخش است. وي تصريح كرد: طبق برنامه ريزي 
انجام شده، ساالنه براي واگذاري بيش از ۴۰ دستاورد 
تحقيقاتي در حوزه بذر، به بخش خصوصي هدفگذاري 
شده اس��ت. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: دانش 
فن��ي توليد بذر پنبه، ذرت، غ��الت، دانه هاي روغني و 
انواع حبوبات نيز در حال واگذاري به اين بخش است. 
زند در ادامه، از واگذاري دانش فني توليد واكس��ن به 
بخش خصوصي خبر داد و گفت: دانش فني توليد در 
بخ��ش باغباني، دام و طيور، زنبور عس��ل، نوغان داري 
و پ��رورش انواع آبزيان نيز ب��ه بخش خصوصي واگذار 
مي ش��ود. معاون وزير جهاد كشاورزي از امضاي هفت 
تفاهمنام��ه انتقال فناوري و دانش فني بين موسس��ه 
تحقيقات، اصالح و تهيه نهال و بذر و موسسه تحقيقات 
كش��اورزي ديم كشور با بخش خصوصي خبر داد. وي 
افزود: اين تفاهمنامه هاي واگ��ذاري، در زمينه اصالح 
و بهينه س��ازي ادوات كش��اورزي با اجراي پروژه هاي 
مش��ترك و واگذاري امتياز تكثي��ر و توليد بذر نخود 
رقم »س��عيد«، لوبيا چيتي رق��م »صالح«، خربزه رقم 
»درگزي 93« و »خاتوني 93« و مش��اركت در توليد 

بذر سويا رقم »ويليامز« بوده است. 

خريد توافقي 30 هزار تن 
مركبات شمال 

رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي استان مازندران 
گفت: پرتقال ش��مال در بدتري��ن حالت روي درخت 
كيلويي 8۰۰ تا هزار تومان خريداري شده و 3۰ هزار 
تن هم از س��وي دولت براي تنظيم بازار شب عيد به 
قيمت كيلويي ۲۱۰۰ تومان خريداري ش��ده اس��ت. 
دالور حيدرپ��ور در گفت وگ��و با فارس، در پاس��خ به 
اينكه شنيده شده پرتقال شمال را كيلويي ۲۵۰تومان 
خري��داري مي كنند كه حتي هزينه برداش��ت آن هم 
نمي ش��ود، با رد اين موضوع گفت: با اين رقم كه شما 
مي گوييد، آشغال هم نمي خرند و اصال چنين چيزي 
صحت ندارد، چراكه تا ي��ك ماه پيش تمام پرتقال ها 
برداشت ش��ده و قيمت متوس��ط خريد روي درخت 
كيلويي 8۰۰ تا هزار تومان بوده و نارنگي هم تا ۲۰۰۰ 
تومان خريداري ش��ده اس��ت. رييس س��ازمان جهاد 
كشاورزي اس��تان مازندران همچنين از خريد توافقي 
3۰ هزار تن پرتقال مازندران توسط دولت براي تنظيم 
بازار شب عيد خبر داد و گفت: قرارداد ۲۵ هزار تن آن 
به قيمت هر كيلو ۲۱۰۰ تومان بسته شده كه ۲۰ هزار 
تن آن تا ديروز حمل شده است. وي اظهار اميدواري 
كرد: باتوجه به ذخيره سازي بيش از نياز پرتقال نسبت 
به س��ال هاي قبل قيمت اين محصول در ايام عيد در 

بازار خراب نشود. 

اخبار كشاورزي

گزارش تفصيلي اقدامات بانك مركزي در خصوص موسسات غيرمجاز

كي،كجاوچهمبلغيميگيرد

تعادل  
بانك مركزي در راس��تاي ساماندهي موسس��ات اعتباري غيرمجاز، اقداماتي را در 
خصوص تعاوني هاي اعتبار منحله ثامن الحجج، افضل توس، وحدت و تشكيالت منحله 
البرزايرانيان به انجام رسانده است كه گزارش تفصيلي را به همراه پاسخ برخي سواالت 

احتمالي منتشر كرد.
بر اساس اين گزارش مبالغ بيش از 9۰ درصد از سپرده گذاران تصفيه شده و مابقي 
هم در دس��ت تصفيه اس��ت. الزم به يادآوري است كه بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران براي تصفيه سپرده هاي سپرده گذاران موسسات غيرمجاز بالغ بر ۱۱هزار ميليارد 
تومان پرداخت كرده اس��ت. اين موسس��ات نزديگ به ۲۵درصد بازار پول را در اختيار 

داشتند. 
 

 تعاوني اعتبار منحله ثامن الحجج 
 به دنبال بروز مش��كالت ناش��ي از فعاليت غيرمجاز تعاون��ي اعتبار ثامن الحجج، 
برنامه تعيين تكليف س��پرده هاي تعاوني مزبور در دس��تور كار بانك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران قرار گرفت. 
 براس��اس برنامه مصوب، بازپرداخت وجوه سپرده گذاران تعاوني فوق به شرح زير 

است: 
الف: پرداخت مبلغ 3۵۰ ميليون ريال به هريك از سپرده گذاران در مرحله اول

ب: پرداخت سپرده هاي يك، دو و سه ميليارد ريالي طبق برنامه تعيين شده زير
ب-۱: تعيين تكليف سپرده هاي تا يك ميليارد ريال از تاريخ ۱39۵/۰۴/۲۰
ب-۲: تعيين تكليف سپرده هاي تا دو ميليارد ريال از تاريخ ۱39۵/۰۷/۱۷
ب-3: تعيين تكليف سپرده هاي تا سه ميليارد ريال از تاريخ ۱39۵/۰۷/۲۷

ج: تعيين تكليف س��ه ميليارد ريال از سپرده اشخاصي كه سپرده آنها باالتر از سه 
ميليارد ريال بوده از تاريخ ۱39۵/۱۲/۲3

 وجوه تعهدش��ده آن دسته از س��پرده گذاران تعاوني كه تاكنون نسبت به تعيين 
تكليف و انتقال س��پرده هاي خود به بانك پارس��يان اقدام كرده ان��د و تاريخ تعهدنامه 
ايشان )موعد دريافت سپرده آن ها( تا پايان شهريور ماه سال ۱39۷ است از تاريخ ۱۴ 

بهمن سال جاري در بانك پارسيان قابل پرداخت است. 
 باتوجه به عدم نقدشوندگي دارايي هاي تعاوني يادشده، با تخصيص خط اعتباري 

بانك مركزي، حدود 99درصد از سپرده گذاران تعاوني تعيين تكليف شده اند. 
به طور خالصه اقدامات صورت گرفته براي ساماندهي تعاوني مزبور به شرح جدول 

زير است. 

 تعاوني اعتبار منحله افضل توس )درحال تصفيه( 
 در پي معضل نشات گرفته از فعاليت غيرمجاز تعاوني اعتبار منحله افضل توس، 
مس��ووليت مديريت دارايي ه��ا و بدهي هاي تعاوني اعتبار مزبور توس��ط بانك مركزي 

جمهوري اسالمي ايران به بانك آينده واگذار شد. 
 نظر به عدم نقدش��وندگي دارايي هاي تعاوني مذك��ور، با تخصيص خط اعتباري 
بانك مركزي، حدود 99 درصد تعداد س��پرده گذاران تعاوني يادش��ده تصفيه حس��اب 

شده اند. 
 در همين راس��تا پس از بازپرداخت س��پرده هاي تا سقف 3۰ميليون ريال تعاوني 
غيرمجاز افضل توس در مرحله نخست، با مساعدت بانك مركزي تمام سپرده گذاران تا 
سقف يك ميليارد ريال تصفيه حساب و به هر سپرده گذار باالتر از يك ميليارد ريال 

نيز تا يك ميليارد ريال پرداخت شده است. 
 ش��ايان ذكر است نرخ س��ود نامتعارف س��پرده ها از زمان افتتاح حساب تا تاريخ 
۱396/۰۵/۱۱ به ۱۵درصد تعديل ش��د و س��ودهاي سپرده كمتر از ۱۵درصد در بازه 

زماني يادشده، مطابق قرارداد به قوت خود باقي هستند. 
اقدامات صورت گرفته براي ساماندهي تعاوني مزبور به شرح جدول زير است. 

 ب��ه هريك از ۴، 3۲۵ نفر س��پرده گ��ذار باقيمانده مبلغ تا ي��ك ميليارد ريال به 
صورت علي الحساب پرداخت شده است. 

درخصوص باقيمانده س��پرده گذاران در صورت شناسايي دارايي هاي جديد، نسبت 
به ارزيابي آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقيمانده انجام خواهد شد. 

در ادامه به پاسخ اهم سواالت اشاره مي شود: 
۱. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه مدارك مربوط به سپرده خود، منجمله 

دفترچه حساب را مفقود كرده اند: 
پاسخ: بانك آينده پس از كنترل منشأ واريز سپرده و اخذ سفته )معادل مبلغ قابل 
پرداخت به مشتري( نسبت به پرداخت وجه سپرده طبق قاعده جاري اقدام مي كند. 

۲. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه بخشي از موجودي حساب ايشان توسط 
تعاوني منحله مسدود شده است؛ 

پاس�خ: بانك آينده موضوع را بررسي و براس��اس مستندات و اطالعات اقدام الزم 
را به  عمل مي آورد. 

3. درخصوص مطالبات س��اير اشخاص از تعاوني منحله كه در سرفصل بستانكاران 
ثبت شده و بالتكليف هستند؛ 

پاسخ: بانك آينده پس از بررسي اسناد مثبته و اطمينان از وجود بدهي، اقدامات 
الزم را براي پرداخت بدهي ها طبق روال پرداخت سپرده ها صورت مي دهد. 

۴. در خصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه مشخصات ثبتي آنها با آنچه در سيستم 
ثبت شده داراي مغايرت است؛ 

پاس�خ: بانك آينده پس از بررس��ي هاي الزم و رفع مغايرت، اقدامات الزم را طبق 
روال پرداخت سپرده ها انجام مي دهد. 

۵. درخصوص آن دسته از مشترياني كه صاحب حساب فوت شده است؛ 
پاسخ: بانك آينده مطابق قوانين اقدام مي كند. 

6. درخصوص آن دسته از مشترياني كه از اتباع بيگانه هستند؛ 
پاس�خ: در صورت احراز هويت مش��تري و حصول اطمينان از س��پرده گذار بودن 
ايشان، عدم انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشويي، بانك آينده طبق قوانين و مقررات 

جاري مربوط به اتباع بيگانه اقدام مي كند. 
۷. درخصوص حساب هاي مربوط به نيروي انساني تعاوني اعتبار منحله؛ 

پاسخ: بانك آينده پس از حصول اطمينان از متعارف بودن حقوق و صحيح بودن 
منشأ واريزي وجوه به حساب پرسنل، طبق قاعده جاري تصفيه با سپرده گذاران اقدام 

مي كند. 
8. درخصوص آن دس��ته از مشترياني كه داراي سپرده مدت دار به صورت پرداخت 

سود در سررسيد هستند؛ 
پاس�خ: بانك آينده سود سپرده ايشان را تا تاريخ ۱396/۰۵/۱۱ تعديل و محاسبه 

و طبق قاعده جاري تصفيه با سپرده گذاران اقدام مي كند. 
9. درخصوص آن دس��ته از مشترياني كه از تعاوني منحله تسهيالت دريافت نموده  

و بدهي ايشان سررسيد نگرديده و متقاضي تصفيه بدهي و دريافت سپرده هستند؛ 
پاس�خ: بانك آينده پس از كس��ر سود سال هاي آتي تس��هيالت از بدهي مشتري، 

نسبت به تعديل و تصفيه حساب با مشتري طبق قاعده جاري اقدام مي كند. 
۱۰. درخصوص آن دس��ته از مشترياني كه س��پرده آنها وثيقه تسهيالت قرار گرفته 

است؛ 
پاسخ: با درخواست مشتري، بانك آينده پس از كسر سود سال هاي آتي تسهيالت 
از بدهي مش��تري، نس��بت به تعديل و تصفيه حس��اب با مش��تري طبق قاعده جاري 

اقدام مي كند. 
۱۱. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه اقدام به خرد كرد حساب سپرده خود 

كرده اند. 
پاس�خ: بانك آينده پس از تجميع حس��اب س��پرده، طبق قاعده جاري تصفيه با 

سپرده گذاران اقدام مي كند. 
 

 تعاوني اعتبار منحله وحدت )درحال تصفيه( 
 ب��ه دنبال چالش ايجاد ش��ده ناش��ي از فعاليت غيرمجاز تعاون��ي اعتبار وحدت 
)موس��وم به آرمان( و ع��دم امكان بازپرداخت وجوه س��پرده گذاران خود مس��ووليت 
مديريت دارايي ها و بدهي هاي تعاوني وحدت توس��ط بانك مركزي جمهوري اسالمي 

ايران به موسسه اعتباري ملل واگذار شد. 
 نظر به عدم نقدش��وندگي دارايي هاي شناس��ايي شده، با تخصيص خط اعتباري 
توس��ط بانك مركزي، با حدود 98 درصد تعداد سپرده گذاران تعاوني تصفيه حساب به  

عمل آمده است. 
 در همين راستا با مساعدت بانك مركزي، پس از بازپرداخت سپرده هاي تا سقف 
3۰ميليون ريال تعاوني غيرمجاز وحدت در مرحله نخس��ت، س��پرده هاي تا سقف يك 
ميلي��ارد ريال تعيين تكليف و به هر س��پرده گذار باالتر از ي��ك ميليارد ريال نيز يك 

ميليارد ريال پرداخت شده است. 
 ش��ايان ذكر است نرخ س��ود نامتعارف س��پرده ها از زمان افتتاح حساب تا تاريخ 
۱396/۰۵/۱۱ به ۱۵ درصد تعديل ش��د و سودهاي سپرده كمتر از ۱۵ درصد در بازه 

زماني يادشده، مطابق قرارداد به قوت خود باقي هستند. 
اقدامات صورت گرفته براي ساماندهي تعاوني مزبور به شرح جدول زير است. 

 ب��ه هريك از 9، ۷33 نفر س��پرده گ��ذار باقيمانده مبلغ تا ي��ك ميليارد ريال به 
صورت علي الحساب پرداخت شده است. 

درخصوص باقيمانده س��پرده گذاران در صورت شناسايي دارايي هاي جديد، نسبت 
به ارزيابي آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقيمانده انجام خواهد شد. 

در ادامه به پاسخ اهم سواالت اشاره مي شود: 
۱. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه مدارك مربوط به سپرده خود، منجمله 

دفترچه حساب را مفقود كرده اند؛ 
پاسخ: موسسه اعتباري ملل پس از كنترل منشأ واريز سپرده و اخذ سفته )معادل 
مبلغ قابل پرداخت به مش��تري( نس��بت به پرداخت وجه س��پرده طبق قاعده جاري 

اقدام مي كند. 
۲. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه بخشي از موجودي حساب ايشان توسط 

تعاوني منحله مسدود شده است؛ 

پاس�خ: موسسه اعتباري ملل موضوع را بررس��ي و براساس مستندات و اطالعات، 
اقدام الزم را به عمل مي آورد. 

3. درخصوص مطالبات س��اير اشخاص از تعاوني منحله كه در سرفصل بستانكاران 
ثبت شده و بالتكليف هستند؛ 

پاسخ: موسسه اعتباري ملل پس از بررسي اسناد مثبته و اطمينان از وجود بدهي، 
اقدامات الزم را براي پرداخت بدهي ها طبق روال پرداخت سپرده ها صورت مي دهد. 

۴. درخصوص آن دس��ته از مشترياني كه مش��خصات ثبتي آنها با آنچه در سيستم 
تعاوني ثبت شده داراي مغايرت است؛ 

پاسخ: موسسه اعتباري ملل پس از بررسي هاي الزم و رفع مغايرت، اقدامات الزم 
را طبق روال پرداخت سپرده ها انجام مي دهد. 

۵. درخصوص آن دسته از مشترياني كه صاحب حساب فوت شده است؛ 
پاسخ: موسسه اعتباري ملل مطابق قوانين اقدام مي كند. 

6. درخصوص آن دسته از مشترياني كه از اتباع بيگانه هستند؛ 
پاس�خ: درص��ورت احراز هويت مش��تري و حصول اطمينان از س��پرده گذار بودن 
ايشان، عدم انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشويي، موسسه اعتباري ملل طبق قوانين 

و مقررات جاري مربوط به اتباع بيگانه اقدام مي كند. 
۷. درخصوص حساب هاي مربوط به نيروي انساني تعاوني اعتبار منحله؛ 

پاس�خ: موسس��ه اعتباري ملل پ��س از حصول اطمينان از متع��ارف بودن حقوق 
و صحيح بودن منش��أ واريزي وجوه به حس��اب پرس��نل، طبق قاعده جاري تصفيه با 

سپرده گذاران اقدام مي كند. 
8. درخصوص آن دس��ته از مشترياني كه داراي سپرده مدت دار به صورت پرداخت 

سود در سررسيد هستند؛ 
پاسخ: موسسه اعتباري ملل سود سپرده ايشان را تا تاريخ ۱396/۰۵/۱۱ تعديل و 

محاسبه و طبق قاعده جاري تصفيه با سپرده گذاران اقدام مي كند. 
9. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه از تعاوني منحله تسهيالت دريافت كرده 

و بدهي ايشان سررسيد نگرديده و متقاضي تصفيه بدهي و دريافت سپرده هستند؛ 
پاس�خ: موسسه اعتباري ملل پس از كسر س��ود سال هاي آتي تسهيالت از بدهي 
 مش��تري، نس��بت به تعديل و تصفيه حس��اب با مش��تري طبق قاعده ج��اري اقدام

مي كند. 
۱۰. درخصوص آن دس��ته از مشترياني كه س��پرده آنها وثيقه تسهيالت قرار گرفته 

است؛ 
پاسخ: با درخواست مشتري، موسسه اعتباري ملل پس از كسر سود سال هاي آتي 
تس��هيالت از بدهي مشتري، نسبت به تعديل و تصفيه حساب با مشتري طبق قاعده 

جاري اقدام مي كند. 
 ۱۱. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه اقدام به خرد كرد حساب سپرده خود 

كرده اند. 
پاس�خ: موسس��ه اعتباري ملل پس از تجميع حساب س��پرده، طبق قاعده جاري 

تصفيه با سپرده گذاران اقدام مي كند. 
 

 تشكيالت منحله البرزايرانيان )درحال تصفيه( 
 پس از عدم توانايي تش��كيالت البرزايرانيان )موس��وم به آرمان( نس��بت به ايفاي 
تعه��دات خود در قب��ال س��پرده گذاران، مس��ووليت مديريت دارايي ه��ا و بدهي هاي 
تش��كيالت البرز ايرانيان توس��ط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به بانك تجارت 

واگذار شد. 
 نظر به عدم نقدشوندگي دارايي هاي تعاوني مذكور با تخصيص خط اعتباري بانك 
مركزي، حدود 9۷ درصد از تعداد سپرده گذاران تعاوني تاكنون تصفيه حساب شده اند. 
 برهمين اس��اس پرداخت س��پرده هاي تا س��قف ي��ك ميليارد ري��ال و همچنين 
پرداخت يك ميليارد ريال به هر س��پرده گذار داراي س��پرده  بيش از يك ميليارد ريال 

صورت گرفت است. 
 ش��ايان ذكر اس��ت نرخ س��ود نامتعارف س��پرده ها از زمان افتتاح حساب تا تاريخ 
۱396/۰۵/۱۱ به ۱۵ درصد تعديل ش��د و س��ودهاي سپرده كمتر از ۱۵ درصد در بازه 

زماني يادشده، مطابق قرارداد به قوت خود باقي هستند. 
بطور خالصه اقدامات صورت گرفته براي س��اماندهي تعاوني مزبور به ش��رح جدول 

ذيل است. 

 به هريك از ۱، ۵۲۱ نفر سپرده گذار باقيمانده مبلغ تا يك ميليارد ريال به صورت 
علي الحساب پرداخت شده است. 

درخصوص باقيمانده س��پرده گذاران در صورت شناسايي دارايي هاي جديد، نسبت 
به ارزيابي آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقيمانده انجام خواهد شد. 

در ادامه به پاسخ اهم سواالت اشاره مي شود: 
۱. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه مدارك مربوط به س��پرده خود، منجمله 

دفترچه حساب را مفقود كرده اند؛ 
پاسخ: بانك تجارت پس از كنترل منشا واريز سپرده و اخذ سفته )معادل مبلغ قابل 
پرداخت به مشتري( نسبت به پرداخت وجه سپرده طبق قاعده جاري اقدام مي كند. 

۲. در خصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه بخشي از موجودي حساب ايشان توسط 
تعاوني منحله مسدود شده است؛ 

پاس�خ: بانك تجارت موضوع را بررسي و براساس مستندات و اطالعات، اقدام الزم 
را به عمل مي آورد. 

3. درخصوص مطالبات س��اير اش��خاص از تعاوني منحله كه در سرفصل بستانكاران 
ثبت شده و بالتكليف هستند؛ 

پاسخ: بانك تجارت پس از بررسي اسناد مثبته و اطمينان از وجود بدهي، اقدامات 
الزم را براي پرداخت بدهي ها طبق روال پرداخت سپرده ها صورت مي دهد. 

۴. درخصوص آن  دس��ته از مشترياني كه مش��خصات ثبتي آنها با آنچه در سيستم 
تعاوني ثبت شده داراي مغايرت است؛ 

پاس�خ: بانك تجارت پس از بررس��ي هاي الزم و رفع مغايرت، اقدامات الزم را طبق 
روال پرداخت سپرده ها انجام مي دهد. 

۵. درخصوص آن دسته از مشترياني كه صاحب حساب فوت شده است؛ 
پاسخ: بانك تجارت مطابق قوانين اقدام مي كند. 

6. درخصوص آن دسته از مشترياني كه از اتباع بيگانه هستند؛ 
پاسخ: درصورت احراز هويت مشتري و حصول اطمينان از سپرده گذار بودن ايشان، 
عدم انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشويي، بانك تجارت طبق قوانين و مقررات جاري 

مربوط به اتباع بيگانه اقدام مي كند. 
۷. درخصوص حساب هاي مربوط به نيروي انساني تعاوني اعتبار منحله؛ 

پاسخ: بانك تجارت پس از حصول اطمينان از متعارف بودن حقوق و صحيح بودن 
منش��أ واريزي وجوه به حساب پرسنل، طبق قاعده جاري تصفيه با سپرده گذاران اقدام 

مي كند. 
8. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه داراي سپرده مدت دار به صورت پرداخت 

سود در سررسيد هستند؛ 
پاس�خ: بانك تجارت سود سپرده ايشان را تا تاريخ ۱396/۰۵/۱۱تعديل و محاسبه 

و طبق قاعده جاري تصفيه با سپرده گذاران اقدام مي كند. 
9. درخصوص آن  دسته از مشترياني كه از تعاوني منحله تسهيالت دريافت كرده  و 

بدهي ايشان سررسيد نشده و متقاضي تصفيه بدهي و دريافت سپرده هستند؛ 
پاس�خ: بانك تجارت پس از كسر سود س��ال هاي آتي تسهيالت از بدهي مشتري، 

نسبت به تعديل و تصفيه حساب با مشتري طبق قاعده جاري اقدام مي كند. 
۱۰. درخصوص آن دس��ته از مشترياني كه س��پرده آنها وثيقه تسهيالت قرار گرفته 

است؛ 
پاسخ: با درخواست مشتري، بانك تجارت پس از كسر سود سال هاي آتي تسهيالت 
از بدهي مشتري، نسبت به تعديل و تصفيه حساب با مشتري طبق قاعده جاري اقدام 

مي كند. 
۱۱. درخصوص آن دس��ته از مش��ترياني كه اقدام به خرد كرد حس��اب سپرده خود 

كرده اند. 
پاس�خ: بانك تجارت پس از تجميع حس��اب س��پرده، طبق قاعده جاري تصفيه با 

سپرده گذاران اقدام مي كند. 

»وضعيت كلي تعاوني اعتبار منحله ثامن الحجج«

مانده قبل از مداخله شرح
بانك مركزي

مانده پس از مداخله 
بانك مركزي

۱۲3.۴۴3۴۲.۷66مبلغ سپرده ها )ميليارد ريال(

۱.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰تعداد سپرده گذاران

99۵.۰۰۰-تعداد سپرده گذاران تعيين تكليف شده

99-درصد سپرده گذاران تعيين تكليف شده

8۰.6۷۷كل مبلغ پرداخت شده

»وضعيت كلي تعاوني اعتبار منحله افضل توس«

 مانده قبل از مداخلهشرح
بانك مركزي

 مانده پس از مداخله
بانك مركزي

۲۴.۴۷۱۵.8۴۰مبلغ سپرده ها )ميليارد ريال(

۴.3۲۵*36۵.6۰۰تعداد سپرده گذار

۰36۱.۲۷۵تعداد سپرده گذاران تصفيه  حساب شده

۰99درصد سپرده گذاران تصفيه  حساب شده

مبلغ خط اعتباري تخصيص داده شده 
براي بازپرداخت وجوه سپرده گذاران 

)ميليارد ريال(
۱۵.۰۰۰

»وضعيت كلي تعاوني اعتبار منحله وحدت«

مانده قبل از مداخله بانك شرح
مركزي

مانده پس از مداخله 
بانك مركزي

۴۷.8۰9۱۴.۷۷6مبلغ سپرده ها )ميليارد ريال(

9.۷33*3۷۴.۲۴6تعداد سپرده گذار

۰36۴.۵۱3تعداد سپرده گذاران تصفيه  حساب شده

۰98درصد سپرده گذاران تصفيه  حساب شده

مبلغ خط اعتباري تخصيص داده شده براي 
۲۷.۵۰۰بازپرداخت وجوه سپرده گذاران )ميليارد ريال(

»وضعيت كلي تشكيالت منحله البرز ايرانيان«

مانده قبل از مداخله شرح
بانك مركزي

مانده پس از مداخله 
بانك مركزي

۱3.۰۰۰6.69۰مبلغ سپرده ها )ميليارد ريال(

۱.۵۲۱*۴۴.۷8۱تعداد سپرده گذار

۰۴3.۲6۰تعداد سپرده گذاران تصفيه  حساب شده

۰9۷درصد سپرده گذاران تصفيه  حساب شده

مبلغ خط اعتباري تخصيص داده شده براي 
۵.۰۰۰بازپرداخت وجوه سپرده گذاران )ميليارد ريال(
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سيف در »همايش تداوم استقرار و نهادينه سازي اركان حاكميت شركتي« مطرح كرد

برخورد با اخاللگران ارز عرف جهاني است
بانك مركزي قاطعانه با فساد و اخاللگران اقتصادي مبارزه مي كند

ويژگي ها و شرايط خريد گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز

ضوابط اجرايي بسته بانك مركزي براي مديريت بازار ارز ابالغ شد

گروه بانك و بيمه  
روز شنبه انتشار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز 
در شعب بانك ها آغاز شد و خريداران مي توانند براي 
خريد اين گواهي سپرده به شعب بانكي مراجعه كنند. 
بان��ك مرك��زي از روز ج��اري به ش��بكه بانكي 
كش��ور اجازه داد تا گواهي س��پرده ريالي ارز بنيان 
با سررس��يدهاي يك تا دو س��اله منتشر كنند. نرخ 
ريال مورد محاس��به در زمان افتتاح گواهي س��پرده 
متوسط يك ماه قبل س��امانه سنا خواهد بود و نرخ 
س��ود براي سررسيدهاي ياد شده به ترتيب 4 و 4.5 
درصد اس��ت و در سررسيد، معادل ريالي آن به نرخ 
متوسط يك هفته قبل س��امانه سنا به دارنده اوراق 

پرداخت خواهد شد. 
در صورت بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، سود 
س��پرده كوتاه مدت ريالي )۱۰درصد( ب��ه دارنده اوراق 
پرداخت خواهد ش��د. بررس��ي ميداني خبرن��گار ايِبنا 

حاكي از آغاز فروش اين گواهي سپرده در شعب بانك ها 
اس��ت، البته اين خريداران اين گواهي ها بايد بدانند كه 
گواهي س��پرده ريالي مبتني بر ارز ب��ه معناي فروش 
اوراق نيست و نوعي س��پرده گذاري محسوب مي شود.  
بر همين اساس خريداران اين گواهي براساس مقررات 
بانك مركزي در بانك ها افتتاح حساب كرده و به قيمت 
ميانگين يك ماه قبل كه در سامانه سنا به ثبت رسيده 
سپرده گذاري انجام مي دهند به عنوان مثال اگر ميانگين 
قيمت دالر در س��امانه س��نا در يك ماه معادل 4۶۰۰ 
تومان باش��د براي سپرده گذار در ازاي هر 4۶۰۰ تومان 
يك دالر محاسبه مي شود.  همچنين به سپرده گذاران 
در پايان دوره سپرده گذاري براساس متوسط يك هفته 
قبل سامانه سنا كه عددي متفاوت با نرخ خريد آن است 
سود و سپرده به عالوه 4 تا 4.5 درصد معادل ريالي آن 

در روز سر رسيد ارائه مي شود
 برخالف گواهي سپرده ريالي، اين ابزار توسط بانك 

مركزي دريافت ش��ده و اصل و س��ود آن توسط خود 
بانك مركزي پرداخت مي شود و بانك ها فقط عامليت 
اين اوراق را دارند.  نرخ سنا، نرخ ميانگين آزادي است 
كه توسط صرافي ها ثبت مي ش��ود و روند قيمتي ان 
همانند روند قيمتي بازار اس��ت. اگر بازار در اين مدت 
۳۰درصد رس��د داشته نرخ س��نا هم به همين شكل 
بوده اس��ت.   اگر فردي امروز بخواهد يك دالر بخرد 
در بازار بايد قيمت بيشتري دهد تا بخواهد گواهي را 
خريداري كند، زيرا نرخ گواهي ميانگين نرخ ۳۰ روز 
قبل سناس��ت. اما در زمان سر رسيد و وقتي بازار آرام 
باشد نرخ سنا كامال نزديك نرخ بازار خواهد بود. يعني 
امروز فرد قيمت پايين تري را مي دهد اما س��ال آينده 

نزديك قيمت بازار گواهي خود را مي فروشد. 
وقتي ش��ما ارزي را مي خريد بايد به قيمت فروش 
صرافي بخري��د و به قيمت خري��د صرافي به فروش 
رس��انيد. اما اين گواهي تنه��ا مبتني بر قيمت فروش 
سناس��ت يعني خريدار گواهي كميس��يون صرافي را 
پرداخ��ت نمي كند. در نهايت اگر ارز بخريد س��ودي 
بدان تعلق نمي گيرد اما در گواهي يك س��اله 4درصد 

روي ارز خريداري شده سود در يافت مي كنيد. 

 ضوابط اجرايي بسته بانك مركزي
بانك مركزي در راستاي ايجاد اطمينان در فعاالن 
بازار درخصوص توانمندي مجموعه اقتصادي كش��ور 
نس��بت به ايج��اد آرامش و تامي��ن ارز خارجي مورد 
نياز، تدابيري شامل انتشار اوراق گواهي سپرده، اوراق 
گواه��ي مبتني بر ارز و طرح پيش فروش س��كه بهار 
آزادي را اتخ��اذ كرده اس��ت. بدين ترتي��ب بانك ها و 
موسسات اعتباري بايد نسبت به اجرايي كردن انتشار 
ابزاره��اي مالي از روز ش��نبه ۲۸بهمن ۱۳۹۶)ديروز( 

طبق بخشنامه زير اقدام كنند. 

 انتشار گواهي سپرده ريالي
ف��روش و انتش��ار اين گواهي به ص��ورت بانام از 

روز ش��نبه م��ورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به مدت دو هفته 
تا پايان روز پنج ش��نبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تعيين 
مي ش��ود. فروش گواهي مذكور پس از پايان مهلت 

فوق ممنوع است. 
نرخ سود علي الحساب ساالنه اين گواهي ۲۰درصد 
و پرداخ��ت آن در مقاطع ماهان��ه خواهد بود. حداقل 
م��دت زمان الزم براي تعلق س��ود به اين گواهي يك 
ماه است. بازخريد قبل از سررسيد گواهي ياد شده در 
شعب بانك عامل با نرخ ۱4درصد ساالنه خواهد بود. 
بازفروش از محل گواهي هاي بازخريد ش��ده، ممنوع 
است. گواهي سپرده مزبور براي هر شخص حداقل به 

ميزان يك ميليون ريال خواهد بود. 
انتش��ار گواهي مذكور از طريق سيس��تم متمركز 
داخلي بانك ها صورت مي گيرد. تمام مجوزهاي صادره 
براي بانك ها و موسس��ات اعتباري براي انتشار اوراق 
گواهي س��پرده، ويژه سرمايه گذاري)عام( در محدوده 
زماني انتش��ار گواهي موضوع اين بخشنامه تا اطالع 
ثانوي متوقف مي ش��ود. مدت گواهي مورد اشاره يك 
س��اله خواهد بود. نقل و انتقال اين گواهي به غير به 
اش��كال مختلف ممنوع اس��ت. مبناي محاسبه سود 
گواهي ۳۶5روز خواهد بود. امكان بازخريد قسمتي از 

گواهي سپرده وجود دارد. 

 گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز
ف��روش و انتش��ار اين گواهي از روز ش��نبه مورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ت��ا اط��الع ثانوي انجام خواهد ش��د. 
گواهي هاي س��پرده مزبور به صورت ب��ا نام براي هر 
شخص حداقل به ميزان معادل ريالي يكصد يورو / دالر 

صادر خواهند شد. 
ف��روش اين گواهي با دريافت معادل ريالي گواهي 
س��پرده ارزي انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل 
ريالي به اين صورت اس��ت كه بانك پس از محاس��به 
ميانگين نرخ فروش س��امانه س��نا در ۳۰روز تقويمي 
منتهي به روز قبل از فروش نسبت به دريافت معادل 

ريالي ارز از مشتري اقدام و گواهي سپرده ريالي مبتني 
بر ارز را صادر و به مش��تري ارائه مي  كند. بازپرداخت 
اصل مبلغ اين گواهي براس��اس ميانگين نرخ فروش 
س��امانه سنا در يك هفته تقويمي منتهي به روز قبل 
از سررس��يد خواهد بود كه توسط بانك صادر كننده 
محاسبه و در تاريخ سررسيد به صورت ريالي)اصل به 
عالوه سود( به دارنده گواهي سپرده پرداخت مي  شود. 
نرخ س��ود گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز براي 
گواهي هاي يك س��اله 4درصد و براي گواهي  هاي دو 
س��اله 5.4 درصد در س��ال خواهد بود ك��ه در مواعد 
زماني ۶ ماهه پرداخت مي ش��ود. نحوه محاسبه سود 
به اين صورت است كه بانك در روز تعيين شده براي 
پرداخت س��ود، ميانگين يك هفته تقويمي قبل نرخ 
فروش سامانه سنا را محاسبه كرده و معادل ريالي آن 

را به دارنده گواهي سپرده پرداخت مي  كند. 
بانك  ه��اي صادر كنن��ده گواهي س��پرده مكلفند 
در پايان ه��ر روز كاري منابع ريالي حاصل از فروش 
گواهي را به ش��ماره حسابي نزد اداره معامالت ريالي 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه متعاقبا اعالم 

خواهد شد، واريز كنند. 
بازفروش از محل گواهي هاي بازخريد شده، ممنوع 
اس��ت. كارمزد عامليت بانك براي انتش��ار و عمليات 
گواهي س��پرده موضوع اين بند متعاقبا اعالم خواهد 
شد. نقل و انتقال اين گواهي به غير به اشكال مختلف 
ممنوع اس��ت. مبناي محاسبه س��ود گواهي ۳۶5روز 

خواهد بود. 
 امكان بازخريد قس��متي از گواهي س��پرده وجود 
دارد. بازپرداخت اصل و پرداخت س��ود اين گواهي در 
سررس��يد يا در صورت بازخريد ب��ه ريال خواهد بود. 
در صورت بازخريد پيش از سررس��يد، گواهي مذكور 
به س��پرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت ريال��ي با نرخ 
۱۰درصد س��االنه تبديل خواهد ش��د. لذا اصل مبلغ 
ريالي روز خريد گواهي به همراه ۱۰درصد س��ود روز 
شمار ساالنه پس از كسر كليه پرداخت ها بابت سود به 

خريدار پرداخت خواهد شد. 
 

 پيش فروش سكه بهار آزادي 
پي��ش ف��روش ۶ ماهه س��كه به��ار آزادي با نرخ 
۱4ميليون ريال و پيش فروش يك س��اله سكه بهار 

آزادي با نرخ ۱۳ميليون ريال خواهد بود. 

گروه بانك و بيمه   
ريي��س كل بان��ك مرك��زي گفت: برخ��ورد با 
اخاللگ��ران اقتص��ادي در دنيا يك ع��رف و هنجار 
پذيرفته شده اس��ت، بر اين مبنا نيروي انتظامي با 
همكاري بانك مركزي در روزهاي اخير با اخاللگران 
ارزي برخورد كرده اس��ت، ليكن متاسفانه برخي با 
تحليل هاي نادرس��ت اي��ن اقدام بان��ك مركزي را 
امنيتي ك��ردن فضاي اقتصادي عن��وان مي كننند، 
اين در حالي اس��ت برخورد با اف��راد مجهول الهويه 
كه بافعاليت ه��اي س��وداگرانه تخريب هاي فراواني 
براي اقتصاد كش��ور ايجاد مي كنند، بر مبناي عرف 

جهاني است.
به گزارش »تعادل« ولي اهلل س��يف روز گذش��ته 
در »همايش تداوم اس��تقرار و نهادينه سازي اركان 
حاكميت ش��ركتي« در مجتمع بانك ملت با تاكيد 
بر لزوم سالم س��ازي فضاي اقتص��ادي و تبديل آن 
ب��ه يك فرهنگ عموم��ي و همه جانبه تصريح كرد: 
تمام پرس��نل نظام بانكي بايد با انگيزه و احس��اس 
مس��ووليت مانع س��وءجريانات و گسترش فساد در 
فض��اي اقتصادي ش��وند، ضمن آنكه خوش��بختانه 
اكنون از مبارزه با فس��اد در كشور حمايت مي شود 
كه اين امر بسيار مبارك و قابل تقدير است و نظام 
بانكي نيز با وجود هزينه هاي مبارزه با فساد در اين 
مسير با پشتيباني مراجع قضايي و نيروي انتظامي 
و س��اير نهادهاي مس��وول با مفس��دان اقتصادي و 
اخالگران اقتصادي با قاطعيت برخورد خواهد كرد. 
ريي��س كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر مبارزه 
با فس��اد در همه ابعاد اقتص��ادي تاكيد كرد: بانك 
مرك��زي با وجود هزينه هاي مبارزه با فس��اد، تعلل 
و مس��امحه يي در برخورد با اخاللگ��ران اقتصادي 
نخواه��د داش��ت. بانك مرك��زي و نظ��ام بانكي با 
خش��كاندن زمينه ه��اي فس��اد و س��وءجريانات از 
آرامش و ثبات در اقتصاد كه يكي از دس��تاورد هاي 
دول��ت تدبير و اميد اس��ت، محافظت و پاس��داري 

خواهد كرد. 
سيف با اش��اره به برخورد با اخاللگران ارزي در 
روزهاي اخير و انتقاد از برخي افراد كه آن را امنيتي 
كردن اقتصاد تلق��ي مي كنند، گفت: امروز در هيچ 
كشوري اجازه داده نمي شود بدون شناسايي دقيق 
مش��تري خدماتي ارائه شود، اين در حالي است كه 
متاسفانه شاهد اين بوديم كه يك نرخ متفاوت براي 
معامالت ارزي بدون شناسايي خريدار و فروشنده و 
بدون طي مراحل شناسايي مشتري ايجاد شده بود 
و اين به معناي شروع اقتصاد زيرزميني است كه با 

قاطعيت  بايد با آن برخورد مي شد. 

 جذب سرمايه  با استقرار حاكميت شركتي
ريي��س كل بان��ك مرك��زي در بخ��ش ديگري 
از س��خنان خ��ود ب��ه مبحث حاكميت ش��ركتي و 
لزوم نهادينه س��ازي آن در نظام بانكي اش��اره كرد 
و گف��ت: يكي از اهداف مهم دولت ها فراهم س��ازي 
شرايط رش��د پوياي غيرتورمي اقتصاد در محيطي 
باثبات، ش��فاف و قانونمند است ودر صورت تحقق 
اين اهداف، شاهد بهبود مس��تمر متغيرهاي كالن 
اقتص��ادي همچون اش��تغال، توزيع درآم��د و رفاه 

اجتماعي خواهيم بود. 
وي افزود: جهت دس��تيابي به رش��د پايدار، در 
كن��ار حمايت هاي مختل��ف از فعاليت ه��اي مولد 
اقتصادي، بهبود فضاي كسب وكار جهت حصول به 
سرمايه گذاري مناسب و در نتيجه توليد باالتر، امري 
مهم و حياتي در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاي 
و بهبود فضاي كس��ب وكار نيز اس��تقرار حاكميت 

شركتي )Corporate Governance( از جمله 
مقوله هاي كليدي محسوب مي شود. البته شايسته 
Good Go v )سس��ت به موضوع حاكميت خوب 

ernance( ب��ه عنوان چتر بزرگ تري از مفهوم در 
س��طح حاكميت كه عامل كليدي در فراهم كردن 
زمينه هاي توسعه پايدار و ايجاد اقتصادي مقاوم، با 

ثبات و پوياست، اشاره كرد. 
سيف در ادامه با بيان اينكه هيات مديره مسوول 
اصلي نظام حاكميت شركتي است، گفت: حاكميت 
ش��ركتي دربردارنده مجموعه روابط قانونمند ميان 
هيات مديره، مديران، س��هامداران و ساير اشخاص 
مرتبط در يك بنگاه اقتصادي است كه تامين كننده 
منافع كليه ذي نفعان بوده و تامين كننده ساختاري 
اس��ت ك��ه در آن اه��داف م��دون س��ازماني، ابزار 
دس��تيابي به اي��ن اهداف و نظارت ب��ر عملكرد آن 
مشخص مي ش��وند. البته حاكميت شركتي مزاياي 
متع��دد ديگري همچون ارتق��اي كارايي و افزايش 
ش��فافيت عملكرد فع��االن اقتصادي را نيز ش��امل 

مي شود. 
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به پيشرفت هاي 
قابل مالحظه يي كه طي س��ال هاي اخير در اس��تقرار 
نظام حاكميت شركتي از طريق قانون گذاري و نظارت 
و نيز فرهنگ سازي و اقدامات داوطلبانه شركت ها در 
كش��ورهاي توس��عه يافته و در ح��ال توس��عه صورت 
گرفته اس��ت، افزود: س��رمايه گذاران و سهامداران در 
مورد ضرورت و اهميت نظام حاكميت شركتي آگاهي 
بيشتري كسب كرده و نسبت به استقرار اين نظام در 
ش��ركت ها تالش كرده اند. موضوع حاكميت شركتي 
در كشورهاي درحال توسعه غالبا دربردارنده اقداماتي 
به منظ��ور پر كردن خألهاي قانوني و در كش��ورهاي 
پيشرفته عمدتا ش��امل به روز و كارآمد كردن قوانين 

و مقررات است. 
س��يف در ادام��ه پيامدهاي مثبت س��ه گانه ايجاد 
محيط��ي ش��فاف و قانونمند به عن��وان هدف اصلي 
اس��تقرار حاكمي��ت ش��ركتي را به تفصيل تش��ريح 

ك��رد: نخس��ت آنكه وج��ود اطالعات ش��فاف و قابل 
ات��كا در خص��وص كس��ب وكارها، با ارائ��ه تصويري 
روش��ن از عملكرد فعاليت هاي اقتص��ادي، مديران و 
سرمايه گذاران را در شناس��ايي و ارزيابي فرصت هاي 
س��رمايه گذاري ياري كرده و همي��ن امر با تخصيص 
صحيح تر سرمايه به فعاليت هاي كارا به بهبود عملكرد 

اقتصادي در سطح كالن منجر مي شود. 
دوم، وج��ود اطالعات ش��فاف، عملك��رد نظارت و 
تامين حقوق س��هام داران مطابق ب��ا قوانين جاري در 
فضاي كشور را تسهيل مي كند. همچنين اين اطالعات، 
مديران را در اخذ تصميمات به نفع سرمايه گذاران و در 
راستاي افزايش ارزش افزوده در سطح كالن اقتصادي 

كمك مي كند. 
سوم، تعهد شركت ها در افشاي به موقع و باكيفيت 
باالي اطالعات، خطر زيان س��رمايه گذاران را كاهش 
مي ده��د؛ چراكه با افزايش اطالعات س��رمايه گذاران، 
وج��وه بيش��تري ج��ذب بازاره��اي مال��ي ش��ده و 
بدين ترتيب از ريسك نقدشوندگي اين بازارها كاسته 
مي ش��ود و اين امر در نهايت به كاهش هزينه تامين 
مالي منجر مي ش��ود. لذا در بازارهاي مالي با ريس��ك 
نقدش��وندگي پايي��ن، س��رمايه گذاري در پروژه هاي 
پربازده و بلندمدت )غيرنقدش��ونده( افزايش مي يابد. 
در اين بازارهاي با نقدش��وندگي ب��اال، ضمن افزايش 
رش��د اقتصادي، انتظار مي رود كه س��رمايه گذاري در 
پروژه هاي ب��ا فناوري هاي نوظهور )ب��ه دليل ارتقاي 

كارايي سرمايه( نيز افزايش يابد. 
كش��ورهاي  تجربي��ات  بررس��ي  اف��زود:  س��يف 
درحال توس��عه )همچون تركيه و بحرين( كه ساختار 
اقتص��ادي و اجتماع��ي آنها به اقتص��اد ايران نزديك 
است، حاكي از رابطه مستقيم ميان استقرار و تقويت 
نظ��ام حاكميت ش��ركتي و برخي متغيره��اي مالي 
نظير بازده شركت ها، جذب سرمايه گذاري خارجي و 
افزايش كارايي س��رمايه گذاري هاي انجام شده است. 
به طور كلي روند رو به رش��دي در اين خصوص وجود 
دارد و مقامات نظارتي و قانون گذاران در كش��ورهاي 

مختلف تالش كرده اند محيطي مس��اعد و متناسب با 
اصول حاكميت ش��ركتي خوب در موسس��ات مالي و 

غيرمالي ايجاد كنند. 
ريي��س كل بانك مركزي تصري��ح كرد: پس از 
وق��وع بحران مال��ي اخي��ر، يك��ي از مباحث مهم 
بانك هاي مركزي و ناظران بانكي، اهميت حاكميت 
شركتي و نقش كليدي آن در ظرفيت ريسك پذيري 
بانك ها و س��اير نهادهاي مالي بوده است. در واقع، 
بررس��ي ها بيانگر آن اس��ت كه حاكميت ش��ركتي 
ضعيف از عوامل مهم افزايش ريسك پذيري بانك ها 
و درنتيجه گسترش بحران مالي بوده است. به نظر 
مي رس��د در كش��ورهاي در حال توس��عه برقراري 
حاكمي��ت ش��ركتي در بانك ها مهم ت��ر از برقراري 
حاكميت ش��ركتي در ساير نهادهاي مالي باشد؛ به 
اين دليل كه بخش بانكي در اين دس��ته از كشورها 
نس��بت به ساير نهادهاي مالي با ذي نفعان بيشتري 
در تعامل بوده و همچنين نقش بيش��تري نسبت به 
س��اير نهادهاي مالي در تامي��ن مالي اقتصاد دارند. 
در مجم��وع، حاكميت ش��ركتي ضعيف در بانك ها 
باعث كاهش اطمينان در توانايي اين نهادهاي مالي 
در مديريت دارايي ها و بدهي ها مي ش��ود. بنابراين 
استقرار اركان حاكميت ش��ركتي مناسب در نظام 

بانكي داراي اهميت مضاعفي است. 
وي با اش��اره به نقش ح��دود ۹۰ درصدي نظام 
بانك��ي در تامي��ن مال��ي فعاليت ه��اي اقتصادي و 
س��هم پايين بازار اوليه سرمايه، سرمايه گذاري هاي 
خارجي و همچنين ساير نهادهاي تامين مالي نظير 
شركت هاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگي در رفع 
اين در اين زمينه تصريح كرد: بروز هرگونه مشكل 
در نظ��ام بانكي به تضعيف بخ��ش قابل توجهي از 
تامين مالي در اقتصاد منتهي خواهد شد؛ واقعيتي 
كه طي چند س��ال اخير در س��اختار اقتصاد ايران 
و همچنين ساختار ش��بكه بانكي ايران نمود يافته 
اس��ت. لذا در ش��رايطي كه بروز تنگن��اي اعتباري 
در ش��بكه بانكي كش��ور، تامين مال��ي اقتصاد را با 

مش��كل جدي مواجه كرده است، استقرار حاكميت 
ش��ركتي مناس��ب به ايجاد محيط مالي ش��فاف و 
قانونمند كمك مي كند. اين امر با افزايش اطالعات 
س��پرده گذاران، س��رمايه گذاران و س��اير ذي نفعان 
نظ��ام بانكي، منجر ب��ه جذب وجوه ب��ا ماندگاري 
بيش��تر در بازار پول كش��ور ش��ده و بدين ترتيب از 
ريسك نقدشوندگي اين بازار كاسته مي شود و اين 
امر در نهايت ب��ه كاهش هزينه تامين مالي اقتصاد 

منجر مي شود. 
رييس كل بانك مركزي افزود: در مس��ير ايجاد 
اركان حكمران��ي خ��وب و پويا مي ت��وان از تجارب 
ارزش��مند كش��ورهاي پيش��رو در زمين��ه تدوين 
دس��تورالعمل هاي ناظ��ر بر نظام كنت��رل داخلي و 
حسابرس��ي، انتخاب و تركيب اعضاي هيات مديره، 
تبيين وظايف و مس��ووليت هاي هيات مديره، نظام 
افشا و ش��فافيت اطالعات )بر اساس استانداردهاي 
بين المللي( و نظام حمايت از حقوق س��هامداران و 
ساير ذي نفعان و همچنين در تدوين اصولي جهت 
مديري��ت بهتر ريس��ك هاي نقدينگي، نرخ س��ود، 

تمركز و ظرفيت ريسك پذيري بهره گرفت. 
وي همچني��ن ب��ا اش��اره به حساس��يت باالي 
س��رمايه گذاري خارجي نس��بت ب��ه اركان موجود 
حاكميت شركتي اقتصاد ميزبان نظير استانداردهاي 
حس��ابداري، افش��اي اطالعات اس��تاندارد )مبتني 
بر اس��تانداردهاي بين المللي( و پاس��خگويي گفت: 
اس��تقرار حاكميت ش��ركتي مناس��ب اثر مثبت و 
معناداري بر جريان جذب س��رمايه گذاري خارجي 
و تسريع روند توسعه اقتصادي دارد. انتظار مي رود 
ب��ا فراهم ك��ردن زمينه ه��اي حكمران��ي خوب در 
محي��ط بانكي، ضمن تقويت تامين مالي اقتصاد كه 
از مهم ترين الزامات دس��تيابي به رشد هدف گذاري 
شده در برنامه ششم توسعه قلمداد مي شود، كمك 
ش��اياني به فراهم شدن محيطي شفاف، قانونمند و 

پاسخگو شود. 
سيف با آسيب شناسي موضوع حاكميت شركتي 
در اي��ران گف��ت: بررس��ي ها نش��ان مي دهد اصول 
حاكميت شركتي در كشور از انسجام الزم برخوردار 
ك��ه  آيين نامه هاي��ي  و  و دس��تورالعمل ها  نب��وده 
بخش هايي از اين اصول را در بر مي گيرد به  صورت 
غيرمتمرك��ز، تدوين و ابالغ ش��ده و كاس��تي هاي 

قانوني در اين زمينه كامال مشهود است. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار با بيان اينكه بانك 
مركزي به نوبه خود تالش كرده اس��ت تا با استفاده 
از الگوه��اي بين الملل��ي موجود در اي��ن زمينه كه 
از طري��ق س��ازمان هم��كاري و توس��عه اقتصادي 
)OECD(، كميت��ه ب��ال و هيات خدم��ات مالي 
اسالمي )IFSB( ارائه ش��ده، رهنمودهاي مقتضي 
را در ش��بكه بانك��ي تروي��ج كن��د اف��زود: آخرين 
اق��دام عمليات��ي در اي��ن خصوص تدوي��ن و ابالغ 
دس��تورالعمل »الزامات ناظر بر حاكميت ش��ركتي 
در موسس��ات اعتب��اري غيردولتي«  ب��وده كه در 
۲4 ارديبهش��ت ماه سال جاري جهت اجرا به شبكه 
بانكي ابالغ شده است. اين دستورالعمل مشتمل بر 
ش��انزده فصل و ۱۰۱ م��اده و يك تبصره بوده و در 
يك هزار و دويس��ت و س��ي و يكمين جلسه مورخ 
۱۲/۲/۱۳۹۶ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. 
بر اين اس��اس كليه موسس��ات اعتباري غيردولتي 
موظف هس��تند ظرف مدت يك س��ال از ابالغ اين 
دستورالعمل، س��اختار حاكميت ش��ركتي خود را 
مطاب��ق با مفاد دس��تورالعمل مذكور پياده س��ازي 
كرده و گ��زارش اقدامات انجام ش��ده را جهت ارائه 

به شوراي پول و اعتبار به اين بانك ارسال كنند.

ريسك هاي اختصاصي 
بانك هاي اسالمي

حسين ميثمي   صاحب  نظر پولي و بانكي 
اگر يك بانك اس��المي نتواند شرعي بودن عمليات خود 
را تضمين كند به تدريج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، 
خبرگان، عموم مردم و حتي كاركنان بانك از دست خواهد 
داد. ب��ه دليل ماهيت اعتباري فعاليت بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري غيربانكي اس��المي، اين احتمال وج��ود دارد كه 
بانك هاي اس��المي نيز مش��ابه بانك هاي متعارف با انواعي 
از ريس��ك ها مواجه شوند؛ كه ريس��ك اعتباري، نقدينگي، 
عملياتي و بازار 4مورد از مهم ترين آنها را ش��كل مي دهند. 
بر اين اساس بانك هاي اسالمي نيز مشابه بانك هاي متعارف، 
الزم اس��ت از تدابير مناس��ب جهت مديريت ريس��ك هاي 
مذكور اس��تفاده كنند. با اين حال بانك هاي اسالمي عالوه 
بر مخاطرات مش��ترك با بانك هاي متعارف ممكن است با 
ريس��ك هاي خاصي نيز مواجه ش��وند. دليل اين مساله به 
ماهيت اس��المي اين موسس��ات مالي بازمي گردد. در واقع 
به دليل آنكه ش��رعي بودن عمليات بانك هاي اسالمي براي 
مش��تريان و س��اير ذي نفعان اهميت دارد لذا ممكن است 
بانك هاي اس��المي از اين منظر نيز با خطر مواجه شوند. در 
ادامه به برخي از اين ريسك هاي اختصاصي اشاره مي شود. 
يك��ي ديگر از مخاطرات مهمي ك��ه در رابطه با عمليات هر 
بانك اسالمي ممكن است اتفاق بيفتد »ريسك اماني« است. 
براس��اس تعريف، ريس��ك اماني عبارت است از: خطري كه 
در اث��ر فعاليت يك طرف معامله به عنوان وكيل يا نماينده 
طرف ديگر به وقوع مي پيوندد. اين ريسك در شرايطي ايجاد 
مي شود كه وكيل در راس��تاي منافع موكلين خود حركت 
نكرده و منافع خود يا ديگران را در اولويت قرار دهد.  ريسك 
اعتماد به صورت ويژه در بانك هاي اس��المي داراي اهميت 
اس��ت. زيرا بر خ��الف بانك هاي متعارف ك��ه عمده منابع 
خود را براس��اس عقد قرض از س��پرده گذاران دريافت كرده 
و براس��اس همين عقد در اختيار مش��تريان قرار مي دهند، 
بانك هاي اسالمي از عقود ديگري استفاده مي كنند.  توضيح 
آنكه بانك هاي اس��المي در ايران از عقد وكالت)و در س��اير 
كش��ورهاي اس��المي معموال از عقد مضاربه( جهت تجهيز 
س��پرده هاي س��ودده اس��تفاده مي كنند؛ كه براساس اين 
عق��د)و عقد مضاربه( بانك وكيل مش��تريان خواهد بود. در 
واقع سپرده هاي مشتريان به ملكيت بانك درنيامده و بانك 
وظيف��ه دارد به بهترين نحو از اين س��پرده ها جهت ايجاد 
س��ود)در چارچوب ضوابط شرعي( اس��تفاده كند. در اينجا 
اين احتم��ال وجود دارد كه بانك به هر دليل در راس��تاي 
حداكثرس��ازي منافع س��پرده گذاران حركت نك��رده و اين 
منشأ ايجاد ريسك اعتماد در حوزه تجهيز منابع براي بانك 
اسالمي خواهد بود.  ريسك شريعت، مهم ترين خطري است 
كه يك بانك اس��المي ممكن است در مسير فعاليت خود با 
آن روبه رو شود. در واقع به دليل آنكه اين دسته از موسسات 
تحت عنوان »بانك اسالمي« به فعاليت مشغول هستند، اين 
خط��ر وجود دارد كه به هر دليل فعاليت هاي آنها با موازين 
شرعي انطباق نداشته باشد. ريسك شريعت مختص فعاليت  
بانك هاي اس��المي ب��وده و در بانكداري متعارف قابل تصور 
نيست.  وجود ريسك شريعت در عمليات يك بانك اسالمي 
مي تواند هزينه هاي گوناگوني براي سهامداران، سپرده گذاران 
و مش��تريان بانك)همچنين براي جامعه( به همراه داش��ته 
باشد كه يكي از مهم ترين آنها تضعيف شهرت و اعتبار بانك 
اس��المي است.  در واقع به دليل آنكه بانك مذكور از برند و 
صفت اس��المي استفاده مي كند مورد حمايت سهامداران و 
سپرده گذاراني قرار مي گيرد كه مايل به فعاليت در بانكداري 
متعارف نيس��تند. در اين ش��رايط اگر بانك اسالمي نتواند 
ش��رعي بودن عمليات خود را تضمين كند به تدريج اعتبار 
و ش��هرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتي 
كاركنان بانك از دس��ت خواهد داد.  از دست رفتن شهرت 
يك بانك اس��المي در زمينه اجراي موازين شرعي مي تواند 
در ميان م��دت و بلندمدت زمينه توقف فعاليت هاي بانك را 
فراهم كند. چراكه علت وجودي بانك هاي اسالمي، پايبندي 
به استانداردهايي فراتر از ضوابط بانكداري متعارف است كه 

اين استانداردها از شريعت نشات مي گيرند. 

مهاجرت معكوس؛ نتيجه  
تامين مالي شهرها و روستاها

وهاب قليچ   صاحب  نظر پولي و بانكي 
مي توان با پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه 
تامي��ن مالي ُخرد، ضمن كاه��ش پديده مهاجرت جمعيت 

روستايي به شهرها، به رشد اقتصاد ملي كمك رساند. 
امروزه ن��ام گرامين بانك به يكي از مظاهر موفق تامين 
مالي خرد در س��طح جهاني تبديل ش��ده اس��ت. تولد ايده 
تاس��يس اين بانك زماني ش��روع ش��د كه محمد يونس با 
مشاهده محروميت ناخوشايند روستاييان بنگالدشي به اين 
نتيجه رسيد كه تنها با پرداخت مبلغ كمي به هر يك از آنان 
مي توان تمام بدهي آنان را تسويه كرد و با ايجاد اشتغال هاي 
روستايي اين امكان را به آنها داد كه روي پاي خود بايستند. 
يونس تحت حمايت بانك مركزي بنگالدش نخس��تين 
اقدامات تش��كيل و راه اندازي گرامين بانك را از سال ۱۹۷۶ 
شروع كرد. اين پروژه اهدافي چون گسترش ارائه تسهيالت 
بانكي به اقشار فقير، ايجاد فرصت خوداشتغالي براي طيف 
وس��يعي از بيكاران روستايي و تبديل كردن سيكل معيوب 
»درآمد كم، پس انداز و س��رمايه گذاري كم« به سيكل سالم 
»درآمد كم، تزريق اعتبار، س��رمايه گذاري، درآمد بيش��تر، 
پس انداز بيش��تر، سرمايه گذاري بيش��تر و درآمد بيشتر« را 
دنبال مي كرد.  اين ايده، فرصت مناسبي براي نجات طبقه 
محروم جامعه از دايره فقر و ايجاد توانمندي و اشتغال زايي 
براي آنها به حس��اب مي آمد. محمد يونس با تاس��يس اين 
بان��ك، درصدد پرورش مهارت هاي فق��را و درآمدزايي آنان 
از طريق اس��تفاده از اس��تعدادهاي نهفت��ه، بهبود وضعيت 
بهداش��تي، تامين مسكن و س��رپناه، آب آشاميدني سالم و 
ارتق��اي توانمندي هاي ش��ان در مواجهه ب��ا بالياي طبيعي 
 درآم��د.  با تاس��يس گرامين بانك، اي��ده تامين مالي خرد

)Microfinance( به نحو بيشتري در سراسر دنيا منتشر 
ش��د. ترويج و گس��ترش اميد به زندگي و رشد خودباوري 
در طبق��ه محروم جامعه حاصل فعاليتي اخالق مدار بود كه 
گرامي��ن بانك براي م��ردم جهان به ارمغ��ان آورده بود. در 
س��ال ۲۰۰۶ به پاس موفقيت ه��اي محمد يونس در زمينه 
رش��د و توسعه سرمايه گذاري اجتماعي و تامين مالي خرد، 
جايزه صلح نوبل به وي اعطا ش��د.  امروزه در اقتصاد ايران، 
توجه به نقش نظام مالي در توانمندس��ازي طبقات محروم 
جامعه تحت ادبيات اقتصاد مقاومتي طرح مي ش��ود. شايد 
بتوان تجربه ش��هرها و روستاهاي منتخب استان كرمان در 
طرح هاي پايلوت اجرايي سازي سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
را يك��ي از تجربيات موفق در به كارگي��ري منابع بانكي در 

راستاي توسعه و مقاوم سازي اقتصاد عنوان كرد. 

يادداشت

تحليل
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دانشوفن10
 گردنبندي كه ويدئوهاي
۳۶۰ درجه ضبط مي كند

ورج| گردن بند فيت ۳۶۰ تازه ترين دستاورد دنياي فناوري 
اس��ت كه با اس��تفاده از دوربين هاي خود مي تواند ويدئوهاي 
باكيفيت ۳۶۰ درجه از محيط اطراف و از زاويه ديد كاربر تهيه 
كند. اين گردنبند بي سيم داراي هدفون و سه دوربين پيشرفته 
هم هست و توسط شركت لينك فلو توليد شده است. ويدئوهايي 
كه توسط دوربين هاي اين گردنبند ضبط مي شوند با استفاده 
از يك برنامه تلفن همراه روي گوش��ي نيز قابل ذخيره سازي و 
مشاهده هستند. همچنين قرار است قابليت پخش زنده نيز به 
اين گردن بند اضافه ش��ود. تغيير زاويه ديد دوربين ها و نماي 
تصوير يكي ديگر از قابليت هاي جذاب فيت ۳۶۰ است. به نظر 
مي رس��د اين محصول مورد استقبال جهانگردان و به خصوص 
كوهنوردان و عالقه مندان به ورزش هاي دشوار آبي و خاكي قرار 
بگيرد. براي فعال كردن دوربين اين گردنبند تنها بايد تك دكمه 
موجود روي آن فش��ار داده شود. روشن شدن يك چراغ سبز 
به معناي آغاز تصويربرداري دوربين فيت ۳۶۰ اس��ت. عرضه 
 اين محصول به بازار از س��ال آينده ميالدي و با قيمت حدود

۶۰۰ دالر آغاز مي شود. 

تكثير اعضاي بدن روي تراشه 
 تلگراف| محققان موفق شده اند به طور موفقيت آميزي 
س��لول هاي پوش��ش معده را در يك تراشه تكثير كنند. به 

عبارت ديگر آنها عضوي از بدن را روي تراشه ساخته اند. 
محققان پوش��ش روده انسان را با استفاده از سلول هاي 
بنيادين بدن تكثير كردند. آنه��ا از اين بافت براي آزمايش 

داروهاي گوارشي استفاده كردند. 
براي اين منظور دانش��مندان فق��ط نيازمند قطره يي از 
خون انسان هستند. اين گام مهم به پزشكان اجازه مي دهد 
تا داروهايي كامال شخصي سازي شده براي هر بيمار بسازند. 
فناوري مذكور در اس��تارت آپ Emulate ساخته شده 
اس��ت. جرالدين هميلتون رييس اين استارت آپ مي گويد: 
اعضاي بدن روي تراش��ه تاثير مهمي در بخش تاييد داروها 
دارد. حدود ۳۰درصد داروها مرحله آزمايش را پش��ت س��ر 
نمي گذارند زيرا تست آنها روي انسان بسيار خطرناك است. 
ام��ا با اين روش مي ت��وان داروهاي مذك��ور را روي اعضاي 
تكثيرشده بدن آزمايش كرد. در هر حال اين تراشه از پليمر 
انعطاف پذير حاوي كانال هاي ريز س��اخته مي شود. هزاران 
س��لول زنده انس��ان اين كانال ها را پ��ر مي كنند.  محققان 
تاكنون س��لول هاي قلب، ريه، مغز و حت��ي جفت را درون 

مكعبي به اندازه يك باتري كوچك تكثير كرده اند. 

شناسايي دقيق موقعيت 
قربانيان حمالت جنايي با گوگل

ورج| گ��وگل با همكاري پليس امريكا در حال آزمايش 
فناوري تازه يي است كه به نيروهاي امنيتي امكان مي دهد 
موقعي��ت مكاني دقيق اف��رادي كه با ش��ماره ۹۱۱ تماس 

مي گيرند را شناسايي كنند. 
در دو م��اه اخير موقعيت مكاني ده ه��ا هزار نفر از افرادي 
كه با شماره ۹۱۱ تماس گرفته اند، به همين شيوه شناسايي 
ش��ده و پليس توانس��ته آنها را از مزاحمت هاي افراد مزاحم 
رهايي دهد. اجراي اين طرح آزمايشي با همكاري شركت هاي 
West Corp. و RapidSOSصورت گرفته است. در حال 
حاضر افشاي موقعيت مكاني تماس گيرندگان با شماره ۹۱۱ 
با همكاري اپراتورهاي مخابراتي صورت مي گيرد. اما فناوري 
جديد شناسايي محل دقيق اس��تقرار جغرافيايي ۸۰ درصد 
از تم��اس گيرن��دگان را در ع��رض ۳۰ ثانيه ممكن مي كند. 
اپراتورهاي مخابراتي مي توانستند با خطاي ۱۶۰ متر موقعيت 
تماس گيرندگان را مشخص كنند. اما فناوري جديد اين رقم 
را به ۳۶ متر كاهش مي دهد. پليس امريكا مي گويد اين تحول 
به شناسايي سريع تر افراد در معرض خطر مي انجامد و از اين 
طريق مي توان هر س��ال جان حداكث��ر ۱۰ هزار نفر را نجات 
داد. با توجه به اينكه بس��ياري از اف��رادي كه با ۹۱۱ تماس 
مي گيرند به زبان انگليس��ي مسلط نيستند يا به علت شدت 
ترس و وحشت آدرس غلط مي دهند، فناوري يادشده مي تواند 
بسيار مثمر ثمر باشد. فناوري موقعيت يابي دقيق گوگل فعال 
در ۱۴ كشور در دسترس است و استفاده كامل از آن توسط 
پليس امريكا تا قبل از پايان سال جاري ميالدي آغاز مي شود. 

 »آتاري« پول مجازي
عرضه مي كند

 بيزينس اينسايدر| شركتي مشهور به توليد بازي هاي 
ديجيتالي اكنون قصد دارد ارز مجازي به بازار عرضه كند. 

ش��ركت آتاري توليد كنن��ده بازي ه��اي رايانه يي و 
ديجيتالي، قصد دارد پول مجازي عرضه كند. 

هلدينگ فرانسوي Atari SA اكنون بر تمام امور و 
دارايي هاي آتاري نظارت مي كند. اين هلدينگ اوايل ماه 
جاري ميالدي اعالم كرد مشغول توليد يك ارز مجازي 
به نام Atari Token اس��ت. اي��ن ارز مجازي قابليت 

استفاده در يك پلتفرم سرگرمي ديجيتال را نيز دارد. 
البته ش��ركتي ب��ه ن��ام Infinity Networks در 
اي��ن پ��روژه با آتاري هم��كاري مي كن��د و يك پلتفرم 
مبتني بر بالك چين يا در حقيقت يك فروش��گاه براي 
س��رگرمي هاي ديجيتال از بازي هاي ويدئويي گرفته تا 

فيلم و موسيقي فراهم مي كند. 

 ساخت موبايل
با نمايشگر كم مصرف 

انگجت| يك توليد كننده موبايل قصد دارد پرچمداري 
با نمايش��گر خارق العاده عرضه كند كه ۳۵درصد ش��ارژ 

كمتر مصرف مي كند. 
اي��وان بلس وبالگ نويس حوزه فناوري اعالم كرده ال 
 Judy ج��ي تصمي��م دارد از يك پرچمدار جديد ب��ه نام
رونماي��ي كند. اين موبايل مجهز به يك نمايش��گر خارق 
الع��اده خواهد ب��ود. صفحه نمايش ج��ودي ۶.۱ اينچي و 
مجه��ز به فن��اوري+MLCD )ح��اوي پيكس هاي نيمه 
سفيد( است. چنين نمايشگري درخشندگي ۸۰۰nit دارد 
و درمقايسه با پنل معمولي IPS LCD ۳۵  درصد انرژي 

كمتري مصرف مي كند. )nit واحد درخشندگي است( 
همچني��ن كارب��ر مي تواند در فضاي ب��از و زير آفتاب 
ش��ديد ب��دون نگراني از كاهش ش��ارژ باتري از دس��تگاه 
اس��تفاده كند. ع��الوه بر اين م��وارد ج��ودي داراي يك 
پردازشگر اسنپ دراگون ۸۴۵ با ۴ گيگابايت RAM، دو 
دوربين پشتي ۱۶ مگاپيكسلي، بلندگوهاي استريو است. 
دستگاه به طور بي س��يم شارژ مي شود و ضدآب نيز است. 
همچنين از دوربين مجه��ز به هوش مصنوعي در آن نيز 
اس��تفاده مي ش��ود. البته موبايل مذكور در كنگره جهاني 
موباي��ل حضور نخواهد داش��ت و ال جي تصميم دارد آن 

را در ژوئن رونمايي كند.

اخبار

فروش ساليانه ۶۰۰ هزار گوشي درايران 

تمامبرندهاتاپايانسالمشمولرجيستريميشوند
گروه دانش و فن|

به گفته عضو سازمان نظام صنفي رايانه يي تمامي 
برندهاي موبايل تا پايان س��ال مشمول رجيستري 
مي ش��وند، اين در حالي اس��ت تا پايان سال فرصت 
زيادي باقي نمانده اس��ت و هن��وز برندهاي زيادي 

هستند كه بايد مشمول رجيستري شوند.
حس��ين غروي رام عضو انجم��ن واردكنندگان 
موبايل با بيان اينك��ه به گفته حميدرضا دهقاني نيا 
معاون فناوري اطالعات س��تاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز تمامي برندهاي موبايل تا پايان س��ال مشمول 
طرح رجيس��تري مي شوند، گفت: بازار 2.2 ميليارد 
دالري ساالنه موبايل داراي رقم قابل توجه ۹ درصد 
ارزش افزوده است كه دولت از اين رقم چشم پوشي 
نمي كند و عالوه بر اين، فروش گوش��ي در اين بازار 
نيازمند ش��بكه فروش رسمي اس��ت كه از فعاليت 
اقتص��ادي مربوطه ماليات بر عملك��رد به دولت باز 
خواهد گرداند بنابراين عزم دولت براي وعده تكميل 

اجراي اين طرح به اندازه كافي جدي است. 
وي ادامه داد: اگر طرح به مش��كل فني برنخورد 
ك��ه قطعاً نمي خورد، وعده مش��مول ش��دن تمامي 

برندهاي گوشي تا پايان سال انجام خواهد شد. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه مدت كمي تا 
پايان س��ال فرصت اس��ت و هنوز برندهاي زيادي 
باق��ي مانده اند، گف��ت: طبق وع��ده، برندها اعالم 
مي ش��وند و ش��ايد مهلت مشمول ش��دن به سال 

جديد موكول شود. 
وي تاكيد كرد: گوش��ي هايي ك��ه واردات آنها از 
طريق مبادي رس��مي انجام مي شود، پس از اجراي 

رجيستري دچار افزايش قيمت نمي شوند. 
وي با اشاره به اينكه ماهانه نزديك به ۶۰۰ هزار 
گوش��ي در ايران به فروش مي رود، افزود: اين ميزان 
نزديك به 2٫2 ميليارد دالر در سال درآمد را شامل 
مي شود. با اين حس��اب پيش بيني شده كه در بازار 
موبايل ايران س��االنه ۷٫2 ميليون دس��تگاه گوشي 
فروخته شود. همچنين ميانگين قيمت خريد گوشي 

در بازار ايران ۱٫۴ ميليون تومان است. 
عضو انجمن نظام صنفي رايانه يي گفت: با توجه 
اين آمار مي ش��ود ميزان درخواس��ت ب��راي خريد 
گوش��ي هاي هوشمند در بازار ايران را به چند دسته 
تقس��يم كرد. دسته اول شامل گوشي هايي با قيمت 
تا ۵۰۰ هزار تومان مي ش��وند. دسته دوم مربوط به 
گوش��ي هايي مي ش��وند كه بين ۵۰۰ تا ۱ ميليون 
توم��ان قيم��ت دارند. گروه س��وم به گوش��ي هايي 
ب��ا قيمت هاي يك ميلي��ون تا ۱٫۵ ميلي��ون تومان 

تقسيم مي ش��وند. گروه پنجم ش��امل گوشي هايي 
مي شوند كه از ۱٫۵ تا 2 ميليون قيمت دارند. دسته 
شش��م گوش��ي هايي خواهند بود كه بين 2 تا 2٫۵ 
ميليون قيمت دارند. دسته هفتم هم بين 2٫۵ تا ۳ 
ميليون تومان قيمت دارند و دس��ته آخر هم شامل 
گوش��ي هايي مي ش��وند كه قيمت آنها از ۳ ميليون 

تومان بيشتر است. 
وي تصريح كرد: گوش��ي هايي ك��ه تا ۵۰۰ هزار 
توم��ان قيم��ت دارند نزي��ك به ۱۷ درصد ب��ازار را 
به خودش��ان اختصاص داده اند و گوش��ي هايي كه 
بي��ن ۵۰۰ تا يك ميليون توم��ان 2۴ درصد بازار و 
محصوالت بين بي��ن يك تا ۱٫۵ ميليون تومان هم 
2۶ درصد بازار را به خودشان اختصاص داده اند. بين 
۱٫۵ ت��ا 2 ميليون تومان ۱۰ درصد و بين 2 تا 2٫۵ 
ميليون تومان ه��م ۶درصد بازار را در اختيار دارند. 
گوش��ي هايي كه بين 2٫۵ تا ۳ ميليون قيمت دارند 
۳ درصد بازار و گوش��ي هايي كه از ۳ ميليون تومان 
ب��ه باال قيمت دارند هم نزديك به ۱۵ درصد بازار را 

در اختيار دارند. 
وي ادام��ه داد: طب��ق اي��ن آم��ار ۷۰ درص��د 

گوش��ي هاي فروخته ش��ده در بازار اي��ران زير يك 
ميلي��ون تومان قيم��ت دارند در عي��ن حال حدود 
۵۰ درصد حجم ريالي بازار در اختيار گوش��ي هايي 
با قيمت 2 ت��ا ۳ميليون تومان و در حدود ميانگين 

قيمت 2 ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است. 
عضو س��ازمان نظ��ام صنفي رايانه ي��ي گفت: با 
افزايش نرخ ارز، توان مردم براي خريد گوش��ي  كم 
مي شود و پيش بيني مي ش��ود دسته مياني كه رده 
2 ت��ا ۳ ميليون تومان اس��ت و اكنون ۸ درصد بازار 
را به خود اختصاص داده ، كم خواهد ش��د و از بين 
برود، با اين تفس��ير، دو دسته شامل گوشي هاي زير 
2 ميليون توم��ان و باالي ۳ ميلي��ون تومان وجود 
خواهند داش��ت و تقويت مي شوند. از اين رو شركت 
انفورماتيك گس��تر ب��ا در نظر گرفت��ن همين بازار 
تصمي��م گرفته محصوالت بلو را راهي كش��ور كند. 
اما از آنجايي كه بلو به عنوان برندي تازه وارد راهي 
بازار ايران ش��ده اس��ت، بازار اول را هدف قرار داده 
اس��ت. بازاري كه گوش��ي هاي تا ۵۰۰هزار تومان را 
هدف قرار داده اس��ت. براساس آمار به دست آمده، 
گوش��ي هايي كه تا ۵۰۰ هزار تومان قيمت دارند، با 

ميانگين قيمت ۱۶۵ هزار تومان به فروش مي رسند. 
وي با اش��اره به اينك��ه ماهان��ه ۱۰2 هزار عدد 
گوشي در اين قيمت به فروش مي رسند كه گردش 
مال��ي آن در ماه ب��ه ۱۷ ميليارد تومان مي رس��د، 
گفت: در اين قس��مت شركت هايي ديگري كه سهم 
بيشتري در بازار دارند رقيب اين برند جديد هستند. 
 اين ش��ركت ها ۵۵درصد ب��ازار را در اختيار دارند و
2۵ درصد از بازار در اختيار گوشي هايي هستند كه به 
ش��كل قاچاق وارد بازار كشور مي شوند. اين گوشي ها 

شامل برندهاي چيني بي نام و نشان مي شوند. 

 كاربران از اصالت گوشي استعالم بگيرند 
از سوي ديگر معاون ستادمبارزه با قاچاق كاال از 
آغاز اجراي طرح رجيستري براي گوشي هاي همراه 
برندهاي ديگر خبر داد وگفت: خريداران گوشي هاي 
نو و كاركرده اين برند به اس��تعالم اصالت گوش��ي 
توجه كنند. حميدرضا دهقاني نيا با اشاره به تصميم 
كميته طرح رجيس��تري مبني ب��ر اجراي اين طرح 
روي گوشي هاي »ال جي« از 2۸ بهمن ماه به مهر، 
اظهار داش��ت: از امروز مدل ه��اي مختلف اين برند، 

مشمول اجراي طرح ثبت و شناسه دار كردن گوشي 
مي ش��وند و خريداران و فروش��ندگان اين برند بايد 
در زم��ان خريد و فروش ن��كات مرتبط با اين طرح 
را مدنظر قرار دهند تا مش��كلي در زمينه اتصال به 

شبكه مخابراتي كشور نداشته باشند. 
وي با بيان اينكه خريداران گوش��ي دس��ت دوم 
برن��د ال جي بايد نس��بت به طي فرآيند اس��تعالم 
اصالت گوشي اقدام كنند، تاكيد كرد: خريداران بايد 
اي��ن نكته را مدنظر قرار دهد ك��ه در صورت خريد 
گوش��ي ال جي دس��ت دوم و كاركرده، ابتدا گزينه 
 )reset factory( بازگش��ت به تنظيمات كارخانه
را وارد ك��رده و پ��س از آن از طريق كددس��توري 
 )IMEI( ۰۶# نسبت به دريافت شناسه گوشي#*

اقدام كنند. 
معاون س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال ادامه داد: در 
اي��ن مرحله خري��دار بايد با وارد ك��ردن IMEI از 
طريق كد دس��توري *۷۷۷۷# نس��بت به استعالم 
اصالت گوش��ي اق��دام كند. در صورتي كه شناس��ه 
گوش��ي مورد تايي��د بود، فرآيند انتق��ال مالكيت را 
از طريق اين كد دس��توري انتخ��اب كرده و پس از 
دريافت كد فعالسازي و وارد كردن اين كد و شماره 
سيم كارت خود، فرآيند رجيستري را كامل كرده و 
گوشي وي در شبكه ارتباطي كشور ثبت شده است. 
دهقاني نيا افزود: در همين حال فروشنده گوشي 
دست دوم و كاركرده نيز بايد اين فرآيند را با انتقال 
مالكيت طي كند و كد فعالس��ازي و شماره خريدار 
گوشي را وارد كرده تا امكان استعالم اصالت گوشي 

فراهم شود. 
وي اضافه كرد: خريداران گوش��ي نو نيز بايد در 
زمان خريد، با ارسال IMEI كه روي جعبه گوشي 
نوشته شده است به شماره *۷۷۷۷# ابتدا نسبت به 
استعالم اصالت گوشي اقدام و در مرحله بعدي، كد 
فعالس��ازي دريافت كرده و گوشي خود را به صورت 

قانوني وارد شبكه كنند. 
معاون س��تاد مبارزه با قاچاق كاال تاكيد كرد: در 
صورت��ي كه خريداران به اين ن��كات توجه نكنند و 
ش��ماره شناسه گوش��ي آنها در ش��بكه ثبت نشود، 
پس از يك ماه، س��رويس دهي به اين گوشي قطع 
خواهد شد. گفتني است، پيش از اين ۴ برند آيفون، 
موتوروال، گوگل پيكسل و بلك بري مشمول اجراي 
طرح رجيس��تري قرار گرفت كه براس��اس آخرين 
آم��ار بيش از ۳۵ هزار گوش��ي آيفون كه به صورت 
 IMEI غيرقانوني وارد كش��ور ش��ده بود و شناسه

ثبت شده نداشت، از شبكه خارج شد. 

وي تري|
يك مقام امنيتي انگليسي به تازگي اعالم كرده است كه هكرها به بيش از ۵۵ هزار 
حساب كاربري در شبكه اجتماعي اسنپ چت نفوذ و حمله كرده اند و اطالعات آنها را 

به سرقت برده اند. 
در اواخر ماه ژوئيه س��ال گذشته 2۰۱۷ ميالدي بود كه مدير مهندسي اپليكيشن 
اس��نپ چت در ايميلي به تيم متخصصان امنيتي اين ش��ركت از يك ضعف امنيتي و 
آسيب پذيري جديد و خطرناكي نوشت و هشدار داد كه اين امر مي تواند امنيت و حريم 
ش��خصي كاربران اسنپ چت را به مخاطره بيندازد. حاال يك مقام امنيتي در انگلستان 
اعالم كرده اس��ت كه تعداد ۵۵ هزار و ۸۵۱ حس��اب كاربري در اين ش��بكه اجتماعي 
توس��ط يك حمله س��ايبري و وب سايت فيش��ينگ تحت عنوان klkviral.org هك 
ش��ده اند و نام كاربري و گذرواژه هاي كاربران را به س��رقت برده اند. گفته مي شود اين 
حمله سايبري و هك از سوي مجرمان سايبري مستقر در جمهوري دومينيكا صورت 
گرفته اس��ت. همچنين گزارش هاي منتشر ش��ده حاكي است كه اطالعات خصوصي 
بس��ياري از كاربران پس از هك شدن، براي مدتي روي وب سايت مذكور و در معرض 

ديد عموم مردم قرار گرفته بوده است. 
براساس آنچه افراد مطلع و آگاه از اين مساله عنوان كرده اند، يك پيام توسط هكرها 
به صورت كامال تصادفي و اتفاقي به كاربران در اپليكيشن و شبكه اجتماعي اسنپ چت 
فرستاده شده است كه در صورت باز كردن و كليك كردن برروي اين پيام هاي آلوده، 
لينك وب سايت مذكور بالفاصله روي صفحه نمايش گوشي و رايانه كاربران ظاهر شده 
و آنها را مس��تقيما به اين وب سايت فيشينگ متصل مي كند. بالفاصله پس از اتصال، 
حس��اب كاربري آنها هك ش��ده و نام كاربري و گذرواژه )كلمات عبور( كاربران قرباني 

نيز به سرقت برده مي شده است. 

ديجيتال ترندز|
 كنترل كيفيت آس��فالت صدها هزار كيلومتر راه و جاده در نقاط مختلف يك كشور 
پهناور كار ساده يي نيست و كمبود بودجه و كارمند اين دشواري را دوچندان مي كند. 

اما استفاده تركيبي از گوشي هاي هوشمند و فناوري هوش مصنوعي مي تواند تا حد 
زيادي به حل اين مشكل كمك كند. 

ش��ركتي ب��ه نام رودبوتيكس الگوريت��م هوش مصنوعي تازه يي را اب��داع كرده كه با 
اس��تفاده از دوربين هاي گوش��ي هاي هوش��مند مي تواند به طور مداوم كيفيت و شرايط 

آسفالت جاده هاي مختلف را كنترل كند.
اين الگوريتم هوش��مند با دريافت تصاوير تهيه ش��ده از آس��فالت جاده هاي مختلف 
و بررس��ي آنها گزارشي جامع از مش��كالت جاده هاي گوناگون تهيه مي كند و محصول 
نهايي آن يك نقش��ه پويا براي درك وضعيت جاده ها، خيابان ها، مسيرهاي پياده روي و 
دوچرخه سواري و پل ها و بررسي مسووالن است. اطالعات اين نقشه با توجه به دريافت 
داده هاي جديد از طريق دوربين گوش��ي هاي هوش��مند به طور مرتب به روز مي شود و 
با توجه به اينكه امروزه همه افراد گوش��ي هوش��مند دارند، عملياتي كردن اين طرح به 
س��ادگي ممكن اس��ت. براي اجراي اين طرح تنها كافيست يك گوشي عادي با دوربين 

روشن روي داشبورد يك خودرو نصب شود. 
برنام��ه هوش مصنوع��ي طراحي ش��ده به طور خ��ودكار ضبط تصاوي��ر ويدئويي و 

عكس برداري از جاده را آغاز مي كند.
 سپس اين اطالعات با متصل شدن به نخستين شبكه واي – فاي قابل اعتماد براي 
مركز ارس��ال و پردازش مي شوند. فناوري يادشده به طور آزمايشي در 22 شهر امريكا و 
در هش��ت ايالت اين كشور مورد استفاده قرار گرفته و قرار است به زودي در كشورهاي 

ديگري نيز مورد استفاده واقع شود. 

وينچر|
 ،Gmail Go گوگل به تازگي نس��خه جديدي از اپليكيشن جي ميل را تحت عنوان 

براي گوشي هاي اندرويد با ظرفيت حافظه پايين منتشر كرده است. 
مدت هاس��ت بسياري از كاربران گوشي هاي هوش��مند اندرويدي كه ظرفيت حافظه 
پاييني دارند، از عدم پشتيباني سرويس آنالين پست الكترونيك جي ميل در گوشي هاي 
خ��ود ناراض��ي بوده و گله و ش��كايت هاي خ��ود را در فضاي مجازي منتش��ر مي كنند. 
حاال غول تكنولوژي گوگل تصميم گرفته اس��ت كه با ارائه نس��خه جديدي از سرويس 
جي مي��ل تحت عنوان Gmail Go، از گوش��ي هايي با ظرفيت حافظه كمتر و پايين تر 
نيز پش��تيباني كند و به بدين ترتيب رضايت و خش��نودي اين دسته از كاربران را جلب 
كند. سرويس آنالين پست الكترونيك جي ميل گو )Gmail Go( در گوشي هايي حتي 
با ظرفيت حافظه ۵۱2 مگابايت و يك مگابايت هم قابل دسترسي و استفاده است. اين 
س��رويس در نس��خه Android Go كه همزمان با انتشار نس��خه ۸.۱ سيستم عامل 
اندرويد در دس��امبر س��ال گذشته 2۰۱۷ ميالدي منتشر ش��د، در تمامي دستگاه هاي 
الكترونيكي و گوش��ي هاي هوش��مند با حافظه ظرفيت پايين به راحتي قابل اس��تفاده 
اس��ت. طبق گزارش هاي منتشر شده، كاربران بس��ياري در كشور هند از عدم توانايي و 
دسترسي به سرويس پست الكترونيك گوگل )جي ميل( شاكي بودند كه حاال با انتشار 
چنين نس��خه جديدي، قادر خواهند بود تمامي پيام هاي دريافتي را به راحتي مش��اهده 
كرده و پيام هاي مورد نظر خود را نيز به مخاطبان شان ارسال كنند. در سال هاي اخير، 
شبكه هاي اجتماعي و غول هاي تكنولوژي به فكر افتاده اند كه براي آن دسته از كاربراني 
كه از س��رعت اينترنت پايين يا حافظه گوش��ي كمتري ني��ز برخوردارند، تمهيداتي را 
بينديش��ند تا كاربران در كشورهاي جهان س��وم و در حال توسعه نيز بتوانند در فضاي 

مجازي ارتباط برقرار كرده و از قابليت هاي گوناگون آن بهره مند شوند. 

سرقتاطالعاتهزارانكاربراز»اسنپچت« نسخهجديد»جيميل«برايگوشيهايكمحافظهجنگگوشيهايهوشمندباچالههايخياباني

سايبر كاربرفراسو

ديجيتال ترندز|
 ي��ك توليد كننده رايانه حق امتي��از اختراع قلمي الكترونيكي را ثبت كرده كه قابليت 

تقليد حركت اسكرول ماوس را دارد. 
مايكروس��افت يك حق امتياز اختراع جديد ثبت كرده اس��ت. اين اختراع در حقيقت 
يك Surface Pen با يك گيره نگهدارنده يو شكل و حساس به لمس است كه حركت 

اسكرول ماوس رايانه را تقليد مي كند. 
كاربر با كمك اين قلم مي تواند صفحه را باال و پايين ببرد يا روي محتوا زوم كند. براي 
اين كار فقط كافي اس��ت كاربر انگش��ت خود را همراه كليپس حركت دهد و اسكرول نيز 

مطابق آن حركت مي كند. 
در توضيح حق امتياز آمده اس��ت: به وس��يله اين كليپس نگهدارنده حساس به لمس 
روي قلم الكترونيك مي توان اس��كرول كردن، زوم كردن يا قابليت هاي رايانش��ي را فعال 
كرد. به همين دليل كاربر مي تواند هنگام كار با رايانه به جاي ماوس از اين قلم اس��تفاده 
كند. بخش داخلي اين كليپس نگهدارنده از مواد رس��اناي قدرتمند است. پوسته خارجي 

كليپ نگهدارنده را مي توان از پالستيك يا رنگ نيز ساخت. 
اين نگهدارنده رس��انا به يك حس��گر ظرفيتي متصل مي شود كه در بخش بيروني قلم 

قرار دارد. اين حسگر تغييرات الكتريكي ناشي از لمس را اندازه گيري مي كند.

هكر نيوز|
پژوهش��گران امنيتي آسيب پذيري جديدي را در نسخه 
دس��ك تاپ پيام رس��ان تلگرام يافته اند كه به هكرها امكان 
مي دهد ارزهاي ديجيتالي از حساب كاربري رايانه هاي قرباني 

به سرقت ببرند. 
در ماه اكتبر گذش��ته بود كه يك متخصص و پژوهشگر 
امنيتي فعال در شركت كاسپرسكي اعالم كرد كه كاربراني كه 
از نسخه دسك تاپ )ويندوز( رايانه پيام رسان تلگرام استفاده 
مي كنن��د، در معرض بدافزار جديدي قرار خواهند گرفت كه 
مجرمان س��ايبري با سوءاستفاده از حس��اب هاي كاربري و 
رايانه آنها قادر خواهند بود ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده 
همچون مونرو، بيت كوين و راZCash به سرقت ببرند. اين 
روزها كه بازار ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري ش��ده بسيار داغ 
شده اس��ت، وب سايت ها، حساب هاي كاربري و پلت فرم هاي 
بسياري براي استخراج بيت كوين يا بيت كوين ماينينگ ايجاد 
ش��ده است تا بتوانند با اس��تفاده از آنها به خريد و فروش و 

مبادالت تجاري كالن اقدام كنن��د. از زماني كه اين ارزهاي 
ديجيتالي ب��ازار پررونقي براي خود پيدا كرده اند، بس��ياري 
از هكره��ا و مجرمان س��ايبري براي اس��تخراج بيت كوين 
ماينينگ، از حس��اب هاي كارب��ري، مرورگرهاي اينترنتي و 
دستگاه هاي متصل به اينترنت كاربران )گوشي همراه و رايانه( 

بدون اجازه آنها سوءاس��تفاده مي كنن��د كه اين امر مي تواند 
مش��كالت و چالش هاي متعددي را ب��راي كاربران در فضاي 
اينترنت ايجاد كند. الكس��ي في��رش - از متخصصان امنيت 
س��ايبري شركت كاسپرسكي - كه پيش��تر از بدافزار نسخه 
رايانه پيام رس��ان تلگرام خبر داده بود، هم اكنون اعالم كرده 
است كه تمامي كاربراني كه از نسخه ويندوز يا دسك تاپ اين 
پيام رسان استفاده مي كنند، در معرض سوءاستفاده هكرها و 
سرقت اطالعات شخصي و مالي خواهند بود. هرچند كه وي 
خاطرنش��ان كرده است اين بدافزار از ماه مارس سال گذشته 
2۰۱۷ ميالدي فعال بوده و بس��ياري از رايانه ها را در سراسر 
جهان قرباني اهداف مجرمان س��ايبري كرده است اما وي با 
انتشار مطلبي در وبالگ اختصاصي خود تاكيد كرده است كه 
كاربران تلگرام دسك تاپ بايد از اين پس منتظر آسيب هاي 
فراوان و س��رقت ارزهاي ديجيتالي باشند و براي جلوگيري 
از چنين اتفاقي بايد سيس��تم امنيت��ي و آنتي ويروس هاي 

پيشرفته يي روي رايانه هاي خود نصب كنند.
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چهره هاي استاني

 مراس�م جش�ن تجليل از دانش پژوه�ان ممتاز 
خانواده بزرگ ذوب آهن برگزار شد

اصفهان| مراسم جش��ن تجليل از دانش پژوهان ممتاز 
خانواده ب��زرگ ذوب آهن اصفهان اع��م از دانش آموزان 
و دانش��جويان داراي رتبه برتر و ممتاز س��ال تحصيلي 
قبل ط��ي 4 برنامه از 20 تا 23 بهمن ماه س��ال جاري 
در سالن مجموعه شفق اصفهان برگزار شد. اين مراسم 
جش��ن همزمان با بازديد خانواده ها از نمايش��گاه بزرگ 
توانمندي ه��اي خانواده بزرگ ذوب آه��ن اصفهان و با 
حضور تعدادي از مسووالن و خانواده هاي دانش پژوهان 
ممتاز برگزار شد. جش��ن تجليل از دانش پژوهان ممتاز 
خانواده بزرگ شركت با اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي 
و هنري، تئاتر و نمايش، نمايش مخصوص كودكان )خاله 
سحر(، مسابقه، تقليد صدا و اجراي موسيقي همراه بود. 
ش��ايان ذكر است، مراسم جشن تجليل از دانش پژوهان 
ممت��از جه��ت تجلي��ل از س��اير دانش پژوه��ان ممتاز 
)فوالدشهر و اطراف( در نيمه اول اسفند طي چند برنامه 

در سالن نبرد ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد. 
 لنجداران ديلم خواستار بازنگري در نرخ سوخت 

شناورهاي باري شدند
بوش�هر| مديرعامل تعاوني لنجداران ديلم استان بوشهر 
گفت: با توجه به افزايش نرخ ارز و سوخت، لنجداران اين 
شهرستان براي تامين گازوييل شناورهاي باري با مشكل 
روبه رو ش��ده اند و از دولتمردان خواس��تار چاره انديش��ي 
در اين زمينه هس��تند. حميد علي پور افزود: مس��ووالن 
تعاوني هاي لنجداران بنادر استان بوشهر بيش از سه سال 
است كه خواس��تار تجديدنظر و بازنگري در نرخ سوخت 
شناورهاي باري هستند اما تاكنون هيچ نتيجه يي حاصل 
نش��ده اس��ت. او ادامه داد: با اجراي قانون هدفمندسازي 
يارانه ها، نرخ س��وخت مصرفي ش��ناورهاي س��فاري در 
ايران به قيمت بانكرينگ )سوخت رس��اني به شناورها در 
ايس��تگاه هاي ساحلي، سوخت رس��اني دريايي( محاسبه 
و اعمال مي ش��ود. علي پور گفت: اينك هر ليتر گازوييل 
مصرفي ش��ناورهاي ب��اري حدود 25ه��زار ريال تحويل 
مالكان مي شود كه درصورت استمرار اين روند فعاليت اين 
ش��ناورها تعطيل خواهد شد. او بيان كرد: هزينه سوخت 
هر شناور باري در سفر دريايي در شمالي ترين نقطه استان 
بوشهر كه باالترين مسافت به دوبي را دارد به طور ميانگين 
و با نرخ بانكرينگ حداقل بين 280 تا 540 ميليون ريال 
است كه با پرداخت ساير هزينه هاي گمركي بابت اجراي 
آيين نامه جديد ورود كاال هزينه سفر يك شناور باري به 
دوبي بيش از يك ميليارد ريال تمام مي شود و اين موضوع 
فشار مضاعف مالي بر لنجداران و ملوانان وارد كرده است. 
 آماده باش براي پيشگيري از شيوع آنفلوآنزاي 

فوق حاد پرندگان
اراك| اس��تاندار مركزي گفت: با توجه به ش��يوع سويه 
جدي��دي از آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در بخش هايي 
از كشور الزم اس��ت كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با 
اين حوزه در اس��تان مركزي جهت پيش��گيري از شيوع 
اين بيماري در اس��تان در آماده باش كامل باش��ند. سيد 
علي آقازاده در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
مركزي اظهار ك��رد: توليد مرغ و تخم مرغ طي دو هفته 
اخير شرايط خوبي نداشته البته ستاد تنظيم بازار استان 
مركزي با جديت پيگير موضوع است. او با اشاره به شيوع 
بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كش��ور كه البته 
در استان مركزي به مانند برخي استان ها به صورت جدي 
درگير نش��ده و بايد ش��رايط موجود حفظ شود، گفت: 
پدافند غيرعامل، دامپزش��كي و فرمانداري ها بايد بحث 
كميته بحران را جدي بگيرند و شرايط را براي جلوگيري 
از بروز خسارات باال رصد كنند. آقازاده تصريح كرد: بازار 
ش��ب عيد نزديك است و در اين شرايط قيمت تخم مرغ 
به شدت افزايش يافته است، در تامين گوشت سفيد نيز 
بايد جهت كنترل بازار اقدامات الزم به فوريت انجام شود. 
 از بطري هاي پالس�تيكي فقط يك بار اس�تفاده 

كنيد
اروميه| رييس سازمان مديريت پسماند شهرداري اروميه 
گفت: از بطري هاي پالستيكي فقط يك بار استفاده كنيد. 
عزي��ز قال در گفت وگو با ايس��نا اف��زود: بطري هاي آب 
معدن��ي با عالمت اختصاري PET يا PETE )ش��ماره 
1( نس��بتا بي خطر بوده ولي به دليل نفوذ باكتري ها به 
درون بطري از اس��تفاده مج��دد اين بطري ها خودداري 
ش��ود. او با اش��اره به عاليم اختصاري موجود در ظروف 
پالس��تيكي و يك بار مصرف ظروف پالستيكي تصريح 
كرد: ظروف پالس��تيكي با عاليم HDPE )با ش��ماره 
2( در داخ��ل مثلث به دلي��ل اينكه با پلي اتيلن متراكم 
ساخته شده اند، جزو پالستيك هاي بي خطر بوده و يكي 

از بهترين گزينه ها براي بازيافت هستند. 
 راه ان�دازي دس�تگاه هاي ايكس ري پر س�رعت

در مبادي ورودي كشور
رش�ت| معاون برنامه ريزي و امور بين الملل گمرك در 
بندر انزلي از راه اندازي دستگاه هاي ايكس ري پر سرعت 
در 19 مبادي ورودي كشور خبر داد. معاون برنامه ريزي 
و امور بين الملل گمرك در مراسم معارفه ناظر گمركات 
گيالن گفت: اين دس��تگاه هاي پيشرفته براي مبارزه با 
قاچاق كاال در 19 مبادي ورودي كشور نصب شده و در 
كمتر از 15 ثانيه كاميون هاي با تناژ باال را اس��كن و به 
صورت مكانيزه آناليز مي كنند. علي بعيدي منفردنيا افزود: 
اين طرح براي اسكن طيف وسيعي از كاالها انجام شده 
است و براي نخستين بار در دنيا با اين حجم وسيع انجام 
مي ش��ود. وي گفت: گمرك ايران پارس��ال 100 درصد 
طرح ه��اي اقتص��اد مقاومتي را در بخش خ��ود اجرايي 
كرده و توانس��ته است طرح گمرك ديجيتال و يكپارچه 
را كه براساس الگوي اقتصاد مقاومتي بوده با بهره گيري 
از فناوري هاي نوين اجرا كند.بعيدي منفردنيا با اشاره به 
برنامه هاي سال آينده سازمانش گفت: مهم ترين برنامه ها 
بهبود مستمر خدمات دهي، پيشرفت و توسعه در بخش 
m o به web base  ددمات الكترونيكي شامل تغيير

baile base و ارزش گذاري كاال با روش tst است. 
 افزايش اختيار استانداران در ايجاد اشتغال

يزد| معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: اشتغال نخستين چالش كش��ور و بالطبع استان 
ماس��ت و بايد با تالش ش��بانه روزي، نگاه مس��ووالنه و 
انسان دوستانه حل شود. سيد حميدكالنتري در حاشيه 
دهمين نشست كارگروه اشتغال استان يزد گفت: اشتغال 
نخس��تين چالش كشور و بالطبع استان ماست و بايد با 
تالش ش��بانه روزي، نگاه مس��ووالنه و انسان دوستانه آن 
را ح��ل كني��م در غير اين صورت موفق نخواهيم ش��د. 
كالنتري در كارگروه تخصصي اشتغال استان يزد افزود: 
باي��د وق��ت جدي بگذاري��م و يك به يك ش��غل ايجاد 
كنيم مانند رايي كه يكي يك��ي جمع كرديم. وي افزود: 
بايد پروژه هاي قابل اجرا در روس��تاها شناسايي شوند و 
فرمانداران به توسعه تعاوني ها كمك و در مراحل بعدي 
زمينه تكميل تعاوني هاي جديد را فراهم كنند. كالنتري 
اذعان ك��رد: فرمانداران بايد ب��ا ارائه دهندگان طرح ها و 
بخش خصوصي در تماس باش��ند و طرح هاي قابل اجرا 

را معرفي كنند. 

اخبارشهرستانها

معاون كارآفريني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

يك ريال براي سياست هاي اشتغال پرداخت نشده است

كارشناسان اقتصادي در نشست تخصصي بررسي كردند

عامل خروج سپرده هاي كوتاه مدت مردم از بانك ها 

گروه بنگاه ها|
موض��وع نح��وه مواجه��ه س��اختار دولت��ي ب��ا 
برنامه ريزي ه��اي كالن اقتصادي موضوعي اس��ت كه 
همواره از سوي كارشناسان و تحليلگران به عنوان يك 
عامل اساسي براي ش��كل دهي شمايل نهايي توسعه 
اقتص��ادي و اش��تغال زايي مطرح بوده اس��ت. وزارت 
تعاون، رفاه و امور اجتماعي روز گذش��ته در همايشي 
با عنوان عدالت اجتماعي از آرمان تا واقعيت با حضور 
كارشناس��ان اقتصادي تالش كرده ت��ا ابعاد و زواياي 
گوناگون اثرگذاري بخش هاي مختلف را در ش��مايل 

نهايي اقتصاد كشور بررسي كند. 
مع��اون وزير كار با بيان اينكه بين سياس��ت هاي 
وزارت كار با روند اقدامات دستگاه هاي اجرايي تعارض 
وجود دارد، گفت: س��ازمان برنامه و بودجه  حتي يك 
ريال براي اجراي سياس��ت هاي اش��تغال زايي وزارت 
كار پرداخت نكرد در حالي كه در دو س��ال گذش��ته 
سياست هايي را براي اشتغال زايي تدوين كرده بوديم. 
عيس��ي منصوري، در نخستين نشست از سلسله 
نشس��ت هاي عدالت اجتماعي از آرمان تا واقعيت در 
وزارت كار، اظهار داش��ت: سوال اين  است كه آيا نظام 
اقتصادي كش��ور ظرفيت ايجاد اش��تغال همسوي با 
عدال��ت را دارد يا خي��ر؟ در واقع اگر تكه هاي پازل را 

درست نچينيم نمي توان به هدف نزديك شد. 
وي با بيان اينكه در بحث عدالت سه تفكر كلي وجود 
دارد، افزود: نخس��تين تفكر از جنس مطلوبيت گرايي 
است؛ جامعه دنبال حداكثر سازي مطلوب است و اگر 
جامعه به حداكثر درآمد برس��د رسيدن به مطلوبيت 
بيشتر مي شود. اگر سود حداكثري باشد توزيع درآمد 
خود به خود اتفاق مي افتد و در آن صورت رفاه خود به 
خود ايجاد مي شود. منصوري افزود: نگاه دوم مي گويد 
بايد به توزيع درآمد دقت داشته باشيم؛ معيار  ما براي 
فهم عدالت اجماع نخبگان است. به گفته معاون وزير 
كار در نوع نگاه س��وم مي توان درآمد داشت و زندگي 
شايستگي نداشت؛ همانند معلوليت. در اين حالت رفاه 
حاصل نمي ش��ود، آدم ها قابلي��ت الزم و فرصت الزم 

براي شكوفا كردن قابليت هاي شان پيدا نمي كنند. 
وي در ادامه با اشاره به رويكردهاي اقتصادي ايجاد 
اش��تغال يادآور شد: يك نگاه رشد محور هست و اگر 

رشد اتفاق بيفتد اشتغال هم ايجاد مي شود. منصوري 
در عي��ن حال گفت: افزايش درآم��د لزوما به كاهش 
و افزايش اش��تغال منجر نمي ش��ود. وي نگاه ديگر را 
حاصل تجربه بش��ر دانس��ت و گفت: در اينجا رش��د 
منظور است؛ رشدي كه همراه خودش اشتغال داشته 
باشد چراكه هم رشد هم اشتغال براي ما  مهم است. 

 تخصص ايجاد بنگاه بدون توجه به مزيت
معاون وزير كار گفت: متخصص اين هس��تيم كه 
در مناطق ش��ركت و بنگاه ايج��اد كنيم در حالي كه 
به موض��وع مزيت آن توجه نمي كني��م و مثال توجه 
نمي كنيم كه آن منطقه داراي مزيت خدماتي اس��ت 
ن��ه توليد و بن��گاه. به اعتقاد وي ت��ا زماني كه محور 
سياست گذاري ايجاد بنگاه بدون توجه به مزيت هاي 
آن باش��د، نمي توان ب��ه عدالت رس��يد. منصوري با 

بيان اينكه بيش��ترين نرخ بيكاري را در بخش  آي تي 
داريم، ادامه داد: بين سياس��ت هاي وزارت كار با روند 
اقدامات دس��تگاه هاي اجرايي تع��ارض وجود دارد. با 
وجود اينكه در سه سال گذشته نرخ ريال در برابر ارز 
تضعيف شد اما صادرات قابل توجهي هم رخ نداد البته 
واردات هم به صرفه نبود. معاون وزير كار با بيان اينكه 
براي سياست هاي اش��تغال زايي حتي يك ريال پول 
نگرفتيم، تصريح كرد: س��ازمان برنامه و بودجه  حتي 
يك ريال براي اجراي سياست هاي اشتغال زايي وزارت 
كار پرداخت نكرد در حالي كه در دو س��ال گذش��ته 
سياست هايي را براي اشتغال زايي تدوين كرده بوديم. 

 پول پاشي مشكل اشتغال را حل نمي كند
منصوري تاكيد كرد: بررسي هاي ما نشان مي دهد، 
هرچه سرمايه گذاري مي كنيم شاخص سرمايه بهبود 

مي يابد اما شاخص اشتغال بهتر نمي شود. وي افزود: 
در دوره يي با سرمايه گذاري، نرخ رشد 16درصد را هم 
تجربه كرديم ام��ا در حال حاضر بايد توجه كنيم كه 
پول پاش��يدن مشكل اشتغال را حل نمي كند. معاون 
وزير كار با بيان اينكه بايد اشتغال ناقص را به رسميت 
بشناس��يم، گفت: اين چيزي است كه در دنيا اسمش 
اش��تغال عمومي اس��ت. او ادامه داد: دو دسته درآمد 
 ناش��ي از كار و درآمده��اي غي��ركاري داريم كه طي

50 س��ال نس��بت اين دو تغيير جدي كرده اس��ت. 
به گفت��ه او، براي اقتص��اد كالن اش��تغال محور بايد 
سياس��ت هاي فعال بازار كار داش��ته باشيم. او با بيان 
اينكه نيازهاي بازار كار با آموزش هاي نظام آموزش��ي 
همخوان��ي ندارد، ادامه داد: االن 100نفر كدنويس در 
كشور معرفي كنيد، الساعه براي شان كار معرفي كنم؛ 

در كشور 100 نفر كدنويس پيدا نمي كنيم. 

 وزارت كار مقابل سركوب نرخ ارز بايستد
در همي��ن زمينه يك كارش��ناس اقتصادي نيز با 
بيان اينك��ه افزايش نرخ ارز يكي از عوامل رقابت پذير 
ك��ردن توليد داخلي و تحريك تقاضاي خارجي براي 
محصوالت ايراني است، گفت: وزارت كار بايد در برابر 

سركوب قيمتي ارز ايستادگي كند. 
به گزارش فارس، صادق  الحس��يني در نخس��تين 
نشست از سلس��له نشس��ت هاي عدالت اجتماعي از 
آرمان تا واقعيت با موضوع اشتغال و عدالت اجتماعي 
گفت: پنجره جمعيتي اي��ران به معناي امكان زايش 
ش��غل به واس��طه ورود جمعيت جوان از سال 1382 

شروع شده و در سال 1422 بسته خواهد شد. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر 75درصد اشتغال 
جديد در حوزه خدمات است، تصريح كرد: دولت بايد 
نگاه ويژه به اين بخش داشته باشد، زيرا ايجاد اشتغال 
در بخش كشاورزي و صنعت ديگر امكان پذير نيست. 
او تاكي��د كرد: بايد تمركز دولت معطوف به ايجاد 
اش��تغال ناقص باش��د و يارانه هاي موجود در كش��ور 
نيز بايد به س��مت يارانه هاي مبتني بر ايجاد ش��غل 
اختصاص يابد. وي ادامه داد: وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي بايد در برابر سركوب قيمتي ارز ايستادگي 
كرده و با اين پديده مبارزه كند؛ چراكه افزايش نرخ ارز 
يكي از عوامل رقابت پذير كردن توليد داخلي و تحريك 
تقاضاي خارجي براي محصوالت ايراني بوده و مي تواند 
ت��ا حدودي از نرخ بيكاري موجود بكاهد. او ادامه داد: 
من معتقدم نبايد منابع مح��دود خود را براي آرزوي 
دست نيافتني كاهش بيكاري در دهه پيش رو صرف 
كنيم. او گفت: ما مي توانيم به س��مت ايجاد اشتغال 
ناق��ص خصوصا در مناطق مح��روم و كمتر برخوردار 
برويم و يارانه هايي كه اكنون در اقتصاد ايران به وفور 
پرداخته مي ش��ود، به اش��تغال خرد يا ناقص تبديل 
كنيم. او افزود: چاره يي نداريم جز اينكه به سرعت به 
سمت ايجاد زيرساخت ها براي فناوري هاي نو حركت 
كنيم و در بس��تر تنها حوزه يي كه شايد امكان ايجاد 
ش��غل در آن باش��د، حوزه فناوري اس��ت. به گفته او 
اس��تارت آپ هايي كه در حوزه حمل و نقل در كشور 
ش��كل گرفته اند، نمونه بارز اين نوع اشتغال است كه 

كارايي و اشتغال زايي خود را نشان داده است. 

در شرايطي كه اين روزها موضوع افزايش نوسانات 
بازار ارز به مهم ترين سوژه گفت وگو هاي مردم كوچه 
و بازار و رس��انه ها بدل شده؛ يافتن پاسخي براي اين 
پرسش كه كدام عامل كليدي باعث خروج سپرده هاي 
كوتاه مدت مردم در بانك ها ش��ده، ض��روري به نظر 
مي رس��د. دبير ش��وراي هماهنگي بانك هاي استان 
كرمان درخصوص اين پرس��ش معتقد است: افزايش 
قيم��ت ارز و ط��ال در ماه ه��اي اخي��ر باع��ث خروج 
سپرده هاي كوتاه مدت مردم از بانك ها شد. به گزارش 
ايس��نا، مهدي ميري در نشست ش��وراي هماهنگي 
بانك ه��اي اس��تان كرمان اف��زود: كاهش نرخ س��ود 
سپرده هاي بانكي و افزايش قيمت ارز و طال باعث شد 

مردم براي تبديل س��پرده ها به ارز و طال و قرار دادن 
آنها در صندوق امانات بانك ها متمايل شوند. او با بيان 
اينكه پس از كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، مردم 
ديگر در س��پرده هاي پس انداز و جاري سرمايه گذاري 
نمي كنند، ادامه داد: مصارف بانك ها بيش��تر از منابع 
آنهاس��ت و قيمت تمام ش��ده پول در بانك ها بسيار 
باالس��ت. ميري در بخش ديگري با اشاره به عملكرد 
بانك ها در اعطاي تسهيالت به فعاالن بخش خصوصي 
در طرح رونق توليد تصريح كرد: اگرچه بانك ها منابع 
نقدينگي زيادي ندارند اما سعي كرده اند در پرداخت 
تس��هيالت طرح رونق توليد فعال باشند ضمن آنكه 
گاهي اوقات برخي تسهيالت به منظور ايجاد اشتغال 

اختصاص داده مي شود اما طرح بايد به گونه يي باشد 
كه مشتريان را بدهكار بانك ها نكند. 

 ضرورت مشاركت بانك ها براي
 عبور از مشكالت

در ادامه اين نشس��ت رييس ات��اق كرمان گفت: 
براس��اس برنامه شش��م توس��عه قرار اس��ت، ساالنه 
25هزارميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در استان كرمان اتفاق بيفتد تا رشد اقتصادي 8 درصد 
محقق ش��ود كه با توجه به مناس��ب نبودن ش��رايط 
ب��راي س��رمايه گذاري خارجي و ع��دم تضمين براي 
فاينانس هاي خارجي انتظار تامين بخش عمده يي از 

اين منابع توسط بانك ها وجود دارد. 
سيدمهدي طبيب زاده با بيان اينكه استان كرمان 
از س��وي نه��اد رياس��ت جمهوري به عن��وان پايلوت 
تعيين كننده در رابطه با تحليل مسائل اقتصادي مورد 
مش��ورت نهادها و سازمان هاي كش��وري قرار گرفته، 
افزود: درحال حاضر ارزيابي اعطاي تس��هيالت طرح 
رونق توليد در اس��تان)800 ميلي��ارد تومان( مدنظر 

است. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه در ش��رايط كنون��ي اقتصاد 
كشور بايد به فكر تسهيل امور براي توليدكنندگان و 
واحدهاي صنعتي باشيم، ادامه داد: با دعوت از مديران 
بانك ها در اس��تان، بررسي ميزان تسهيالت پرداختي 
در اي��ن بخ��ش و چگونگي اجراي بهت��ر آن را دنبال 
مي كنيم. قرار بود تسهيالت طرح رونق توليد به افراد 
داراي چك برگشتي و بدهي معوق نيز اختصاص يابد، 
اما گاهي اوقات تسهيالت جديد جايگزين بدهي معوق 
گذشته مشتريان بانك ها مي شود و در عمل بنگاه هاي 
اقتصادي و واحدهاي توليدي نقدينگي چنداني براي 

بهبود وضعيت خود در اختيار ندارند. 
طبي��ب زاده با اش��اره ب��ه اجراي طرح تاس��يس 
نيروگاه هاي 5 مگاواتي كميته امداد امام خميني)ره( 
با كمك تس��هيالت بانك ها افزود: اگر بانك ها بتوانند 
با اعطاي تس��هيالت بيشتر به اجراي اين طرح كمك 
كنند، اشتغال بيشتري در بين اين قشر از جامعه ايجاد 

مي شود. 
دبيركل اتاق كرمان نيز در اين نشست با بيان اينكه 
متاسفانه سيس��تم بانكي كشور در اعطاي تسهيالت 
همه استان ها را با يك نگاه و ظرفيت مي بيند، گفت: 
اصالح س��اختار ش��بكه بانكي در دستور كار مجلس 
شوراي اس��المي قرار گرفته و در شوراي گفت وگوي 

دولت و بخش خصوصي نيز مطرح شده است. 
حس��ن اميري افزود: از مديران بانك هاي اس��تان 
درخواست داريم هر گونه مش��كل در حوزه اعتباري 
و تس��هيالت را با اتاق كرمان در ميان بگذارند تا اين 
مجموعه بتواند مس��ائل بخش خصوصي را با آگاهي 

از اين مسائل در سطح استان و كشور پيگيري كند. 

نمايش��گاه توانمندي ه��اي خانواده 
ب��زرگ ذوب آهن و دس��تاوردهاي اين 
ش��ركت ب��ه هم��راه جش��ن تجليل از 
دانش پژوه��ان ذوب آه��ن ب��ا حض��ور 
صادق��ي مديرعام��ل و جمع��ي ديگر 
 از مس��ووالن ش��ركت افتتاح ش��د و تا

23 بهمن پذيراي تالش��گران شركت و 
عموم مردم بود. صادقي پس از بازديد از 
غرفه هاي نمايشگاه گفت: نمايشگاه خوب و ارزنده يي است و انتظار 
مي رود كه هر س��ال در معرفي توانمندي هاي ش��ركت شاهد رشد 
بيشتري باشيم. وي افزود: اين توانمندي ها بسيار ارزشمند است و 
سعي مي شود فضا و امكانات بيشتري در سال هاي آينده در اختيار 
اين نمايش��گاه قرار گيرد و همچنين زمان بيشتري به برگزاري آن 
اختصاص يابد تا كاالهاي ساخته شده توسط كاركنان شركت قابل 
عرضه و فروش باشد و توانمندي هاي شركت به مردم به خوبي عرضه 
شود. مديرعامل شركت ذوب آهن تصريح كرد: ذوب آهن، امكانات و 
توانمندي هاي بسياري دارد كه قابل درآمدزايي است و عرضه است. 
صادقي گفت: بومي س��ازي و اقتصاد مقاومتي در ذوب آهن اصفهان 
جاري است اما انتظار از اين مجتمع عظيم صنعتي اين است كه نه 
تنها نيازهاي خود بلكه نيازهاي كل صنعت فوالد كش��ور را پاسخ 

دهد و بايد در اين راستا همت بيشري صورت گيرد.

 ذوب آهن اصفهان به سمت صادرات
دانش فني و مهندسي پيش مي رود

ته�ران| رييس اداره دامپزش��كي 
شهرس��تان ري گفت: ب��راي مقابله با 
بيم��اري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان، 
ي��ك ميلي��ون قطعه م��رغ آل��وده به 
آنفلوآنزاي پرندگان طي 2 ماه گذشته 
در 6 مرغداري اين شهرس��تان معدوم 
ش��د.  محمد وحيد تاويل��ي ديروز در 
گفت وگو با ايرن��ا با بيان اينكه بيماري 
آنفلوآنزاي پرندگان از سال گذشته در كشور شيوع پيدا كرد، افزود: 
با توجه به كثرت مرغداري ها در جنوب تهران، بررسي هاي بهداشتي 
اين مرغداري هاي در اولويت دامپزشكي اين شهرستان قرار دارد. او 
اظهار كرد: بعد از مشاهده نمونه هايي از اين بيماري در 6 واحد از 
مرغداري هاي اين شهرستان، بالفاصله اقدامات الزم براي قرنطينه، 
پاكس��ازي و معدوم سازي طيور آلوده انجام و پس از نمونه گيري و 
تاييد، يك ميليون قطعه از مرغ هاي آلوده معدوم ش��د. او تصريح 
كرد: بازرس��ان اداره دامپزشكي به صورت ش��بانه روزي در سطح 
شهر، روس��تا و واحدهاي صنعتي توليد و پروش مرغ حضور پيدا 
كرده و هر گونه مورد مش��كوك را براي نمونه گيري به آزمايشگاه 
انتقال مي دهند. تاويلي گفت: اين بيماري در ابتدا از طيور وحشي 
به طيور بومي سپس از طيور روستايي به مرغداري هاي صنعتي و 

واحدهاي گوشتي و تخم گذار منتقل مي شود. 

يك ميليون مرغ آلوده به آنفلوآنزا در ري 
معدوم شد

مازن�دران| اس��تاندار مازن��دران 
گف��ت: ب��ه دليل تس��ريع در حمل و 
نقل، طرح مترو تهران به مازندران در 
دستور كار قرار دارد كه نيازمند جذب 
سرمايه گذار است. محمد اسالمي در 
گفت وگو با ايس��نا خاطرنش��ان كرد: 
تا پايان س��ال جاري جاده س��وادكوه 
ب��ر  س��عي  و  مي ش��ود  چهاربان��ده 
متص��ل كردن مترو تهران به مازندران را داريم تا س��بب حمل 
و نقل س��ريع ش��ود؛ اين طرح با س��رمايه گذاري 8ميليارد دالر 
به بهره برداري مي رس��د كه نيازمند جذب س��رمايه گذار است. 
او ب��ا بيان اينك��ه الگويي كه در نمك آبرود در حال اجراس��ت 
را مي توان در ش��هرهاي ديگر مازندران نيز اجرايي كرد، افزود: 
س��رمايه گذاران مي توانند اين الگو را در س��واحل مازندران اجرا 
كرده و توس��عه دهند. اس��المي درباره پروژه هاي نيمه تمام در 
رامسر خاطرنشان كرد: كار عملياتي فرودگاه رامسر رو به اتمام 
است؛ فرودگاه رامس��ر اگر به فرودگاه بين المللي تبديل شود با 
ايجاد مرز هوايي مي توان جذب توريس��ت كرد. رامسر مي تواند 
محلي براي برگ��زاري كنفرانس ها و جش��نواره هاي بين المللي 
باش��د و فرودگاه يك ابزار مهم براي رسيدن به اين هدف است 

كه در نهايت رشد اقتصادي منطقه را در پي دارد. 

اجراي طرح مترو تهران به مازندران نيازمند 
جذب سرمايه گذار

خوزس�تان| مديرعامل ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي خوزستان گفت: 
ي��ك طرح 500 ه��زار تني فوالد گرم 
در اس��تان احداث مي شود. به گزارش 
ايس��نا، اخ��الق محمديان دي��روز در 
جلس��ه شوراي اش��تغال استان كه در 
اهواز برگزار شد، اظهار كرد: مطالعات 
انجام شده در بحث اشتغال شهرستان 
مسجدسليمان به اتمام رس��يده است و آمادگي داريم تا گزارش 
مطالع��ات انجام ش��ده را در اين خصوص در ش��وراي اش��تغال 
اس��تان ارائه دهيم. او با اشاره به احداث يك طرح 500هزار تني 
فوالد گرم در خوزس��تان افزود: حدود يك ماه اس��ت كه در حال 
مطالعه و جانمايي اين طرح در اس��تان هستيم. در اين خصوص 
تصميم گيري هاي الزم انجام ش��ده است و جواز تاسيس آن نيز 
صادر مي شود. مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان 
تصري��ح ك��رد: اين طرح 500 ه��زار تني فوالد گ��رم براي آنكه 
تس��هيالت به آن اختصاص داده ش��ود، نياز دارد تا در ش��وراي 
اشتغال استان به تصويب برس��د. محمديان عنوان كرد: اگر اين 
طرح در شوراي اشتغال استان به تصويب برسد، مي توان با دريافت 
معرفينامه يي نس��بت به اخذ تس��هيالت براي آن واحد و سپس 

استقرار آن تالش الزم را انجام داد. 

كارخانه 500هزار تني فوالد گرم در خوزستان 
احداث مي شود

محصوالت گ��روه خودروس��ازي س��ايپا در چهارمين دوره 
نمايش��گاه اختصاص��ي ايران در بغداد مورد اس��تقبال عراقي ها 

قرار گرفت. 
 به گزارش »تعادل« و به نقل از سايپانيوز؛ در اين نمايشگاه 
س��ايپا با داشتن 220مترمربع غرفه، محصوالتي چون تيبا، تيبا 

2، آريو اتوماتيك، كوييك، ساينا اتوماتيك، سايپا 131 و پيكاپ 
ريچ و همچنين قطعات و لوازم توليد شده در شركت هاي گروه 

سايپا را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار داد. 
در نمايش��گاه بغداد خودروهاي مدل 2018 سايپا به صورت 
فروش ويژه و با تخفيف هاي نمايش��گاهي با قيمت هاي س��ايپا 
131 )پراي��د( 6800دالر، آري��و اتوماتي��ك 11800دالر، تيبا 
7100دالر، ساينا اتوماتيك 10400دالر، ساينا 8200دالر، تيبا 
دو 8200 دالر و كويي��ك 11600دالر عرض��ه گرديد كه مورد 

استقبال عراقي ها واقع شد. 
گفتني اس��ت، خودروهاي س��ايپا به دلي��ل خدمات پس از 
فروش گس��ترده و مناس��ب، قيمت پايين قطع��ات و همچنين 
قيمت اقتصادي خودرو همواره مورد اقبال عراقي ها بوده است. 
الزم به ذكر اس��ت، اين نمايش��گاه از 23 تا 26 بهمن ماه با 

حضور شركت هاي ايراني در شهر بغداد برگزار شد. 

در چهارمين نمايشگاه اختصاصي ايران در بغداد 

استقبال عراقي ها از خودروهاي سايپا 

طي حكمي از سوي هاشم يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتي ايران 
خودرو، حميد مرادي به عنوان قائم مقام اجرايي مديرعامل منصوب و 
معرفي شد.  به گزارش ايكوپرس در مراسمي با حضور مديران ارشد 
گروه صنعتي ايران خودرو، حميد مرادي به عنوان قائم مقام اجرايي 
مديرعامل منصوب ش��د. بر مبناي اين گ��زارش، مرادي از مديران 

باتجربه صنعت خودروسازي كشور است كه سابقه 12سال فعاليت 
در مجموعه شركت تام ايران خودرو در سمت هاي مديرعاملي، مدير 
پروژه هاي مختلف خودروي��ي و غيرخودرويي در كارنامه حرفه يي 
وي به ثبت رس��يده است. او از سال 91 نيز مديرعامل شركت نفت 
جي بوده اس��ت. از ديگر س��وابق اجرايي مرادي مي توان به رييس 
هيات مديره صنايع ماش��ين ابزار ايران خ��ودرو، رييس هيات مديره 
شركت هاي قالب هاي صنعتي ايران خودرو و عضو هيات مديره ايران 
خودرو تبريز اش��اره كرد. طي احكام جداگانه يي از سوي مديرعامل 
گروه صنعتي ايران خودرو محس��ن ناقدي برادران به س��مت مدير 
پروژه پلتفرم جديد، مهران هويش��ي با حفظ س��مت به سرپرستي 
معاونت اس��تراتژي و برنامه ريزي و عليرضا كميزي به سمت مدير 
خدمات مديران گروه صنعتي ايران خودرو منصوب شدند. همچنين 
از سوي مديرعامل ايس��اكو، علي اكبر صالحي به سمت مديرعامل 

شركت بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام منصوب شد.

طي حكمي از سوي مهندس يكه زارع 

مرادي قائم مقام اجرايي مديرعامل ايران خودرو شد 
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اقتصاد اجتماعي12
پزشكان عمومي گرفتار 

مشكالت معيشتي هستند
عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: 
پزش��كان عمومي در نظام س��امت جايگاه مناس��بي 
ندارند. محسن عليجاني زماني با اشاره به اينكه كاهش 
درآمد پزش��كان عمومي به دليل عدم جايگاه مناسب 
اين قش��ر از پزشكان در هرم نظام سامت است، گفت: 
اگر سطح بندي خدمات و نظام ارجاع و پزشك خانواده 
اجرايي ش��ود، يعني محور و قاع��ده كار در هرم نظام 
س��امت پزشكي عمومي قرار گيرد؛ به طور حتم عمده 
مش��كات اين پزشكان رفع خواهد ش��د، زيرا درحال 
حاضربالغ بر100 هزار پزشك عمومي در كشور فعاليت 
مي كنند. او افزود: توجه به مسائل و مشكات پزشكان 
عموم��ي س��بب افزاي��ش وفراگيري وس��عت خدمات 
سامت با كمترين هزينه مي شود، در حال حاضرحجم 
بس��ياري از خدم��ات تخصص��ي و ف��وق تخصصي در 
بيمارس��تان ها به دليل نبود س��طح بندي خدمات ارائه 
مي شود كه توجه به پزشكان عمومي اين مشكل را نيز 
حل مي كند؛ ضمن اينكه در اين شرايط درآمد پزشكان 
عمومي هم اصاح مي ش��ود. وي با بيان اينكه پيگيري 
تخصصي پزشك خانواده از سوي وزارت بهداشت نوعي 
خطا و اشتباه است، به خانه ملت گفت: وزارت بهداشت 
مي تواند با برگ��زاري دوره هاي مهارتي و تكميلي براي 
پزش��كان عمومي س��طح بندي خدمات را نيز به نوعي 
اجرايي كند، بنابراين توجه به اين مساله سبب كاهش 
هزينه هاي حوزه س��امت و افزايش درآمد پزش��كان 
عمومي مي شود؛ هرچند كه درصدي ازپزشكان عمومي 
درحال حاضر به دليل مشكات معيشتي شغل و حرفه 
ديگري را انتخاب كردند. عضو كميس��يون بهداشت و 
درمان مجلس، با تاكيد بر اينكه عدم توجه به اين قشر 
از اطباء  در نظام س��امت به نفع بيمار نيس��ت، گفت: 
اينكه پزش��كي با هزينه ش��خصي خود تحصيل كرده، 
مطبي را ايجاد مي كند ام��ا بيماري براي ارائه خدمات 
ندارد؛ درهزينه و درآمد دچار مش��كل شده و به ناچار 
مطب را تعطيل مي كند؛ اما اگر درنظام سامت تعريفي 
براي پزشك عمومي ارائه شود، بيمار مورد نياز را وزارت 

بهداشت براي پزشك تامين مي كند. 

ضرورت توجه به محيط زيست 
در توسعه سواحل

رييس س��ازمان هواشناسي كشور با اشاره به اينكه 
از موضوع��ات مه��م مطرح ش��ده در دول��ت دوازدهم 
توس��عه منطقه مكران يا چابهار اس��ت، گفت: توسعه 
خط س��احلي كش��ور در اي��ن دوره مورد توج��ه قرار 
گرفته اس��ت اما در امر توس��عه همواره بايد ماحظات 
محيط زيس��تي نيز مورد توجه قرار گي��رد بنابراين در 
زمينه توس��عه بايد محدوديت هايي نيز اعمال ش��ود. 
داود پرهي��زكار در چهارمي��ن كنفران��س بين المللي 
اقيانوس شناسي خليج فارس كه امروز برگزار شد، اظهار 
كرد: اگر توس��عه بنابر توس��عه پايدار صورت گيرد بايد 
به طور مطالعه ش��ده و دقيق انجام ش��ود تا شاهد بروز 
اتفاق��ات بدي مثل رويدادهاي پيش  آمده براي درياچه 
اروميه، زاينده رود، كارون و... نباش��يم كه اينها همگي 
ماحصل توس��عه ناپايدار اس��ت. او در ادامه گفت: بين 
دري��ا و هوا فصل مش��تركي وج��ود دارد. در حقيقت 
دريا و جو بده بس��تان زيادي در زمين��ه انرژي و ماده 
دارند و به طور ۲۴ س��اعته بين اقيانوس ها و جو تبادل 
انرژي و جرم وجود دارد و آنچه به ش��كل آشكار از اين 
تبادل ديده مي ش��ود ريزش هاي جوي است. به همين 
علت هواشناسي جهان به ويژه كشورهاي توسعه يافته 
كه ش��رايط جوي را مدل مي كنند نقش اقيانوس ها را 
به طور پررنگ در اي��ن مدل ها لحاظ كرده اند و جايگاه 
مهمي براي اقيانوس شناسي در موضوعات هواشناسي 
قائل هس��تند. پرهيزكار با بيان اينكه در توسعه پايدار 
ش��رايط خرداقليم منطق��ه محدوديت هايي را تحميل 
مي كند، گف��ت: درياها نيز اقليم خاص خ��ود را دارند 
و باي��د باتوجه به خرداقليم دريا و س��واحل، توس��عه 
صورت گيرد تا در آينده ش��اهد بروز مشكات متعدد 
محيط زيس��تي در دريا و ساحل نباشيم. وي با تاكيد 
بر اينكه در توس��عه س��واحل بخش ها و دس��تگاه هاي 
مختلف بايد حضور داش��ته باشند، اظهار كرد: موضوع 
توس��عه درياها و س��واحل به دس��تگاه هاي مختلف از 
جمله محيط زيس��ت، بخش هاي نظامي، هواشناسي، 
موضوع سكونتگاه هاي انساني و سكونتگاه هاي گياهي 
و حيواني مربوط مي شود. به همين علت طي 10 سال 
گذشته سازمان هواشناسي اقدام به برگزاري كنفرانس 
بين الملل��ي خليج فارس ك��رده و موضوعات مختلف و 
مرتبط به درياه��ا را در اين كنفرانس ها پيگيري كرده 
اس��ت و اميدواريم در چهارمي��ن كنفرانس بين المللي 
اقيانوس شناسي خليج فارس نيز به برخي سواالت پاسخ 

داده يا مسير دستيابي به برخي سواالت فراهم شود. 

ابطال بخشنامه اي كه 
100ساله ها را مرده مي دانست 
هي��ات عمومي ديوان عدالت اداري بخش��نامه هاي 
س��ازمان ثبت احوال كش��ور در مورد فوت شده فرض 
كردن افراد 100 س��اله و باالت��ر را ابطال كرد. به دنبال 
ش��كايت از سازمان ثبت احوال كش��ور مبني بر ابطال 
بخش��نامه هاي ش��ماره ۲/16768/1۲ مورخ 90/۲/13 
و 103136/1۲/۲  م��ورخ 90/۲/۲7  و ۲۴۲31/1۲/۲ 
م��ورخ 90/8/15، كه در اين بخش��نامه ها افراد داراي 
صد س��ال س��ن و باالتر را فوت شده منظور مي كردند، 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه هاي مذكور 
را مغاي��ر قانون و مخالف قاعده اس��تصحاب و خارج از 
حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص داد و باطل كرد. 
سازمان ثبت احوال طي بخش��نامه يي در سال 1390 
افراد 100 س��اله را فوتي فرض ك��رده بود، مگر اينكه 
خافش ثابت شود. گرچه بر اساس مواد 10، ۲۲، ۲7 و 
۲9 قانون ثبت احوال واقعه وفات از وظائف ذاتي سازمان 
ثبت احوال اس��ت ليكن براساس مواد 867، 1011 الي 
1030 قانون مدني و مواد ۲۲ تا ۲9 قانون ثبت احوال، 
فوت به صورت حقيقي و فرضي بيان گرديده و در فوت 
حقيق��ي مطابق قانون ثبت اح��وال )ماده ۲۴( تصديق 
پزشك يا دو نفر شاهد ماك است و براي فوت فرضي 
نيز مطابق مواد ياد شده از قانون مدني راي دادگاه صالح 
ماك و فصل الخطاب تعيين گرديده و در هيچ كدام از 
موازين ياد شده مقرره يي مبني بر تلقي وفات براي افراد 
باالي صد سال ماحظه نمي گردد؛ بنابراين در بخشنامه 
مورد شكايت اصل را بر وفات افراد باالي صد سال قرار 
داده مغاير قانون و مخالف قاعده اس��تصحاب و خارج از 
حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص و ابطال مي شود. 

اخبار

آيا آرامش، ثبات و سواد به مدارس مقطع ابتدايي مي آيد؟

دبستاني ها تشنه آرامش و سواد
در ماه هاي گذش��ته در بيش��تر س��خنراني ها و 
نشست هاي خبري وزير آموزش و پرورش، صحبت 
از ايجاد فضاي شاد و كم استرس در مدارس به ويژه 
مقطع ابتدايي اس��ت تا جايي كه در راستاي چنين 
سياس��تي، آزمون ه��اي ورودي م��دارس خاص با 
تمام��ي مخالفت ها، حذف و اس��تفاده از كتاب هاي 
كم��ك آموزش��ي و آزمون هاي متفرق��ه در مقطع 
ابتدايي ممنوع شد. از طرف ديگر پيك نوروزي هم 
پس از س��ال ها حضور پررن��گ در چرخه آموزش و 
پرورش به نفع داس��تان نويس��ي و كتابخواني كنار 
رفت ت��ا دانش آموزان مقطع ابتدايي،  آرامش ذهني 
بيش��تري را در فضاي آموزش��ي تجرب��ه كنند اما 
همچنان گمانه زني ها بر آن است كه اين تصميمات 
چق��در در زمين��ه ايج��اد تغيير و تح��ول در نظام 
آموزشي كش��ور و بازگشت ثبات،  آرامش و افزايش 
كيفيت س��واد در مقطع ابتدايي موثر اس��ت. برخي 
كارشناسان معتقدند ايجاد نظام آموزشي ارزشيابي 
كيف��ي توصيفي، بيش از آنك��ه باعث آرامش خاطر 
دانش آم��وزان ابتداي��ي ش��ود، زمين��ه را براي كم 
س��وادي آنها ايجاد ك��رد و در مقابل برخي ديگر از 
فع��االن حوزه آموزش ب��ر اين باروند كه كم توجهي 
به روانشناس��ي تربيتي و اهميت ن��دادن به مقطع 
ابتدايي باعث بروز چنين وضعيتي ش��ده اس��ت، به 
اي��ن ترتيب 7 و نيم ميلي��ون نفر دانش آموز مقطع 
ابتدايي، در ميان آزمون و خطاهاي مسووالن براي 
يافتن بهترين روش ب��راي آموزش مقاطع ابتدايي، 

رشد مي كنند. 

 تاثير تغييرات نظام آموزشي بر مدارس
 از روزهايي كه نظام آموزش��ي ارزشيابي كيفي 
توصيفي يا همان نظام 6-3-3 را به شتاب زده ترين 
شكل ممكن در آموزش و پرورش كشور اجرا كردند، 
س��ال هاي زيادي نگذشته اس��ت و حاال شاهد بروز 
تاثيرات اين تصميم گيري شتابزده براي آينده نظام 
آموزشي كشور هستيم، بي سوادي دانش آموزان در 
مقطع ابتدايي يكي از تركش هاي تاكيد دولت دهم 
بر اجراي نظام 6-3-3 در آخرين س��ال كاري خود 
است كه برخي كارشناسان آن را ناشي از كم دانشي 
معلم��ان و توجه نكردن به روانشناس��ي در چرخه 
آموزش كشور مي دانند. از نظر كارشناسان آموزش، 
تغيير ناگهاني نظام آموزشي، شاه كليد عقب افتادن 
معلم ه��ا از دانش آم��وزان اس��ت كه به بي س��وادي 
پنه��ان دانش آم��وزان ابتدايي انجامي��د چراكه در 
راس��تاي اجراي طرح ارزشيابي كيفي،  كمبود معلم 
متخصص براي تدريس در مقطع ابتدايي سبب شد 
تا معلم ها از مقاطع تحصيلي ديگر براي تدريس به 
مقاطع ابتدايي منتقل ش��وند كه اين امر هم لطمه 
ديگري بر بدنه حس��اس ترين مقطع تحصيلي يعني 
ابتدايي ش��د، موضوع��ي كه محم��د بطحايي وزير 
آم��وزش و پرورش هم به آن اش��اره كرده و معتقد 

است تغييرات انجام ش��ده در نظام آموزشي كشور 
تاكنون نتوانس��ته تاثي��ر مثبتي بر م��دارس ايجاد 
كند. او در س��خنراني هاي روزهاي اخير خود بارها 
اعام كرد براي ايجاد تغيير در مدرس��ه ها كه تاثير 
مستقيم بر س��امت روح و روان دانش آموزان دارد 
بايد به س��مت تنش زدايي و ايج��اد آرامش رواني 
در دانش آم��وزان به ويژه در مقط��ع ابتدايي حركت 
كرد،  تا جايي كه روز گذشته در چهارمين همايش 
ملي روانشناس��ي مدرسه با تاكيد بر اينكه تغييرات 
انجام شده در نظام آموزشي كشور تاكنون نتوانسته 
تاثي��ر مثبت در مدارس داش��ته باش��د، بيان كرد: 
»بنده به عنوان آموزش و پرورش��ي اعتراف كنم از 
ويژگي سازماني اين سازمان مقاومت در برابر تغيير 
است. اين مقاومت ها با ظرافت خاص خودش است. 
براي همين تغييرات نتوانس��ته اث��ر مثبتش را در 
مدارس بگذارد. شما كوچك ترين تغيير را بخواهيد 
اج��را كنيد با مقاومت رو به رو مي ش��ويد و ش��ايد 
گستردگي ذي نفعان در آموزش و پرورش است.«

او اف��زود: »گسس��ت بي��ن محتواي آموزش��ي 
و تربيت��ي و فض��اي جامع��ه ايجاد ش��ده آموزش 
و پ��رورش م��ا را كم اهميت كرده اس��ت. مردم ما 
براي آموزش و پرورش ام��روز بچه ها اهميت قائل 
نيس��تند چون آنچه در مدرس��ه درس مي دهيم با 
آنچه خانواده ها در بيرون مدرس��ه نياز دارند فاصله 
دارد. ما در س��ند تحول از بخش س��اده تر س��خت 
افزاري ش��روع كرديم و نظام آموزش��ي تغيير كرد. 

ضرورت امروز پرداختن به تحول محتوايي اس��ت. 
م��ا چند موضوع محتواي��ي را از جمله آزمون ها را 
آغاز كرديم كه بس��يار عقاني اس��ت و هر كس با 
اندك مطالعه مي داند برگ��زاري آزمون هاي طاقت 

فرسا براي كودك 7 ساله يعني چه.«

 نقش معلمان
از طرف ديگر آموزش و پرورش دولت دهم براي 
اجراي طرح ارزش��يابي كيفي، ب��ا كمبود 600هزار 
معل��م متخصص ب��ه وي��ژه در دوره ابتدايي و پايه 
ششم مواجه بود. 60 هزار كاس جديد در آن زمان 
براي پايه جديد ششم ابتدايي نياز بود كه مشخص 
نبود قرار است از كجا تامين شود. معلمان با سابقه 
نيز، توانايي ناگهان هماهنگ ش��دن با كتب جديد 
و متنوع و مفاهيم آنها را نداش��تند و نتيجه اين امر 
به آنجا ختم ش��د ك��ه معلمان از مقاط��ع ديگر به 
مقطع ابتدايي منتقل شدند و پاي حق التدريسي ها 
به ميان كشيده شد. غامعلي افروز، استاد دانشگاه 
و دبير چهارمين همايش ملي روانشناس��ي مدرسه 
بر تخصص داش��تن معلم ها براي تدريس در مقطع 
ابتدايي تاكيد داش��ته و بيان ك��رد: “ ما يك نفر با 
فوق ديپلم و ليس��انس را مي فرستيم سر كاس ها 
در حال��ي ك��ه هوش بچه ه��ا باال رفته اس��ت. بايد 
معلمي س��ر كاس ابتدايي برود ك��ه دانش آموز و 
علوم تربيتي را خوب بشناس��د. بايد معلمي باش��د 
كه هوش و خاقيت را بشناس��د و قدرت تميز بين 

دانش آموزان را داش��ته باش��د. با چنين تفاس��يري 
نباي��د كمت��ر از فوق ليس��انس در مقط��ع ابتدايي 
معل��م گزينش كنيم و تازه در ميان متقاضيان فقط 
10درصد قابليت اين را دارند معلم ابتدايي شوند.«

كارشناس��ان آم��وزش معتقدن��د ايج��اد نظام 
آموزش��ي ارزش��يابي كيفي توصيفي يا همان نظام 
6-3-3، باعث ش��د تا در مقاط��ع ابتدايي معلمان 
غير متخصص به تدريس مش��غول ش��وند كه اين 
امر خ��ود عامل بروز كم س��وادي در دانش آموزان 
اين مقطع است. محمد فاحي،  كارشناس آموزش 
درباره اين موضوع مي گويد: »مش��كل كمبود معلم 
ني��ز از ابت��داي اج��راي اين طرح وجود داش��ته و 
همچنان ادامه دارد. برنامه يي براي جذب درس��ت 
افراد متخصص وجود ن��دارد و از همان ابتدا از هر 
جايي كه توانس��تند افراد غيرمتخصص را به عنوان 

معلم به مقطع ابتدايي آوردند.«
از ط��رف ديگر، مهدي بهلولي هم معتقد اس��ت 
معلم��ان انگيزه الزم ب��راي ايجاد نظام ارزش��يابي 
كيفي در مدارس را ندارند، چرا كه بس��تر مناسبي 
براي اجراي آن وجود ندارد. اين كارشناس آموزش 
و پ��رورش مي گويد: »معل��م ايراني، نه انگيزه آن را 
دارد، نه وقت آن و نه تعداد دانش آموزان اين اجازه 
را مي دهد. سيستم ما معلم را با انگيزه بار نمي آورد. 
زن��گ تعطيلي كه به صدا در بياي��د، معلم زودتر از 
دانش آموز از مدرس��ه فرار مي كن��د اين نظام هنوز 
در م��دارس ما زمينه اجرا ن��دارد. آموزش وپرورش 

با كيفيت به س��مت اين نوع آموزش نمي رود. پاي 
صحبت معلم��ان ابتدايي كه بنش��ينيد، مي گويند 
ش��رايط تحصيلي برخي دانش آم��وزان به گونه يي 
ب��ود كه نبايد به پايه ه��اي باالتر مي رفتند اما مدير 
مدرس��ه قبول نمي كردو مي گفت اين مدرسه بايد 
صددرصد قبولي داش��ته باشد. اين حكايت بسياري 
از مدارس اس��ت و با يك سونامي بي سوادي شديد 

نسبت به گذشته روبه رو خواهيم شد.«

 چرا توجه به مقطع ابتدايي مهم است؟
اگرچه تمامي مقاطع تحصيلي در نظام آموزشي 
موجود در كشور با آس��يب ها و سختي هاي فراوان 
دست و پنجه نرم مي كنند اما آسيب شناسي مقطع 
ابتدايي به س��بب اينكه دانش آموزان در رده س��ني 
مهمي هس��تند، از اهميت بيشتري برخوردار است 
بنابراي��ن تاكيد وزي��ر آموزش و پ��رورش بر ايجاد 
آرامش در اين مقطع و اتخاذ سياس��ت هاي مختلف 
براي سرنوش��ت تحصيلي اين گروه از دانش آموزان 
منطقي اس��ت. موضوع��ي كه برخي كارشناس��ان 
آم��وزش ب��ر ان تاكيد دارند، توجه به روانشناس��ي 
تربيتي و توانمند شدن معلمان در اين زمينه است. 
محمد رضا نيك نژاد، كارشناس آموزش درباره اين 
موضوع به تعادل مي گويد: »اينكه معلم ها به ابزاري 
به نام روانشناسي براي شناخت دانش آموزان مجهز 
ش��وند، اقدامي موثر براي تغيير در نظام آموزش��ي 
اس��ت. اگر خواهان دانش آموزان با سوادتر هستيم 
باي��د به ج��اي تغييرات مك��رر در نظ��ام آموزش، 
 معلم��ان را توانمن��د كنيم. به خص��وص در مقطع 
ابتدايي بايد به اين امر توجه ويژه شود چرا كه اين 
سن زماني است كه ش��خصيت دانش آموزان شكل 
مي گيرد و اگر در اين سن آموزش صحيحي به آنها 
ارائه ش��ود، مي توان از بسياري ناهنجاري در آينده 

جلوگيري كرد.«
او ابه نقش معلمان دبس��تان در وضعيت س��واد 
دانش آموزان اش��اره كرده و افزود: »بايد توجه كرد 
اگر هدف گذاري درس��ت براي آم��وزش و پرورش 
انجام ش��ود،  مشخص مي ش��ود كه جايگاه و سطح 
دان��ش و س��واد معلمان ابتدايي چقدر مهم اس��ت. 
فضاي دبس��تان ها بايد به س��مت آم��وزش مدرن 
حرك��ت كند و معلم��ان بايد براي چني��ن تغيير و 
تحولي آماده شوند. در شرايط فعلي،  نظام آموزشي 
ما كيفي نيس��ت بلكه باري به هر جهت و بر اساس 
فش��ار آموزش��ي اس��ت. تغيي��ر و تح��ول در نظام 
آموزش��ي در كام و حرف مسووالن ديده مي شود 
ام��ا در عمل مي بينيم كه آموزش و پرورش اولويت 
مس��ووالن نيست، چه از نظر سياست و برنامه ريزي 
و چ��ه از نظر بودجه. در حالي كه آموزش و پرورش 
ستون توس��عه كشور اس��ت و مهم ترين مقطع آن 
مقطع دبستان اس��ت كه بايد تمام توجه مسووالن 

به آن باشد.«

چن��د روز پيش وزير بهداش��ت از احتمال كاهش بس��ته هاي 
حمايتي طرح تحول س��امت در صورت تامين نشدن بودجه يي 
معادل بودجه سال 9۲ خبر داده بود و وضعيت بدهي  شركت هاي 
بيمه يي به بيمارستان ها و داروخانه ها نشان دهنده وضعيتي وخيم 
براي اين طرح اس��ت. در اين وضعيت نابسامان مجلس به كمك 
بيمه س��امت آمده و آنگونه كه مديرعامل سازمان بيمه سامت 
گفته اين س��ازمان تا پايان س��ال ح��دود 9هزارميلي��ارد تومان 
بدهي خواهد داش��ت كه با حمايت مجل��س بخش قابل توجهي 
از بدهي هاي اين س��ازمان پرداخت خواهد ش��د. طاهر موهبتي با 
اش��اره به اينكه اولويت مجلس فراهم كردن دسترسي همگاني به 
خدمات س��امت است، گفت: بايد توجه داش��ت كه تداوم امكان 
ارائه خدمات سامت در مراكز درماني به مردم و تضمين سامت 
بيمه ش��دگان تنها با تصويب و حمايت مجلس از س��ازمان بيمه 
س��امت امكان پذيرخواهد بود.  مديرعامل سازمان بيمه سامت 
با تاكيد ب��ر اينكه مديريت هزينه رويكرد اصلي اين س��ازمان در 
س��ال97 اس��ت، افزود: مس��اعدت مجلس درخص��وص پرداخت 
بدهي هاي موسس��ات درماني زمينه س��از مديريت هزينه در اين 
سازمان خواهد بود بنابراين با كاهش مطالبات اين سازمان به مراكز 
درماني سطح رضايتمندي مردم نيز افزايش يافته و اين مساله خود 
مسبب ارائه بهتر خدمات و رضايت مشتريان كه همان بيمه شدگان 
اين س��ازمان بيمه گر هستند، خواهد ش��د. او به خانه ملت گفت: 
متاسفانه صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي در سال هاي گذشته 

به دليل عدم پرداخت مطالباتش��ان با مش��كات بسياري روبه رو 
ش��ده و حتي برخي از آنها تا مرز ورشكس��تگي نيز پيش رفته اند 
همچنين بيماران نيز در پي مش��كات مراكز درماني به خصوص 
بيماران خاص با چالش هايي روبه رو ش��ده اند. مديرعامل سازمان 
بيمه سامت، مصوبه جديد كميسيون تلفيق مجلس در پرداخت 
7هزار و 500 ميليارد تومان به س��ازمان بيمه س��امت از طريق 
فروش اوراق را س��تودني و اطمينان بخش دانس��ت و تصريح كرد: 
در واقع مجلس با تصوي��ب نهايي اين مصوبه نگراني صنعت دارو 
و تجهيزات پزش��كي و مراكز درماني سراسر كشور را پايان داده و 
منجر به احياي اين حوزه خواهد شد ضمن اينكه با تامين 7هزار و 
500 ميليارد تومان ديگر جاي نگراني براي تامين دارو و تجهيزات 

پزشكي وجود نخواهد داشت. 

دبيركل ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش درباره 
برگ��زاري آزمون ورودي م��دارس خاص غيردولتي 
متوس��طه اول گفت: مسووالن ذي ربط با هماهنگي 
خ��ود مديران مدارس چاره انديش��ي كرده اند تا آنها 
نيز همانند مدارس س��مپاد و نمونه دولتي آزموني 
برگزار نكنن��د، بنابراين مدارس خاص غيردولتي در 
س��ال آينده آزم��ون نخواهند داش��ت.  مهدي نويد 
ادهم با بيان اينكه ۲7 بهمن 1358 قانون ش��وراي 
عال��ي آموزش و پ��رورش در ش��وراي عالي انقاب 
فرهنگي مصوب شد اظهار كرد: شوراي عالي آموزش 
و پرورش س��ابقه بيش از صد س��اله دارد اما بعد از 
انقاب و در س��ال 1358 بود كه به تصويب شوراي 
عالي انقاب فرهنگي و س��پس دو مرتبه به تصويب 

مجلس شوراي اسامي رسيد. 
او افزود: شوراي عالي آموزش و پرورش به نيابت 
از مجلس شوراي اسامي مركز قانون گذاري و مرجع 
سياست گذاري در حوزه آموزش عمومي و متوسطه 
است و قبل و بعد از انقاب تحوالت بسياري به خود 
ديد. دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان 
اينكه ش��ورا در دهه هاي گذش��ته امر قانون گذاري 
آموزش و پرورش را در چارچوب مشخصي انجام داده 
است اظهار كرد: صاحب نظران در هشت كميسيون 
تخصص��ي حضور دارند و با وجود آنكه در گذش��ته 
وزير آموزش و پرورش عالي ترين مقام شوراي عالي 

بود با قانون مصوب سال 81 مجلس شوراي اسامي، 
رييس جمهور، رييس شوراي عالي شد و از ۲۲ عضو 
فعلي، هشت نفر وزير يا معاونين آنها هستند. سه نفر 
از سوي فرهنگستان ها و سه نفر نيز مشتركا از سوي 
وزراي آموزش و پرورش و علوم معرفي مي شوند و از 

رييس جمهور حكم دريافت مي كنند. 
نويد ادهم افزود: شوراي عالي نهادي فرادستگاهي 
اس��ت و يكي از بزرگ ترين سياس��ت هايي كه در آن 
اتخاذ شد، سند تحول بنيادين بود كه با همت و تاش 
جمع زيادي از متخصصان كه بنده جزئي از آنها بودم، 
تدوين شد. اين سند در سال 1390 در شوراي عالي 
انق��اب فرهنگي به تصويب رس��يد و به قدري حائز 
اهميت بود كه مقام معظم رهبري تعبير بلندي راجع 
به آن به كار برده اند. كمتر س��ندي داريم كه ايش��ان 
درباره آن فرموده باشند »جامع، پيشرو و قابل افتخار 
است.« او با اشاره به مكلف شدن آموزش و پرورش در 
برنامه ششم توسعه براي عملياتي كردن سند عنوان 
كرد: س��ه گام براي تحول جدي در آموزش و پرورش 
مطابق سند پيش بيني شده كه گام اول تهيه نقشه راه 
بود و انجام ش��د. گام دوم نيز تهيه زيرساخت ها بود. 
اكنون در مرحله تامين زيرساخت هاي منابع انساني، 
مناب��ع مالي، مديريتي و منابع تكنولوژيك هس��تيم. 
يكي از دس��تاوردهاي س��ند، تبديل نظام آموزش��ي 

حافظه محور به نهادي فرهنگي و تربيتي است. 

 حذف شبه كنكورها
دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش با بيان 
اينكه اجراي سند نيازمند عزم ملي و اتحاد استراتژيك 
اس��ت عنوان كرد: از نمايندگان مجلس درخواس��ت 
مي كنم براي اجراي سند اعتبار ويژه يي درنظر بگيرند؛ 
تنها براي اجراي رتبه بندي معلمان 3 تا 5 هزار ميليارد 
تومان نياز است. نويد ادهم درباره مصوبه اخير شوراي 
عالي آم��وزش و پرورش پيرامون ح��ذف آزمون هاي 
ورودي م��دارس خاص در دوره ابتداي��ي اظهار كرد: 
تربيت اصل اس��ت و بهترين س��ن تربيت پذيري نيز 
دوره ابتدايي اس��ت. طبق راهكارهاي سند بايد زمينه 
تربيت پذيري در ساحت هاي ششگانه در دوره ابتدايي 
فراهم و موانع پيش روي آن برطرف شود. در اين ميان 
كنكور يك عاملي مهم بيروني براي اجراي سند است. 
از جمل��ه عوام��ل داخلي نيز نمره محور ب��ودن دوره 
ابتداي��ي بود كه ما ارزش��يابي توصيف��ي را براي رفع 
استرس اجرا كرديم و در دومين گام وارد بحث حذف 
ش��به كنكورها ش��ديم. او ادامه داد: متاسفم كه اين 
مصوبه صرفا به حذف سمپاد محدود شد اما بايد كليت 
مصوب��ه را در نظر گرفت. در بند اول مصوبه به اجراي 
جدي تر طرح شهاب تاكيد ش��ده است. طرح شهاب 
مصوبه ش��وراي عال��ي انقاب فرهنگ��ي و بنياد ملي 
نخب��گان را دارد و امس��ال آن را تقويت خواهيم كرد. 
حدود 17 نوع برنامه درون و بيرون مدرس��ه يي براي 

شناسايي استعدادها ديده شده است. بند دوم مصوبه 
به حذف آزمون هاي ورودي پايه هفتم مدارس خاص 
اشاره دارد. همچنين در پايه دهم دو آزمون تيزهوشان 

و نمونه دولتي برگزار مي شد كه ادغام مي شوند. 

 ممنوعيت برگزاري آزمون هاي پيشرفت 
تحصيلي

دبي��ركل ش��وراي عالي آم��وزش و پ��رورش با 
بي��ان اينكه بند بعدي مصوبه به س��اماندهي كتب 
كمك آموزش��ي كه برنامه هاي آموزش رس��مي را 
تحت الش��عاع قرار م��ي داد؛ اش��اره دارد گفت: اين 
كت��ب فرصتي براي آموزش هس��تند اما ش��رط و 
شروط دارد و بايد استانداردهاي سازمان پژوهش را 
كسب كنند. كتب كمكي آموزشي استاندارد همه 
س��اله در انتهاي كتب درس��ي معرفي مي شود اما 
از اي��ن پس مدير و معلم مدرس��ه مج��از به ورود 
و ف��روش كت��ب غيرمج��از نيس��تند. آزمون هاي 
پيش��رفت تحصيلي نيز ممنوع هس��تند. به عنوان 
مثال موسسه يي در س��ال 16 آزمون در پايه هاي 
دوم و س��وم و چهارم ابتدايي برگ��زار مي كرد اما 
از اين پس معلم و مدير مدرس��ه مجاز نيس��ت به 
صورت س��ازمان يافته در مدرس��ه آزمون برگزار 
كند. موسس��ات در بيرون مدرس��ه مجاز اند اما ما 
به خانواده ها توصيه نمي كنيم فرزندشان را در اين 
آزمون ه��ا وارد كنند. نويد اده��م افزود: ۲50هزار 
نفر در آزمون سمپاد شركت مي كردند كه 15هزار 
نفر پذيرفته مي ش��دند و ۲35 هزار نفر احس��اس 

شكس��ت مي كردند؛ درب��اره نمون��ه دولتي ها هم 
همين طور بود. در واقع اين آزمون ها آسيب زا بود. 

 مدارس خاص غيردولتي در سال آينده 
آزمون ندارند

او در پاس��خ به اينكه چرا اين مصوبه در تير سال 
آين��ده و پس از برگزاري آزم��ون پيش رو تصويب و 
اعام نشد؟ گفت: اين بحث درباره افرادي كه اين ايام 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري كردند وجود دارد اما اين 
طرح يك فرآيند تخصصي و كارشناسي را طي كرد. 
وزارتخانه و شوراي عالي باور دارند تيزهوشان سرمايه 
كشورند و چگونگي پرورش و نگهداشت اين سرمايه ها 
براي ما مهم است. نمي توان شهركي ساخت كه فقط 
افراد متفاوتي چون نابينايان و ناشنوايان يا تيزهوشان 
در آن زندگي كنند. بچه هاي تيزهوش بايد زيس��ت 
اجتماعي داشته باشند. دبيركل شوراي عالي آموزش 
و پرورش ادامه داد: دوره ابتدايي و متوسطه اول دوره 
هويت يابي اس��ت، اما در دوره دوم تيزهوش��ان باقي 
مي ماند و در رده س��ني باالتر دانش آموزان متفاوت و 
برتر را جدا مي كنيم. اكنون استراتژي وزارتخانه تقويت 
مدارس دوم متوسطه س��مپاد است. دبيركل شوراي 
عالي آموزش و پرورش در برنامه تلويزيوني پرسشگر 
درباره برگزاري آزمون در مدارس غيردولتي نيز گفت: 
مس��ووالن ذي ربط با هماهنگي خود مديران مدارس 
چاره انديشي كرده اند تا آنها نيز همانند مدارس سمپاد 
و نمونه دولتي آزموني برگزار نكنند. بنابراين مدارس 
خاص غيردولتي در سال آينده آزمون نخواهند داشت.

تخصيص ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بيمه سالمت

برگزاري آزمون هاي پيشرفت تحصيلي در مدارس ممنوع شد

۴7ميليارد تومان هزينه يي است كه ساالنه، تصادفات جاده يي 
به كشور تحميل مي كنند؛ تصادفاتي كه سه عامل انسان، خودرو 
و جاده ، توامان در آن دخيل هستند و ساالنه حدود 15 هزار نفر 

را در كشور به كام مرگ مي برد. 
نايب رييس كميس��يون عمران مجلس ب��ا تاكيد بر ضرورت 
ايمن س��ازي جاده ها براي كاهش تصادفات گفته كه در حوادث 
جاده يي بيش از 1۲ هزار ميليارد تومان از سوي شركت هاي بيمه 
ب��ه عنوان ديه فوت و همچني��ن معلوليت و نقص عضو پرداخت 
مي ش��ود. مجيد كيان پور با انتقاد از آمار باالي تصادفات جاده يي 
در كش��ور، بر ضرورت بازنگري در سياست هاي ساخت خودرو و 
همچنين بهسازي راه ها تاكيد كرد. نايب رييس كميسيون عمران 
مجلس ش��وراي اسامي، با بيان اينكه ساالنه 16 هزار نفر در اثر 
حوادث جاده يي دچار س��انحه ش��ده و بيش از 5 برابر اين تعداد 
مجروح و معلول جسمي در اثر اين حوادث در كشور داريم، افزود: 
اصاح مهندسي راه ها و كاهش نقاط حادثه خيز از ضرورت هايي 
اس��ت كه ب��راي كاهش تلف��ات جاده يي بايد مدنظر مس��ووالن 
مربوطه با تزريق اعتبارات كارآمد قرار بگيرد. نماينده درود و ازنا 
در مجلس ش��وراي اسامي با تاكيد بر اينكه در حوادث جاده يي 
بيش از 1۲هزار ميليارد تومان از سوي شركت هاي بيمه به عنوان 
ديه فوت و همچنين معلوليت و نقص عضو پرداخت مي شود، به 
خانه ملت گفت: اصاح راه ها و همچنين بهبود وضعيت س��اخت 
خودرو در كشور دو عامل مهمي است كه صرفه جويي كاني در 

منابع مالي و انساني كشور مي كند. كيان پور با بيان اينكه توسعه 
ش��بكه حمل و نقل، بهبود وضعيت خودروه��اي توليد داخل و 
همچنين بهسازي بزرگراه ها و جاده ها در كشور مي تواند عاوه بر 
كاه��ش نرخ تصادفات جاده يي از هدر رفت بيت  المال جلوگيري 
كند، گفت: متاس��فانه تصادفات جاده ي��ي و فوت يكي از اعضاي 
خان��واده اختال جدي در روند زندگي آنه��ا ايجاد مي كند. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه ساالنه هزينه هاي 
بس��ياري براي جبران معلوليت هاي رخ داده براي افراد در نتيجه 
تصادفات جاده يي مي شود، افزود: بهترين راه دولت براي كاهش 
هزينه هاي خود در اين حوزه س��اخت خودروهاي ايمن و دست 
برداشتن از توليد خودروهاي بي كيفيتي است كه سال ها از توليد 

آنها در داخل مي گذرد. 

پرداخت ساالنه ۱۲هزار ميليارد ديه براي تصادفات 
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»تعادل«2سناريوقيمتيدربازارملكطيماههايآتيرابررسيميكند

بي اعتنايي بازار مسكن به سود 20 درصدي
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

عقب نشيني مسووالن حوزه مسكن از پيش بيني 
حركت قيمت مس��كن همگام با ن��رخ تورم و اعالم 
اي��ن موضوع ك��ه روند رش��د قيمت مس��كن طي 
ماه هاي آينده باالتر از ن��رخ تورم خواهد بود، يكي 
از س��ناريوهاي پيش بيني وضعيت بازار مس��كن در 
آخرين ماه پاياني س��ال و ابتداي سال آينده است. 
سناريو ديگري هم در مقابل وجود دارد كه براساس 
آن و با توجه به انتش��ار اوراق گواهي سپرده با نرخ 
سود 20 درصد، واس��طه گران و متقاضيان مصرفي 
به سمت خريد اين اوراق روانه مي شوند و بر همين 
اس��اس ديگر شاهد رشد قيمت مسكن بيش از نرخ 

تورم نخواهيم بود. 
اما سوال اين است كه كدام يك از اين دو سناريو 
در س��ه، چهار ماه آينده به وق��وع مي پيوندند؟ آيا 
س��ناريو ديگري براي آينده بازار مسكن پيش بيني 
مي شود؟ مس��عود نجفي كارش��ناس حوزه مسكن 
درباره دو س��ناريو مطرح ش��ده درباره سرنوش��ت 
بازار مس��كن به »تعادل« مي گويد: هرساله سه ماه 
پاياني س��ال بحران پرش طال و پرش ارز داشته ايم 
كه همواره هم بانك مركزي دخالت كرده اس��ت و 
پس از حدود ي��ك ماه بعد اي��ن التهابات فروكش 
كرده و دوباره در س��ه ماه پاياني س��ال بعد همين 
ش��رايط تكرار مي شود. بنابراين درمورد سناريو اول 
بايد گفت كه اثر نوسان نرخ ارز بر قيمت مسكن هر 

ساله رخ داده است. 
نجف��ي ادام��ه مي دهد: اث��ر نرخ ارز ب��ر قيمت 
مسكن مقطعي است و شاهد خروج مسكن از ركود 
نخواهيم بود و با توجه به اينكه ركود مسكن بسيار 
عميق اس��ت، افزايش و نوس��ان بازار ارز نمي تواند 

موجب شوك در اين بازار شود. 

خريداوراقتوسطقشرمتوسطنهواسطهگران
او درب��اره احتمال وقوع س��ناريو دوم مي گويد: 
پيش بين��ي اس��تقبال س��وداگران و واس��طه گران 
اقتص��ادي از اوراق مش��اركت ب��ا ن��رخ 20درصد، 
 پيش بيني صحيحي نيست و عمده افرادي كه براي 
خريد اين اوراق اقدام مي كنند، قش��ر متوسط رو به 
پايين جامعه هس��تند كه نقدينگي مختصري دارند 
و براي دريافت چند درصد س��ود بيشتر اين اوراق 

را مي خرند. 

نجف��ي مي افزاي��د: انتش��ار و خريد اي��ن اوراق 
مش��اركت اثري در بازار مس��كن ن��دارد و احتمال 
وقوع اي��ن پيش بيني و روانه ش��دن واس��طه گران 
و متقاضي��ان مصرفي به س��مت خري��د اين اوراق 

نادرست است. 
اين كارشناس بازار مس��كن با انتقاد از عملكرد 
بان��ك مركزي اظهار مي كند: چن��د ماه پيش بانك 
مرك��زي اعالم كرد كه هيچ بانك��ي مجوز پرداخت 
نرخ س��ود بيش از 15درصد را ندارد و در يك اقدام 
عجيب خود اين بانك اقدام به انتش��ار اوراق با سود 
20درص��د مي كند كه اين موضوع موجب بي نظمي 
و هرج و مرج در سيستم بانكي مي شود و موجي از 

نااميدي را ميان مردم ايجاد مي كند. 
او ادامه مي دهد: ناگفته نماند كه پيش از انتشار 
اوراق هم افرادي كه تعامالت مناس��بي با بانك هاي 
كش��ور داش��تند، اقدام ب��ه س��پرده گذاري كرده و 

سود20 درصد را دريافت مي كردند. 

نبودنقدينگيوعدمافزايشقيمتمسكن
او درباره ش��رايط كنوني و چند ماه آينده مس��كن 
مي گويد: با توجه به اينكه نقدينگي كه در اختيار مردم 
قرار دارد چندان نيست، نمي توان انتظار افزايش قيمت 
مسكن به صورت جهشي يا حبابي را داشت، اما احتمال 
رشد قيمت مسكن وجود دارد و تورم چند ماه اخير در 
بازار مس��كن و س��اير بازارها هم تورم رواني بوده است 
كه پس از بهره ب��رداري برخي افراد، قيمت ها به حالت 

ابتدايي بازمي گردد. 
نجفي با بيان اينكه اقتصاد ايران و همچنين اقتصاد 
مس��كن از فرمول هاي اقتصادي دنيا پيروي نمي كند، 
مي گويد: اگرچه برخي مس��ووالن اع��الم مي كنند كه 
افزايش قيمت مسكن بيش از نرخ تورم يا كمتر از نرخ 
تورم خواهد بود اما اين سوال مطرح مي شود كه اين نرخ 
تورم چه نرخ تورمي است؟ آيا تورم نقطه به نقطه است 
يا تورم مقايس��ه يي؟ اين تورم مقايسه يي، مقايسه تورم 
يك ماه نسبت به ماه قبل از آن يا ماه سال قبل است؟ 

كه هيچ گاه مس��ووالن اين موض��وع را مطرح نكرده اند.  
اين كارش��ناس مسكن همچنين درباره بهترين راهكار 
تامين مالي مس��كن در شرايط كنوني مي گويد: باتوجه 
به ركود عميق مسكن در سال هاي اخير اقداماتي مانند 
صندوق پس انداز مس��كن يكم و... نمي تواند كمكي به 
بهبود وضعيت مس��كن و همچنين متقاضيان مصرفي 

كند و به نظر نمي رسد اقدام مناسبي هم انجام شود. 
او اظهار مي كند: همچنين دولت اقدامات مناس��بي 
مانند كاه��ش قيمت زمين، كاهش هزينه س��اخت و 
افزايش يارانه دولتي را كه مي توانس��ت اثرگذار باش��د، 

انجام نداده است. 

راهاندازيصندوقساختماندرشهرهايديگر
در ش��رايطي كه احتمال افزايش قيمت مسكن 
بي��ش از نرخ تورم وج��ود دارد، دولت در نظر دارد 
ك��ه با اقدامات��ي از جمله آغاز ب��ه كار و راه اندازي 
صندوق هاي زمين و ساختماني، راهكارهاي تامين 

مالي مس��كن را بي��ش از پيش تقوي��ت كند. علي 
چگني مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن 
در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي 
در م��ورد آخرين وضعي��ت صندوق ه��اي زمين و 
س��اختمان گفته است: تاكنون چهار صندوق زمين 
و س��اختمان در ش��هرهاي ته��ران،  اراك، تبريز و 
ش��هرري با ظرفيت حدود ۶00 واحد مس��كوني و 
۴ واحد درماني با هزين��ه ۹۳ ميليارد تومان بدون 
احتساب ارزش زمين و پروانه راه اندازي شده است. 
مدي��ركل دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن 
با تاكيد ب��ر راه اندازي 5صندوق ب��ا ظرفيت حدود 
۶00واحد مس��كوني به عنوان پايلوت يادآور ش��د: 
ب��ا گس��ترش صندوق ه��اي زمين و س��اختمان و 
ش��كل گيري كامل آنها مي توان س��االنه تعداد قابل 

توجهي پروژه را به بهره برداري رساند. 
چگني هدف از تش��كيل صندوق ه��اي زمين و 
ساختمان را اين گونه توضيح داد: صندوق هاي زمين 
و س��اختمان به منظور تقويت سمت عرضه و توليد 
مسكن از طريق جمع آوري پس انداز سرمايه گذاران 
خرد و اختصاص آن به ساخت واحدهاي ساختماني 
و سپس فروش واحدهاي ساختماني پروژه صندوق 
و تقس��يم عوايد ناش��ي از فعاليت صندوق در بين 

سرمايه گذاران تشكيل شده است. 

نگرانيازورودبانكهابهليزينگمسكن
ليزينگ مس��كن يكي ديگر از راهكارهاي تامين 
مالي مس��كن اس��ت كه اواخر س��ال گذش��ته و با 
موافقت شوراي پول و اعتبار آزاد اعالم و فقط براي 
ليزينگ ه��اي غيربانكي اين مجوز صادرش��د؛ اما به 
نظر مي رس��د دولت تمايل چنداني براي اجراي آن 
توس��ط بخش خصوصي ندارد، زيرا معاون مسكن و 
ساختمان وزير راه و شهرسازي در اين باره مي گويد: 
نگران��ي بانك مركزي از واريز ش��دن س��پرده ها به 
ليزينگ ه��ا، بانك ها را از ورود به راه اندازي ليزينگ 

مسكن منع كرده است. 
حام��د مظاهري��ان در گفت وگ��و با ف��ارس در 
پاس��خ به اينكه چرا نظام بانكي از ليزينگ مس��كن 
اس��تقبال نمي كن��د، اظهار مي كن��د: بانك مركزي 
ب��ه اين دليل، اين منع را ب��راي ليزينگ هاي بانكي 
گذاشته كه نگران است بانك ها سپرده هاي خود را 
در ليزينگ ها كه سود بيشتري دارد به كار بگيرند.

آمادهسازيزمينپالسكو
براياحداثساختمانجديد

معاون نظارت ش��وراي ش��هر تهران از آماده سازي 
زمين پالس��كو براي گودبرداري و احداث س��اختمان 
جديد خبر داد. به گزارش ايس��نا، افش��ين حبيب زاده 
درب��اره آخرين وضعيت س��اخت س��اختمان در محل 
پالسكو با بيان اينكه اجازه ورود مالك به محل پالسكو 
داده ش��ده اس��ت، گفت: مالك نيز ب��ا نصب تجهيزات 
متعدد در حال تسريع در امور ساخت و ساز است. وي با 
بيان اينكه شايد مراسم كلنگ زني برگزار نشده اما مالك 
كار خ��ود را آغاز كرده و در مراح��ل ابتدايي قرار دارد، 
تصري��ح كرد: مالك در اين مرحله در حال تميزكاري و 
آماده شدن براي گودبرداري است كه قطعا بايد در اين 
مرحله نس��بت به اخذ مجوز و پروانه از شهرداري اقدام 
كند.  وي درباره آخرين وضعيت ملك شمالي پالسكو 
نيز با بيان اينكه طبق آخرين اطالعات سازمان ميراث 
فرهنگي در آخرين پاس��خ كتبي به استعالم در يكي از 
بندها آورده اس��ت كه اجازه تخريب به ملك شمالي به 
دليل مجاورت با آثار ميراثي را نمي دهد، گفت: به نظر 
مي رسد بعد از تميزكاري مالك نسبت به گودبرداري و 

ساخت پروژه پالسكوي جديد اقدام خواهد كرد. 

نرختاكسيهادرشمال
وجنوبشهرمتغيرباشد

رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي 
ش��هر تهران گفت: نبايد نرخ تاكسي ها در همه جاي 
ش��هر ثابت باش��د و بايد در ش��مال و جنوب ش��هر 
اي��ن نرخ ه��ا متغير باش��د.  به گزارش مه��ر، محمد 
عليخان��ي در خص��وص اينكه چرا هن��وز اليحه نرخ 
كرايه تاكس��ي و اتوبوس به ش��ورا ارس��ال نش��ده و 
قرار نيست كميس��يون حمل و نقل در اين خصوص 
پيگي��ري كند، گفت: ما ب��ه دنبال گران كردن كرايه 
تاكسي ها نيستيم، شايد شهرداري نخواهد كرايه ها را 
گران كند. ما به عنوان شورا نبايد پيگير گران كردن 
نرخ كرايه ها باشيم بلكه شهرداري بايد بر اساس نظر 
كارشناس��ي قيمت ها را افزايش دهد.  وي ادامه داد: 
هنوز اليحه كرايه تاكس��ي و اتوبوس به شورا ارسال 
نش��ده اما اعتقاد داريم نبايد نرخ كرايه هاي تاكس��ي 
يكنواخت باشد. بلكه بايد در شمال و جنوب و شرق 
اين نرخ ها بر اساس كار كارشناسي تعيين شود.  وي 
اف��زود: همين ك��ه در حال حاض��ر نرخ هاي مصوب 
در برخي مس��يرها رعايت نمي ش��ود، نشان مي دهد 
نرخ گذاري كارشناس��ي نبوده و درس��ت انجام نشده 
اس��ت و بايد به دنبال تعيين نرخ بر اس��اس سازوكار 
كارشناسي باشيم.  رييس كميسيون عمران و حمل 
و نقل شوراي شهر تهران اضافه كرد: مدت زيادي از 
فعاليت معاون جديد حمل و نقل نگذش��ته و در اين 
مدت موضوع طرح ترافيك، پارك حاشيه يي و اليحه 
بودج��ه مطرح بوده بنابراين تاخي��ر در اليحه دور از 

انتظار نبوده است.
 

برفوبارانشديد
در۱۰استانتاسهشنبه

س��ازمان هواشناسي از بارش برف و باران در اكثر 
نقاط كش��ور تا روز سه ش��نبه خبر داد و اعالم كرد: 

شدت بارش در10 استان پيش بيني مي شود. 
به گ��زارش تس��نيم، فريبا گودرزي كارش��ناس 
س��ازمان هواشناس��ي، اظهار كرد:  س��امانه بارش��ي 
امروز تقويت ش��ده و شدت بارش ها براي استان هاي 
كرمانشاه، لرس��تان، خوزستان، كهگيلويه وبويراحمد، 

البرز و تهران پيش بيني مي شود. 
كارش��ناس سازمان هواشناس��ي اظهار كرد: براي 
روز دوش��نبه هم پيش بيني مي شود در غالب مناطق 
كش��ور جز جنوب و شرق بارندگي داريم كه از اواخر 
روز سه شنبه سامانه بارشي از كشور خارج مي شود. 

ايرانشهر

گروهراهوشهرسازيآزادهكاري 
ط��رح ترافيك جديد ش��هرداري بع��د از طي كردن 
مراحل مختلف و پشت س��ر گذاش��تن اف��ت و خيزهاي 
فراوان باالخره به فرمانداري رسيده بود و تنها يك گام با 
اجرا فاصله داشت، اما فرمانداري آب پاكي را روي دست 
ش��هرداري ريخت و اين طرح پس از بررس��ي در كميته 
انطباق فرمانداري تهران رد ش��د. در جريان بررسي اين 
طرح در كميته انطباق فرمانداري از ۹ بند طرح ترافيك 

به ۶ بند آن ايراد قانوني گرفته شده است. 
به گزارش فارس، محمد قانبيلي عضو كميته انطباق 
فرمان��داري ته��ران در اين باره گفت: بايد ش��وراي حل 
اخت��الف درمورد طرح جديد ترافيك نظر دهد و اجراي 
آن در س��ال آينده با ش��رايط فعلي امكان ندارد و حتي 
اجراي طرح فعلي هم در سال آينده وجود ندارد. قانبيلي 
معتقد اس��ت: بعضي از مواردي كه در اين طرح آمده با 
قانون مغايرت دارد و اجحاف در حق مردم اس��ت و بايد 

بيشتر مورد بررسي قرار بگيرد. 
غالمحس��ين آرام مع��اون فرمانداري ته��ران نيز در 
گفت وگو ب��ا ايس��نا، از رد اليحه ط��رح ترافيك جديد 

شهرداري در كميته انطباق فرمانداري تهران خبر داد. 
به گفته غالمحس��ين آرام درباره قيمت هاي ارس��ال 

شده شوراي اسالمي شهر تهران درخصوص طرح ترافيك 
جديد شهرداري تهران ايرادات قانوني وجود داشت.  وي 
در اين باره توضيح داد: برخي از مواد طرح ترافيك جديد 
نيز مغايرت هاي قانوني داشت. بر همين اساس اين طرح 
در كميته انطباق فرمانداري تهران رد ش��د و به شوراي 

اسالمي شهر تهران عودت داده شد. 
ب��ه گزارش »تعادل«، پيش از اين نيز انتظار مي رفت 
كه طرح جديد ترافيك در جايي متوقف ش��ود. اجرايي 
كردن اين ط��رح صرف نظر از اينك��ه كمك چنداني به 
كاه��ش ترافيك و نيز آلودگي ه��وا نمي كرد، پيامدهاي 
اقتصادي منفي براي ش��هر تهران داش��ت و پيش بيني 
مي ش��د كه در صورت اجرا با افزايش ميزان كرايه حمل 
ونقل عمومي، اقتصاد ش��هر نيز دستخوش تغيير شده و 

شهر با سرعت بيشتري به سمت گران شدن مي رفت. 
از زماني كه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
اين طرح را رس��انه يي كرد، روزنامه تعادل با اس��تناد به 
اظهارات كارشناسان و همچنين ارزيابي بنيادي اين طرح، 
در گزارش ه��اي خود بر ش��تاب زدگي در روند تدوين و 
بررسي كارشناسي اين طرح تاكيد كرده بود. طرحي كه با 
عجله تدوين شد، با شتاب بيشتر در شوراي عالي ترافيك 
و بعد از آن نيز در شوراي شهر، در حالي كه مجالي براي 

شنيدن صداي نمايندگان مخالف فراهم نشد، به تصويب 
رسيد. از اين رو، اين طرح قطعا كاستي هاي بسياري دارد، 
 اما ش��هرداري ترجيح داد با وجود انتقادات بسيار چشم 
خود را روي اين كاس��تي ها ببندن��د و براي رفع ايرادات 
تدبيري نينديش��د. در عين حال، طرح جديد ترافيك از 
همان روزهاي نخست با حاشيه هاي بسياري همراه شد. 
طرحي كه به گفته پورسيدآقايي قرار بود عدالت را بين 
مردم برقرار كند و رانت را حذف كند، در عمل مس��يري 
ديگر را پيمود و شرايط را براي تردد آسان قشر مرفه به 
محدوده طرح ترافيك فراهم مي كرد به گونه يي كه حتي 
برخي رس��انه ها شهرداري را متهم به »شهرفروشي« نيز 
كردند و برخي، دليل اين ش��تاب زدگي در ش��هرداري و 
ش��وراي ش��هر در تصويب طرح جديد را به درآمدزايي 

شهرداري از طرح جديد مرتبط دانستند. 
به گفته مس��ووالن ش��هري، اين طرح براي كاهش 
ترافي��ك و آلودگ��ي هوا اجرا مي ش��ود و براس��اس آن 
شهروندان بايد براي ورود به زون هاي مختلف در ساعات 
گوناگ��ون مبالغ مختلفي پرداخت كنن��د. بنابراين بايد 
تعيين شود كه در يك بازه زماني با هزينه يي كه از اين راه 
حاصل مي شود، اين مشكالت حل خواهد شد. اين چيزي 
است كه در طرح مذكور موردتوجه قرار نگرفته است. در 

واق��ع هيچ گونه ضمانتي وجود ن��دارد كه با اجراي طرح 
جديد، ترافيك و در كنار آن آلودگي هواي تهران كاهش 
خواهد يافت. بنابراين به نظر مي رس��د تغيير طرحي كه 
بيش از ۴0 س��ال اجرايي ش��ده نياز به انجام تحقيقات 
بيشتر و استفاده از نظرات كارشناسان دارد تا هنگام اجرا 

كمترين مشكل به وجود بيايد. 
نكته جالب اينجاست كه شهرداري در شرايطي اصرار 
بر اجرايي كردن اين مصوبه از ابتداي سال آينده دارد كه 
هنوز زيرساخت هاي الزم براي اجراي طرح آماده نيست. 
از همين رو، پليس تهران از مخالفان اين طرح به ش��مار 
مي آي��د. هر چند پليس تهران در ابتداي امر اين طرح را 
خام توصيف كرد، اما در شوراي عالي ترافيك به آن راي 
داد. با وج��ود اين، دو روز پيش س��ردار رحيمي رييس 
پليس تهران به طرح جديد ترافيك دوباره واكنش نشان 
داد و گفت: زيرس��اخت هاي الزم ب��راي اين طرح فراهم 
نيس��ت و تا زماني كه زيرس��اخت ها تكميل نشود اجازه 
اجراي طرح داده نمي شود.  مهماندار رييس پليس راهور 
تهران نيز در مخالفت با اجراي طرح جديد ترافيك گفت: 
تا زماني كه شهرداري تهران زيرساخت هاي طرح ترافيك 
جديد مانند دوربين هاي خروجي را نصب نكند، اين طرح 
قابل اجرا نيس��ت و كارت هاي طرح ترافيك سال ۹۶ در 

سال ۹7 هم اعتبار خواهد داشت. 
اكنون اين سوال پيش مي آيد كه تكليف طرح ترافيك 
تهران در س��ال آينده چه خواهد ش��د. پورسيدآقايي در 
يكي از مصاحبه هاي خود رسما تهديد كرد چنانچه طرح 

ترافيك جديد در فرمانداري تاييد نش��ود طرح قبلي نيز 
اجرا نخواهد ش��د. س��ردار مهماندار روز گذشته در اين 
ب��اره گفت كه دارندگان طرح ترافي��ك ۹۶ تا زماني كه 
زيرساخت هاي طرح جديد مهيا نشود همچنان مي توانند 

با كارت هاي خود در طرح ترافيك تردد كنند. 
نكت��ه ديگري كه در اين طرح مغف��ول مانده، توجه 
به پيامده��اي اجتماعي طرح مذكور اس��ت. همچنين 
ملزومات ش��غلي و حرفه يي افراد موردتوجه قرار نگرفته 
است. براي مثال خبرنگاراني كه براي پوشش برنامه هاي 
خبري مجبورن��د به محدوده طرح ترافيك وارد ش��وند 
حت��ي با درنظر گرفت��ن 50درصد تخفي��ف كه اعضاي 
شوراي شهر تصويب كردند بايد ساالنه مبلغي حدود ۴.5 
ميلي��ون تومان بپردازند. اين در حالي اس��ت كه چندي 
پيش رييس س��ازمان نظام پزش��كي كشور نيز با ارسال 
نامه يي به ش��هرداري خواستار درنظر گرفتن تسهيالتي 
براي اين قشر ش��د كه باتوجه به درآمد پزشكان،  اصوال 
اين قشر نيازي به درنظر گرفتن تسهيالت ندارند. بنابراين 
هر چند اين طرح با شعار رفع تبعيض بين شهروندان گره 
خورده اما واقعيت اين است كه در عمل باز هم نسبت به 

گروه هاي شغلي مختلف تبعيض وجود دارد. 
البته بع��د از اينكه روز گذش��ته فرمان��داري تهران 
ايرادات اساسي به اين طرح وارد كرده و آن را براي سال 
آينده قابل اجرا نمي داند بايد ديد شهرداري چه واكنشي 
نس��بت به اين موضوع خواهد داش��ت و سرنوشت طرح 

ترافيك تهران به كجا مي انجامد. 

ايران و هند قرارداد اجاره بندر ش��هيد بهش��تي در 
چابهار بين س��ازمان بنادر و دريانوردي ايران و ش��ركت 
پورت��س گلوبال هن��د را به امضا رس��اندند.  به گزارش 
تس��نيم به نقل از پايگاه خبري ان دي تي وي، براس��اس 
اين قرارداد، ايران بخشي از منطقه چندمنظوره و پايانه 
كانتينري بندر شهيد بهشتي چابهار را براي مدت 18 ماه 
به طرف هندي اجاره مي دهد تا عمليات هاي تاسيسات 
بندري موجود در فاز نخس��ت پروژه توسعه اين بندر را 
برعهده بگيرد.  هند متعهد شده كه 85 ميليون دالر براي 
توسعه بندر شهيد بهش��تي چابهار سرمايه گذاري كند.  
همچني��ن عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي كه به 
همراه رييس جمهوري به هند سفر كرده است، از موافقت 

اوليه براي سرمايه گذاري 2 ميليارد دالري در حوزه بندر 
و ريل با هندي ها خبر داد و گفت: موضوعات مختلفي در 
حوزه بندر و ريل در سفر رييس جمهوري به هند نهايي 
مي شود و جمع سرمايه گذاري مشترك با اين كشور در 
اين دو حوزه با انجام اين پروژه ها به حدود 2 ميليارد دالر 
خواهد رسيد.  وزير راه و شهرسازي افزود: همكاري هايي 
كه با هندي ها در حوزه بندر و ريل قرار است انجام شود، 
در چهار سرفصل برنامه ريزي ش��ده، موافقت هاي اوليه 
براي انجام اين اقدامات قبال صورت گرفته و در اين سفر 
اين موافقتنامه ها نهايي خواهد شد. او با بيان اينكه يكي 
از اين سرفصل هاي همكاري با هندوستان در اين حوزه 
مربوط به بحث سرمايه گذاري هند در راه  آهن چابهار به 

زاهدان اس��ت، گفت: اين خط آهن استراتژيك و مهمي 
اس��ت كه ما همكاري با هندي ها در راه اندازي و تكميل 
آن را دنب��ال كرديم. موافقت اوليه براي همكاري در اين 
ح��وزه با اعتباري بالغ بر 800 ميليون دالر اخذ ش��ده و 
اين قرارداد در اين سفر نهايي و اعالم رسمي خواهد شد.  
آخوندي با بيان اينك��ه يكي از مباحث مهم ديگري كه 
در حوزه ريلي با مش��اركت هند دنبال مي كنيم ساخت 
مش��ترك لكوموتيو اس��ت، گفت: براي ساخت مشترك 
اي��ران و هند در حوزه لكوموتيو ب��اري هم موافقت هاي 
اوليه صورت گرفته و اين قرارداد هم در اين س��فر نهايي 
و اعالم رس��مي خواهد ش��د. او افزود: س��اخت ريل در 
ذوب آهن اصفهان است با ظرفيت ۳00 هزار تن در سال 
هم ازجمله اقداماتي است كه در حوزه ريلي با مشاركت 
هند كليد خواهد خورد و اين موافقتنامه هم در اين سفر 

نهايي خواهد شد. 

زمينه همكاري هاي مش��ترك ميان شهرداري تهران و نهادهاي علمي و اجرايي سوييس در حوزه هاي تاب آوري 
شهري و مديريت بحران هاي ناشي از حوادث در جريان بازديد سفير سوييس از مركز مديريت بحران بررسي شد.  به 
گزارش مهر، ماركوس ليتنر سفير سوييس در اين بازديد گفت: سابقه همكاري سوييس با شهرداري تهران به اجراي 
طرح ايجاد گروه هاي داوطلب واكنش اضطراري محله )دوام( در اوايل دهه 80 شمسي بازمي گردد و اكنون بار ديگر 
آمادگي داريم باتوجه به تجربه و تخصص نهادهاي علمي و اجرايي در حوزه مديريت سوانح و امداد و نجات دور جديد 
همكاري با ش��هرداري تهران را در اين حوزه به ويژه برپايي دوره هاي آموزش تخصصي آغاز كنيم.  س��فير سوييس با 
استقبال از گسترش همكاري هاي دوجانبه به فضاي مثبت موجود ميان دو كشور براي گسترش روابط اشاره كرد و 
گفت: سوييس آمادگي دارد در حوزه تاب آوري، ايمني شهري و مديريت حوادث و سوانح در دو شاخه سخت افزاري 
و نرم افزاري با ش��هرداري تهران همكاري نمايد.  وي همچنين با ابراز خش��نودي نسبت به همكاري هاي گذشته كه 
منجر به شكل گيري گروه هاي داوطلب واكنش اضطراري محله در تهران شده است، فعاليت شهرداري تهران در ايجاد 
ساختارهاي مديريت بحران و پايش و رصد علمي حوادث و سوانح را قابل توجه خواند و گفت: جمهوري اسالمي ايران 

كشوري قدرتمند است اما با توجه به مخاطرات طبيعي بايد فعاليت خود را در اين بخش نيز گسترش دهد.

»كمبودآبجدياست،درمصرفآنصرفهجويينماييم«

 ش��ركت آب و فاضالب اس��تان آذربايجان ش��رقي در نظر دارد عمليات مربوط به قرائت كنتور و پخش قبوض آب مش��تركين آب و فاضالب مناطق سراب و بستان آباد را از محل اعتبارات غيرعمراني 
و از طريق مناقصه )عمومي( از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجد ش��رايط و داراي صالحيت واگذار نمايد. كليه مراحل مناقصه از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهند شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. 
 الف( به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اوليه معادل 5171۹۴8100 ريال 
ج( مبلغ سپرده تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار معادل 2585۹7۴05 ريال مي باشد. 

د( ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ه�( پيشنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را بصورت 

اصل در وقت مقرر در اسناد به كارفرما تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك، نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سايت

با توجه به اينكه اين ش��ركت در نظر دارد كه فرآيند كليه مناقصات خود را از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد لذا از كليه مناقصه گران اعم از 
اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست مي شود كه نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي بسته به ماهيت خود )حقيقي / حقوقي( به آدرس الكترونيكي فوق الذكر مراجعه و جهت كسب 

اطالعات بيشتر با شماره 851۹۳7۳۶-021 و با مركز تماس با شماره 27۳1۳1۳1-021 تماس بگيرند. 
شركتآبوفاضالباستانآذربايجانشرقي

 

آگهيمناقصهعمومي
شماره2۰۰96۱4۰3۰۰۰۰۱4مورخ96/۱۱/۱9مندرجدرسامانهتداركاتالكترونيكيدولت

)شماره۱52سال96(

نوبت دوم

طرحجديدترافيكقربانيشتابزدگيشد

بازديد سفير سوييس از مركز مديريت بحران ايران بندر شهيد بهشتي را به هند اجاره داد
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صنعت، معدن و جتارت14
خبر خوش براي صنايع كوچك 
ايس�نا    مديرعام��ل س��ازمان صناي��ع كوچ��ك و 
ش��هرك هاي صنعتي ايران درخواس��ت خ��ود را براي 
بخش��ودگي جرايم بيمه يي واحدهاي توليدي كوچك 
و متوسط به سازمان تامين اجتماعي ارائه كرد. صادق 
نجفي اظهار كرد: پيگيري هاي مختلفي براي بخش��ش 
جراي��م بيمه يي واحدهاي صنعتي كوچك و متوس��ط 
توسط س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
انجام ش��ده اس��ت و به تازگ��ي نيز در اي��ن خصوص 
با س��ازمان تامي��ن اجتماعي نامه ن��گاري كرده ايم كه 
باي��د منتظ��ر بماني��م و ببينيم چه تصميمي توس��ط 
مس��ووالن اين س��ازمان اتخاذ خواهد شد. معاون وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور حتم چنين 
بخش��ودگي موجب خواهد شد، ش��رايط مطلوب تري 
ب��راي واحدهاي توليدي كوچك و متوس��ط به وجود 
آيد و اميدواريم مس��ووالن س��ازمان تامين اجتماعي 

بيشترين همكاري را در اين زمينه داشته باشند. 

راي به افزايش قيمت سيگار
ايسنا    در حال حاضر كمترين قيمت هر نخ سيگار 
در بازار داخلي ۶۰ و بيش��ترين قيمت آن ۳۰۰ تومان 
اس��ت كه باتوجه به عوارض جديدي كه روز گذش��ته 
ازس��وي مجلس ش��وراي اسالمي تصويب ش��ده، اين 

قيمت ها در سال آينده افزايش مي يابد. 
بهارستان نش��ينان روز گذشته و در ادامه بررسي 
جزئي��ات اليح��ه بودج��ه ۹۷ در بخ��ش درآم��دي 
بن��د الحاقي ۷ ب��ه تبصره ۶ را به تصويب رس��اندند 
ك��ه براس��اس آن از ابت��داي س��ال ۱۳۹۷ به قيمت 
خرده فروش��ي هر نخ س��يگار توليد داخل با نش��ان 
ايراني ۷۵ ري��ال، توليد مش��ترك ۱۵۰ ريال، توليد 
داخل با نش��ان بين المللي ۲۵۰ ريال و وارداتي ۶۰۰ 
ري��ال به عن��وان عوارض اضافه مي ش��ود ك��ه وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارايي مكلف اس��ت اي��ن مبالغ را 
از توليدكنن��دگان و واردكنندگان اخذ و به حس��اب 
درآم��د عمومي موضوع ردي��ف ۱۱۰۵۱۶ اين قانون 
واريز كند. در اين ميان براساس اطالعاتي كه از سوي 
انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان 
محصوالت دخاني منتش��ر شده است، در حال حاضر 
قيمت هر پاكت س��يگار توليد داخل با نشان داخلي 
از يك هزار و ۲۰۰ تومان تا سه هزار تومان است كه 
باتوجه به وجود ۲۰ نخ سيگار در هر پاكت، كمترين 
و بيشترين قيمت هر نخ سيگار توليد داخل با نشان 
داخلي از ۶۰ تا ۱۵۰ تومان اس��ت. بايد گفت قيمت 
 هر پاكت س��يگار توليد داخل با نش��ان بين المللي از 
دو هزار تا پنج هزار تومان اس��ت كه باتوجه به وجود 
۲۰نخ سيگار در هر پاكت، كمترين و بيشترين قيمت 
 هر نخ س��يگار توليد داخ��ل با نش��ان بين المللي از

۱۰۰ تا۲۵۰ تومان است. 

تجارت با اروپا در سال ۲۰۱۷
تس�نيم    مبادالت تجاري اي��ران و اتحاديه اروپا در 
س��ال ۲۰۱۷ كه دومين سال اجرايي شدن توافق جامع 
هسته يي است با رش��د ۵۳درصدي نسبت به سال قبل 
از آن به ۲۱ميليارد يورو رسيد. پايگاه خبري كميسيون 
اروپا )يورواس��تات( كل مبادالت تجاري ايران و ۲8 عضو 
اتحادي��ه اروپا را در س��ال ۲۰۱۷ بالغ بر ۲۱ميليارد يورو 
اعالم كرد. تجارت ۲ كشور در سال ۲۰۱۶ نيز ۷8درصد 
افزايش يافته و به ۱۳.۷ميليارد يورو رسيده بود. براساس 
اين گزارش، رش��د واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال 
۲۰۱۷ بيشتر از رش��د صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 
اين سال بوده است. واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال 
۲۰۱۷ با رش��د 8۵درصدي نسبت به سال قبل از آن به 
۱۰.۲ ميليارد يورو رس��يده است. كشورهاي اروپايي در 
سال پيش از آن ۵.۵ميليارد يورو كاال از ايران وارد كرده 
بودند. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در س��ال ۲۰۱۷ نيز 
۳۱درصد رشد داشته و به ۱۰.8 ميليارد يورو رسيده است. 
كشورهاي اروپايي در سال ۲۰۱۶ بالغ بر 8.۲ميليارد يورو 
كاال به ايران صادر كرده بودند. بايد گفت كه تراز تجاري 
دو طرف در سال ۲۰۱۷ به ميزان ۶۰۰ميليون يورو به نفع 

اتحاديه اروپا بوده است. 

 حجم سرمايه خارجي
در قطعه سازي

ايرن�ا    دبي��ر انجمن صنايع همگ��ن نيرو محركه و 
قطعه سازان كش��ور با اعالم اينكه در فضاي پسابرجام 
نزدي��ك به ۳۰۰ ميليون يورو س��رمايه گذاري خارجي 
جذب شده است، از ظرفيت باالي صنعت قطعه سازي 
كش��ور براي پذيرش سرمايه گذاري بيش��تر خبر داد. 
آرش محبي نژاد با اشاره به امضاي تفاهمنامه همكاري 
بين انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان 
كش��ور و انجمن قطعه سازان فرانس��ه )FIEV( افزود: 
اين تفاهمنامه كه در هفت س��رفصل به امضا رس��يده، 
به ارتقاي فناوري قطعه سازان ايراني، حضور فرانسو ي ها 
در بازار قطعه سازي ايران، استفاده از مزيت هاي نسبي 
توليد در كش��ورمان و صادرات توليدات كمك خواهد 
كرد. او ابراز اميدواري كرد كه با امضاي اين تفاهمنامه، 
شاهد جذب بيش��تر سرمايه گذاري خارجي در صنعت 
قطعه سازي كشورمان باشيم كه يكي از پاشنه آشيل هاي 
اين صنعت اس��ت.  محبي نژاد گفت: ايجاد كميسيون 
مشترك اقتصادي و صنعتي بين دو انجمن براي انجام 
تجزيه و تحليل هاي فني و اقتصادي، ارتقاي راهبردي 
قطعه س��ازان و تامين كنن��دگان زنجي��ره تامين براي 
ورود به بازار خودروس��ازي، بازار لوازم يدكي و توس��عه 
بازارهاي خودرويي، اعزام گروه هايي از قطعه س��ازان دو 
كش��ور براي بازديد از امكانات و پتانسيل هاي دو طرف 
 و برگزاري همايش ها و س��مينارهايي در هر دو كشور 
در راس��تاي ارتق��اي رقابت پذي��ري، بهب��ود كيفي��ت 
محصوالت، ارتقاي مديريت، كاهش قيمت تمام ش��ده 

و غيره، ازجمله محورهاي اصلي اين تفاهمنامه است. 

توليد ۳ سواري متوقف شد
ايسنا    دي ماه امسال توليد سه مدل سواري متوقف 
ش��د. در اين م��دت تولي��د  VELA V۵ اتوماتيك 
ش��ركت خودروس��ازان راين با كاهش ۱۰۰درصدي 
همراه بوده و از ۲۵۰ دستگاه در دي ماه سال گذشته 
به صفر رس��يد. توليد آس��ا B۵۰ گروه خودروسازي 
بهمن نيز متوقف ش��ده و از ۲۳8 دستگاه در دي ماه 
۱۳۹۵ ب��ه صفر كاهش ياف��ت. همچنين در اين بازه 
زمان��ي، توليد ليفان X۵۰ ش��ركت كرمان موتور نيز 
۱۰۰درصد كاهش يافته و از ۱۲۱ دستگاه در دي ماه 

۱۳۹۵ به صفر رسيد.

اخبار 

تجربه سه كشور »استراليا، كره جنوبي و هند« در تكميل طرح هاي عمراني بررسي شد

الگويجهانينيمهتمامها
تعادل    

ارزيابي عملكرد دولت درخصوص واگذاري طرح هاي 
عمران��ي به بخ��ش خصوص��ي، نش��ان از آن دارد كه 
دولت در زمينه مش��اركت دادن بخ��ش خصوصي در 
پروژه هاي زيرس��اختي خيلي موفق عمل نكرده است. 
دليل ناكارآمدي دولت در اين زمينه نش��ان از نارسايي 
اعتبارات عمراني به منظور تكميل پروژه هاي زيرساختي 
دارد. از س��وي ديگر، فشار ناشي از سيكل هاي سياسي 
در هر س��ال موجب تصويب تعدادي پروژه هاي عمراني 
جديد شده، كه همين مساله نيز سبب شده اعتبارات به 
صورت قطره چكاني به طرح ها تخصيص يابد. برهمين 
اساس، طرح هاي بيشتري با مشكل نارسايي در اعتبارات 
عمراني مواجه ش��دند. داليل ديگ��ري كه در اين ميان 
مطرح مي شود، حكايت از اين دارد كه دولت يا تمايلي 
به واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي نداشته، يا اينكه 
نتوانسته شرايط واگذاري طرح هاي عمراني را به نحوي 
فراهم آورد كه در بخش خصوصي، انگيزه و تمايل كافي 
براي ورود به سرمايه گذاري هاي زيربنايي ايجاد شود. در 
همين راستا، معاونت اقتصادي اتاق ايران ضمن مطالعه 
تجربه هاي موفق سه كشور »كره جنوبي، استراليا، هند« 
به ارائه يك الگوي موفق براي ايران در تكميل پروژه هاي 
زيرس��اختي پرداخته اس��ت. براس��اس تجارب جهاني 
»بهره گيري از مشاركت عمومي و خصوصي براي جذب 
مناب��ع مالي و فيزيكي بخش خصوص��ي در پروژه هاي 
زيرساختي« مي تواند يك راهكار موفق براي برون رفت 
از اي��ن وضعيت بحراني و پوش��ش ضعف بخش دولتي 
باش��د. درنهايت براي ايجاد انگيزه در بخش خصوصي 
براي ورود به عرصه س��رمايه گذاري هاي زيرس��اختي، 
مجموع��ه ش��رايط »نه��ادي، قانوني و س��ازوكارهاي 
سياستي« الزم حول ۱۱محور مهم اولويت بندي شده اند 

كه در متن گزارش بدان ها اشاره خواهد شد. 

 طرح هاي بر زمين مانده
بررسي روند اجراي طرح هاي عمراني طي سال هاي 
گذشته حاكي از آن است كه دولت به عنوان بازيگر اصلي 
در تامين زيرساخت ها، از توانايي مالي، مديريتي و فني 
الزم در اين زمينه برخوردار نيست. روال ناكارآمد تصويب 
و اج��راي طرح ه��اي عمراني و ناتواني دول��ت در اتمام 
پروژه هاي زيربناي��ي طبق برنامه زمان بندي پيش بيني 
ش��ده در اس��ناد بودجه، حجم عظيم��ي از پروژه هاي 
عمران��ي ناتمام و گاه متوق��ف را بر اقتصاد ملي تحميل 
كرده اس��ت. بررس��ي عملكرد دولت در زمينه واگذاري 
طرح ه��اي عمراني به بخش خصوصي هم نش��ان از آن 
دارد كه دولت در زمينه توسعه مشاركت بخش خصوصي 

در پروژه هاي زيرساختي، چندان موفق نبوده است. 
به  منظور بررس��ي توان اجرايي دولت در عملياتي 
س��اختن برنامه هاي زيرس��اختي و زيربنايي، نسبت 
طرح هايي كه ساالنه بايد پايان پذيرد در مقايسه با آنچه 
در عمل پايان پذيرفته، به تصوير كش��يده شده است. 
برآوردها نش��ان مي دهند توان اجرايي دولت در اتمام 
پروژه هاي زيربنايي در سال ۱۳۹۲ به پايين ترين سطح 
خود طي ۱4 س��ال مورد بررسي، رسيده  است. بر اين 
اس��اس، در سال ۱۳۹۲ در عمل ۵درصد از پروژه هاي 
عمراني كه بايد در اين سال به اتمام مي رسيد، خاتمه 
يافته است. همچنين در سال ۱۳۹۳ تنها ۲۹درصد از 
پروژه ه��اي عمراني خاتمه يافتني تحقق يافته كه اين 

رقم براي سال ۱۳۹4، حدود ۱۲درصد بوده است. 
همچني��ن وضعيت خاتمه طرح ها، به لحاظ حجم 
اعتباري، همان روند تعداد طرح ها را طي كرده اس��ت 
و از رون��د رو به افول به بهره برداري رس��يدن طرح ها 
مطاب��ق زم��ان پيش بيني ش��ده، حكاي��ت دارد. اين 
ارقام به روش��ني حكايت از نارسايي اعتبارات عمراني 
به منظور تكميل پروژه هاي زيرس��اختي دارد. مي توان 
نتيج��ه گرفت بخ��ش دولتي از تواناي��ي الزم براي به 
اتمام رس��اندن طرح هاي عمراني برخوردار نيست. در 
اين خص��وص، تجارب جهاني حاكي از آن اس��ت كه 
راهكار بهينه، استفاده از مشاركت عمومي- خصوصي 

در پروژه هاي زيرساختي است. لذا اين گزينه مي تواند 
به عنوان يكي از راه حل هاي ممكن براي رفع وضعيت 
بحراني طرح هاي عمراني و پوشش ضعف بخش دولتي 

در اتمام اين طرح ها، مطرح گردد. 

 ۳ تجربه موفق 
موفقيت »استراليا« در مشاركت عمومي-خصوصي 
ش��امل رعايت مواردي چون »داشتن چارچوب قانوني 
كه مالكيت، مديريت و بهره برداري از زيرس��اخت هاي 
عمومي را در طيف گس��ترده يي از پروژه هاي زيربنايي 
مهيا مي كند، وجود رويه ش��فاف تامين و تجهيز مالي 
ب��راي پروژه هاي زيرس��اختي ب��ا ابعاد ب��زرگ، وجود 
واحده��اي مش��اركت عموم��ي خصوص��ي در زمينه 
طراحي قوانين مناسب و پرهيز از ايجاد محدوديت هاي 
بي مورد براي مشاركت بخش هاي دولتي-خصوصي در 
پروژه هاي زيرساختي، وجود شبكه كارايي از دپارتمان ها 
و دفاتر مشاركت عمومي-خصوصي در ايالت ها، فراهم 
كردن زمينه تعامل مناسب با همكاري سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي، پيمانكاران، تامين كنندگان تجهيزات 

و نيز موسسه هاي تامين مالي و غيره« است. 
بررس��ي تجربه »كره جنوبي« نيز نش��ان مي دهد، 
موفقي��ت اي��ن كش��ور در توس��عه ب��ازار پروژه هاي 
زيرساختي مش��اركتي، به علت ايجاد چارچوب نهادي 
و قانوني ش��فاف و حمايت كننده از مشاركت عمومي 
و خصوصي بوده است. دولت كره جنوبي سياست هاي 
متنوع��ي را به منظور جذاب كردن مش��اركت بخش 
خصوص��ي در حوزه زيرس��اخت ها اجرا كرده اس��ت. 
در اي��ن رابطه مي توان به ان��واع حمايت مالي از قبيل 
يارانه هاي ساختماني و مشوق هاي مالي و مالياتي اشاره 
كرد. دولت كره جنوبي، همچنين به منظور به اشتراك 
گذاشتن ريس��ك پروژه با بخش خصوصي، مكانيسم 
به اش��تراك گذاري ريس��ك را از طري��ق به كارگيري 
روش هاي��ي همچون جبران هزينه هاي پايه پروژه ها و 
تضمين اعتبار زيرساخت ها از طريق صندوق تضمين 

اعتبار زيرساخت ها توسعه داده است. 
از سوي ديگر، بررسي تجربه كشور »هند« در اجراي 

مش��اركت عمومي-خصوصي در حوزه زيرس��اخت ها 
روشن مي س��ازد كه اين كشور با به كارگيري تيم هاي 
تداركاتي با كيفيت باال، نس��بت به كشورهاي در حال 
توس��عه موفق عمل كرده اس��ت. دولت هند ابتكارات 
متنوع��ي را براي ايجاد چارچوب��ي قابليت زا به منظور 
مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي در طرح هاي 
زيرساختي، به كار برده است. به عنوان مثال دولت هند 
سيستم حمايت مالي پيشرو براي پروژه هاي مشاركت 
عمومي-خصوص��ي ايجاد كرده  اس��ت. همچنين اين 
كش��ور، حمايت هاي قانوني و سياسي را براي توسعه 
اوراق به��ادار، اوراق بده��ي، س��اختارهاي تركيبي و 

ساختارهاي مناسب تقويت اعتبار ايجاد كرده  است. 

ايران كجا ايستاده است؟
بررسي روند اجراي طرح هاي عمراني در سال هاي 
گذش��ته نش��ان مي دهد، افزايش طرح ه��اي عمراني 
نيمه تم��ام به يك معض��ل س��اختاري و معلول نظام 
اجرايي كشور تبديل شده است. ناتواني دولت در اتمام 
پروژه هاي زيربنايي طبق برنامه زمان بندي پيش بيني 
ش��ده در اس��ناد بودجه و انباش��ت حج��م انبوهي از 
طرح هاي عمران��ي ناتمام و بعضا متوق��ف در اقتصاد 
كش��ور، موجب ش��د تا دولت با بهره گيري از تجارب 
جهان��ي، به عنوان يك راه حل، اس��تفاده از روش هاي 
متنوع مشاركت عمومي-خصوصي را به منظور جذب 
منابع مالي و فيزيكي بخ��ش خصوصي در پروژه هاي 

زيرساختي پيشنهاد كند. 
نگاه��ي به آمار و ارقام منتش��ر ش��ده از واگذاري 
طرح ه��اي عمراني نش��ان مي دهد، دول��ت عملكرد 
قابل قبولي در واگذاري طرح ه��اي تملك دارايي هاي 
س��رمايه يي نداش��ته است. آمارها نش��ان مي دهد كه 
ت��ا س��ال ۱۳88 هيچ واگ��ذاري در اين ح��وزه وجود 
نداش��ته اس��ت. در قانون بودجه س��ال هاي ۱۳8۹ و 
۱۳۹۰، به ترتي��ب به ميزان ۳۲۵۰ ميلي��ارد تومان و 
۱۷۵۰ميليارد تومان براي سرفصل واگذاري طرح هاي 
تمل��ك دارايي هاي س��رمايه يي در بخ��ش واگذاري 
دارايي هاي مالي در نظر گرفته ش��ده كه از اين ميزان، 

8۵۵ ميليارد تومان در سال ۱۳8۹ محقق شده و براي 
س��ال ۱۳۹۰ عملكردي گزارش نشده است. البته در 
س��ال ۱۳۹۱ نيز براي اين رديف از واگذاري ها مبلغي 
در نظر گرفته نشده است. اگرچه در سال هاي ۱۳۹۲، 
۱۳۹۳ و ۱۳۹4 به ترتيب مبالغ ۵هزار ميليارد تومان، 
ي��ك هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان در 
قوانين بودجه، به منظور واگذاري طرح هاي عمراني در 
نظر گرفته شده، اما بررسي عملكرد واگذاري طرح هاي 
عمران��ي حكايت از آن دارد ك��ه هيچ واگذاري در اين 

حوزه صورت نگرفته است. 

 جاماندگي بخش خصوصي 
در بخ��ش ديگ��ري از اين گ��زارش ب��ه مهم ترين 
چالش هاي موجود در اقتصاد كش��ور كه به عنوان مانعي 
در مقابل بخش خصوصي قرار گرفته و از حضور گسترده 
اي��ن بخش به عرصه س��رمايه گذاري هاي زيرس��اختي 
مي كاهد اش��اره ش��ده كه در چهار دسته »چالش هاي 
ناش��ي از فض��اي ناكارآمد حاك��م بر اقتصاد كش��ور«، 
»چالش هاي ناش��ي از ساختار قانوني و مقرراتي مرتبط 
با مش��اركت بخش خصوصي«، »چالش هاي ناش��ي از 
نارسايي و ناكارايي در نهادهاي تامين كننده منابع مالي«، 
»چالش هاي ناش��ي از فضاي حاكم ب��ر روند تصويب و 

اجراي طرح هاي عمراني« طبقه بندي شده اند. 
موارد مذكور، از جمله عواملي محسوب مي شوند كه 
به عنوان مانع پيش روي حضور موثر بخش خصوصي در 
اقتصاد كش��ور نقش ايفا مي كنند و با كاهش جذابيت 
سرمايه گذاري هاي زيربنايي، از تمايل بخش خصوصي 
به ورود در اين عرصه كاس��ته است. از جمله برخي از 
چالش هاي ناش��ي از فضاي ناكارآمد حاكم بر اقتصاد 
كشور هم مي توان به تحريم هاي بين المللي، باال بودن 
درجه ريس��ك، چارچوب نهادي ناكارا و رانتي، تسلط 
بي ثباتي در عرصه سياست گذاري و نيز فضاي نامناسب 
و بازدارنده كسب وكار به منظور ورود بخش خصوصي به 

عرصه فعاليت هاي اقتصادي اشاره كرد. 
يكي ديگر از عوامل مهم براي س��رمايه گذاران وجود 
ثبات در فضاي سياس��ت گذاري و تصميم گيري اس��ت؛ 

چراكه هر نوع بي ثباتي در عرصه سياست گذاري با ايجاد 
نااطميناني در فض��اي كالن اقتصاد باعث افزايش هزينه 
سرمايه مي ش��ود. فضاي نامناسب و بازدارنده كسب وكار 
به منظ��ور ورود بخش خصوصي به عرص��ه فعاليت هاي 
اقتصادي، از ديگر موانع فعاليت بخش خصوصي در ايران 
اس��ت. وجود قوانين دس��ت وپاگير و غيرش��فاف و وجود 
قوانين، بخشنامه ها و آيين نامه هاي همپوشان و متعارض، 
از انگيزه بخش خصوصي براي ورود به عرصه فعاليت هاي 
اقتصادي مولد كاسته است. سردرگمي فعاالن اقتصادي 
براي اخذ مجوز و دريافت استعالم هاي گوناگون و پراكنده 
س��ازمان ها و موسسات تعيين ش��ده براي صدور مجوز و 
همچني��ن صرف زمان طوالني براي دريافت اين مجوزها 
هم از موانع مهمي است كه موجب نگراني و ترديد فعاالن 
اقتص��ادي براي آغاز فعاليت و كس��ب مجوز در كش��ور 

محسوب مي شود. 

 چه بايد كرد؟
با توج��ه به درس ه��اي حاصل ش��ده از مروري بر 
تجربه كش��ورهاي »استراليا، كره و هند« و همچنين، 
بررسي مهم ترين چالش هاي پيش روي بخش خصوصي 
و دولت در اقتصاد كش��ور، مي توان مجموعه ش��رايط 
نهادي، قانوني و س��ازوكارهاي سياستي كه الزم است 
تا بخش خصوصي انگي��زه و تمايل به ورود در عرصه 
س��رمايه گذاري هاي زيرس��اختي را پيدا كند، به شرح 
زير، اولويت بندي كرد: نخس��ت، حفظ ثبات در فضاي 
كالن اقتصاد و ايجاد اجماع در بين مس��ووالن كشور 
در راس��تاي ايجاد اطمين��ان و اعتماد در ميان فعاالن 
اقتص��ادي. دوم، ايجاد يك محيط قانون��ي كه در آن 
مش��اركت بخش خصوص��ي در پروژه ه��اي زيربنايي 
تشويق ش��ود و محافظت هاي الزم از سرمايه گذاران و 

وام دهندگان به عمل مي آيد. 
سوم، تشكيل كميته يي متشكل از نمايندگان نهادهاي 
زيرساختي، مالي، زيست محيطي و قانوني، توسط دولت، 
كه زمينه س��از تس��هيل اخذ مجوزها و تاييدهاي الزم و 
ايجاد هماهنگي و انس��جام در پروژه باشد. چهارم، ايجاد 
واحدهاي PPP در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي. پنجم، دولت دس��تگاه هاي اجرايي را 
ملزم به مش��اركت و واگذاري پروژه هاي زيرس��اختي پر 
بازده و امكان پذير در سطح باال، به بخش خصوصي نمايد. 
ششم، شرايط تشويقي طرح زيرساختي در زمان مناقصه 
براي س��رمايه گذاران ش��رح داده شود، اس��ناد و مدارك 
واضح، شفاف و اس��تاندارد از شرايط و ويژگي هاي پروژه 
ارائه ش��ود و فرآيند مناقصه به ص��ورت عادالنه و رقابتي 
باشد.  هفتم، سرمايه گذاران بخش خصوصي در پروژه هاي 
زيرساختي، بايد به مكانيسم هايي دسترسي داشته باشند 
كه با اس��تفاده از آن، كمبودهاي مالي به وجود آمده را تا 
حد امكان كاهش دهند. هشتم، دولت يا دستگاه اجرايي 
واگذاركننده پروژه هاي زيرساختي به بخش خصوصي بايد 
قبل از واگذاري پروژه به سرمايه گذار نسبت به شناسايي 
و رفع اهم چالش ها و ريسك هاي قانوني كه بايد برطرف 

شوند، اقدامات مقتضي را صورت دهد. 
نه��م، هدايت منابع مالي صندوق توس��عه ملي در 
جه��ت اهرم س��ازي و جذب توس��ط بخش خصوصي 
در طرح ه��اي زيربنايي يك راهكار مهم جهت جذاب 
نمودن سرمايه هاي زيرساختي براي بخش خصوصي 
محسوب مي ش��ود. دهم، بهره گيري هر چه بيشتر از 
تسهيالت بانك ها و نهادهاي توسعه يي براي باالبردن 
گزينه هاي تامين مالي پروژه زيرساختي و تنوع بخشي 
ب��ه روش هاي تامين منابع مال��ي پروژه هاي زيربنايي 
كشور از اهميت ويژه يي برخوردار است. يازدهم، دولت 
باي��د نقش كليدي در تضمين اج��راي صحيح پروژه، 
نظارت بر س��رمايه گذاري خصوصي و واكنش س��ريع 
و مناس��ب در زمان بروز تغيي��رات يا تعارضات، جهت 
جلوگي��ري از بروز اختالفات ايفا كند. بر اين اس��اس 
نظارت مس��تمر برعملكرد مشاركت بخش خصوصي 
در طرح ه��اي زيربنايي، در تضمي��ن موفقيت بخش 

خصوصي اهميت دارد.

تعادل    سميه  سايش    
فعاليت صنعت خودروس��ازي ايران هم��واره در اين 
س��ال ها با دو ديدگاه متضاد مواجه بوده اس��ت؛ ديدگاه 
نخس��ت بر ادامه فعاليت و حيات اين صنعت پيش��ران 
كشور تاكيد دارد. اما در مقابل ديدگاه ديگري نيز وجود 
دارد كه اعتقادي به توسعه صنعت خودروسازي در نظام 
اقتصادي ايران ندارد و آن را يك صنعت زيانده مي داند. 
در هر حال صاحب نظران بر اين باورند كه براي ماندگاري 
صنعت خودروسازي كشور بايد طراحي و ساخت قطعات 
خودرو اولويت نخست خودروسازان باشد. در همين راستا 
در يك پنل تخصصي »جايگاه زنجيره تامين در صنعت 
خودرو و سياس��ت گذاري براي رش��د آن« در پنجمين 
همايش بين المللي صنعت خودرو ايران برگزار ش��د. بنا 
به اظهارات صاحب نظران »عدم ارتباط صنعت با دانشگاه 
به ويژه در حوزه س��اخت قطعات، نبود فناورهاي نوين و 
نيروي انس��اني كارآمد« را مي توان از عمده ترين داليل 
ضعف صنعت قطعه س��ازي ايران دانست. از سوي ديگر 
نس��خه راهگشا از ديد اساتيد دانش��گاه، تغيير رويكرد و 
پيروي از الگوهاي موفق در صنعت خودروس��ازي يعني 
همان توج��ه ويژه به صنعت قطعه س��ازي بود. به گفته 
آنها ضمن تقويت صنايع كش��ور بايد از رويكرد صنعتي 

محصول محور به سمت فناوري محور حركت كرد. 
  

فرصت ه��ا، چالش ها و ضعف هاي نظام خودروس��ازي 
كش��ور در پنل »جايگاه زنجيره تامين در صنعت خودرو 
و سياس��ت گذاري براي رشد آن« در دومين روز همايش 
بين المللي صنعت خودرو ته��ران در برج ميالد با حضور 
اساتيد دانشگاه برگزار شد. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه 
امام صادق)ع( نخس��تين س��خنراني بود كه در اين پنل 
تخصصي به تش��ريح دو نگاه مردمي و سيستمي نسبت 
به جايگاه صنعت قطعه س��ازي پرداخت.  مهدي صادقي 
با طرح اين پرسش كه آيا صنعت خودروسازي به جايگاه 
خاص خود دست يافته است يا خير، گفت: درباره صنعت 
خودروس��ازي و س��ودآوري آن براي منافع عموم ملت دو 
نگرش مردمي و سيس��تمي وج��ود دارد؛ در نگاه مردمي 
اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه آيا صنعت خودروسازي 
ب��ه جايگاه خاص دس��ت يافته اس��ت؟ و اينك��ه چه نوع 
سياس��ت گذاري هايي بايد از سوي دولتمردان اتخاذ شود 
ت��ا اين صنعت به جايگاه اصلي خود و به رش��د و پويايي 
دست يابد.  بنا به اظهارات او در دهه 8۰ اتفاق هاي خوبي 
در صنعت خودروسازي رخ داد كه نمونه آن را مي توان به 
پيشرفت صنعت قطعه س��ازي تعميم داد. در سال ۱۳8۰ 
گردش مالي اين صنعت 4 هزار ميليارد تومان بوده كه در 
آمارهاي ثبت ش��ده در كنار اين رقم ميزان ارزش افزوده 
اي��ن صنعت حدود يك هزار و ۶۱۵ ميليارد تومان اس��ت. 

مطابق آمارها دولت ۲۲۵ ميليارد تومان نس��بت به خلق 
ارزش آفريني اين صنعت ماليات اخذ كرده است. 

صادقي همچنين در خص��وص ارزش آفريني صنعت 
خ��ودرو در بخش صادرات نيز گف��ت: 4۵ ميليارد تومان 
ارزش صادرات��ي محص��والت اي��ن صنعت در س��ال 8۰ 
و ۲۲۶ميلي��ارد توم��ان كاالي س��رمايه يي اي��ن صنعت 
تولي��د كرده اس��ت. به گفت��ه او از گردش مال��ي 4 هزار 
ميليارد توماني صنعت خودرو در دهه 8۰، س��هم صنعت 
قطعه سازي كشور معادل ۹۵۰ميليارد تومان يعني حدود 
يك چهام صنعت خودروس��ازي كش��ور رشد كرده؛ سهم 
بخش ماش��ين آالت ۶۲۳ ميليارد تومان و س��هم صنايع 

پايين دستي ۲۳۷ ميليارد تومان بوده است. 
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( خطاب 
به منتقدان صنعت خ��ودرو گفت: ۳۵هزار ميليارد تومان 
گردش مالي كه اين صنعت از س��ال ۹۰ تاكنون داش��ته، 
از اين ميزان ۲۵هزار ميليارد تومان آن صرف توليد كاالي 
سرمايه يي شده اس��ت كااليي كه در بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي نفوذ كرده و توانس��ته رش��د را در بخش هاي 
مختلف رقم بزند. بنا به آمار ارائه شده از سوي او، پيش بيني 
وضعيت صنعت خودروسازي كشور در سال جاري نشان 
مي دهد، گردش مالي اين صنعت معادل 8۰هزار ميليارد 
توم��ان خواهد ب��ود كه اين فرض وج��ود دارد از اين رقم 
يك تحرك ۲۰هزار ميليارد توماني در صنعت قطعه سازي 
ايجاد ش��ده باش��د. از اين رو مطالعات اوليه نشان مي دهد 
كه صنعت خودروسازي كشور تحركات خوبي در صنايع 
پايين دس��تي خود ايجاد كرده اس��ت. صادقي در ادامه با 
تاكيد بر جايگاه صنعت خودرو به روش سيستمي تصريح 
كرد: بر اس��اس چنين روشي بايد صنعت خودروسازي با 
مدل داده و ستانده و رشدي كه اين صنعت نصيب صنايع 
پايين دس��تي كرده مورد بررس��ي قرار گيرد. به گفته اين 
استاد دانش��گاه، براي آنكه در صنعت خودروسازي شاهد 
رشد و پويايي باش��يم؛ بايد سياست گذاري هاي صحيح و 

منطقي را با توجه به واقعيت هاي موجود اتخاذ كنيم. 

 نقش »آر اند دي« در رشد صنايع
از سوي ديگر استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگان��ي نيز در اين گردهمايي به صنعت قطعه س��ازي و 
نقش آن در رش��د صنعت خودروس��ازي پرداخت. يحيي 
فتحي درباره مزيت هاي نسبي صنعت خودروسازي نسبت 

به س��اير صنايع گفت: »آر اند دي« )تحقق و توسعه( يكي 
از الزامات رش��د صنايع به شمار مي رود. از اين رو صاحبان 
صنايع بايد ابتدا »آر اند دي« را در بخش هاي مختلف فراهم 
كنند تا به اين شكل شاهد رشد و توسعه صنايع و ورود آنها 
به بازارهاي جهاني باشيم.  به گفته فتحي تجارت مي تواند 
منجر به بهره وري شود و رشد را براي صنايع به ارمغان آورد. 
از اين رو با پيروي از مدل آزادس��ازي اقتصاد ايران مي توان 
توسعه اقتصادي را ايجاد كرد. او با طرح اين موضوع كه چرا 
هنوز آزادسازي در اقتصاد ايران رخ نمي دهد؟ تصريح كرد: 
زماني كه به سمت آزادسازي اقتصاد پيش رويم به مراتب 
رش��د در صنايع مختلف را نيز شاهد خواهيم بود. به واقع 
در دوره هايي كه اقتصاد به س��مت آزادس��ازي پيش رفته 
ما نيز وضعيت خوشايندي را پشت سر گذاشته ايم. اما در 
دوره هايي كه مرزها را به سمت اقتصاد كشور بسته ايم جز 

ايجاد فساد چيز ديگري عايدمان نشده است. 
 فتح��ي الزامات پيش روي به س��مت اقتص��اد آزاد 
را رعايت برخي ش��اخص هايي مانن��د »توجه به صنايع 
مزيت دار«، »افزايش حجم و رش��د متوس��ط صادرات«، 
»رشد س��االنه صنايع«، » تعرفه ها و مقايسه آن با ساير 
كشورها«، »ارزش افزوده صنعتي«، »رشد بهره وري« و... 
دانس��ت. او گفت: با توجه به اينكه صنعت قطعه س��ازي 
كشور جزو صنايع نوپا هستند و عمر چنداني از فعاليت 
آنها نگذشته مي توان اشاره كرد كه هيچ يك از اين صنايع 

مزيت آشكار ش��ده و قابل توجهي ندارند؛ اين در حالي 
اس��ت كه ارزيابي اين صنعت طي ۵ س��ال گذشته و با 
اجراي برجام نشان مي دهد كه اين بخش توانسته رشد 
قاب��ل قبولي را اتخاذ كند.  فتحي همچنين با اش��اره به 
س��خن منتقدان درباره اينكه صنعت خودروسازي طي 
سال هاي اخير از حمايت هاي خوبي برخوردار بوده است، 
گفت: اين نوع مقايس��ه ها و تحليل ها نس��بي است، اين 
درشرايطي كه قطعه س��ازان اين نوع انتقادها و نگاه ها را 
ب��اور ندارند. به گفته او در صنعت خودروس��ازي به نظر 
مي رس��د كه بنگاه ه��ا چندان از حمايت ه��اي دولتي ها 
برخوردار نبوده اند. از اين رو براي اينكه بتوانيم به بازارهاي 
جهاني ورود كنيم بايد شاخص هاي مهم بين المللي كه 
در اقتصاد كشور تاثيرگذار هستند را مورد توجه و ارزيابي 
قرار دهي��م. به عبارت ديگر بايد ش��اخص ها را در مدل 
اقتصادي كشور اصالح كنيم. به گفته اين استاد دانشگاه؛ 
پيشرفت در صنعت قطعه سازي نشان داده در اين صنعت 
مزاياي بالقوه يي وجود دارد؛ از اين رو دست اندركاران اين 
حوزه بايد گام هاي مهمي را براي برچيدن موانع بر س��ر 

راه قطعه سازان بردارند. 

 نسخه عملي ارائه شود
س��ومين س��خنران اين نشس��ت رييس پژوهشكده 
توس��عه صنعتي و معدني موسس��ه مطالعات بازرگاني 

بود. افسانه شفيعي در محور نخست سخنانش به موانع 
موجود بر س��ر راه صنايع اش��اره كرد و گف��ت: اين بار با 
حضور اساتيد دانشگاه گردهم آمده ايم تا به جاي بازگويي 
مش��كالت صنايع، نس��خه يي عملي را براي ادامه حيات 

صنايع ترسيم كنيم. 
 او با اش��اره به وجود طرح ه��اي فوالدي گفت: هنوز 
صنايع فلزي به دوران بلوغ نرس��يده و براي طي مس��ير 
راه هاي درازي در پيش دارد. ش��فيعي با اشاره به الگويي 
ب��راي صنعت قطعه س��ازي گفت: بارها درب��اره صنعت 
قطعه سازي بحث هاي مختلفي شكل گرفته و در اين باره 
بايد گفت كه ارزش افزوده بنگاه هاي كوچك قطعه سازي 
كمت��ر از ۶ درصد اس��ت و در بخ��ش صادراتي نيز اين 
بنگاه ها بيش از ۱۰ درصد آورده يي نداش��ته اند. در واقع 
نقش آنها در بخش صادراتي بسيار كمرنگ بوده است. بر 
اين اس��اس اين بنگاه ها بايد خود را قوي كرده تا بتوانند 

ارزش آفريني زيادي را ايجاد كنند. 
ب��ه گفته ش��فيعي، اين روزه��ا بنگاه ه��اي ما دچار 
معضالت و ضعف در بخش تامين نقدينگي خود هستند، 
اما ش��أن صنعت خودروسازي باالتر از اين نوع معضالت 
اس��ت و بايد به دنبال آسيب شناسي و راه چاره يي براي 
آنها بود. او تاكيد كرد كه براي برطرف س��ازي مشكالت 
بايد با همان نگاه سيستمي به دنبال واكاوي بخش هاي 
»كالن و فراكالني، بخشي و خرد« بود و عوامل را در اين 
اليه ها شناس��ايي كرد. شفيعي افزود: در عوامل فراكالن 
ديپلماسي سياسي بر اهداف ما اثر مي گذارد و نبايد اين 

مولفه را ناديده گرفت. 
در ادامه سرگروه صنعت نوآوري و مديريت دانشكده 
صنعتي شريف نيز درباره پيوند دانشگاه با صنعت گفت: 
ط��ي چند ده��ه اخير تالش زيادي انجام ش��د تا علم و 
فناوري توس��عه يابد. اما موفقيت كشورهاي همجوار در 
توس��عه صنعتي نش��ان مي دهد كه آنها الگ��و و رويكرد 
صنعتي خود را تغيير داده اند كه ما نيز بايد اين الگوهاي 
موفق را نيز پياده س��ازي كنيم. به گفته جواد نوري بايد 
صنايع كشور را تقويت و از رويكرد صنعتي محصول محور 

به سمت فناوري محور حركت كرد. 
او در ادامه به طرحي در راس��تاي توس��عه صنعت 
ساخت قطعات و تجهيزات اش��اره و تصريح كرد: اين 
طرح در س��ال 8۳ و توسط مديران ايدرو طراحي شد. 
به نظر مي رس��د در اي��ن بازه زماني ب��ه جاي تقويت 
صنعت كلي خودرو بايد سراغ تكميل و تقويت صنعت 
قطعه س��ازي پيش رويم. به گفته اين فعال دانشگاهي  
باي��د در طراح��ي قطعه هاي خ��ودرو نقش و س��هم 
دانش��گاه را پررنگ در نظر گرفت، چرا كه يك تاجر به 
تنهايي نمي تواند موفق باشد، مگر اينكه براي تصاحب 

بازارها به سمت ايده پردازي گام برداشت.

»جايگاه زنجيره تامين در صنعت خودرو« واكاوي شد

نسخه تحول صنعت قطعه سازي
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15 نفت و انرژي
ابالغ پيام تقدير رييس جمهور 

از كاركنان صنعت آب و برق
پاون| در پي بارش برف ش��ديد و كوالك رخ داده اوايل 
بهمن  ماه امسال رييس جمهوري از كاركنان وزارت نيرو كه 
در شرايط سخت آب وهوايي براي باقي ماندن وضعيت آب و 
برق در شرايط معمولي تالش نموده اند، تقدير و تشكر كرد. 
در پي بارش برف شديد و كوالك رخ داده اوايل بهمن 
 ماه امس��ال، وزير ني��رو گزارش��ي را درخصوص وضعيت 
تاسيس��ات و شبكه هاي برق و آب ش��هري و روستايي در 
اس��تان هاي درگي��ر و تمهيدات ص��ورت گرفته به منظور 
پايدار نگه داشتن اين مراكز در اختيار رييس جمهوري قرار 
داده بود كه روحاني نيز پس از بررس��ي گزارش ياد ش��ده 
و در پاس��خ به آن از كاركنان وزارت نيرو »كه در ش��رايط 
س��خت آب و هوايي براي باق��ي ماندن وضعيت آب و برق 
در ش��رايط معمولي تالش نموده اند« تقدير و تشكر كرد. 
رضا اردكانيان، وزير نيرو نيز در همين راستا با صدور پيامي 
ضمن ابالغ مراتب تقدير و تشكر رياست جمهوري از تالش 
كليه همكاران در ش��رايط آب و هوايي روز هش��تم بهمن  
ماه س��ال جاري در برخي از اس��تان هاي كشور به شخصه 
از تالش ش��بانه روزي تمام��ي همكاران جه��ت پايداري 
ش��بكه هاي برق و آبرساني در شرايط بحراني روز موصوف 
قدرداني ب��ه عمل آورد. اردكانيان همچني��ن در اين پيام 
توفيق روزافزون مديران و كاركنان پرتالش و خدوم صنعت 
آب و برق در ارتقاي كمي و كيفي خدمت رس��اني به مردم 

شريف كشورمان را از خداوند متعال خواستار شده است. 

افزايش بيش از 1700 مگاواتي 
پيك مصرف برق كشور

پاون| از 27بهمن ماه س��ال گذش��ته تا 27بهمن 
ماه س��ال ج��اري، پيك مص��رف برق كش��ور بيش از 

1700مگاوات افزايش داشت. 
براس��اس آخرين اطالعات ثبت شده توسط شركت 
مديريت شبكه برق ايران در تاريخ 27بهمن ماه جاري 
مي��زان پيك مصرف برق كش��ور در مقايس��ه با مدت 
مشابه س��ال گذش��ته به ميزان 1761مگاوات افزايش 

داشته است. 
پيك مصرف برق ش��بانگاهي ك��ه در 27بهمن ماه 
س��ال گذش��ته 30هزار و 774مگاوات بوده اس��ت در 
27بهمن ماه س��ال جاري ب��ا 1761مگاوات افزايش به 
32هزار و 535 مگاوات رسيده است. بر پايه اين گزارش 
مبادالت برق با كشورهاي همسايه نيز در 27بهمن ماه 
جاري 1157مگاوات گزارش شده است. ميزان صادرات 
برق به كشورهاي همسايه 685 و ميزان واردات برق از 
همسايگان نيز 472مگاوات بوده است. الزم به يادآوري 
است، ميزان ذخيره برق نيروگاه هاي كشور در شامگاه 
27بهم��ن ماه جاري 4ه��زار و 226م��گاوات و ميزان 
مصرف برق صنايع نيز در زمان ذكر شده 4هزار و 625 

مگاوات به ثبت رسيده است. 

 توسعه ميدان سوسنگرد به
دست ايدرواويل و شريك روس

ايرنا| تفاهمنامه همكاري و مش��اركت در توس��عه 
مي��دان نفتي سوس��نگرد بين س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازي صنايع ايران)اي��درو( و ش��ركت زاروبژ نفت 

روسيه )ZARUBEZHNEFT( امضا شد. 
براس��اس اين تفاهمنام��ه كه به امض��اي مديران 
ش��ركت توس��عه نفت و گاز گس��ترش ايرانيان)ايدرو 
 )ZARUBEZHNEFT(و زاروبژ نفت روسيه )اويل
رسيد، قرار اس��ت كارگروه تخصصي مشترك تشكيل 
ش��ود و در صورت توافق نهايي 2شركت براي مذاكره 
و اخذ قرارداد توسعه با ش��ركت ملي نفت ايران اقدام 
كنند. نصراهلل زارعي مديرعامل ش��ركت توسعه نفت و 
گاز گسترش ايرانيان)ايدرو اويل( در پايان اين مراسم 
اظه��ار كرد: پس از امضاي تفاهمنامه مطالعه توس��عه 
مي��دان نفتي سوس��نگرد با مش��اركت ش��ركت ملي 
نف��ت ايران و اخذ اطالعات فني، مطالعات باالدس��تي 
 مي��دان توس��ط كارشناس��ان اي��درو اويل و ش��ركت
ENG HOT اتري��ش ب��ه عن��وان مش��اور در تهيه 

MDP توسعه ميدان در دستور كار قرار گرفت. 
به گفت��ه مديرعامل ايدرو اويل با اقدام هاي صورت 
گرفته، پيش بيني مي ش��ود در اوايل اسفند ماه امسال 
پيشنهاد فني توسعه ميدان، اين ميدان نفتي از سوي 

ايدرو اويل به شركت ملي نفت ايران ارائه شود. 
زارعي در ادامه با بيان ضرورت جذب س��رمايه گذار 
و انتخ��اب ش��ريك معتبر خارجي اف��زود: در ماه هاي 
گذش��ته شركت ايدرو اويل با ش��ركت هاي متعدد كه 
داراي اعتبار الزم در اين حوزه هس��تند، مذاكره كرده 
و نتيج��ه مذاكره هاي اوليه به عقد تفاهمنامه همكاري 
و مش��اركت با ش��ركت زاروبژ نفت روسيه منجر شده 
است. وي خاطرنشان كرد: براساس مذاكره هاي صورت 
گرفته بي��ن ايدرو اويل و زاروبژ نفت روس��يه موافقت 
شد، كارگروه تخصصي مشترك در اسرع وقت تشكيل 
و در صورت جمع بندي و توافق نهايي 2ش��ركت براي 
مذاكره و اخذ قرارداد توسعه با شركت ملي نفت ايران 

اقدام كنند. 

 12 مجتمع آبرساني
در سيستان وبلوچستان 

پ�اون| مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
 سيستان وبلوچس��تان با اش��اره به اجراي عمليات س��اخت

12 مجتمع بزرگ آبرس��اني در استان گفت: با تكميل اين 
مراك��ز هزار و 748 روس��تا از آب ش��رب مطمئن و س��الم 
برخوردار شده و شاخص بهره مندي روستاهاي استان از آب 

شرب نيز 15درصد ارتقا خواهد يافت. 
عبداالحد ريك��ي مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
روس��تايي سيستان وبلوچس��تان گفت: با توج��ه به نگاه 
خاص دولت به اين اس��تان، پروژه هاي فراواني از ابتداي 
دولت يازدهم اجرا شده است. هم اكنون عمليات ساخت 
12 مجتمع بزرگ آبرس��اني روس��تايي در سطح استان 
در حال اجراس��ت كه پس از تكميل اين مراكز شاخص 
بهره مندي استان از آب شرب مطمئن و سالم 15 درصد 

ارتقا خواهد يافت. 
ريك��ي با تاكي��د بر اينكه اين 12 مجتم��ع هزار و 748 
روس��تا را در برخواهد گرفت، ادام��ه داد: اجراي اين طرح ها 
موجب بهبود كيفيت آب 944 روس��تاي حوزه سيستان و 
ارتقاي كمي و كيفي 804 روس��تا در مركز و جنوب استان 
خواهد ش��د. يك��ي از اي��ن پروژه هاي مه��م مجتمع 261 
روس��تايي زيرمجموعه س��د زيردان است كه 650 كيلومتر 
عمليات لوله گذاري آن در حال انجام است و اميدواريم اين 

طرح را در سال 97 به بهره برداري برسانيم. 

كوتاه از دنياي انرژي

 تدابير سختگيرانه امنيتي در واليت هرات اتخاذ شد 

هرات؛ در تكاپوي افتتاح تاپي

نخستين رشد هفتگي قيمت نفت در 2 ماه
گروه انرژي|

جان گرفتن ب��ازار كاال نگراني ها در مورد رش��د اقتصادي را 
كاهش داده و ارزش كاالهايي كه با دالر قيمت گذاري مي ش��ود 
را بهبود بخش��يده تا بازار نفت خام با نخس��تين افزايش قيمت 
هفتگي از ماه گذش��ته تاكنون همراه شود. به گزارش بلومبرگ، 
قرارداده��اي آتي در بازار نيويورك در روز جمعه 0.6درصد و در 
هفته يي كه گذشت 4.2درصد افزايش يافت. دالر به پايين ترين 
ارزش خود در 3 سال اخير رسيد هر چند كه در همان روز بازار 
شاهد افزايش ارزش دالر نيز بود. با اين همه افزايش به اندازه يي 
نبود ك��ه بتواند كاه��ش  ارزش در 4روز پي��ش از آن را جبران 
كند. از طرف ديگر بازار كاال با پش��ت س��ر گذاشتن روزهاي نه 
چندان خوش خ��ود، پيش بيني هاي خوش بينانه در مورد تقاضا 
براي انرژي در س��ال آتي را باورپذيرتر كرد. سازمان كشورهاي 
صادركنن��ده نفت خام در گزارش��ي كه به تازگي منتش��ر كرد، 
برآورد از رش��د تقاضا ب��راي نفت خام در س��ال جاري ميالدي 
را افزاي��ش داد و آن را ي��ك ميليون و 590 هزار بش��كه در روز 

برآورد كرد. 
فيل لين، تحليلگر ارشد در گروه پرايس فيوچرز در گفت وگو 
با بلومبرگ، قيمت باالي نفت را حاصل ايجاد توازن در بازارهاي 
مالي دانس��ت و گفت:»تا زماني ك��ه اوضاع بازارهاي مالي خوب 
باش��د، قيمت نفت نيز روزهاي خوش��ي خواهد داشت.« ژانويه 

امس��ال بهترين ش��روع براي بازار فيوچر نيويورك را در بيش از 
يك دهه رقم زد. اما س��ال نكو دوام چنداني نداشت چراكه تمام 
عايدي به دست آمده در ژانويه در هفته گذشته به باد رفت. اين 
واقعه نگراني ها در مورد رشد اقتصادي را دوچندان كرد. افزايش 
توليد شيل در همين اثنا، تالش  سازمان كشورهاي توليد كننده 
نفت، اوپك در جهت رفع مازاد عرضه در بازار را با خطري جدي 
مواجه كرد. اما انتشار گزارش اوپك و آژانس بين المللي انرژي به 
نوعي فتيله روند كاهشي بهاي نفت خام را خاموش كرد. گزارش 
 IEA اوپ��ك به دليل افزايش برآورد از رش��د تقاض��ا و گزارش 
به دليل برآوردي كه از شدت سقوط ذخاير تجاري داشتند هر دو 
به عواملي مثبت در تش��كيل فضاي بازار نفت خام تبديل شدند. 
جولي��ن لي، تحليلگ��ر بلومبرگ پيش از انتش��ار اين گزارش ها 
نوشته بود كه همدست شدن رشد اندك تقاضا براي نفت با رشد 
سريع توليد شيل مي تواند، طرح كاهش توليد اوپك را با شكست 
كامل روبه رو كند. به همين جهت اين گزارش ها اهميت ويژه يي 
پيدا كردند. در بازار معامالت تجارتي نيويورك)نايمكس( در روز 
جمعه، قيمت نفت خام وس��ت تگزاس اينترمدييت با افزايش��ي 
34س��نتي به 61.68 دالر در هر بشكه رسيد. نفت برنت تحويل 
آوريل نيز در بازار مبادالت فيوچر اروپا در لندن با افزايش��ي 51 
سنتي با 64.84 دالر در هر بشكه معامله شد. شاخص جهاني در 
اين هفته 3.3درصد افزايش يافت. همچنين اين هفته ش��اخص 

دالر بلومبرگ كه سنجه ارزش دالر در برابر 10رقيب اصلي اين 
ارز است 1.4درصد كاهش يافت. در بازار كاال شاخص اس اند پي 
500 و ميانگين صنعتي داو  جونز با بيشتر از 4درصد رشد هفته 
را به پايان رس��اندند. باب ياوگر، مدير معامالت فيوچر در بانك 

ميزوهو سيكيوريتيز در اين باره به بلومبرگ گفت: »در اين هفته 
ش��اخص دالر كاهش يافت تا فضا براي افزايش قيمت نفت مهيا 
شود. قيمت نفت هم االن به نسبت 2با 3هفته گذشته با قيمت 

باالتري مبادله مي شود«. 

گروه انرژي| نادي صبوري| 
اخبار منتشر شده در رسانه هاي افغانستان در 
روزهاي اخير حاكي از اين است كه مقامات هرات 
درحال انجام آخرين اقدامات براي برگزاري مراسم 
افتتاح عمليات خط لوله تاپي در اين كشور هستند. 
البته بسياري ازجمله وزير نفت ايران معتقدند كه 
در نهاي��ت »تاپي« كه روي كاغذ مهم ترين رقيب 
خط لوله صادراتي گاز ايران به پاكس��تان به شمار 
م��ى رود به دليل موانع مختلف كه بخش��ي از آن 
موانع امنيتي است، ساخته نخواهد شد. افغانستان 
اما حداقل در ظاهر نشان داده كه نسبت به امنيت 
اين خط لوله برنامه هايي متفاوت از گذشته دارد. 
ديروز در همين راس��تا خبرگ��زاري صداي افغان 
نوش��ت كه در آس��تانه آغاز به كار پروژه بزرگ و 
استراتژيك پروژه منطقه يي خط انتقال گاز تاپي، 
تدابير سختگيرانه امنيتي در هرات به اجرا درآمده 
اس��ت. در اين گزارش آخرين وضعي��ت اقدامات 
انجام شده در افغانستان در آستانه افتتاح عمليات 

ساخت تاپي بررسي شده است. 
در ابتداي بهمن ماه س��ال جاري بيژن زنگنه، 
وزير نفت اي��ران در اظهارنظري در مورد وضعيت 
خ��ط لول��ه صادرات��ي گاز تاپ��ي ب��ه خبرگزاري 
جمهوري اس��المي اي��ران گفت:»موانع��ي در راه 
س��اخت اين خط لوله وجود دارد زيرا كس��ي كه 
بتواند بين پاكس��تان و هند تفاهم ايجاد كند، كار 

بسيار دشوار و مهمي را انجام داده است.«
اين اظه��ارات حدود يك ماه پس از آن مطرح 
مي ش��د كه به دنبال ديدار دوجانبه محمد اشرف 
غن��ي، رييس جمهوري افغانس��تان ب��ا وزير دفاع 
تركمنستان، رسانه هاي همس��ايه شرقي ايران از 
آغاز عمليات اجرايي خط لوله تاپي تا 40روز پس 

از تاريخ نگارش خبر نوشته بودند. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« ت. ا. پ. ي كه نام خود 
را از حروف اول تركمنستان، افغانستان، پاكستان 
و هن��د)India( گرفت��ه اس��ت، قرار اس��ت گاز 
تركمنس��تان را از بندر تورغندي در شمال غرب 
ه��رات دريافت ك��رده و آن را به ف��راه، هلمند و 
قندهار انتقال دهد. مس��يري كه در نهايت و پس 
از گذر از پاكستان به فاضيلكاي هند خواهد رسيد 
و اشتهاي سيري ناپذير اين كشور براي گاز را فرو 

خواهد نشاند. 
اما گذر اين خط لوله از مناطق نه چندان امن 
در افغانستان همواره سبب شده است كه عملياتي 
ش��دن و تامين امنيت آن مورد ترديد زيادي قرار 
بگيرد اما در چند وقت اخير نشانه هايي كه حاكي 
از بهبود شرايط در اين زمينه بودند، مشاهده شد. 
محمدص��ادق ج��وكار، كارش��ناس موسس��ه 
مطالعات بين المللي انرژي كه به طور تخصصي در 
روز بازارهاي گاز منطقه تحقيق و پژوهش مي كند 
در آن زمان در يادداش��تي كه در اختيار »تعادل« 
قرار داد با اشاره به اين نوشته ها عنوان كرد:»يكي 
از اين موارد اجالس س��ه جانبه يي است كه هفته 

گذشته)هفته آخر دي ماه( ميان افغانستان، چين 
و پاكس��تان برگزار ش��د. به دنبال الحاق كابل به 
كريدور اقتصادي پكن و اس��الم آباد و ديگر مسائل 
طرح ش��ده در اين اجالس چي��ن تالش مي كند، 
همكاري هاي افغانس��تان و پاكس��تان را توس��عه 
ببخشد. به اين ترتيب مشاركت پاكستان در خط 

لوله تاپي جدي تر خواهد شد.
او در ادام��ه اي��ن يادداش��ت مهم بي��ان كرده 
بود:»اهمي��ت اي��ن هم��كاري در اين اس��ت كه 
س��ازمان اطالعات و امنيت پاكس��تان نفوذ قابل 
توجهي در ميان گروه هاي فعال نزديك به طالبان 
در افغانستان دارد. گروه هايي كه مي توانند امنيت 
خطوط لوله را در گذر از مناطقي همچون هلمند 

و قندهار تهديد كنند.«
ب��ه اين ترتي��ب و با اعمال نفوذ پاكس��تان در 
گروه هاي تندرو فعال در افغانس��تان اين كش��ور 
اطمينان بيش��تري را در مورد خط لوله تاپي پيدا 
خواهد كرد. طبق نوش��ته هاي خبرگزاري صداي 
افغان مراس��م افتتاح مرحل��ه اجرايي اين پروژه با 
حضور روس��اي جمهور هر 4كشور درگير در تاپي 
در هرات برگزار خواهد شد و افغانستان سعي دارد 
آن را به با ش��كوه ترين ش��كل ممكن انجام دهد. 
آريا رووفي��ان، رييس اطالع��ات و فرهنگ هرات 
چندي پي��ش از آمادگي هاي كامل اين رياس��ت 
در بخش برگزاري با ش��كوه اين مراسم اطمينان 
داده و عن��وان كرده بود كه اين رياس��ت همزمان 
با برنامه ريزي براي افتت��اح اين پروژه بزرگ ملي 
روي برنامه ه��اي متن��وع و گوناگون در قس��مت 

آگاهي ده��ي و تنوير اذهان عامه درباره چيس��تي 
و اهميت پروژه تاپي براي ش��هروندان كش��ور نيز 

كار مي كند. 
اكنون و درحالي كه روز برگزاري اين مراس��م 
نزديك اس��ت، مقامات هرات در تالشند تا امنيت 
اين مراسم را كه ش��ايد به نوعي نمادي از امنيت 
كل پروژه تاپي باش��د، تامين كنند. ديروز صداي 
افغان نوش��ت ك��ه بر پايه دس��تور كميته امنيتي 
افتت��اح پ��روژه تاپ��ي و تصميم ش��وراي نظامي 
واليت هرات، تمام نيروهاي مسلح مستقر در اين 
واليت وظيفه دارند تا از ديروز)ش��نبه 28بهمن( 
از رفت و آمد موتورهاي شيشه سياه و بدون اسناد، 
گش��ت و گذار افراد مس��لح و حمل اسلحه توسط 
افراد به استثناي پرسنل نيروهاي امنيتي، دفاعي 
و اطالعاتي در نواحي ش��هر، حومه و واليت هرات 

به طور جدي جلوگيري كنند. 
همچنين در متن اين خبر نوش��ته شده است 
كه ش��وراي نظامي واليت هرات و كميته امنيتي 
 افتت��اح پ��روژه تاپي از تم��ام ش��هروندان هرات 
ب��ه عالوه مس��ووالن دولتي و متنفذين خواس��ته 
 ت��ا به خاط��ر تطبيق اين تصمي��م و جلوگيري از 
ه��ر گونه بي نظم��ي و اخالل امنيت ب��ا نيروهاي 

مسلح همكاري كنند. 
اكنون كه تنها 2هفته ب��ه افتتاح عمليات اين 
خط لوله كه براي افغانس��تان يك��ي از مهم ترين 
نمادهاي ثبات و امنيت به ش��مار م��ي رود، باقي 
مانده است شايد ايران نيز كم كم نگران تاثير اين 
خط لوله بر پروژه صادراتي گاز ايران به پاكس��تان 

ش��ود كه مدت هاست از سوي پاكستان بالتكليف 
باقي مانده است. 

محمدصادق ج��وكار پيش از اين در اين مورد 
ب��ه »تعادل« گفته بود:»آغاز عمليات اجرايي خط 
لول��ه تاپي در افغانس��تان را بايد »هش��داري« در 
اين زمينه دانس��ت كه رقباي گازي ايران درحال 
فعالي��ت و پيش��روي هس��تند و ما باي��د هر چه 

سريع تر با پاكستان به توافق و نتيجه برسيم.«
از س��ويي حصول نتيجه با پاكستان نيز امري 
س��اده نيست. مس��ووالن ايران نيز آن  طور كه به 
نظر مي رس��د حداقل در كوتاه مدت اميد چنداني 
به عملياتي ش��دن اين پروژه ندارند. بيژن زنگنه، 
وزير نفت پس از آنكه يك نامه نگاري بي پاس��خ با 
مسووالن پاكس��تان درخصوص انفعال اين كشور 
در احداث خط لوله در مرزهاي خود داشت درباره 
افق��ي كه پي��ش روي اين خط لول��ه مي بيند به 
»تعادل« گفت:»من فكر مي كنم نه در كوتاه مدت 
ام��ا در مجموع اين اتفاق خواهد افتاد و گاز ايران 
به پاكس��تان م��ي رود. اما مهم تري��ن نكته در اين 
ميان لزوم ورود عنصري س��وم است. طبق تجربه 
م��ن براي حل اين معادله بين ايران و پاكس��تان، 
طرف س��ومي احتياج اس��ت كه بدون آن معادله 

حل شدني به نظر نمي رسد.«
او در ادامه عنوان كرده بود:»پاكستان مي گويد، 
پول نداريم لوله را بكشيم و ما از اين طرف نگرانيم 
كه حتي اگ��ر بتوانند لوله را اح��داث كنند، پول 
گاز ما را پرداخت نكنند. در نتيجه طرف س��ومي 
بايد وارد ش��ود ك��ه بتوان��د عمليات تج��اري را 

عهده دار ش��ود.« وزير نف��ت در نهايت بيان كرده 
ب��ود كه روس��يه و در واقع ش��ركت گازپروم يكي 
 از گزينه ه��اي تبديل ش��دن به اين طرف س��وم 

به شمار مى رود. 
پ��س از بي��ان اين صحبت ها از س��وي بيژن 
زنگنه كه در ماه شهريور رخ داد عمال اظهارنظر 
ديگري از س��وي مسووالن ايراني درباره آخرين 
وضعيت خط لوله صادراتي گاز به پاكس��تان كه 
پيش از خروج هند از آن به »صلح« موسوم بود، 

مطرح نشد. 
البته بايد به اي��ن نكته توجه كرد كه هر چند 
اي��ن دو پ��روژه در ظاه��ر رقيب يكديگ��ر به نظر 
مي رسند اما الزاما اجرايي شدن تاپي به معناي از 
دست رفتن فرصت صادرات گاز ايران به پاكستان 
و حتي هند نخواهد بود. جوكار در اين باره اعتقاد 
دارد كه بايد در نظر گرفت كه عملياتي شدن تاپي 
لزوما به معناي از دس��ت رفت��ن فرصت صادرات 
گاز ايران به پاكس��تان براي هميشه نخواهد بود. 
پاكس��تان با ايران در اين زمينه قراردادي منعقد 
ش��ده دارد و در نهايت در صورت عدم اجراي آن 

مجبور به پرداخت جريمه خواهد بود. 
همچنين تغيير آرايش سياس��ي مسووالن در 
پاكس��تان نيز از ديگر مواردي به شمار مى رود كه 
ايران روي آن براي تاثير در صادرات گاز حس��اب 
باز كرده اس��ت. در واقع بسياري اعتقاد دارند كه 
اگر در م��اه مارس 2018 و انتخابات اين كش��ور 
حزب فعلي ك��ه نزديك به رياض هس��تند، كنار 
رفته و حزب مردم بر سر كار آيند، وضعيت پروژه 

صادرات گاز به پاكستان نيز تغيير خواهد كرد. 
اما با اين وجود، نزديك ش��دن به آغاز عمليات 
س��اخت تاپي در افغانس��تان نمي تواند چندان نيز 
مورد بي توجهي مس��ووالن ايران قرار گيرد چراكه 
بديل پاكس��تان براي تامي��ن گاز از راه هايي غير 
از اي��ران را جدي تر مي كند. يك��ي از تاثيرات اين 
ماج��را مي تواند در قيمت گ��ذاري گاز ايران براي 
فروش به پاكستان و دست باال يا پايين داشتن در 
مذاكرات منجر ش��ود. قربان قلي بردي محمدف، 
رييس جمهور تركمنستان در دي ماه سال 1394و 
روزي ك��ه پ��س از مدت ه��ا روحي ت��ازه به تاپي 
دميده شده و مراس��مي نمادين با حضور رهبران 
كش��ورهاي تركمنستان، افغانس��تان، پاكستان و 
هند براي از س��رگيري آن برگزار شد، عنوان كرد 
كه تاپي دسامبر س��ال 2019 افتتاح خواهد شد. 
البت��ه برخي برگ��زاري مراس��م هاي اينچنيني به 
فاصله كوتاه را تالش��ي از سوي كشورهاي درگير 
در تاپ��ي براي نش��ان دادن پويا ب��ودن اين پروژه 
تلقي مي كنند. تالشي كه ممكن است چندان نيز 
با واقعيت منطبق نباش��د. هر چند اجرايي شدن 
آن ش��ايد از يك جنبه موجب از دست رفتن بازار 
گازي ايران ش��ود اما با كمك ب��ه ايجاد ثبات در 
منطق��ه براي ايران نيز منفعت��ي درازمدت در پي 

خواهد داشت. 

پاون|
رييس مركز توس��عه صادرات و پش��تيباني 
صناي��ع آب و برق درباره بازدي��د از پروژه »اوما 
اويا« در كش��ور س��ريالنكا گفت: پ��روژه »اوما 
اويا« نماد توانمندي مهندس��ان ايراني درخارج 

از مرزهاست. 
حميدرض��ا تش��يعي ريي��س مركز توس��عه 
صادرات و پش��تيباني صناي��ع آب و برق ضمن 
بازديد از مراحل اجراي اين پروژه در فاصله 200 
كيلومتري پايتخت سريالنكا در حاشيه نشست 
كميته پيگيري يازدهمين اجالس كميس��يون 
مشترك همكاري هاي اقتصادي دو كشور با بيان 
اين مطلب كه طرح چن��د منظوره تونل انتقال 
آب، سد و نيروگاه »اوما اويا« سريالنكا با حضور 
ش��ركت هاي ايراني در حال انجام اس��ت، افزود: 
پ��روژه »اوما اوي��ا« نماد توانمندي مهندس��ان 

ايراني در خارج از مرزهاست. 
وي ب��ا بيان اين مطلب كه ق��رارداد نيروگاه 
»اوما اويا« از نوع برقابي به ظرفيت 120مگاوات 
با مبلغ 530 ميليون دالر بين ش��ركت فراب و 
وزارت آبياري س��ريالنكا به امضا رس��يده است، 
گف��ت: حدود 86درصد اين طرح اجرايي ش��ده 
و بخ��ش اعظ��م تامي��ن مال��ي آن نيز توس��ط 

كش��ور س��ريالنكا صورت گرفته اس��ت. رييس 
مركز توس��عه صادرات و پش��تيباني صنايع آب 
و ب��رق وزارت نيرو با اش��اره به ش��رايط خاص 
زمين شناس��ي منطقه و قطر 3.2متري ش��فت 
عم��ودي نيروگاه و قرار گيري س��امانه الينينگ 
لوله ه��ا از باال به پايين به صورت عمودي اظهار 
داش��ت: در پروژه هاي مش��ابه معموال لوله ها از 
پايين به باال نصب مي شوند ولي وجه تمايز اين 
پروژه اين اس��ت كه لوله هاي استيل به طول هر 

قطعه 9 متر از باال به پايين نصب مي شود. 
وي علت اين كار را شرايط خاص زمين شناسي 
منطق��ه ذكر كرد و افزود: ب��ه دليل ريزش هاي 
دي��واره امكان نصب لوله از پايين ميس��ر نش��د 
لذا ب��ا ابتكار متخصصان و مهندس��ان مكانيك 
دانشگاه صنعتي شريف، اين لوله ها از ارتفاع باال 
)600 متري( نصب و جوش داده مي ش��وند و به 
س��مت پايين مي آيند به نحوي كه وزن س��ازه 
فلزي داخ��ل الينينگ در انته��ا بالغ بر 1000 
تن خواهد رسيد. حميدرضا تشيعي اضافه كرد: 
س��ازه يي ايجاد شده تا همزمان با مهار لوله ها از 
باال، جوش��كاران متخصص ايراني نيز در داخل 
لوله هاي 9متري مش��غول جوشكاري باشند كه 
در نوع خود بي نظير و ابتكار كامال ايراني اس��ت 

و مي تواند سطح توانمندي متخصصان داخلي را 
به جهانيان اثبات كند.

 رييس مركز توس��عه صادرات و پش��تيباني 
صنايع آب و برق وزارت نيرو با اش��اره به اينكه 
ظرفيت كار در كش��ور ما در حال اش��باع است، 
افزود: با حضور پيمانكاران داخلي در پروژه هاي 
خارج��ي، زمينه ه��اي اش��تغال متخصص��ان و 
مهندس��ان ايراني در خارج از كش��ور نيز فراهم 
مي شود و مي تواند نرخ بيكاري متخصصان رادر 

كشور كاهش دهد. 
وي همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه پروژه 
برق رساني به 1000 روستاي سريالنكا در سال 
2010 آغاز و در سال گذشته با اعتباري بالغ بر 
77ميليون يورو به پايان رس��يده و تاثير بسيار 
خوبي روي مردم منطقه داش��ته به گونه يي كه 
توانمندي مهندس��ان ايراني و تكنولوژي ايراني 
در اين پروژه ها به اثبات رس��يده اس��ت، افزود: 
اميدواريم، بتوانيم از فرصت كميسيون مشترك 
در اجالس دوازدهم استفاده كنيم و ضمن ايجاد 
زمينه سازي الزم براي حضور شركت هاي ايراني، 
تجار ايراني و مباحثي مانند چاي، صادرات نفت 
خ��ام و مب��ادالت بانكي در س��ريالنكا را نيز به 

نتيجه برسانيم.

گروه انرژي|
روز گذش��ته و در ادام��ه بررس��ي بخش ه��اي 
هزينه يي اليحه بودجه 97، مجلس شوراي اسالمي، 
ش��ركت مل��ي گاز ايران را مكلف كرد گازرس��اني به 
شهرها و روستاهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، 
جن��وب كرمان و خراس��ان جنوبي را ادام��ه دهد. اما 
مجل��س در مصوبه ديگ��ري، 5هزار ميلي��ارد تومان 
تنخواه به شركت ملي گاز اختصاص داد تا گازرساني 

به روستاها تسريع شود. 
به گزارش ايس��نا، نمايندگان مجلس در جلس��ه 
علني بعدازظهر ديروز تصويب كردند كه براساس آن 
ش��ركت ملي نفت ايران مجاز است با توافق با شركت 
ملي گاز، در اجراي م��اده 12 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور براي تس��ريع 
گازرس��اني به روس��تاها و اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
روس��تاها ت��ا مبلغ 50 ه��زار ميليارد ري��ال در قالب 
تنخ��واه به ش��ركت ملي گاز اي��ران پرداخت كند. به 
گ��زارش »تعادل« رقم تنخواه تصويبي ش��ركت ملي 
گاز دقيقا برابر با رقمي است كه در نشست مديرعامل 
اين ش��ركت، حميدرضا عراقي با خبرنگاران به عنوان 
درآمدهاي از دس��ت رفته متولي گاز كشور از حذف 
»آبونمان« و »هزينه خدمات مس��تمر« عنوان ش��ده 
بود. عراقي در آن نشس��ت ك��ه پس از 6 ماه اختالف 

با ديوان عدالت اداري برگزار مي ش��د، عنوان كرد كه 
بدون درآمدهاي حذف ش��ده، ش��ركت ملي گاز قادر 
نخواهد بود تا به برنامه هاي گازرساني خود ادامه دهد 
و گازرس��اني به مناطقي مانند سيستان و بلوچستان 
ب��ه خطر خواهد افت��اد. مديرعامل ش��ركت ملي گاز 
همچني��ن بيان كرده بود كه اين بار، مجلس ش��وراي 
اس��المي »بايد« فكري به حال درآمدهاي از دس��ت 
رفته ما بكند تا بتوانيم گاز را به زاهدان هم برس��انيم. 
به نظر مي رسد كه مجلس اين سخن عراقي را شنيده 
و مبلغ مورد درخواست او را تحت عنوان تنخواه ارائه 
كرده اس��ت. حذف آبونمان از قبض هاي گاز به حكم 
ديوان عدالت اداري برمي گردد كه در روزهاي انتهايي 
مرداد و در پي شكايت دو مشترك خانگي صادر شد. 
پ��س از آن مصوبه ش��وراي عالي اقتصاد به رياس��ت 
اس��حاق جهانگيري مع��اون اول رييس جمهور )براي 
دريافت مبلغ با عنوان هزينه خدمات مستمر گاز( نيز 
با وتوي ديوان عدالت اداري مواجه شد تا بخش قابل 
توجهي از درآمدهاي ش��ركت ملي گاز از دست برود. 
ام��ا اين بار مجلس كه چن��د روز پيش مجوز افزايش 
قيمت آب، برق و گاز را براي سال 97 صادر كرده بود، 
تمام درآمدهاي حذف آبونمان گاز براي يك س��ال را 
به شركت ملي گاز پرداخت كرد تا اين شركت بتواند 

با تمام قوا به برنامه هاي گازرساني خود ادامه دهد. 

رييس مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق خبر داد

افزايش صادرات مهندسي آب و برق به سريالنكا
براي تكميل شبكه گازرساني كشور 

جبران عدم النفع آبونمان براي شركت ملي گاز 
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بازارهنر

تكذيبخبروخامتحالاستادشجريان
ي��ك منبع مطل��ع در روابط عمومي 
شركت فرهنگي هنري دل آواز با تكذيب 
خب��ر وخامت ح��ال اس��تاد محمدرضا 
ش��جريان گفت: حال اس��تاد آواز ايران 
نسبت به گذشته تغییري نكرده و درمان 

وي همچنان ادامه دارد. 
اي��ن منب��ع مطل��ع اف��زود: موضوع 
وخامت حال استاد شجريان در واقع يك 
خبر قديمي و بازنشر شده از صفحه يك 
اينستاگرام است. او تاكید كرد: اين خبر 

قبال نیز تكذيب شده بود و اگر به اينستاگرام مذكور 
مراجعه ش��ود، خواهید ديد كه كذب بودن اين خبر 
اعالم شده است. اين منبع مطلع شايعات منتشر شده 
در ش��بكه هاي اجتماعي و برخي رس��انه ها پیرامون 

وخامت حال استاد آوزاز ايراني را تكذيب كرد. 
ب��ه گفته او ح��ال اس��تاد محمدرضا ش��جريان 
طي۱۰ماه گذش��ته تغییري نكرده و عاليم بهبود يا 

تشديد بیماري در وي مشاهده نشده است. 
اس��تاد محمدرضا ش��جريان نوروز 95 با انتش��ار 
ويدئوي ضمن تبريك س��ال نو خبر از ابتالي خود به 
بیماري س��رطان داد و پس از آن تاكنون تحت نظر 

پزشكان به مداوا مشغول است. 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي نیز در 
اظه��اري نظري در دومین نشس��ت اهالي فرهنگ و 
هن��ر با دولتمردان دول��ت يازدهم با عن��وان »ايران 
فرهنگي در جهان امروز« كه 26 ارديبهش��ت س��ال 

جاري برگزار ش��د با اشاره به ديدارش با 
استاد محمدرضا شجريان و با بیان اينكه 
وي اكنون در سالمت است، گفت: روزي 
كه استاد ش��جريان از امريكا براي ادامه 
درمان به ايران بازگشت هیچ كس حتي 
آقاي همايون شجريان هم باور نمي كرد 
با وضعیتي كه استاد داشت كمتر از يك 
هفته زنده بمان��د ولي با عنايت خداوند 
متعال و تالش پزشكان ايراني حال وي 

رو به بهبودي است. 
همچنین همايون ش��جريان در حاشیه رونمايي 
از آلب��وم تصوي��ري موس��یقي »خداوندان اس��رار« 
در فرهنگس��راي نی��اوران با بیان اينك��ه دغدغه ها و 
نگراني هاي بیماري سرطان استاد شجريان همچنان 
باقي  اس��ت، گفت: با توجه ب��ه وضعیت پدرم اكنون 
امكان بازگش��ت او به صحنه موسیقي امكان ندارد و 
منتظريم مراحل درماني به خوبي طي شود. شجريان 
گفت: وضعیت پدرم نس��بت به چند م��اه قبل بهتر 

است و ۱5جلسه راديوتراپي سنگین كرده است. 
به گفته او، رفع آسیب هاي عصبي زمانبر است. از 
طرفي درمان سرطان نیز زمانبر است بايد به ايده آل 
سالمتي استاد برسیم و در نهايت كار شیمي درماني 
را آغ��از كنیم. ش��جريان در عین حال اف��زود: البته 
خوش��بختانه وضعیت پدرم نسبت به قبل بهتر شده 
اما دغدغه ها و نگراني هاي بیماري سرطان همچنان 

باقي است. 

»خرگوشسفيدرادنبالكن«درفيلمكلكته
فیلم »خرگوش سفید را دنبال كن« 
به كارگرداني محمدحس��ین س��لطاني 
در بخش مس��ابقه بین الملل پنجاهمین 
دوره جش��نواره فیلم »كلكته« ش��ركت 
مي كن��د. اي��ن مس��تند ك��ه ب��ه مدت 
9۰دقیقه تابس��تان امس��ال تولید شده 
اس��ت، ماجراي س��فر فرانس��وا ازوت به 
ايران ب��راي راه اندازي يك رس��توران را 
روايت مي كند. وي يك فرانس��وي است 

كه پس از سفر به ايران عاشق خانمي مي شود و پس 
از مدتي تحقیق درباره اس��الم به دين مبین اس��الم 
روي مي آورد و ازدواج مي كند. اين سرآشپز فرانسوي 
در ايران مي ماند و اينك نام فرانس��وا حسین را براي 
خود انتخاب كرده اس��ت و چند س��ال داور مسابقه 

دستپخت در شبكه يك سیما بود. 
او اينك تالش مي كند آش��پزي ايران كه به زعم 
وي بهترين و خوشمزه ترين غذاها را دارد، علمي كند. 
ازجمل��ه عوام��ل اين فیلم مس��تند مي ت��وان به 

نجفی��ان،  محمدعل��ي  تهیه كنن��ده: 
فیلمبردار: محمود عطش��اني، صدابردار: 
عبدالرض��ا حی��دري، صداگ��ذار: عرفان 
ابراهیمي، موس��یقي: احسان صلح طلب، 
تدوي��ن: محم��ود عطش��اني و عكاس: 
س��ارا دقیق اشاره كرد. جش��نواره فیلم 
»كلكت��ه« ب��ه ص��ورت ماهان��ه برگزار 
مي ش��ود و از نوامب��ر 2۰۱6 كار خود را 
آغاز و هر ماه ب��ه صورت آنالين فیلم ها 
را نمايش مي ده��د و برنده را انتخاب مي كند. هدف 
از اين جشنواره شناس��ايي فیلم هايي فرهنگي است 
كه الهام بخش نزديك ش��دن ملت ها از نظر فرهنگي 
و غناي زندگي از طريق سرگرمي شود. اين جشنواره 

در خدمت به اطالعات، آموزش و سرگرمي است. 
هر ماه بیش از 5۰ فیلم در بخش هاي مختلف به 
صورت رس��مي انتخاب و نمايش داده مي شوند و از 
میان آنها در هر بخش يك فیلم برتر به عنوان برنده 

انتخاب و معرفي مي شود. 

سيمرغمستندبايددرجشنوارهفجراحياشود
مرتضي رزاق كريمي با انتقاد از اينكه 
داوران جش��نواره ملي فیل��م فجر براي 
داوري آثار مس��تند و انیمیشن در كنار 
آثار داس��تاني توجیه نشده بودند، تاكید 
كرد مي توان سیمرغ مستند را احیا كرد. 
مع��اون مس��تند مرك��ز گس��ترش 
س��ینماي مس��تند و تجربي با اشاره به 
حاش��یه هاي داوري آثار حاضر در سي و 
ششمین جشنواره ملي فیلم فجر و اينكه 

دو فیلم مس��تند بخش مسابقه توس��ط داوران ديده 
شده ولي داوري نش��ده است، گفت: قبل از هر چیز 
اجازه دهید از نیمه پر به مس��اله حضور آثار مستند 
و انیمیش��ن در سي و شش��مین جشنواره ملي فیلم 
فجر نگاه كنیم. همانطور كه در اختتامیه جشنواره از 
منوچهر شاهسواري، مديرعامل خانه سینما شنیديم 
فیلم هاي مس��تند در میانه جدول آراي مردمي قرار 
داش��تند كه چنین امري با توجه به اينكه جشنواره 
فیلم فجر بیشتر به سینماي داستاني توجه مي كند، 
اتفاق مهمي اس��ت. اين تهیه كننده مس��تند به مهر 
گفت: جش��نواره هاي معتبر دنیا محلي براي ارزيابي 
فرهنگي آثار س��ینمايي است نه محلي براي تعريف 

و تمجید از س��لبريتي ها. ضمن احترام 
به همه چهره هاي ش��اخص س��ینماي 
داستاني بايد بگويم كه جشنواره محلي 
براي تجلیل از سینماي تجاري نیست. 

او ادام��ه داد: معتق��دم گامي كه در 
اين دوره از جش��نواره مل��ي فیلم فجر 
برداشته ش��د بسیار خوب بود اما سخن 
بعضي از اعضاي محترم هیات داوران كه 
گفتند نمي توان آثار مس��تند و داستاني 
را در كنار هم داوري كرد، نش��ان مي دهد كه داوران 
محت��رم براي اين امر توجیه نش��ده بودند كه در اين 
دوره جشنواره بخش مسابقه صرفا به عناصر نمايشي 

محدود نخواهد بود. 
رزاق كريمي در پايان گفت: متاسفانه هنوز زمینه 
الزم براي داوري س��ینماي مستند در كنار سینماي 
داس��تاني شكل نگرفته اس��ت و به نظر مي رسد نیاز 
به گفت وگوهاي كارشناسانه بیشتري هست. با توجه 
ب��ه ظرفیت نماي��ش فیلم هاي مس��تند در اين دوره 
از جش��نواره مي توان با حفظ س��یمرغ هاي سینماي 
مستند مانند دوران گذشته 2 فیلم مستند نیز براي 

نمايش عمومي و رقابت اصلي انتخاب كرد. 

كوتاهي»افبيآي«
درحادثهفلوريدا

والاستريتژورنال:
ب��ه  روس  مقام��ات 
انتخاب��ات  در  دخال��ت 
آمريكا  رياس��ت جمهوري 
متهم ش��دند. اين روزنامه 
ب��ا اع��الم اين خب��ر در 
صفحه اول خود نوش��ت 
ك��ه رابرت مول��ر بازپرس 
ويژه پرونده دخالت روسیه 
در انتخاب��ات آمريكا، ۱3 

ش��خصیت و 3 نهاد روس را به دخالت در انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال 2۰۱6 آمريكا متهم كرد. 
طبق اين گزارش، ريیس جمهور آمريكا با اس��تناد 
به نتیجه گیري گزارشي كه ديروز ۱6 فوريه منتشر 
شد، در تويیترش نوشته است كه كمپین انتخاباتي 
او كار اشتباهي انجام نداده و با روسیه هیچ همكاري 
نداشته است. دونالد ترامپ در تويیترش نوشت كه 
»روسیه كارزار ضدآمريكايي خود را در سال 2۰۱۴ 
شروع كرد، بسیار پیش تر از آنكه من اعالم كنم در 
انتخابات شركت خواهم كرد. نتايج انتخابات تحت 
تاثی��ر اين موض��وع قرار نگرفته اس��ت. رابرت مولر 
بازرس ويژه پرونده تحقی��ق در گزارش خود گفته 
اس��ت كه افراد مرتبط با نهادهاي دولتي روسیه از 
طريق حس��اب هاي كاربري متعدد در ش��بكه هاي 
اجتماعي به دنبال هدايت افكار عمومي و جلب آرا 

به نفع ترامپ بوده اند. 

اينديپندنت:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود گزارشي از ديدار 
ت��رزا مي  و آن��گال مركل 
منتش��ر كرد. طب��ق اين 
گزارش، آنگال مركل پس 
از اين دي��دار تاكید كرد، 
موضع كش��ورش در قبال 
برگزيت تغییر نكرده و از 
اينكه انگلیس قصد خروج 

از اتحاديه اروپا را دارد، متاسف است. همچنین گفته 
شده كه ترزا مي در آستانه كنفرانس امنیتي مونیخ 
ديداري با آنگال مركل داش��ت و گفت كه مركل بر 
تعهد خود به حفظ توافق هس��ته يي ايران و اجراي 
كامل آن از جانب همه طرف ها تاكید كرده اس��ت. 
همچنی��ن آنگال مركل پس از دي��دار با »ترزا مي« 
نخست وزير انگلیس گفت كه دو طرف در اين ديدار 
در خص��وص برجام و نیز خروج انگلیس از اتحاديه 
اروپا گفت وگو كرده اند. گفته شده كه در اين ديدار، 
»آن��گال مركل« صدراعظم آلمان توافق هس��ته يي 
كش��ورهاي ۱+5 و ايران را محصول اجماع و توافق 
كشورهاي اروپايي از جمله آلمان و انگلیس دانست. 

نيويوركتايمز:
اي��ن روزنامه در صفحه 
ك��ه  نوش��ت  خ��ود  اول 
اف بي آي كوتاه��ي خود را 
درب��اره حادث��ه تیراندازي 
فلوري��دا پذيرفت��ه اس��ت. 
طبق اين گ��زارش، »اداره 
امريكا  ف��درال«  تحقیقات 
)اف ب��ي آي( اع��الم ك��رد 
كه م��اه گذش��ته میالدي 

هشدارهايي درباره عامل تیراندازي مرگبار يك مدرسه 
در ايال��ت فلوريدا دريافت كرده ب��ود اما اقدامي براي 
جلوگی��ري از ب��روز اين حادثه انجام ن��داد. در بیانیه 
اف بي آي گفته شده كه يك فرد نزديك به »نیكوالس 
كروز« )عامل حمله( روز پنجم ژانويه )پانزدهم دي ماه( 
با بخش »خط دسترس��ي عمومي اف بي آي« تماس 
گرفت تا نگراني هايش را درباره وي گزارش دهد. اين 
بیانیه حاكي اس��ت: تماس گیرنده درباره سالح كروز، 
تماي��ل وي به قتل مردم، رفت��ار غیرقابل پیش بیني، 
پس��ت هاي آزاردهنده اش در ش��بكه هاي اجتماعي و 
احتمال اقدام وي به تیراندازي در مدرس��ه اطالعاتي 
ارائه كرده ب��ود. اف بي آي گفته كه از اين اطالعات به 
درستي استفاده نكرده و نتوانسته اقدامي انجام دهد. 

كيوسك

مجيدغالميجليسهازخانهكتابرفت
 معاون امور فرهنگي وزير ارشاد با استعفاي مجید غالمي جلیسه از سمت مديرعاملي خانه كتاب موافقت كرد. 

در حالي كه مجید غالمي جلیس��ه اواخر دي ماه ش��ايعه استعفاي خود را قويا رد كرده بود، اما ديروز خبر پذيرش استعفاي 
او از سوي معاون فرهنگي وزير ارشاد به صورت رسمي اعالم شد. 

روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي در خبري كه براي رسانه ها ارسال كرده، نوشته است: 
»در پي اس��تعفاي مديرعامل خانه كتاب و موافقت معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي، مراسم تكريم مجید 

غالمي جلیسه و سرپرست موقت خانه كتاب صبح روز يك شنبه ۸ صبح در خانه كتاب برگزار مي شود.«
مجید غالمي جلیس��ه از فروردين س��ال ۱393 به عنوان معاون پژوهشي فعالیت رسمي خود در خانه كتاب را آغاز كرد و از 

اسفند همان سال به سمت مديرعاملي خانه كتاب انتخاب شد. 
جلیسه پیش از اين گفته بود هیچ مشكلي با معاون فرهنگي وزارت ارشاد ندارد و او شخصي فرهنگي و اخالقي است. 

چهرهروز

بررسيشمارحوادثتيراندازيدرمدارسامريكاازسال2013تاكنون

زنگخشونتدرمدارس
گروهگوناگون

مركز ثبت آمار خشونت هاي مسلحانه 
گزارش داده كه در ۴۸ساعت گذشته در 
امريكا ۱56مورد تیراندازي به ثبت رس��یده است كه 
در نتیجه آنها 5۸ نفر كشته و ۱۰۱نفر زخمي شدند. 
از س��وي ديگر طبق بس��یاري از گزارش هاي منتشر 
شده از سال 2۰۰۰تا ۸ ماه نخست سال 2۰۱7 بیش 
از ۱5۰دانش آم��وز در اي��االت متحده امريكا به علت 
تیراندازي با سالح گرم يا در اثر آسیب ديدگي توسط 

سالح سرد جان باخته اند. 
 آن طور كه آمار نش��ان مي دهد، موارد تیراندازي 
در مدارس امريكا به شكل بي سابقه يي افزايش يافته 
اس��ت. با توجه به تیراندازي چهارش��نبه در فلوريدا 
شمار حوادث تیراندازي در مدارس امريكا به ۱7مورد 
رسیده است. به دنبال اين تیراندازي مرگبار حداقل 
۱7نفر كشته و حدود 5۰ نفر ديگر نیز زخمي شدند. 
بر اين اس��اس چندين مدرسه در سراس��ر امريكا با 
تهديده��اي مكرر ك��ه پ��س از تیران��دازي مرگبار 
مدرسه يي در فلوريدا انجام شده، تدابیر امنیتي خود 
را افزايش داده يا كالس هاي درس را تعطیل كردند. 
ه��ر بار كه ي��ك حادثه تروريس��تي در امريكا رخ 
مي دهد، انتقاد از قانون آزادي حمل اس��لحه افزايش 
مي ياب��د. در مقابل اين انتقادها نی��ز دولت ترامپ و 
مجتمع هاي صنعتي- نظام��ي امريكا از آزادي حمل 
اسلحه در امريكا دفاع مي كنند. پس از حادثه مدرسه 
س��ندي هوك در س��ال 2۰۱2 گروه هاي ضد حمل 
سالح، هزينه هاي بیشتري در اين زمینه صرف كردند. 
براساس آمار سازمان كنترل اسلحه در امريكا، شمار 
تیراندازي ها در مدارس امريكا در سال 2۰۱3 حدود 
37مورد اعالم ش��د. طبق اين آمار شمار تیراندازي ها 
در مدارس امريكايي در س��ال 2۰۱۴ با افزايش قابل 
توجهي روبه رو ش��ده و به 5۸ مورد رسیده است. در 
يك��ي از موارد تیراندازي در مدارس در س��ال 2۰۱۴ 
گفته ش��د كه ف��ردي در ي��ك دبیرس��تان پیش از 
خودكش��ي اقدام به تیراندازي به سمت دانش آموزان 
كرد و ۴نفر را مجروح كرد. آن طور كه در اين گزارش 
اعالم شده، س��ال 2۰۱5 شمار تیراندازي در مدارس 
امريكا به باالترين سطح خود رسید. به گزارش پايگاه 
اطالعاتي مرب��وط به تیراندازي هاي جمعي در امريكا 
در س��ال 2۰۱5 در مجموع 327حادثه تیراندازي در 
امريكا رخ داده اس��ت. در اين حوادث ۴75نفر كشته 

و ۱۸7۰نف��ر زخم��ي ش��ده اند. در اين میان ش��مار 
تیراندازي هاي��ي كه در مدارس امريكا رخ داده حدود 
65 مورد اعالم ش��ده اس��ت. در اين میان مي توان از 
حادث��ه تیراندازي روزب��رگ به عن��وان مرگبارترين 
ح��وادث تیران��دازي در س��ال 2۰۱5 در م��دارس و 
دانش��گاه هاي امريكاي��ي نام برد. در اي��ن حادثه كه 
روز اول اكتبر س��ال 2۰۱5 در محوطه دانش��گاه رخ 
داد، ف��رد مهاجمي اقدام ب��ه تیراندازي كرده و پیش 
از هدف قرار گرفتن از س��وي پلی��س 9نفر را به كام 
مرگ كشاند و در نهايت به ضرب گلوله پلیس كشته 
ش��د. آزادي اسلحه در امريكا از جنجالي ترين مسائل 
سیاسي اين كشور به شمار مي رود كه تاكنون روساي 
جمهوري نظرات متفاوتي در مورد آن داش��ته اند. در 
اين میان باراك اوباما يك��ي از مخالفان جدي قانون 
حمل اسلحه در امريكا بود. آن طور كه گفته شده، او 
در پنجم ژانويه 2۰۱6 در جمع خانواده قربانیان يك 
حادث��ه تیراندازي در امريكا بر ض��رورت اقدام فوري 
ب��راي كنترل خريد و فروش س��الح گرم تاكید كرد. 
همچنی��ن او در برابر كنگره نیز »حفاظت از كودكان 
در برابر خشونت هاي مسلحانه« را بخشي از تعهدات 
خود و كارهايي كه بايد انجام ش��ود، دانست. به نظر 
مي رس��د تالش هاي باراك اوباما توانست در اين سال 
تا ح��دودي به كاهش تیران��دازي در مدارس امريكا 
منجر ش��ود. آن طور كه در اين آمار گفته ش��ده در 

س��ال 2۰۱6 ش��مار حوادث تیران��دازي در مدارس 
امريكا كاهش يافته و به ۴۸مورد رس��ید. پس از آنكه 
دونالد ترامپ به ريیس جمهوري امريكا برگزيده شد، 
تمام تالش هاي صورت گرفته درخصوص محدوديت 
حمل سالح در امريكا را از بین برد. آن طور كه گفته 
شده او در نخستین حضور خويش در نشست ساالنه 
انجمن ملي تفنگ)NRA( در مقام رياست جمهوري 
امريكا، حمايت كامل خود را از آزادي حمل سالح در 
امريكا اعالم كرد. همچنین جمهوري خواهان طرفدار 
آزادي مالكیت س��الح هس��تند و در برابر تصويب هر 
گون��ه قانوني كه خريد و فروش يا مالكیت ش��خصي 
اس��لحه را محدود كند با استناد به متمم دوم قانون 
اساسي امريكا مقاومت مي كنند. بر اين اساس افزايش 
ش��مار حوادث تیراندازي در مدارس امريكا در س��ال 
2۰۱7 طبیعي به نظر مي رسد. طبق آمار منتشر شده 
در اين سال حدود 65 مورد تیراندازي و حمل سالح 

در مدارس امريكا اتفاق افتاد. 
براساس اين گزارش از سال 2۰۱3 تاكنون حدود 
29۰مورد تیران��دازي در مدارس امريكا رخ داده كه 
به طور متوس��ط در هر س��ال حدود ۴۸حادثه ثبت 
شده اس��ت. همان طور كه گفته ش��ده، اين گزارش 
ب��ر پايه ح��وادث مرگبار ارائه ش��ده چراكه برخي از 
تیراندازي ها در مدارس امريكايي كشته يا مجروحي 

نداشتند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

فيلمهايانساندوستانهجايزهبردند
در  انسان دوس��تي  جاي��زه  برن��دگان 
مراس��مي كه ش��ب ۱6فوري��ه در بورلي 

هیلتون برگزار شد، معرفي شدند. 
به گ��زارش هالیوود ريپورت��ر، در اين 
ش��ب جوايز س��االنه »هومانیتاس پرايز« 
برندگان خود را ش��ناختند. در اين مراسم 

»لیدي برد«، »پست« و »مادبوند« موفق به كسب مهم ترين جوايز از اين جوايز 
س��االنه شدند كه از س��ال ۱97۴و براي تجلیل از ويژگي هاي انسان دوستانه در 

سینما و تلويزيون اهدا مي شود. 
فیلم هاي »پست« و »مادبوند« در بخش درام بلند و »لیدي برد« در بخش 

كمدي موفق به كسب اين جايزه شدند. 
ويرجیل ويلیامز و دي ريیس براي »مادبوند« و لیز هانا و جاش سینگر براي 
»پس��ت« و گرتا گرويگ براي »لیدي برد« به عنوان فیلمنامه نويس��اني كه اين 
مفاهیم را در آثارشان مورد توجه قرار دادند، تجلیل شدند. در بخش تلويزيوني 
نیز جايزه بخش 3۰دقیقه به اپیزودي از »بیگ بنگ تئوري« رس��ید كه توسط 
چاك لوري، اس��تیو هالند و تارا هرناندز نوشته شده بود. در بخش مستند فیلم 
»گريه ها« از س��وريه به كارگرداني اوگني آفینوس��كي به عنوان بهترين مستند 

انتخاب شد. 
»فرديناند« انیمیشني كه فیلمنامه آن توسط رابرت ال برد، تیم فدرل و برد 
جاپلند نوشته شده، جايزه فیلم بلند خانواده را دريافت كرد. در اين مراسم كه 
با شركت ش��مار زيادي از برترين فیلمنامه نويسان و نويسندگان برگزار شد در 
مجم��وع 75هزار دالر به برندگان اهدا و اعالم ش��د، برندگان جوايز قصد دارند 
مبلغ اين جوايز را صرف كمك به افرادي كنند كه نیاز به كمك دارند تا صداي 

خودشان را قوي تر به گوش ديگران برسانند. 

افتتاحكافهدرباغنگارستانغيرقانونياست
معاون می��راث فرهنگي اداره كل میراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
تهران با بیان اينكه افتتاح كافه س��نتي باغ 
نگارستان غیرقانوني است، گفت: اين اقدام 
مطلقا م��ورد تايید میراث فرهنگي اس��تان 
تهران نیس��ت. س��پیده س��یروس نیا افزود: 

اداره كل میراث فرهنگي استان درخصوص ساخت كافه سنتي به معاونت فرهنگي 
دانش��گاه تهران)متولي بنا( تذكراتي داده و اين اقدام غیرقانوني اس��ت. او با اشاره 
به اينكه درحال حاضر اين موضوع از س��وي میراث فرهنگي مورد پیگیري اس��ت، 
اظهار كرد: میراث تهران با طرح شكايت در مراجع قضايي به اين تخلف رسیدگي 

خواهد كرد. 
معاون میراث فرهنگي اداره كل میراث فرهنگي استان تهران خاطرنشان كرد: 
تاكنون میراث فرهنگي با ارسال چندين نامه به شهردار منطقه ۱2و معاون فرهنگي 
دانشگاه اين تخلف را در حريم اين بناي ملي تذكر داده و خواستار جمع آوري سازه 

بناي مذكور شده است. 
با وجود مخالفت و تذكرات پي در پي اداره كل میراث فرهنگي تهران روز جمعه 

كافه و شعبه دوم يك رستوران در باغ نگارستان افتتاح شد. 
بناي ثبتي باغ نگارس��تان از بناهاي قديمي تهران در میدان بهارستان- انتهاي 
خیابان دانشس��را- خیابان شريعتمداري واقع شده است كه در سال ۱222هجري 
قمري)۱۸۰7میالدي( به دس��تور فتحعلي ش��اه قاجار به عنوان اقامتگاه تابستاني 
ساخته  شد. اين بناي ملي)با شماره ثبت ملي 2۰۸2( به سبك كاله فرنگي ساخته 
ش��ده و داراي 2عمارت عالي به نام هاي دلگش��ا و تاالر قلمدان اس��ت كه اتاق ها با 
درهاي چوبي و دو تاالر بزرگ در طرفین ساختمان مركزي اين باغ وجود دارد كه 

داراي 6۴ اتاق، ۴ تاالر، كتابخانه با ۴سالن و 6۰۰ متر زيربناست. 

تاريخنگاري

آغاز به كار حزب جمهوري اسالمي 
»گروهي از روحانیون سر شناس تهران كه هنگام تشكیل جامعه روحانیت مترقي 
تهران اس��اس و بنیاد اين جامعه را پي ريزي كردند و در ايجاد كمیته اس��تقبال از 
امام خمین��ي و س��تاد موق��ت انقالب نق��ش ويژه داش��تند، ديروز تش��كیل حزب 

جمهوري خواه اسالمي را اعالم كردند.« 
اين بخش��ي از گزارش روزنامه اطالعات درباره تشكیل حزب جمهوري اسالمي 
بود كه با تیتر »حزب جمهوري خواه اس��المي ايران تشكیل شد« در صفحه نخست 
اين روزنامه خودش را نش��ان مي داد. حزب جمهوري اس��المي يك ش��نبه بیست و 
نهم بهمن ۱357 با حضور برخي ياران نزديك امام خمیني)ره( و از ش��خصیت هاي 
برجسته علمي، مذهبي و سیاسي ايران كه در پیروزي انقالب اسالمي نقش داشتند، 
تش��كیل ش��د. هدف از تش��كیل حزب، ايجاد يكپارچگي و همكاري هرچه بیشتر 

نیروهاي وفادار به انقالب اسالمي، سامان  بخشیدن به امور كشور و... بود. 
در بخشي از بیانیه آغاز به كار حزب جمهوري اسالمي آمده بود: »ما اين واقعیت 
انكارناپذير را مدت هاس��ت با همه وجود لمس مي كنیم. س��امان دادن به نیروهاي 
پراكن��ده جنبش را فريضه يي بزرگ و اس��المي مي دانیم. اگر در طول چند س��ال 
گذشته، رخدادهاي لحظه به لحظه و مسوولیت هاي فوري و فوتي، امكان يك اقدام 
گسترده را در اين زمینه به ما نداده است، امروز ما هیچ مسوولیت و تكلیفي را براي 

خود از اين فوري تر و فوتي تر نمي دانیم.
مانند همه ناظران منصف معتقديم كه مردم مس��لمان در اين انقالب نیز مانند 
انقالب هاي گذش��ته، نیروي اصلي و عمده انقالب ايرانند و باور اس��المي و احساس 
تكلی��ف اله��ي، عمده ترين و اصلي ترين انگیزه آن... با اين تش��خیص و اين تحلیل، 
تاسیس »حزب جمهوري اسالمي« را در جهت هدف هاي اعالم شده از سوي رهبر 
جنبش امام خمیني اعالم مي كنیم و همه كس��اني را كه در اين باور و اين انگیزه و 

اين هدف ها با ما شريكند به همكاري فرا مي خوانیم. « 
انفج��ار در دفتر اين حزب در هفتم تیر ۱36۰ باعث ش��هادت بیش از 75 نفر از 
اعضاي حزب ش��د. اما حزب جمهوري اسالمي كمتر از 9 س��ال دوام آورد. آيت اهلل 
خامنه اي و آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني از موسس��ان اين ح��زب در نامه يي به امام 
خمیني )ره( خواس��تار انحالل حزب ش��دند. آنها خرداد سال 66 اعالم كردند كه با 
توجه به تثبیت انقالب، ديگر نیازي به فعالیت حزب نیست. امام )ره( نیز در نامه يي 

در يازدهم خرداد سال 66 با انحالل حزب جمهوري اسالمي موافقت كردند. 
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