
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 سال نو
 سال سرمايه گذاري

و توليد است

مردم و مسووالن با غيرت 
و تعصب از كاالي ايراني 

حمايت كنند

پيامنوروزيرييسجمهوري
بهمناسبتسال97

رهبرمعظمانقالباسالميسال۱۳97راسال
»حمايتازكااليايراني«نامگذاريكردند

خبر

اجراي5برنامهمحوري
حقوقشهرونديدرسال97

گروهايران|
يك��ي از مهم ترين وعده هاي روحاني در ايام انتخاب��ات در مجموعه موضوعاتي 
مطرح ش��دند كه در كالس��ه موضوعي حقوق ش��هروندي دس��ته بندي مي شوند؛ 
وعده هايي كه بعد از تش��كيل دولت هاي يازده��م و دوازدهم به عنوان يك اولويت 
جدي در دستور كار قرار گرفتند. در همين زمينه اما دستيار رييس جمهوري در امور 
حقوق شهروندي اعالم كرد: 5 برنامه محوري حقوق شهروندي شامل برنامه تقسيم 
كار ملي، ش��اخص هاي كمي و كيفي پايش و ارزيابي فعاليت دستگاه هاي اجرايي، 
آيين ها و روش هاي غيرقضايي رسيدگي به شكايات، ساز و كار نظارتي بر منشور اين 

حقوق و برنامه ملي آموزش حقوق در سال 97 اجرا مي شود. 
ش��هيندخت موالوردي با بيان اينكه ماموريت دس��تيار رييس جمهوري، 
پيگيري، ارزيابي و نظارت در امور حقوق ش��هروندي اس��ت، افزود: تالش ما 
اين است كه سازوكارهاي پيش بيني شده در منشور براي پياده سازي حقوق 
ش��هروندي را به كار گيريم و براي تحقق اين مه��م، اقدامات و فعاليت هاي 
دس��تگاه هاي اجرايي را بررس��ي مي كني��م. وي ادامه داد: هم��ه برنامه ها و 
طرح هايي كه براي س��ال 97 در دس��تور كار قرار دارد، مراحل نهايي خود را 

مي گذراند و تيم هاي تخصصي مشغول آماده سازي آنها هستند. 
موالوردي خاطرنش��ان كرد: برخي مي گويند منش��ور حقوق شهروندي 
ضمانت اجرايي ندارد اين در حالي است كه در منشور ساز و كارهاي اجرايي 
و ضمانت آن پيش بيني شده است و با توجه به ماموريت دستيار ويژه سعي 
داريم تا در سال جديد اقدامات، برنامه ها و عملكرد دستگاه ها را رصد و پايش 

كنيم و مورد ارزيابي قرار دهيم. 
دستيار رييس جمهوري يادآور شد: طبق پيش بيني منشور قرار است هر 
سال گزارش كاملي از اقدامات انجام شده در زمينه حقوق شهروندي توسط 
رييس جمهوري به مردم ارائه شود و در اين راستا از همه وزارتخانه ها، استان ها 
و دس��تگاه هاي اجرايي درخواست كرديم تا گزارش اقدامات يا آنچه با عنوان 
پيشرفت ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي است، تهيه و براي 

دستيار ويژه ارسال كنند. 
موالوردي اضافه كرد: اين گزارش ها از دستگاه هاي مختلف دريافت شده و مراحل 
نهايي را مي گذراند و قرار اس��ت »گزارش كامل پيشرفت ها و راهكارهاي رفع موانع 
تحقق حقوق شهروندي در سال 96« بعد از تعطيالت با تاييد رييس جمهوري منتشر 
شود. وي درباره دستگاه هاي پيشتاز در عرصه حقوق شهروندي يا دستگاه هايي كه 
مش��اركت و همكاري كافي نداش��تند، گفت: تا به حال شاخص هاي كيفي و كمي 
رصد و پايش عملكرد دستگاه هاي اجرايي به آنها ابالغ نشده است، بنابراين نمي توان 
ارزيابي دقيقي داشت و در سال 97 اين ارزيابي براساس شاخص هاي ابالغي كه ذيل 
هر ماده از منشور تعريف مي شود، انجام خواهد شد و دستگاه هاي برتر و دستگاه هايي 

كه قصور، تقصير يا به هر نحوي انتظارات را برآورده نكرده باشند، معرفي مي شود. 
م��والوردي برنام��ه ملي اقدام يا تقس��يم كار ملي حقوق ش��هروندي را از ديگر 
برنامه هاي سال 97 معرفي كرد و افزود: نخستين وظيفه دستيار ويژه، تدوين برنامه 
و خط مشي اجراي كامل حقوق شهروندي است كه اين برنامه تهيه شده است، زيرا 
اكنون در زمينه حقوق شهروندي موازي كاري ها، پراكنده كاري ها و دوباره كاري هايي 
وجود دارد و تقسيم كار ملي حقوق شهروندي به تعيين تكليف دستگاه ها و سرعت 

بخشي به پيگيري دقيق حقوق شهروندي كمك مي كند. 
دس��تيار وي��ژه رييس جمهوري با بي��ان اينكه امورحقوق ش��هروندي در دو 
بخش نهادس��ازي و نهادينه سازي در حال پيگيري اس��ت، گفت: نهادينه سازي 
منظور آموزش، اطالع رساني، جريان سازي، ظرفيت سازي، ترويج و تبيين حقوق 
شهروندي است و س��ه وزارتخانه )آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي( در منشور حقوق شهروندي صراحتا وظيفه 
اطالع رس��اني و آگاهي بخشي را برعهده دارند كه با آنها در اين باره رايزني هاي 

الزم انجام شده و برنامه هاي عملياتي در حال تهيه است. 
موالوردي با اش��اره به سفرهاي اس��تاني كه در ماه هاي اخير داشته است، 
گفت: موضوع حقوق ش��هروندي از س��وي انجمن ها بسيار مورد استقبال واقع 
ش��ده و در اس��تان ها هم به نظر مي رس��د كه در مقايس��ه با كالن شهرها اين 

استقبال بيشتر است. 
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تعادل|
ب��ه گفته س��ردار محمدرض��ا مهماندار 
رييس پليس راهور پايتخت، از امروز اجراي 
طرح ترافي��ك در تهران آغاز مي ش��ود، اما 
ش��هرونداني كه داراي طرح ترافيك س��ال 
96 هستند همچنان تا پايان فروردين امكان 
تردد در محدوده ترافيك را دارند. در همين 
حال، بنا به مصوبه شوراي شهر تهران،  امكان 
ثبت ن��ام براي طرح ترافيك س��ال 97 براي 

همه شهروندان تهراني فراهم آمده است. 
به اين منظور، ش��هروندان تهراني ابتدا 
بايد به س��امانه my.tehran.ir وارد شوند 
و نس��بت ب��ه وارد كردن اطالع��ات مندرج 
در كارت ملي، اطالع��ات مربوط به خودرو 
مندرج در كارت ماش��ين يا س��ند مالكيت  
خودرو و بارگذاري  تصوير كارت ملي، كارت 
ماش��ين يا س��ند مالكيت خ��ودرو با حجم 

حداكثر 200 كيلوبايت اقدام كنند. 
در گام بع��دي پس از تكميل ثبت نام در 
س��امانه، امكان شارژ و اس��تفاده از حساب 
ش��هروندي براي ت��ردد در مح��دوده طرح 
ترافيك به وجود مي آيد و نيازي به مراجعه 
حضوري به دفاتر خدمات الكترونيك ش��هر 
نيس��ت. ش��هروندان در صورت درخواست 
اس��تفاده از خدمات ويژه  تردد در محدوده 
ط��رح ترافيك بايد پ��س از تكميل مراحل 
ثبت نام با همراه داش��تن اصل مدارك  براي 
فعال س��ازي خدمات ويژه  خ��ود به يكي از 
دفاتر خدمات الكترونيك شهر مراجعه كنند. 
در گام دوم، ش��هروندان پس از ثبت نام 
در س��امانه و شارژ حس��اب شهروندي خود 
در ه��ر هفته  ام��كان رزرو  3 روز براي تردد 
در محدوده طرح ترافيك را خواهند داشت. 
باتوجه ب��ه محدوديت ظرفيت  ب��راي تردد 
در محدوده مذك��ور در هر روز بايد تاييديه  
آنالين  از سايت گرفته شود و در صورت ارائه 
مجوز از سوي سامانه تردد امكان پذير است. 
در پايان هر روز تردد شهروندان مجاز در 

محدوده بررسي و عوارض  قابل پرداخت پس 
از اعمال ضرايب قانوني محاس��به  شده و از 
حساب شهروندي هر فرد كسر مي شود. در 
صورت شارژ نكردن حساب شهروندي جريمه 
ورود به محدوده طرح ترافيك براي خودرو 
اعمال و مبلغ عوارض تردد در صورت حساب 
بده��ي مال��ك خ��ودرو لح��اظ مي ش��ود. 
بيماران خاص و معلوالن جس��مي-حركتي 
نياز اس��ت تصوير نامه يا كارت شناس��ايي  
بيم��اران خاص يا معلوالن از بهزيس��تي يا 
انجمن ه��اي مربوط��ه  كه تاري��خ اعتبار آن 
 منقضي  نش��ده باش��د را با حج��م حداكثر 
ارس��ال  س��ايت  در  كيلوباي��ت    200
كنن��د و س��پس ب��ا مراجع��ه ب��ه يك��ي 
 از دفات��ر خدم��ات الكتروني��ك ش��هر ب��ا 
در دست داشتن اصل مدرك، ثبت نام خود 
را نهاي��ي كنند. خبرنگاران، روزنامه نگاران و 
عكاسان خبري نيز براي كسب مجوز تردد 
ويژه خود، تصوير معرفينامه كتبي از موسسه 
رسانه يي و همچنين گواهي اشتغال به كار 
مس��تمر خبرن��گاري را در س��ايت مربوطه 
بارگذاري كرده و سپس با در دست داشتن 
اص��ل م��دارك به يك��ي از دفات��ر خدمات 

الكترونيك شهر مراجعه كنند. 
م��درك الزم براي تردد وي��ژه جانبازان 
25درصد به باال نيز تصوير كارت جانبازي يا 
نامه بنياد جانبازان و ايثارگران كه تاريخ آن 
منقضي نشده باشد و درصد جانبازي نيز در 
آن قيد شده باشد، است كه بايد روي سايت 
بارگ��ذاري و در مراجعه حض��وري به دفاتر 

خدمات الكترونيك شهر ارائه شود. 
س��اكنان مح��دوده ط��رح ترافيك نيز 
الزم است تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه 
داراي كد رهگيري و برچسب هلوگرام را به 
هم��راه اطالعات ملك از روي قبض عوارض 
نوسازي، روي سايت مربوطه بارگذاري كرده 
و با در دست داشتن اصل مدارك به يكي از 

دفاتر خدمات الكترونيك مراجعه كنند. 

چگونگ�يمحاس�بهع�وارضط�رح
ترافيكجديد

مصطفي قنبرنژاد مدير واحد صدور آرم 
س��ازمان ترافيك شهرداري تهران با تشريح 
جزئيات نرخ عوارض وس��ايل نقليه تردد در 
محدوده طرح ترافيك براس��اس ش��اخص 
زماني و آاليندگي گفت: اگر وسيله نقليه يي 
چند بار توسط دوربين ها در يك روز مشاهده 
شود، نخستين ورود و آخرين خروج مالك 
محاسبه خواهد بود و دقت داشته باشيد كه 
ضريب زماني و ضريب آاليندگي در اين نوع 

خودروها مالك تعيين عوارض خواهد بود. 
به گزارش ايس��نا، وي با بيان اينكه اگر 
خودرويي ورودش بعد از س��اعت 10 صبح 
و خروجش قبل از س��اعت 16 ثبت ش��ود، 
در صورتي كه داراي معاينه فني برتر باش��د 
عوارضش براي آن روز 13 هزار و 400تومان 
خواهد بود. اما اگر خودرويي ورودش بعد از 
س��اعت 10 و خروجش قبل از س��اعت 16 
ثبت شده باشد اما داراي معاينه فني عادي 
باشد، عوارض يك روز تردد براي اين خودرو 

16 هزار و 800 تومان خواهد بود. 
قنبرن��ژاد ب��ا بي��ان اينك��ه اگ��ر ورود 
خودروي��ي به داخل محدوده طرح ترافيك 
قبل از ساعت 10 و خروجش قبل از ساعت 
16 باش��د اگر داراي معاينه فني برتر باشد 
عوارض��ش 19 ه��زار و 200 تومان خواهد 
بود و اگر داراي معاينه فني عادي باشد نرخ 
ع��وارض براي اين خ��ودرو 24 هزار تومان 

خواهد بود. 
وي ب��ا بيان اينكه اگ��ر ورود خودرويي 
قبل از س��اعت 10 و خ��روج آن نيز بعد از 
س��اعت 16 باش��د اگر اين خودرو معاينه 
فني برتر داشته باشد نرخ عوارض 28هزار 
و 800 تومان خواهد بود اما اگر اين خودرو 
با اين شرايط داراي معاينه فني عادي باشد 
36ه��زار تومان عوارض براي آن محاس��به 
مي شود. مديركل واحد صدور آرم شهرداري 

تهران با بي��ان اينكه اگر ورود خودرويي به 
مح��دوده طرح ترافيك بعد از س��اعت 10 
باشد و خروج آن نيز بعد از ساعت 16 باشد 
در صورتي كه اين خودرو معاينه فني برتر 
داش��ته باشد نرخ عوارض براي آن 19 هزار 
و 200توم��ان و در صورتي كه معاينه فني 
عادي داش��ته باش��د نرخ عوارض 24 هزار 

تومان خواهد بود. 
به گفته وي، اگر وسيله نقليه يي يك بار 
توسط دوربين ها در يك روز مشاهده شود 
اگر ورودش قبل از ساعت 10 باشد و داراي 
معاينه فني برتر باش��د نرخ 19هزار و 200 
توم��ان براي اين خ��ودرو در نظ��ر گرفته 
مي ش��ود اما اگ��ر داراي معاينه فني عادي 
باش��د عوارض آن 24 هزار تومان محاسبه 

خواهد شد. 
همچني��ن اگر وس��يله نقليه يي يك بار 
توسط دوربين ها در يك روز مشاهده شود 
اگ��ر ترددش بع��د از س��اعت 10 و قبل از 
س��اعت 16 نيز از محدوده خارج ش��ود در 
صورتي كه معاينه فني برتر داش��ته باشد 
ع��وارض آن 13ه��زار و 400 و اگ��ر داراي 
معاينه فني عادي باش��د 16ه��زار و 800 

تومان محاسبه مي شود. 
قنبرن��ژاد ب��ا بي��ان اينكه اگر وس��يله 
نقليه يي بعد از س��اعت 16 يك بار توس��ط 
دوربين ه��ا در يك روز مش��اهده ش��ود در 
صورتي كه معاينه فني برتر داش��ته باش��د 
ن��رخ عوارض��ش 19 ه��زار و 200 توم��ان 
خواه��د ب��ود و در صورتي ك��ه معاينه فني 
عادي داش��ته باش��د نرخ ع��وارض آن 24 
هزار تومان خواهد بود، گفت: دقت داش��ته 
 باش��يد كه طرح ترافيك پايتخت از ساعت 
30: 6 صبح لغايت 19 جز روزهاي پنج شنبه 
و تعطيالت رسمي در محدوده طرح ترافيك 
اجرا مي ش��ود و ميزان پرداخت عوارض در 
مح��دوده ط��رح ترافيك در س��ال 97 نيز 

مصوبه شوراي شهر تهران را دارد.

در دقايق پاياني سال گذشته اعالم شد كه جلسه سه جانبه 
ش��وراي عالي كار با افزايش 19.8درصدي حداقل دس��تمزد 
كارگران براي س��ال آينده تواف��ق كرده اند. با اين حال برخي 
گزارش ها حاكي از اين بود كه نماينده هاي كارفرمايي نسبت 
ب��ه اين رقم اعتراض داش��ته اند و اين موضوع باعث بروز يك 
عدم قطعيت در افكار عمومي نسبت به نهايي شدن دستمزد 

97 شده است. 
بر اس��اس دس��تمزد 97 كارگران براي حداقلي بگيران از 
929هزار و 931تومان در س��ال 96 با افزايش 20 درصدي، 
يك ميليون و 115هزار تومان تعيين ش��د. مطابق گزارش ها 
س��اير س��طوح مزدي در فروردي��ن ماه س��ال آينده تعيين 
تكليف مي شود. بر اين اساس ميزان دستمزد حداقلي بگيران 
با احتس��اب مبلغ 110ه��زار توماني بن كارگ��ري و 40هزار 
توماني حق مس��كن يك ميلي��ون و 265ه��زار تومان براي 
س��ال آينده خواهد بود. قرار اس��ت پس از تعيين تكليف در 

خصوص مزدبگيران س��اير س��طوح م��زدي در فروردين ماه 
بخشنامه افزايش دس��تمزد از سوي علي ربيعي وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ابالغ شود. حداقل دريافتي ماهانه كارگران 
ب��ا دو فرزند براي س��ال آينده بي��ش از يك ميليون و 500 و 
30هزار تومان خواهد بود. علي ربيعي )وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي( در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اينكه حدود 20درصد 
به دس��تمزد كارگران در سال 97 اضافه خواهد شد، تصريح 
ك��رد: حدود 230ه��زار تومان به حداق��ل دريافتي كارگران 
داراي دو فرزند در س��ال 97 افزوده مي شود. وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با اشاره به انجام مذاكرات فشرده مزدي طي 
روزهاي گذشته در شوراي عالي كار گفت: هنوز تا رسيدن به 
وضعيت رضايت بخش معيشتي كارگران و همچنين افزايش 
ق��درت خريد نيروي كار بايد ت��الش مجدانه به عمل آوريم، 
چراكه هنوز با وضعيت نس��بتا مطلوب در اين زمينه فاصله 
داريم. ربيعي تاكيد كرد: دستمزد كارگران در سال 97 حدود 

130درصد نسبت به تورم جلوتر خواهد بود. وزير تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي همچنين تاكيد كرد: توافق بر س��ر افزايش 
س��اير سطوح مزدي تا پيش از پايان فروردين انجام مي شود. 
به گفته ربيعي، شوراي عالي كار در نشست سه جانبه امشب 
 تنها بر سر افزايش حداقل مزد به توافق رسيده و رقم افزايش
19،8 درص��دي مزد؛ حدود 130درصد باالتر از تورم اعالمي 
تعيين شده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين 
اعالم كرد كه در فروردين ماه بخش��نامه مزد 97 را منتش��ر 
مي كند. الزم به ذكر اس��ت، امس��ال مذاكرات مزدي رنگ و 
بوي متفاوتي نسبت به ادوار گذشته داشت به طوري كه پس 
از افزاي��ش اختالفات بين نماين��دگان كارگري و كارفرمايي 
نشست هاي جداگانه يي از سوي وزير كار با نمايندگان كارگري 
و كارفرمايي برگزار ش��د تا ديدگاه ه��اي طرفين به يكديگر 
نزديك شود. گفته مي شود كه افزايش 19.8درصدي حداقل 

دستمزد كماكان با مخالفت نماينده كارفرماها روبه روست. 

خبر سرمقاله

الزاماتتحققشعارمليسال۱۳97
الياسحضرتي|

مدير مسئول|
شعار س��ال 1397 از سوي مقام معظم رهبري س��ال »حمايت از كاالهاي 
ايراني« نامگذاري ش��د. نگاهي به نامگذاري س��ال هاي گذش��ته نشان مي دهد 
كه مقام معظم رهبري طي 10س��ال گذشته 8س��ال آن را با محوريت اقتصاد 
نامگذاري كرده اند كه هسته اصلي همه آنها نگاه به داخل و استفاده از توانايي هاي 
داخلي بوده اس��ت. هر چند كه در اين س��ال ها دولت و مجلس كوش��يده اند تا 
چرخ اقتصاد متناسب با ظرفيت داخلي بچرخد اما واقعيت امر نشان مي دهد كه 

كاستي هايي در اين خصوص وجود دارد. 
در واقع اقتصاد تمام كشورهاي توسعه يافته و در حال گذار بدون حمايت دولت 
و به ويژه خود مردم به اين درجه از توس��عه يافتگي نمي رس��يد. اگر توليد كشوري 
مانند ژاپن در پس از جنگ جهاني دوم توانست به سطحي از مقبوليت برسد كه از 
بهترين كاالهاي اروپايي و امريكايي پيشي بگيرد و در صدر جداول بنشيند پيش از 
همه مديون حمايت هاي دولتي و مردم خود بوده است. در واقع بدون اين دو محور 
توليد هيچ كشوري نمي تواند در مسير رقابت و پيروزي قرار بگيرد. دولت از يك سو 
بايد عالوه بر حمايت از توليد ملي نظارت كافي بر كيفيت كاالها بكند و مردم از سوي 

ديگر با انتخاب كاالي داخلي به حمايت از توليد ملي بپردازند. 
حماي��ت از توليد كاالي داخلي از چند جنبه حايز اهميت اس��ت. نخس��تين و 
مهم ترين جنبه آن، اش��تغال اس��ت. آن طور كه گزارش هاي رسمي نشان مي دهند 
نرخ بيكاري به ويژه در بين جوانان تحصيلكرده بسيار باالست و به بيش از 25درصد 
مي رس��د، آمارهاي غيررس��مي اين نرخ را حتي به بيش از 40درصد هم رسانده اند. 
همچنين بنا بر آماري كه اخيرا هم ارائه ش��ده نزديك به 60درصد فارغ التحصيالن 
دانشگاه ها در رشته هايي به كار مشغول مي شوند كه مرتبط با تحصيالت آنها نيست. 
اي��ن به معناي هدر دادن منابعي اس��ت كه در جهت تحصي��الت اين جوانان به كار 
گرفته شده است. رفع اشتغال يعني به كار انداختن ظرفيت هاي بالاستفاده و جديد 
و استفاده. زنجيره اين مهم زماني تكميل مي شود كه كاال و خدماتي كه وارد چرخه 
توزيع مي شود به مصرف برسد در غير اين صورت تمام حركاتي كه براي تحقق توليد 

و اشتغال صورت گرفته است، ناقص خواهد ماند. 
دومين جنبه حمايت از توليد كاالهاي داخلي را مي توان در رفاه ديد. استفاده از 
كاالهاي داخلي يعني پايداري اشتغال و پايداري اشتغال هم در جوف خود خرج كردن 
درآمدهاي به دس��ت آمده را دارد كه اين چرخه س��بب مي شود تا بخش هاي ديگر 
اقتصاد بچرخد و همراه خود درآمدهايي را ايجاد و خانواده هايي را بهره مند كند و اين 
يعني رفاه. سومين جنبه حمايت از توليد كاالهاي داخلي را مي توان در صرفه جويي در 
منابع مشاهده كرد. بنا بر آمارهاي ارائه شده ساالنه نزديك به 20ميليارد دالر كاالي 
قاچاق در كشور مصرف مي شود. نصف اين رقم را مي توان تبديل به تسهيالت كرد و 
تقريبا تمام واحدهاي توليدي راكد را فعال نمود و در واقع منابعي را كه از دست دولت 

و نظام خارج است، وارد چرخه توليد و اشتغال كرد. 
اما همه اين جنبه ها كه از قضا آرماني هم نيستند و مي توان به آنها دست يافت، 
زماني محقق مي شوند كه سياست گذاري ها و مصوبات نظام در راستاي حمايت از آنها 
باشند. البته يك شرط مهم هم در اين ميان وجود دارد و آن اين است كه اين كاالها 
به گونه يي توليد شوند كه بتوان آنها را هم صادر كرد، بنابراين بايد كاالهايي كه توليد 
مي ش��وند، آن قدر كيفيت داشته باشند كه بتوانند با كاالهاي مشابه خارجي رقابت 
كنند در غير اين صورت نمي توان مردم را براي هميشه وادار كرد كه كاالي بي كيفيت 
داخلي بخرند و تمام اين سياست هايي كه براي حمايت از توليد كاالهاي داخلي بافته 

مي شود ظرف چند سال پنبه خواهد شد.
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»تعادل« بايدها و نبايدهاي »حمايت از كاالي ايراني« را بررسي مي كند

قواعد حمايت از توليد داخلي
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شبههدرافزايش۱9.8درصديحداقلدستمزد

شعار س��ال 1397 از سوي مقام معظم رهبري 
س��ال »حمايت از كاالهاي ايراني« نامگذاري شد. 
نگاهي به نامگذاري سال هاي گذشته نشان مي دهد 
كه مقام معظم رهبري طي 10سال گذشته 8سال 
آن را ب��ا محوريت اقتصاد نامگ��ذاري كرده اند كه 
هس��ته اصلي همه آنها نگاه به داخل و استفاده از 
توانايي هاي داخلي بوده اس��ت. هر چند كه در اين 
سال ها دولت و مجلس كوشيده اند تا چرخ اقتصاد 
متناس��ب با ظرفيت داخلي بچرخد اما واقعيت امر 
نش��ان مي دهد كه كاس��تي هايي در اين خصوص 
وجود دارد. در واقع اقتصاد تمام كشورهاي توسعه 
يافته و در حال گذار بدون حمايت دولت و به ويژه 

خود مردم به اين درجه ...

گروهدانشوفناوري| مرجانمحمدي|
خداحافظ��ي با تلگ��رام تا پاي��ان فروردين 97 
 را مي ت��وان مهم ترين خبر س��ال جدي��د در حوزه 
 آي تي دانس��ت. خبري كه كام كارب��ران تلگرام را 
تلخ ك��رد،  كاربراني كه اميدوارن��د اين خبر رييس 
كميس��يون امنيت ملي مجلس با تدبير از س��وي 
وزي��ر ارتباطات و دول��ت تدبير و اميد ختم به خير 
شود و تلگرام فيلتر نش��ود. عالءالدين بروجردي با 
اشاره به موضوع از مدار خارج شدن »تلگرام« اظهار 
كرد: اين تصميمي است كه در باالترين سطح اتخاذ 
ش��ده و تلگرام جاي خود را به يك س��امانه مشابه 
مل��ي خواهد داد. وي تصريح ك��رد: اين موضوع به 
لح��اظ امنيت ملي ما مهم اس��ت؛ با توجه به نقش 
مخربي كه تلگرام در بحران هاي س��ال گذشته در 
كش��ور داشت و اينكه ما امروز در فضاي مجازي به 

اين توانمندي رسيده ايم كه...

الزاماتتحققشعارملي
سال۱۳97

مسدودشدنتلگرامدرابهام

سرمقاله

گزارش
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راه و شهرسازي
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افزايش 3 درصدي 
حوادث جاده اي در نوروز

گروهراهوشهرسازي
براساس آمار منتشر شده از سوي پليس راه، روزانه 
 43 نف��ر در ايران بر اثر ح��وادث رانندگي جان خود را 
 از دس��ت مي دهند. عالوه بر اين هر 30دقيقه يك نفر 
بر اثر تصادفات جاده يي معلول مي ش��ود. هر سال اين 
آمار در زمان س��فرهاي ن��وروزي و همزم��ان با رونق 
س��فرهاي جاده يي افرايش مي يابد و متاس��فانه تعداد 
زيادي از هموطنان در روزهاي ابتدايي سال جان خود 

را از دست مي دهند. 
بنا به گفته س��ردار مهري ريي��س پليس راهنمايي 
و رانندگي نيروي انتظامي امس��ال نيز ميزان تصادفات 
جاده يي 3درصد افزايش يافته و بر اساس آمار پليس از 
بيست و چهارم اسفند پارسال تا يازدهم فروردين ماه در 
جدول هاي وزارت راه و شهرسازي كه به آن استناد شده 
اس��ت، 283تصادف منجر به فوت ثبت ش��ده كه 350 
نفر در صحنه تصادف فوت كرده اند. بر اس��اس اين آمار 
همچنين در س��ال جاري 2هزار و 852 تصادف جرحي 
نيز رخ داده اس��ت. 2 س��ال پيش 282تصادف فوتي و 

3هزار و 16تصادف جرحي رخ داده بود...

 الياس حضرتي   

جزئياتثبتنامطرحترافيك97اعالمشد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�انعزيزميتوانندنظرها،انتقاداتوپيش�نهادهايخوددرمورد
مطالبمختلفروزنامهراباذكرجزئياتبهاينسامانهپيامكنمايند.

گزارش»تعادل«ازوضعيتسفرهاينوروزيدرسال97

 كدام استان ها پذيراي
بيشترين مسافر بودند

دالر
5080 تومان

یورو
6170 تومان

تمام سکه
1640000 تومان

شاخص بورس
۹6۹38            





 س�فر ظريف به جمه�وري خودمختار نخجوان 
س�ايت وزارت امور خارجه| محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه، امروز سه شنبه به منظور پيگيري تحوالت سوريه و 
بررسي روند آستانه و نيز همراهي رييس جمهوري در اجالس 
سران ايران، روسيه و تركيه به آنكارا سفر مي كند. وزير امور 
خارجه سپس و در روزهاي پنج شنبه و جمعه براي شركت 
در اجالس ميان دوره يي وزراي امور خارجه كشورهاي عضو 
جنب��ش عدم تعهد به باكو، پايتخت جمه��وري آذربايجان، 
س��فر مي كند. وزير امور خارجه همچنين بعد از شركت در 
اجالس وزراي امور خارجه عدم تعهد، در بعدازظهر جمعه به 
دعوت رسمي مقامات جمهوري خودمختار نخجوان به اين 
جمهوري خودمختار سفر و با مقامات عالي رتبه آن منطقه 

ديدار و گفت وگو خواهد كرد. 
 19 فروردين؛ نخس�تين جلس�ه علني مجلس 
در س�ال 9۷- تسنيم| اكبر رنجبرزاده عضو هيات رييسه 
مجلس با اش��اره به زمان برگزاري نخس��تين جلسه علني 
مجلس در سال جاري اظهار داشت: نخستين جلسه علني 
مجلس ش��وراي اسالمي در سال جديد، در روز )يك شنبه، 
19 فروردين( برگزار مي شود. او افزود: مجلس در نخستين 
جلس��ه علني در سال 97، دستوركار خاص و ويژه يي ندارد 
و طبق روال، دستوركارهاي عادي در برنامه هاي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته است. عضو هيات رييسه 
مجلس تصريح كرد: مجلس، از هفته آينده به مدت سه هفته 
و در روزهاي يك شنبه، سه شنبه و چهارشنبه، جلسه علني 
دارد و پس از آن جلس��ات علني مجلس و كميسيون هاي 
تخصص��ي يك هفته تعطيل مي ش��ود و نمايندگان جهت 

سركشي به حوزه هاي انتخابيه شان مي روند. 
 حجم كاري قضات ايراني چهاربرابر اس�تاندارد 
جهاني-خانه مل�ت| نماينده نجف آباد در مجلس با بيان 
اينكه طرح جامع وكالت داش��تن وكيل را اجباري مي كند، 
گف��ت كه »حجم كاري قضات ايراني چهاربرابر اس��تاندارد 
جهاني اس��ت.« ابوالفضل ابوترابي افزود: براساس استاندارد 
جهاني، هر قاضي بايد روزانه چهار پرونده را بررسي كند اما 
اين رقم در ايران چهاربرابر اس��ت كه همين امر فشار كاري 
مضاعفي بر دوش قضات گذاشته و بر كيفيت دادگاه ها نيز 
تاثير نامطلوبي داشته و از سويي مشكالت عديده يي را براي 

ارباب رجوع، دستگاه قضا و قضات به وجود آورده است. 
 پيام�د فيلترين�گ تلگ�رام از ن�گاه نماين�ده 
اصالح طل�ب- تعادل| س��يده فاطمه حس��يني نماينده 
اصالح طلب تهران در مجلس در واكنش به ادعاي فيلترينگ 
تلگرام در توييتر خود نوشت: تهديد مداوم به فيلتر تلگرام، 
حتي براي اعمال فش��ار ب��ر اين پيام رس��ان، پيامدي جز 
اختالل در اطالع رساني، تعطيلي كسب و كارهاي تلگرامي 
و نارضايتي عمومي ندارد. او افزود: وزارت ارتباطات بايد در 
سياس��ت هاي س��لبي خود بازنگري و رويه يي واحد و موثر 

درباره شبكه هاي اجتماعي اتخاذ كند. 
 واكنش اينس�تاگرامي واليت�ي به جنايات اخير 
رژيم صهيونيستي- تعادل| مش��اور مقام معظم رهبري 
در امور بين الملل با انتش��ار تصاوي��ري از جنايات اخير رژيم 
صهيونيستي در راهپيمايي »بازگشت« و كشتار مردم مظلوم 
فلس��طين، اين جناي��ات را محكوم ك��رد. علي اكبر واليتي 
نوش��ت: جنايت اخير رژيم س��فاك صهيونيستي در كشتار 
فلسطيني هاي ش��ركت كننده در راهپيمايي »بازگشت«، بار 
ديگر چهره ددمنشانه و جنايتكار دولتي كودك كش را براي 
جهانيان به نمايش گذاشت كه در سكوت مجامع بين المللي و 
مدعيان حقوق بشر، مردم مظلوم را به خاك و خون كشيدند. 
 رژه رانندگان ايراني آزاد ش�ده در تركمنستان 
ب�راي قدرداني از روحاني-ايرنا| رانندگان ايراني زنداني 
در تركمنس��تان كه در جريان س��فر رييس جمهور به اين 
كش��ور آزاد ش��دند، با رژه كاميون ها از روحان��ي قدرداني 
كردند. رييس جمهوري كش��ورمان اوايل امسال سفري به 
تركمنستان داش��ت كه در جريان آن ايران و تركمنستان 
در راس��تاي توسعه مناسبات و همكاري هاي في مابين، 1۳ 
س��ند و يادداشت همكاري مشترك امضا كردند. در همين 
حال، ۲۵۰ راننده ايراني زنداني در تركمنس��تان در جريان 
س��فر رييس جمهور به اين كشور آزاد شدند كه برخي آنان 

طي مراسمي از روحاني قدرداني كردند.
 مذاكرات درباره قدرت موشكي به هيچ عنوان 
معنا و مفهوم ندارد-مهر| فرمانده قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبيا ارتش گفت: دش��منان به دنبال آسيب رساندن 
به انقالب و ملت ما هس��تند، بنابراي��ن مذاكرات در زمينه 
توان دفاعي و قدرت موش��كي به هيچ عنوان معنا و مفهوم 
ندارد. امير فرزاد اس��ماعيلي درباره اظهارات برخي س��ران 
كش��ورهاي غربي براي مذاكرات درخصوص توان دفاعي و 
قدرت موشكي كشورمان گفت: توان دفاعي براي ملت ايران 
معناي حيثيتي و براي دشمنان، معناي زمينه سازي حمله 
بي دغدغه را دارد، پس مذاكرات درباره توان موش��كي معنا 
ندارد. دشمنان ما خواب مذاكره درباره توان دفاعي كشور را 
ان شاءاهلل به گور مي برند و مذاكره يي صورت نخواهد گرفت. 
 كن�ار آمدن با اي�ران به صرفه ت�ر و محترمانه تر 
اس�ت-تعادل|  مشاور رييس جمهور نوشت:  اگر بن سلمان 
بعد از ش��نيدن س��خنان اخير ترامپ عاقالنه محاسبه كند، 
خ��ودش ه��م درمي يابد كه كن��ار آمدن با اي��ران به صرفه تر 
و محترمانه تر اس��ت. حس��ام الدين آشنا با اش��اره به آخرين 
گستاخي بن سلمان وليعهد عربستان سعودي مبني بر جنگ 
با ايران در حساب توييتري خود، نوشت:  اگر بن سلمان بعد از 
شنيدن سخنان اخير ترامپ عاقالنه محاسبه كند، خودش هم 
درمي يابد كه كنار آمدن با ايران به صرفه تر و محترمانه تر است. 
 معامله با ايران راه نجات عربس��تان از معضالت و بحران هاي 
خودس��اخته اس��ت.  به جاي اينكه 1۵-1۰ سال براي مقابله 

صرف كنيد 1۵-1۰ روز براي مصالحه تالش كنيد. 
 ش�رايطي را ايج�اد نكني�م كه بچه ه�ا از روي 
تظاهر به نماز بايس�تند-ايلنا| وزير آموزش و پرورش با 
بيان اينكه اين وزارتخانه براي توسعه و تشويق دانش آموزان 
به اقامه نماز برنامه هايي در س��ال ج��اري دارد، گفت: اگر 
الزام و اجباري در انجام اين مناس��ك وجود داشته باشد در 
بس��ياري از اوقات تاثيرات عكس دارد. سيدمحمد بطحايي 
درب��اره انتقاد اخير رييس مجل��س خبرگان رهبري مبني 
بر اينك��ه دانش آموزان در مدارس نم��از نمي خوانند و اين 
نش��ان دهنده كم كاري آموزش  و  پرورش است،  گفت: حتما 
و حتما مدارس در اين موضوع تاثيرگذار هس��تند، اما اين 
بي انصافي است كه بگوييم اگر دانش آموزي نماز نمي خواند 
دليل آن در مدرسه وجود دارد. وزير آموزش و پرورش تاكيد 
كرد: خانواده، جامعه و مدرس��ه مجموعه يي از اركان تربيت 

ديني هستند كه بايد اين اتفاق را رقم بزنند. 
 پوتي�ن ب�راي ديدار ب�ا اردوغ�ان و روحاني به 
تركيه مي رود-فارس| ديميتري پسكوف سخنگوي كاخ 
كرملين، اعالم كرد كه والديمير پوتين رييس جمهور روسيه 
روز سه شنبه براي ديدار با همتايان ايراني و تركيه يي خود 
راهي آنكارا مي ش��ود. پسكوف در نشس��ت خبري با اشاره 
به س��فر دو روزه پوتين به آنكارا، گفت وي در اين س��فر با 
حس��ن روحاني رييس جمهور ايران و رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه ديداري سه جانبه درباره سوريه خواهد 
داشت. به نوشته خبرگزاري اينترفاكس، وي همچنين گفت 
كه پوتين و اردوغان مراس��م آغاز ساخت نخستين نيروگاه 

اتمي تركيه را كليد مي زنند. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي سال 1۳9۷ را سال »حمايت از كاالي ايراني« نامگذاري كردند 

مخاطب شعار امسال آحاد ملت و مسووالنند همه بايد سخت كار كنند

پيام نوروزي رييس جمهوري به مناسبت سال 9۷: 

سال نو، سال سرمايه گذاري و توليد است

رهبر معظم انقالب اس��المي در پيامي به مناسبت 
آغاز س��ال 1۳97 هجري شمس��ي، با تبريك به همه 
هم ميهنان و ايرانيان به ويژه خانواده هاي معزز شهيدان 
و جانبازان، و نوجوانان و جواناِن اميدآفرين و پيش��ران 
حركت علمي كشور، و با آرزوي نوروزي شاد و شيرين و 
سالي پر از خير و بركت، سال جديد را سال »حمايت از 

كاالي ايراني« نامگذاري كردند. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي در يك ارزيابي از فراز 
و نشيب ها، و تلخ و ش��يرين هاي سال 9۶، اين سال را 
»س��ال بروز عظمت و اقتدار و حضور ملت« خواندند و 
افزودند: در اوايل س��ال بيش از ۴۰ ميليون نفر از مردم 
در انتخابات رياست جمهوري و شوراها، حضوري بسيار 
خوب، عظيم، خيره كننده و پرمعنا داشتند و اين حضور 
در راهپيمايي روز ق��دس، راهپيمايي هاي 9دي و برتر 

از همه در راهپيمايي تماشايي ۲۲ بهمن ادامه يافت. 
ايش��ان، با اش��اره ب��ه برنامه ريزي و ت��الش ناكام 
دش��منان براي ايجاد ناآرامي در ماه هاي پاياني س��ال، 
راهپيمايي هاي خودجوش مردم در مقابل اغتشاشات را 
نش��ان دهنده حضور ملت بزرگ، بصير، چاالك و آماده  

به كار ايران در همه ميدان ها دانستند و گفتند: ملت ايران 
و حتي آن كساني كه دشمنان قصد داشتند اغتشاشات 
را به نام آنها تمام كنند، در مقابل اغتشاشگران ايستادند 
و با اين حادثه، عظمت ملت ايران بيش از پيش روشن 

شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، دستاورد ديگر جمهوري 
اسالمي در سال گذشته را »تبديل تهديدهاي منطقه يي 
به فرصت« دانستند و گفتند: يكي از اهداف تهديدهاي 
منطقه يي، ضربه زدن به ايران بود اما جمهوري اسالمي 

نه تنها اجازه نداد تهديدها به كش��ور آسيبي وارد كند 
بلكه آنها را به فرصت تبديل كرد. 

ايش��ان، تالش هاي انجام شده در جهت تحقق شعار 
س��ال 9۶ يعني »اقتصاد مقاومتي: توليد-اشتغال« را از 
ديگر نقاط مثبت و اميدواركننده برشمردند و افزودند: 
كارهاي خوبي براي توليد و اشتغال انجام و شعار سال تا 
حدودي عملي شد، البته كارهاي زيادي نيز باقي مانده 

كه بايد تا تحقق كامل اين شعار دنبال و انجام شود. 
حوادثي همچون »سيل، زلزله، غرق شدن نفتكش، 
سقوط هواپيما و جان باختن عزيزان هموطن در آنها« از 
جمله حوادث تلخ س��ال 9۶ بود كه رهبر معظم انقالب 
اسالمي به آنها اشاره و خاطرنشان كردند: عالوه بر اين 
حوادث، تداوم خشكس��الي در برخي مناطق كش��ور و 
همچنين اس��تمرار مشكالت معيشتي برخي قشرها از 
گذش��ته، از جمله مواردي است كه همه بايد براي رفع 

آنها تالش كنند. 
ايشان در بيان چشم انداز حركت مردم و مسووالن 
در س��ال جديد، گفتند: بنده در ش��عارهاي س��ال، 
معموال مسووالن را مخاطب قرار مي دهم اما امسال، 
مخاطب، همه آحاد ملت از جمله مسووالن هستند و 

همه بايد سخت، كار و تالش كنند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي مساله اصلي امسال را نيز همچون سال هاي 
قبل، مس��اله اقتصاد و معيش��ت مردم خواندند و با 
تاكيد بر »توليد ملي« به عنوان محور اساسي در حل 
مشكالت اقتصادي، افزودند: اگر توليد ملي با همت و 
پيگيري همگاني شتاب بگيرد، بسياري از مشكالت 
معيشتي مردم و مسائل اشتغال و سرمايه گذاري حل 
خواهد ش��د و آس��يب هاي اجتماعي كاهش زيادي 
خواهد يافت، بر همين اس��اس، نام و شعار امسال را 
»حمايت از كاالي ايران��ي« قرار داده ام. رهبر معظم 
انقالب اسالمي، آحاد مردم و مسووالن را در حمايت 
از كاالي ايران��ي داراي نق��ش و وظيفه دانس��تند و 
افزودند: در س��خنراني روز اول س��ال، ابعاد مختلفي 
را از آنچه مردم و مسووالن بايد در حمايت از كاالي 
ايران��ي انجام بدهند، تش��ريح خواهم كرد. ايش��ان 
همچنين با سالم به محضر حضرت بقيه اهلل )عج( و 
درود به روح مطهر امام بزرگوار، همزمان  ش��دن بهار 
طبيعت با بهار معنويت يعني ماه هاي رجب، شعبان و 
رمضان المبارك را فرصتي براي رشد و رويش مادي و 

معنوي ملت خواندند. 
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چهرهها

در آس��تانه برگزاري اجالس سه جانبه 
روس��اي جمهور ايران، تركيه و روسيه در 
آنكارا در هفته جاري، روزنامه يني ش��فق 
تركيه مقاله يي از محمدجواد ظريف منتشر 
كرده كه در آن وزير امور خارجه كشورمان 
تاكيد كرده اس��ت: باي��د اختالفات مان را 
پيرامون مي��ز گفت وگو حل و فصل كنيم 
نه در ميدان نبرد. ظريف با اشاره به اشغال 
فلسطين توس��ط رژيم صهيونيستي و اينكه برخي تالش كردند جهان 
عرب را به صحنه تسويه حساب ها و طمع ورزي خود تبديل كنند، نوشت: 
جمهوري اس��المي ايران در فرصت هاي مختلف، خواستار بنيان نهادن 
يك پيمان امنيتي مش��ترك ش��ده اس��ت كه بر پايه گفت وگو، اصول 
مشترك و سازوكارهاي اعتمادساز استوار باشد تا مقدمه يي براي خروج 
منطقه از داالن تاريكي باشد كه توان همه كشورها در آن دچار فرسايش 
مي شود. وزير امور خارجه كشورمان در ادامه آورد: به نظر مي رسد دنيا 
امروز به بن بست رسيده، چنان كه قواعد تاريخي و علومي كه پايه روابط 
بين المللي است از مديريت اين روابط درمانده است. منطقه خاورميانه نيز 
به تدريج در حال تبديل شدن به گستره يي جغرافيايي است كه از حداقل 
امنيت بي بهره اس��ت و آتش انواع درگيري هاي نژادي، قومي، مذهبي، 
ديني، عشايري و قبيله يي در آن زبانه مي كشد. ظريف در خاتمه تاكيد 
كرد: ايران باز هم صادقانه دست خود را به سوي همسايگانش دراز كرده 
اس��ت. اين رويكرد نه اقدامي نمايشي بلكه گزينه راهبردي ايران است؛ 
چراكه ايران ايمان دارد اش��تراكات ما بسيار بيش از اختالف هايي است 
كه از برخي نگراني هاي بي اساس و نيز منافع گذرا ناشي شده است كه 

چه بسا در سال هاي آينده در راس اولويت ها نباشند. 

»پيمان امنيتي« پيشنهاد ايران براي حل 
مناقشات خاورميانه

رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اس��المي در يادداش��تي به مناسبت 1۲ 
فروردي��ن؛ روز جمهوري اس��المي ايران 
تاكيد كرد كه حفظ جمهوري اسالمي در 
گرو عمل به قانون اساسي و جلب اعتماد 

مردم به نظام جمهوري اسالمي است. 
به گزارش ايلنا، در بخشي از يادداشت 
محمدرضا عارف آمده است: نگاه قيم مآبانه 
به ملت ايران -كه صدها سال است اسالم را برگزيده اند- و عدم اعتماد 
به انتخاب ملت و سعي در منحرف كردن آن، اسالميت و جمهوريت 
را همزمان به خطر مي اندازد. حفظ جمهوري اس��المي در گرو عمل 
به قانون اساسي كه ميراث انقالب اسالمي است و نيز از همه مهم تر 
جلب اعتماد مردم به نظام جمهوري اسالمي است. به نظر مي رسد به 
دليل عملكرد بد برخي مس��ووالن و نهادها اعتماد مردم به حاكميت 
خدش��ه دار ش��ده اس��ت. در مقطع فعلي بيش از هر زمان ديگر بايد 
در راس��تاي جلب اعتماد مردم به كارآمدي نظام جمهوري اسالمي و 
همبستگي ملي و توجه به منافع ملي و عبور از منافع فردي و گروهي 
تالش كرد. از ابتداي تشكيل مجلس دهم براي نيل به همبستگي ملي 
و تقويت وحدت و انسجام داخلي گفت وگوي ملي را مطرح كرديم كه 
خوشبختانه مورد استقبال جريان هاي مختلف سياسي نيز قرار گرفت. 
البته برخي دس��تگاه ها و افراد مس��وول كه مدع��ي انقالبي گري هم 
هستند سخن و عملكردشان به گونه يي است كه موجب سلب اعتماد 
مردم به حاكميت مي شوند. نمونه عيني آن عملكرد صداوسيماست 
كه با نگاهي جانبداران��ه روز به روز از مردم فاصله مي گيرد كه تداوم 

اين سياست نتيجه خوشايندي در پي نخواهد داشت. 

حفظ جمهوري اسالمي در گرو جلب اعتماد 
مردم به نظام است

نماين��ده ته��ران در مجلس دهم 
گفت: قطع وابستگي به كاالي خارجي 
و توجه به كاالي داخلي باعث پيشرفت 
جامع��ه، اس��تقالل و خودكفاي��ي ما 

مي شود. 
س��هيال جل��ودارزاده در گفت وگو 
با ايرنا با اش��اره به نامگذاري سال 97 
ب��ه س��ال حماي��ت از كاالي ايراني از 
س��وي رهبر معظم انقالب گفت: توج��ه به كاالي داخلي يكي از 
موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، البته امسال 
براي نخستين بار نيس��ت كه اين موضوع مطرح مي شود بلكه از 
گذشته نيز توجه به كاالي ايراني و ممنوعيت از ورود كاالهايي كه 

مشابه داخلي دارند، مورد توجه بوده است. 
نماينده تهران در مجلس افزود: در اين موضوع مجلس شوراي 
اس��المي نيز در گذش��ته قوانيني را تصويب كرده اس��ت كه در 
صورت ضرورت و ايجاب، ما در س��ال جاري نيز قوانين بيشتري 
را به تصويب مي رس��انيم. جلودارزاده ادامه داد: قواي س��ه گانه و 
گروه هاي��ي كه در جامعه نقش رهبري در مصرف كاالها را دارند 
بايد با رعايت اين شعار به عمق بخشيدن آن كمك كنند، در اين 
راس��تا دولت اعالم كرده كاالهايي كه در داخل توليد مي شوند را 
مصرف مي كند و مش��ابه خارجي را مورد مصرف قرار نمي دهند، 
يعني بر اين اساس وزارتخانه ها در پروژه هاي عمراني يا موضوعات 
مختلف بر اس��اس تصميم دولت بايد تنها خريد داخلي داش��ته 
باش��ند كه اين موض��وع مي تواند به اصالح فرهنگ و اس��تفاده 

خانواده ها از كاالهاي ايراني كمك كند. 

قطع وابستگي به كاالي خارجي باعث پيشرفت 
جامعه مي شود

موض��وع  ك��ه  مش��كالتي  از  بع��د 
محكومي��ن ايران��ي زندان��ي ش��ده در 
زندان هاي تركمنس��تان ايج��اد كرد؛ در 
جريان سفر هفته گذشته رييس جمهور 
به تركمنستان بسياري از اين مشكالت 
در مس��ير حل و فصل شده قرار گرفتند. 
در همين زمينه وزير دادگس��تري گفت: 
كليه محكومان به حبس دو كشور ايران 

و تركمنستان در نقطه صفر مرزي دو كشور مبادله شدند. 
به گزارش ايس��نا، سيد عليرضا آوايي وزير دادگستري، با اشاره به 
سفر رييس جمهور كشورمان به تركمنستان و توافق روساي جمهور 
دو كشور بر سر مبادله كليه محكومان به حبس دو كشور تاكيد كرد: 
كليه محكومان به حبس دو كشور در جريان سفر رييس جمهوري به 

تركمنستان در نقطه صفر مرزي دو كشور مبادله شدند. 
وزير دادگس��تري گفت: براس��اس معاهده انتقال محكومان بين 
دو كش��ور تحويل و انتقال محكومان اقدامي حقوقي بشردوس��تانه و 
در راس��تاي كمك و حمايت از زنداني��ان و خانواده هاي آنان صورت 
مي گيرد و معنا و مفهوم انتقال محكومان اين است كه زندانيان ادامه 

محكوميت خود را در كشور متبوع شان بگذرانند. 
او تاكيد كرد انتقال ۲۸7نفر از محكومان دو كشور كه بزرگ ترين 
مبادله محكوماني است كه بين دو كشور صورت مي گيرد به هيچ  وجه 
به معناي آزادي محكومان نيست مگر اينكه دوره محكوميتشان پايان 
يافته باشد. ما به معاهدات منعقده پايبنديم و براساس مفاد آن عمل 
مي كني��م همچنان كه از طرف مقابل نيز انتظار داريم براس��اس مفاد 

معاهده عمل كند.

 مبادله كليه محكومان ايران و تركمنستان
در نقطه صفر مرزي

رييس جمهور در پيام نوروزي به مناس��بت حلول س��ال 
1۳97 هج��ري شمس��ي، س��ال 9۶ را با وجود خواس��ت و 
تالش هاي بدخواهان كش��ور، سال موفقيت و پيروزي ملت 
بزرگ ايران در عرصه هاي مختلف برش��مرد و تصريح كرد: 
اتحاد ملت ايران همه دش��منان را به اعجاب واداش��ت و به 

عظمت ملت ما اعتراف كردند. 
روحاني در جمع مردم زلزله زده كرمانش��اه و خطاب به 
مل��ت بزرگ ايران اظهار داش��ت: همان طور كه رهبر معظم 
انقالب اسالمي فرمودند سال نو، سال توليد ملي و حمايت از 

كاالي ايراني و سال اشتغال و رونق خواهد بود. 
به گزارش پاد، در بخش��ي از پي��ام نوروزي رييس دولت 
دوازدهم آمده اس��ت: »شادباش عرض مي كنم خدمت ملت 
بزرگ ايران در جاي جاي اين كشور و همه ايرانيان در سراسر 
گيت��ي و همچنين به اقوام و همس��ايگاني كه نوروز را پاس 
مي دارند. همراه شدن نوروز و شكوفايي طبيعت با ماه پربركت 
رجب، ايام ميالد ائمه هدي به ويژه اميرالمومنين)ع( و بعثت 
پيامب��ر اس��الم)ص( و ايام عبادت و اعتكاف كه ش��كوفايي 
معنوي اس��ت، به فال نيك مي گيرم. س��ال گذش��ته، سال 
پي��روزي و موفقيت ملت ايران ب��ود، در صحنه انتخابات آن 
پيروزي شكوهمند، آن حضور تكان دهنده، آن رقابت بي نظير، 
آن حضور توام با امنيت در حالي كه بدخواهان چيز ديگري را 

مي خواستند؛ نزاع و دودستگي و پيروزي گروهي را بر گروهي 
مي خواستند.«

او در ادامه افزود: »اما انتخابات يك پيروز بيشتر نداشت و 
آن ملت بزرگ ايران بود. ملت بزرگ ايران موفقيت ديگري را 
به رخ جهانيان كشيد؛ آن زماني كه حوادث غم بار در كشور 
پيش آمد. در كرمانشاه و كرمان، در دنا و در دريا، مردم اعالم 
كردند كه حادثه ديدگان تنها نيستند. اين همدلي و همنوايي 
به عنوان ي��ك موفقيت اجتماعي و اخالقي و انس��اني براي 
ملت بزرگ ايران ثبت ش��د. مردم ما وقتي ديدند در خيابان 
اغتشاش��اتي وجود دارد و ممكن است امنيت جامعه شان به 
خطر بيفتد به صحنه آمدند و با صداي رسا اعالم كردند كه 
انتقاد و اعتراض حق مردم است اما ملت فهيم ايران، بي قانوني 
و خشونت را تحمل نخواهد كرد. دشمنان ما در دنيا به فكر 
آن بودند كه از آن بهانه براي شكس��تن ملت ايران استفاده 
كنند اما اتحاد ملت ايران همه دشمنان را به اعجاب وا داشت 
و ب��ه عظمت اين ملت اعتراف كردند. ملت ما كه هميش��ه 
آفريننده صلح و آرامش در منطقه و جهان بوده اند در س��ال 
گذشته با تالش پيگير خود و سربازان مخلص و ديپلمات هاي 
پرتالش خود توانس��تند در كنار ملت عراق، سوريه و لبنان 

ثبات و امنيت بيشتري را براي منطقه به همراه بياورند.«
رييس جمهور تاكيد كرد: »در سال گذشته همه كشور، 

ش��ور، ش��عف، كار و تالش بود و همان طور كه رهبر معظم 
انقالب اعالم كردند، س��ال نو، س��ال توليد ملي و حمايت از 
كاالي ايراني و سال اش��تغال و رونق است. در سال گذشته 
ملت ما قدم هاي خوبي برداش��ت و كارآفرين��ان، كارگران، 
مهندسان و كشاورزان گرچه با عارضه كم آبي مواجه بوديم، 
اما كشاورزان ما، سرافرازي ما و ملت بزرگ را آفريدند و باز هم 
در گندم ما را خودكفا كردند و به حول و قوه الهي در سال نو 
هم ما را خودكفا خواهند كرد. در بسياري از زمينه ها ركوردي 
را براي تحول در زراعت و كشاورزي و در خوداتكايي به وجود 

آوردند و اين راه را ملت ما ادامه خواهد داد.
روحان��ي در ادامه مي افزايد: »دو ه��دف بلند را در كنار 
ملت مان در سال گذشته دنبال كرديم و در سال نو به كمك 
شما ملت بزرگ ادامه خواهيم داد. موضوع اول ايجاد اشتغال 
و مبارزه با غول بيكاري بود.  گرچه هنوز مش��كالت فراواني 
باقي مانده،  گرچه هنوز جبران گذشته نياز به زمان دارد، اما 
اشتغال سال گذشته ما در تاريخ كشور يا بي نظير يا كم نظير 
بوده و در سال نو بايد اشتغال باالتري را بيافرينيم و اين كار 
را به حول و قوه الهي با كمك شما مردم انجام خواهيم داد. 
سال توليد ملي در كنارش اشتغال و خودكفايي و نشاط هم 

در جامعه خواهد بود.«
موضوع دوم مبارزه با فقر بود. دولت دوازدهم مبارزه با فقر 

را ادامه خواهد داد. مستمري مددجويان و مستمري بگيران 
كميته امداد و بهزيس��تي در سال 9۶ بيش از سه برابر شد. 
اي��ن گام اول و مهم در زمينه مب��ارزه با فقر بود. براي تمام 
مشاغل، كارمندان و كارگران در حداقل حقوق اقدامي كرديم 
تا حقوق ها متعادل شود و اين برنامه را ادامه خواهيم داد. گام 
بزرگ ديگري در س��ال جديد و تا پايان دولت دوازدهم براي 

مبارزه با فقر برخواهيم داشت. 
خواهش دوم من از جوانان عزيز است؛ جواناني كه كشور 
و آين��ده آن، تعلق به آنها دارد و بايد راه س��ربلندي كش��ور 
را ادامه دهند. آنچه براي همه ما مهم اس��ت، عزت اس��الم، 
سربلندي ايران، آسايش و رفاه ملت ايران است. براي اين سه 
هدف بلند همه ما بايد تالش كنيم و اميد ما به جوانان عزيز 
اس��ت. به آنچه به جوانان و زنان از آغاز دولت دوازدهم وعده 

كردم و قول دادم و دولت ما متعهد ش��ده است، عمل كرده 
و آن را ادامه خواهيم داد. مي دانيم نس��ل جوان ما خواست 
باالت��ري دارد. مي دانيم با دنياي ديگري مي خواهد ش��رايط 
جديدي را براي كش��ور ببيند. نشاط بيش��تر را مي خواهد. 
دولت متعهد به اشتغال جوانان، نشاط جوانان، آزادي جوانان 
و ادامه دسترس��ي آنان به اطالعات اس��ت. اطالعات آزاد به 
معناي به روز بودن مردم نسبت به تحوالت جهاني، به معناي 
اتصال دانش��جويان و دانش پژوهان ما با علم جديد دنيا و به 
معناي اتصال و ارتباط نزديك تر با مردم و اشتغال نو در اين 
فضا اس��ت. البته ما فضاي مجازي امن، آسان و ارزان، توام با 
اخالق و معنويت مي خواهيم. در سايه اين فضاست كه مبارزه 
با فساد و شفافيت را ادامه مي دهيم و مردم ما شاهد شفافيت 

بيشتر در سال جديد خواهند بود. 

مقامات ايراني به گرايش كابينه دولت امريكا به افراط گرايي واكنش نشان دادند

»بولتون« كاتاليزور سياست هاي ضد برجامي
گروه ايران|

هي��چ كس نمي داند ترامپ در ضرب االجل م��اه آينده براي تاييد 
برجام چه تصميمي مي گيرد، اما تحركات او اين گمانه را تقويت كرده 
كه ۲۲ ارديبهشت ماه، روز خروج امريكا از برجام و آغاز دوباره مناقشه 
هس��ته يي ميان ايران و غرب است. انتصاب جان بولتون سياستمدار 
نومحافظه كار جنگ طلب به عنوان مش��اور امنيت مل��ي امريكا و در 
عين حال بركناري تيلرس��ون از وزارت امور خارجه مي تواند تاييدي 
بر اين پيش بيني باشد. بولتون 7۰ساله سابقه يي طوالني در مخالفت 
با جمهوري اسالمي ايران دارد. او كه از حاميان حمله امريكا به عراق 
بوده و تا به امروز نيز بر اين موضع خود پافش��اري كرده است، توافق 
هس��ته يي ايران با كشورهاي غربي را ناكارآمد مي داند و بارها خواهان 

خروج امريكا از آن شده است. 

 طرح خروج از برجام
بولتون در شهريورماه امسال زماني كه مسووليتي هم در دولت ترامپ 
نداش��ت در طرحي ۴ بندي به ترامپ توصيه كرد از برجام خارج شود. او 
طرح پيشنهادي خود را »لغو توافق ايران؛ راهي به جلو« نام نهاده و مدعي 
شده بود واشنگتن بايد از اين توافق خارج شود؛ زيرا ايران در حال نقض 
برجام، امتناع از بازرسي هاي بين المللي از پايگاه هاي نظامي و حمايت از 
تروريسم است. در آن زمان بولتون در بخش مقدمه طرح از آنچه به  ادعاي 
وي چرخش سياست ترامپ به  سمت پذيرش برجام، به  خالف وعده هاي 
رقابت هاي انتخاباتي را نشان مي دهد، گاليه كرده بود. بولتون نوشته بود 
كه »با آنكه ترامپ در زماني كه كانديداي انتخابات رياست جمهوري بود 
از توافق هسته يي باراك اوباما انتقاد كرد، دولت او دو بار تصميم به ماندن 
در توافق گرفته است.« اظهاراتي كه با واكنش وزير امور خارجه كشورمان 

مواجه ش��د. محمدجواد ظريف كه ش��ناخت دقيقي از بولتون به جهت 
حض��ور همزمان هر دو آنها در س��ال ۲۰۰۶ در س��ازمان ملل به ترتيب 
نماينده ايران و امريكا بودند، طرح ديپلمات جنگ طلب امريكايي را يك 
شكست بزرگ براي اين كشور خواند و گفت كه »اين طرح باعث انزواي 

هرچه بيشتر اين كشور در صحنه بين المللي مي شود.«
ظري��ف براي اينكه افكار بولتون را براي مقابله با پروژه هس��ته يي ايران 
بي حاصل نش��ان دهد، گفته بود بولتون همان كسي است كه براي 1۰سال 
سياست نفي غني سازي ايران را پايه گذاري و پيگيري كرده بود: »اما نتيجه 
آن اين ش��د كه امريكا بعد از 1۰س��ال پافش��اري بر اين ايده جان بولتون، 
ش��اهد بود تعداد سانتريفيوژهاي ايران از ۲۰۰ به ۲۰هزار رسيده است. اين 
يعني دس��تاورد آقاي بولتون 19هزار و ۸۰۰ س��انتريفيوژ بيشتر براي ايران 
بود.«حال انتصاب بولتون به عنوان مش��اور امنيت مل��ي امريكا را بايد آغاز 
اجرايي ش��دن طرح او درباره برجام بدانيم؟ طرحي كه بر اس��اس آن ابتدا 
امري��كا  بايد رايزني هاي زودهنگام و بي س��روصدا ب��ا بازيگران كليدي نظير 
انگليس، فرانسه، آلمان، اسراييل و عربستان سعودي انجام دهد، سپس داليل 
راهبردي براي خارج كردن امريكا از برجام بر اساس اسناد از جمله اطالعات 
محرمانه و توضيح درباره مضرات اين توافق براي منافع ملي امريكا را تدوين 
كند و همچنين كمپين ديپلماتيك گسترده با تاكيد بر تهديدهاي ايران راه 
بيندازد. در آخر هم با بهره گيري از ديپلماسي عمومي، حمايت امريكايي ها 
و كش��ورهاي ديگر را براي خروج از برجام به دس��ت آورد. او همچنين در 
نخستين گفت وگوي خود پس از قرارگيري در اين جايگاه درباره برجام گفت 
كه كامال با ارزيابي ترامپ درباره اين توافق موافق است و تصور نمي كند، اين 

توافق از طريق مذاكراتي كه با اروپايي ها داشته ايم، اصالح پذير باشد. 
بولتون اضافه كرد: »گاهي بايد با واقعيت روبه رو شد و پذيرفت كه اين 
توافق همان طور كه رييس جمهور هم گفت، از همان ابتدا توافق بدي بوده 

است و بهتر نمي شود. او احتماال اواسط ماه مه  تصميم نهايي اش را در اين 
مورد اتخاذ مي كند. اين هم يكي ديگر از موضوعاتي اس��ت كه زماني كه 

وارد كاخ سفيد شوم، سخت روي آن كار خواهيم كرد.«

 موضع ايران در برابر تغييرات در كابينه ترامپ
مقام��ات ايراني كه ب��ه اين انتصاب با نگاهي منفي نگريس��ته و 
ش��تاب گرفتن طرح خروج امريكا از برجام را پيش بيني كرده اند، در 
عين حال معتقدند سياس��ت هاي افراطي امريكا تغييري در مواضع 
اي��ران ايجاد نمي كند. در اين بين اس��حاق جهانگي��ري معاون اول 
رييس جمهور با اش��اره به انتصاب جان بولتون به مقام مشاور امنيت 
ملي رييس جمهوري امريكا گفت كه »اين گونه نيس��ت گروهي كه 
مهم ترين افتخارشان حقوق گرفتن از سازمان منافقين است، سر كار 
بيايند. در حالي كه اين سازمان حدود 17 هزار نفر از مردم ايران را 
به ش��هادت رس��اندند و مردم از آنها نفرت بسياري دارند و اين افراد 
تهدي��دات عليه ملت ايران را آغ��از و فكر كنند كه ملت ايران با اين 
تهديدات جا مي زند يا اتفاقي در ايران بيفتد.« اش��اره جهانگيري به 
سخنراني بولتون در نشست هاي چند سال اخير گروهك تروريستي 
مجاهدين خلق در فرانس��ه است كه او در آن نه فقط در مخالفت با 

برجام كه از يك پروژه براندازي در ايران سخن گفته بود. 
جهانگي��ري در بخش ديگري از س��خنان خود ضمن اش��اره به 
اينكه »با اين حرف ها و تش��رها« اتفاقي براي ايران نمي افتد، گفت: 
»مهم ترين كاري كه اينها با اين فضاسازي ها مي كنند، اين است كه 
تالش مي كنند فضاي س��رمايه گذاري اقتصادي در كش��ور را ناامن 
كنند و نگذارند كه مسير توسعه كشور در اين شرايط با شتاب پيش 
برود.« پيش از معاون اول رييس جمهور، علي شمخاني دبير شوراي 

عالي امنيت ملي هم در موضعي مش��ابه گفته بود: »براي يك كشور 
به ظاهر ابرقدرت مايه شرمساري است كه مقام مسوول امنيت ملي 
آن حقوق بگير يك فرقه  تروريس��تي با سابقه كشتار 17 هزار نفر از 

شهروندان بي گناه ايران باشد.«
در عين حال رييس كميسيون امنيت ملي مجلس هم اعتقاد دارد 
ك��ه با تغييرات كليدي در كابينه ترامپ، سياس��ت امريكا عليه ايران 
تندتر مي ش��ود. عالالدين بروجردي پيش��نهاد كرد ايران جهت گيري 
به ش��رق به خصوص چين و روسيه را تقويت كند. بروجردي معتقد 
است دونالد ترامپ از دوران مبارزات انتخاباتي قصد برهم زدن توافق 
هس��ته يي با ايران را داشته و »تغييرات كليدي در عناصر تصميم گير 
حوزه سياست خارجي امريكا« به همين دليل صورت گرفته است. به 
گفته او »چين و روسيه دو عضو مهم و تاثيرگذار دايم شوراي امنيت 
هس��تند و تقويت اي��ن ارتباطات به بي اثر و كم اثر كردن فش��ارهاي 

امريكا كمك خواهد كرد.«
بر اس��اس تحليل دستيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل نيز 
امريكا با انتصاب جان بولتون سياست اخذ امتياز بيشتر در قبال برجام 
را دنب��ال مي كند. امير عبداللهيان در صفحه ش��خصي خود در توييتر 
نوش��ت كه »ترامپ با انتصاب تندروهايي همانند جان بولتون در واقع 
سياست هراس افكني فزاينده و اخذ امتياز بيشتر در قبال برجام، منطقه 
و برنامه دفاعي جمهوري اس��المي ايران را دنبال مي كند. آقاي ترامپ! 

سياست دوشيدن رياض در ايران مقتدر هرگز جواب نمي دهد.«
حال بايد صبر كرد و ديد ۳9 روز ديگر وقتي كه ترامپ قرار اس��ت، 
پايبندي ايران به تعهداتش در برجام را تاييد يا رد كند، چه اتفاقي رخ 
خواهد داد؛ او كه پيش تر چندين بار تالش كرد از برجام خارج شود، اما 

قفل و زنجير هاي توافق هسته يي مانع شد. 
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3 كالن
ايجاد شغل با كاهش بودجه 

اشتغال در تضاد است
يك كارش��ناس اقتصادي با اشاره به اعالم ايجاد 
700 هزار شغل در سال 96 با 30هزار ميليارد تومان 
مناب��ع گفت: دول��ت مي خواهد با 72ه��زار ميليارد 
تومان يك ميليون ش��غل ايجاد كن��د، در حالي كه 

بودجه اشتغال  در مجلس كاهش يافت. 
ب��ه گزارش ف��ارس، دولت براي س��ال 97 ايجاد 
يك ميلي��ون و 33هزار ش��غل را هدف گذاري كرده 
اس��ت. احس��ان خان��دوزي كارش��ناس اقتصادي و 
اس��تاديار دانش��كده اقتصاد دانش��گاه عالمه معتقد 
اس��ت، نظ��ام سياس��ت گذاري در اي��ران س��ازوكار 
ضعيف��ي براي پاس��خگو كردن مس��ووالن دارد و به 
جهت اينكه سياس��ت گذاران پاسخگوي تدابير اتخاذ 
ش��ده در بخش هاي مختلف نيس��تند و ابزاري براي 
راس��تي آزمايي آن وجود ندارد و اين باعث ش��ده تا 
مس��ووالن هيچ هزينه يي براي يك سياست ضعيف 
يا غلط ندهند، يا در مورد دادن اطالعات نادرس��ت، 
هيچ وق��ت در خط��ر از دس��ت دادن موقعي��ت خود 
نيس��تند. به همين جهت ما در بخش هاي مختلف با 
گزارش هايي مواجه هس��تيم كه راستي آزمايي آنها از 
طرف بدنه كارشناسي و دانشگاهي كشور يا ناممكن، 

يا بسيار پرهزينه و دشوار است. 
او در م��ورد هدف گذاري ي��ك ميليون و 33 هزار 
ش��غل براي س��ال 97 توضيح داد: يك آرزوي خيلي 
اميدواركنن��ده و ب��ا توجه به افزايش نرخ مش��اركت 
نيروي كار طي 2 س��ال اخير يك ضرورت است. اما 
در اين مورد كه يك اقتصاد چگونه مي تواند به چنين 
اهدافي به دور از تجربه گذش��ته خودش برس��د، ما 
نيازمند اين هس��تيم كه س��ازمان برنامه و بودجه و 
وزارت كار توضيحات��ي را ارائه بدهن��د تا بدانيم چه 
اتفاقي خواهد افتاد كه ما بتوانيم از سقف تجربه شده 

اشتغال زايي در طول تاريخ ايران فراتر برويم. 
خاندوزي افزود: بنابراي��ن هدف گذاري مطلوب و 
الزم است، اما براي رسيدن به چنين هدفي كه تا به 
حال در دسترس هيچ دولتي نبوده ما حتما نيازمند 
تغيير سياست هاي خودمان در حوزه اشتغال هستيم. 
چ��ون در حوزه اش��تغال چه با اعمال سياس��ت هاي 
غيرفع��ال و چه با سياس��ت هاي فع��ال كار در طول 
سال هاي گذشته ساالنه بين 300 تا 700هزار شغل 

در كشور ايجاد شده است. 
او ادامه داد: هر چند در بعضي موارد اين افزايش 
اش��تغال از پايداري خوبي هم برخ��وردار نبود. ما تا 
قبل از س��ال 93 هيچ گاه نشده بود كه 7 يا 8 فصل 
متوالي افزايش جمعيت شاغل داشته باشيم، بلكه به 
اين ش��كل بوده كه ما حداكث��ر 3 يا 4 فصل متوالي 
افزايش اش��تغال داش��ته ايم، ولي بع��د در بعضي از 

سال ها يا فصل ها ميزان اشتغال زايي منفي مي شد. 
اين اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبايي توضيح داد: 
هم اكنون در انتهاي س��ال 96 قريب 3 سال است كه 
جمعيت ش��اغل كش��ور در هر فصل اضافه مي شود. 
يعني از اواس��ط س��ال 94 تا اواسط سال 96 ما يك 
تجربه بي نظير در افزايش ميزان اش��تغال داشته ايم. 
در واق��ع اين جاي س��وال دارد كه چگون��ه و با چه 
سياس��تي اين گونه و با اين ش��دت شغل ايجاد شده 
اس��ت؟ اگر اين روند بخواهد ادامه پيدا كند، احتمال 
اينك��ه هدف گ��ذاري يك ميليون و 33 هزار ش��غل 

محقق شود، ممكن است. 
خان��دوزي عنوان كرد: در اليحه بودجه 97 دولت 
تقاض��ا كرده بود ت��ا از طريق صندق توس��عه ملي و 
منابع بانك ها و مواردي ش��بيه به اين در مجموع 72 
هزار ميليارد تومان در اختيارش قرار بگيرد تا بتواند 
با آن اش��تغال يك ميليون نف��ري مدنظر خود را در 
س��ال 97 ايجاد كند. طبق ادعاي مس��ووالن دولتي 
بيش از 700 هزار ش��غل در سال 96 ايجاد كرده اند 
و از طرفي اين ايجاد ش��غل ب��ا رقمي حدود 30هزار 

ميليارد بوده است. 
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: اما تصميم براي 
س��ال 97 اين بود كه با 72هزار ميليارد تومان حدود 
يك ميليون ش��غل ايجاد كنند و س��وال اين است كه 
اين مقدار افزايش بودجه با افزايش 300هزار نفري در 
ش��غل چه تناسبي دارد؟ بعد از بررسي اليحه بودجه 
در مجلس، بودجه مورد نياز براي اشتغال كمتر شده 
اس��ت و هنوز عدد دقيق آن مش��خص نيس��ت. ولي 
هنوز منطق و س��ازوكار تبديل اي��ن بودجه ها و نوع 

اشتغال زايي دولت مشخص نشده است. 
او تصريح كرد: اگر اش��تغال زايي در سال 97 هم 
صرفا حاصل طرح هايي همچون نوسازي مسكن هاي 
فرس��وده و غيره باش��د، احتماال تا بيش��تر از 2 سال 
نمي تواند مش��كل اشتغال كشور را حل كند. با نزول 
اين طرح ها مجددا ما ش��اهد افزايش بيكاري فزاينده 

خواهيم بود. 

واردات محصوالت تراريخته 
منوط به مجوز جهاد كشاورزي

گمرك در بخش��نامه يي اعالم ك��رد: صدور مجوز 
واردات محصوالت تراريخته كشاورزي مشمول مجوز 
س��ازمان تحقيق��ات، ترويج و آم��وزش وزارت جهاد 

كشاورزي شده است. 
ب��ه گزارش گم��رك جمه��وري اس��المي، مركز 
واردات و ام��ور مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي گمرك 
در بخش��نامه يي اع��الم ك��رد: صدور مج��وز واردات 
محص��والت تراريخت��ه كش��اورزي مش��مول مجوز 
س��ازمان تحقيق��ات، ترويج و آم��وزش وزارت جهاد 

كشاورزي شده است. 
وي��ژه  و  آزاد  مناط��ق  ام��ور  و  واردات  مرك��ز 
اقتص��ادي گمرك در اين بخش��نامه ب��ه گمركات 
سراس��ر كش��ور اعالم كرد: دفتر مقررات صادرات و  
واردات وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با توجه به 
نامه دفتر مقررات و اس��تانداردهاي بازرگاني وزارت 
جهاد كش��اورزي در مورد ص��دور مجوز محصوالت 
كش��اورزي، واردات محصوالت تراريخته كشاورزي 
را مش��مول مجوز س��ازمان تحقيقات وزارت جهاد 

كشاورزي كرده است. 
بر اين اس��اس محصوالت كش��اورزي در صورت 
تراريخت��ه ب��ودن عالوه بر رعايت مق��ررات و  ضوابط 
جاري و اخذ س��اير مجوزهاي ثبت س��فارش و جهاد 
كش��اورزي ملزم به اخذ مجوز از س��ازمان تحقيقات، 

ترويج و آموزش وزارت جهاد كشاورزي شد. 

ديدگاه

خبر

گزارش مركز آمار از شاخص هاي 9 ماهه سال 96 نشان مي دهد

افزايش تقاضاي بخش خصوصي

يافته هاي يك پژوهش اقتصادي نشان مي دهد

كاهش شكاف و عمق فقر در سال هاي 68 تا 92
گروه اقتصاد كالن  

در دهه هاي اخير كاهش فقر و افزايش سطح رفاه 
خانواره��ا به يكي از مباحث مهم توس��عه اقتصادي 
كش��ور تبديل شده اس��ت. به طوري كه فقرزدايي و 
بهبود س��طح رفاه افراد در جامعه ش��رط الزم براي 
رشد اقتصادي محسوب مي ش��ود. آگاهي از حداقل 
معيش��ت كه در ادبي��ات اقتصادي به ط��ور تلويحي 
مترادف با خط فقر اس��ت، نخس��تين گام در مسير 
برنامه ريزي براي مبارزه با فقر و محروميت است. در 
اين زمينه پژوهش��ي به عنوان اندازه گيري و مقايسه 
حداقل معيشت خانوارهاي شهري و روستايي ايران 
طي سال هاي 68 تا 92 به بررسي شدت و گسترش 
فقر در مناطق شهري و روستايي پرداخته است. اين 
پژوهش كه به قلم محمد مواليي و زهره رحيمي راد 
در جديدترين ش��ماره فصلنامه تحقيقات اقتصادي 
انتشار يافته نشان مي دهد كه گرچه حداقل معيشت 
در خانوارهاي ش��هري و روس��تايي ايران به ترتيب 
داراي رش��د متوس��ط 20 و 21.3درص��د بوده، ولي 
ميزان و اندازه فقر در ش��هرها و روستاها روند نزولي 
داش��ته و شكاف فقر و شدت آن كاهش يافته است. 
بنابراين عملكرد دولت در كاهش فقر نس��بي طي 5 
برنامه توسعه اقتصادي نسبتا موفقيت آميز بوده است. 

 فقرزدايي در برنامه هاي توسعه
فقرزدايي مس��تلزم اتخاذ سياست هايي است كه 
اوال چرخه اقتصادي كشور را با سرعت به كار اندازد 
و موانع نهادي و س��اختاري انباش��ت سرمايه و رشد 
سريع اقتصادي را از ميان بردارد، همچنين مستلزم 
طراح��ي پروژه هاي خ��اص براي گس��ترش عدالت 
اجتماعي است. اين كار خود در گرو مشاركت بيشتر 
مردم در سرنوش��ت خويش و نوسازي بنيادين نهاد 
دول��ت و خارج كردن آن از وضعيت تس��خير ش��ده 
توس��ط منافع گروه هاي ذي نفوذ ب��ه وضعيت يك 

دولت توسعه گرا، آزادي خواه و عدالت محور است. 
يك��ي از اهداف مهم دولت پس از انقالب با توجه 
به اصول 31، 29 و 42 قانون اساسي، برقراري عدالت 
اقتص��ادي و اجتماعي و مقابله با فقر و محروميت در 
جامع��ه بود كه اي��ن موضوع در برنامه هاي توس��عه 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به روش هاي مختلف 
لحاظ ش��ده است. همچنين ايجاد اشتغال، گسترش 
خدمات بهداش��تي، درماني و توانبخش��ي رايگان و 
تامين مس��كن ارزان قيمت و افزايش پوش��ش بيمه 
اجتماع��ي براي فقرزداي��ي در جامعه در نظر گرفته 
ش��د. در ماده 27 قانون برنامه پنجم نيز بر گسترش 
نظام جامع تامين اجتماعي و بيمه درماني و حمايت 
از گروه هاي نيازمند تاكيد شده است. اقدامات دولت 
در س��ال هاي گذش��ته تا حدودي توانسته است در 
كاهش ش��دت فقر در جامعه موثر باشد. اما عملكرد 
دولت براي مقابله با فقر در جامعه چندان چشمگير 
و فراگير نيست و نياز به برنامه ريزي دقيق تر و تالش 

بيشتري احساس مي شود. 

 روند صعودي خط فقر در خانوارهاي شهري
پژوهش حاضر نش��ان مي دهد كه طي سال هاي 
1392- 1368 خط فقر در خانوارهاي شهري ايران 
داراي رون��د صعودي بوده اس��ت. در س��ال 1368 
)ابتداي برنامه اول(، خط فقر معادل 1533661ريال 
در س��ال بوده و در س��ال 1392 )س��ال سوم برنامه 
پنجم( به 152795641ريال در س��ال افزايش يافته 
اس��ت. خط فق��ر )حداق��ل معاش( س��االنه مناطق 
ش��هري كشور طي س��ال هاي 1368-1392 به طور 
متوسط 20 درصد رشد داشته است. همچنين براي 
خانوارهاي شهري در بيشتر سال ها بيشترين حداقل 
معيشت مربوط به گروه مسكن و كمترين آن مربوط 
به تفريحات است. يكي از علل اين افزايش، نرخ باالي 
تورم و كاهش قدرت خريد خانوارها طي س��ال هاي 

مورد مطالعه است. 
ط��ي س��ال هاي 1392- 1368، خ��ط فق��ر در 
روس��تاهاي اي��ران داراي روند صعودي بوده اس��ت. 
در س��ال 1368 )ابتداي برنامه اول( خط فقر معادل 
985965 ريال در سال بوده و در سال 1392 )سال 
س��وم برنامه پنجم( به 122468435 ريال در سال 
افزايش يافته اس��ت. خط فقر )حداقل معاش ساالنه 
مناطق روستايي كشور طي سال هاي 1392-1368، 
به طور متوس��ط 21.3 درصد رش��د داش��ته اس��ت. 
همچنين براي خانوارهاي روستايي بيشترين حداقل 

معاش مرب��وط به گروه خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات اس��ت. يكي از علل اين افزايش، نرخ باالي 
تورم و كاهش قدرت خريد خانوارها طي س��ال هاي 
مورد مطالعه اس��ت. بنا بر آمار منتش��ر شده توسط 
مركز آمار ايران، شاخص قيمت خرده فروشي كاالها 
)CPI( در مناطق شهري از 1.9 در سال 1368 )بر 
اس��اس قيمت پايه 100=1390(، به 180.6برابر در 
سال 1392 رس��يده، يعني متوسط قيمت كاالهاي 
مصرفي در جامعه ش��هري اي��ران 95 برابر افزايش 
يافت��ه، در صورت��ي ك��ه درآمد خانواره��ا به همين 
نسبت افزايش نيافته است. شاخص CPI در مناطق 
روستايي از 1.4 در سال 1368 براساس قيمت پايه 
100=1390(، )ب��ه 132.7 براب��ر در س��ال 1392 
رس��يده، يعني متوس��ط قيمت كاالهاي مصرفي در 
جامعه روس��تايي ايران 132 برابر افزايش يافته، در 
صورتي كه درآمد خانوارها به همين نس��بت افزايش 

نداشته است. 

 بهبود رفاه در 5برنامه توسعه 
نتاي��ح پژوهش حاضر حاكي از آن اس��ت كه در 
خانوارهاي شهري، مسكن و در خانوارهاي روستايي 
گروه خوراكي ها، بيش��ترين س��هم )مي��ل نهايي به 
مخارج فرامعيشتي( را به خود اختصاص داده است. 
اين بدان معني است كه چنانچه مخارج فرامعيشتي 
)مخ��ارج اختصاص يافت��ه به گ��روه كااليي پس از 
كس��ري مخارج حداقل مع��اش(، 100ريال افزايش 
يابد، مخارج اختصاص يافته براي مس��كن، 33ريال 
و گروه خوراكي، 38 ريال به ترتيب براي خانوارهاي 
شهري و روس��تايي افزايش خواهد يافت. به عبارت 
ديگر هرگونه رش��د در مخارج )درآم��د خانوارهاي 
ش��هري و روس��تايي ك��ه منجر به افزاي��ش مخارج 
فرامعيش��تي آنها شود(، بيشترين فش��ار را ابتدا به 
مسكن و گروه خوراكي ها وارد مي كند، سپس هزينه 
س��اير كاالها را تحت تاثير قرار مي دهد. به طور كلي 
بررسي نتايج به دست آمده از تحقيق بيانگر آن است 
كه گرچه خط فقر خانوارهاي ش��هري و روس��تايي 
ايران طي پنج برنامه توس��عه اقتص��ادي داراي روند 
صعودي بوده و به طور متوسط 20 درصد رشد داشته 

است، اما شاخص هاي نسبت سرشمار، شكاف فقر و 
شاخص فوستر، گرير و توربك )FGT( نشان از بهتر 
شدن وضعيت رفاهي خانوارهاي شهري و روستايي 
ايران در طول پنج برنامه توس��عه اقتصادي دارد. به 
عبارت ديگر آثار اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي 
بر فقر معنادار و موجب كاهش ش��كاف و شدت فقر 

در مناطق روستايي شده است. 
از جمل��ه سياس��ت هاي دولت ط��ي برنامه هاي 
توس��عه اقتصادي كه منجر به كاهش شدت فقر در 
مناطق ش��هري و روستايي شده اس��ت، مي توان به 
مواردي همچون تامين كاالهاي اساس��ي مورد نياز 

مردم شهر و روستا به قيمت يارانه يي اشاره كرد. 
همچنين تحت پوش��ش ق��رار دادن افراد فقير و 
درمانده و مس��تضعف زير نظر سازمان ها و نهادهاي 
حمايتي دولت از قبيل س��ازمان بهزيس��تي، كميته 
امداد امام، بنياد ش��هيد و امور ايثارگران و جمعيت 
هالل احم��ر، ايج��اد تعاوني هاي مس��كن ش��هري و 
روس��تايي و اعط��اي وام ارزان قيمت ب��ه اعضاي آن 
براي س��اخت مسكن و گسترش بيمه هاي اجتماعي 
و درماني در س��طح كش��ور از ديگر پيشنهادات اين 

پژوهش است. 
گسترش خدمات رايگان آموزشي و بهداشتي در 
شهر و روس��تا و افزايش پوشش تحصيلي، گسترش 
خدمات طب پيشگيري در همه نقاط كشور و اجراي 
طرح هدفمن��د ك��ردن يارانه ها براي بهينه س��ازي 

قيم��ت انرژي و برخي كاالهاي اساس��ي هم از ديگر 
راهكارهاي پيشنهاد شده در اين پژوهش است. 

اين اقدامات دولت منجر به بهبود نس��بي سطح 
زندگي خانوارهاي ش��هري و روستايي در پنج برنامه 
توسعه كشور ش��ده و در نهايت كاهش شاخص فقر 
خانوارهاي ش��هري و روس��تايي را سبب شده است. 
البته با وجود بهبود نس��بي رفاه در س��طح شهرها و 
روس��تاها، هنوز معضل بيكاري و پايين بودن سطح 
زندگي دامنگير بيش��تر مردم ش��هرها و روستاهاي 
كش��ور اس��ت. دولت بايد مهم ترين و اساس��ي ترين 
سياست اقتصادي خود را براي فقرزدايي در جامعه، 
اجراي برنامه هايي در جهت افزايش اشتغال و كاهش 
تورم در نظر گيرد. برخي سياس��ت هاي اقتصادي و 
اجتماعي براي بهبود رف��اه و كاهش فقر در مناطق 
شهري و روس��تايي مي تواند شامل مواردي همچون 
گس��ترش اش��تغال و ايجاد فرصت شغلي براي همه 
اقش��ار جامعه در مناطق ش��هري و روستايي، تحت 
پوش��ش ق��رار دادن اقش��ار آس��يب پذير در مناطق 
ش��هري و روس��تايي و باال بردن قدرت خريد آنها از 
طريق پرداخت هاي انتقالي، هدفمند كردن يارانه ها 
به س��مت اقشار آسيب پذير و نيازمند جامعه، اجراي 
سياست هاي اقتصادي با هدف كاهش تورم و افزايش 
قدرت خريد مردم در ش��هرها و روس��تاها و برپايي 
نظام جامع، فراگي��ر و كارآمد تامين اجتماعي براي 

همه مردم كشور باشد. 

گروه اقتصاد كالن  هادي سلگي  
مركز آمار كشور در گزارشي محاسبه هاي خود از 
مهم ترين ش��اخص هاي اقتصاد كالن در 9ماهه اول 
س��ال 96 را منتشر كرد. اين گزارش نشان مي دهد 
كه هزينه مصرف نهايي خصوصي در 9ماهه امسال 
به ميزان 7.5درصد رشد كرده است. مصرف نهايي 
بخش خصوصي 3س��ال به طور مداوم از س��ال 92 
رش��د منفي را تجربه كرده بود اما در تابستان سال 
95 اين روند آهس��ته به سمت رشد مثبت حركت 
كرد تا اينكه در زمستان همين سال به 8.7 درصد 
رس��يد. رش��د 9ماهه اين بخش موجب ش��ده كه 
3.1واحد درصد از رش��د كل 4.4درصدي محصول 
داخلي را به خود اختصاص دهد. اين موضوع نشان 
مي دهد كه به طور متوس��ط خانوارهاي كش��ور در 
سال گذشته توانسته اند هزينه هاي مصرفي خود را 
افزون بر تورم افزايش دهند لذا مقدار مصرف نهايي 
خانوارهاي كش��ور با رشد مثبت مواجه شده است. 
مطابق گزارش مركز آمار، مصرف نهايي خانوارهاي 
كش��ور در 9ماهه نخست س��ال 96 به قيمت ثابت 

رشد 7.2درصد داشته است. 
يكي ديگر از آماره��اي مهم اين گزارش ضريب 
جيني س��ال 95 اس��ت كه مطابق محاسبات مركز 
آمار كشور نس��بت به سال 94 به ميزان 0.5درصد 
افزاي��ش يافته اس��ت. اين ضريب كه نش��ان دهنده 
نابرابري درآمدي دهك هاي كش��ور اس��ت در سال 
95 به رقم 39درصد رسيده درحالي كه سال پيش 
از آن 38.51درصد بوده است. افزايش 0.5درصدي 
ضريب جيني طي يك س��ال گذشته نشان مي دهد 
ك��ه در اي��ن م��دت نابراب��ري درآمدي به ش��كل 

فزاينده يي افزايش يافته است. 
براس��اس اطالعات مركز آمار ايران رشد 9ماهه 
س��ال 1396 معادل 4.4درصد با نفت و 4.7درصد 

بدون نفت است. 

 رشد 4.4 درصدي
به گزارش »تعادل« محاس��بات فصلي در مركز 
آم��ار اي��ران در قال��ب 15بخش اصلي متش��كل از 
42رش��ته فعاليت انجام مي ش��ود ك��ه در آن گروه 
كشاورزي ش��امل زيربخش هاي زراعت و باغداري، 
دامداري، جنگل��داري و ماهيگيري و گروه صنعت 
ش��امل زيربخش ه��اي اس��تخراج نفت خ��ام و گاز 
طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تامين آب، 

برق و گاز طبيعي و ساختمان است. 
گروه خدمات نيز ش��امل زيربخش هاي عمده و 
خرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين 
جا و غذا، حمل و نقل، انبارداري، پس��ت، اطالعات 
و ارتباط��ات، فعاليت هاي مالي و بيمه، مس��تغالت، 
كرايه و خدمات كسب وكار و دامپزشكي، اداره امور 
عمومي و خدمات ش��هري، آم��وزش، فعاليت هاي 
مربوط به س��المت انس��ان و مددكاري اجتماعي و 
ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 

است. 
براس��اس گزارش مركز آمار محص��ول ناخالص 
داخلي)مجم��وع ارزش افزوده 3 گ��روه مذكور( به 
قيمت ثابت س��ال 1390 در 9ماهه نخس��ت سال 
1396 ب��ه رقم 560 ه��زار و 305ميلي��ارد تومان 
با نف��ت و 436ه��زار و 366ميليارد توم��ان بدون 

احتساب نفت رسيده است. 
درحالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل 
ب��ا نفت 536 ه��زار و 627 ميلي��ارد تومان و بدون 
نفت 416هزار و 716ميليارد تومان بوده كه نش��ان 

از رشد 4.4درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت 
و 4.7درص��دي محصول ناخالص داخلي بدون نفت 
در 9ماهه نخس��ت س��ال 1396 دارد. نتايج مذكور 
حاك��ي از آن اس��ت كه در 9ماهه نخس��ت س��ال 
جاري رش��ته فعاليت هاي گروه كشاورزي 1، گروه 
صنعت)ش��امل: اس��تخراج نفت خام و گاز طبيعي، 
ساير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان( 3.1و گروه 
خدمات 7درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 

رشد داشته است. 
در گ��روه صنعت رش��د اس��تخراج نف��ت و گاز 
طبيعي 3.4درصد، س��اير معادن 2.5درصد، صنعت 
3.7درصد، تامين آب، برق و گاز طبيعي 0.3درصد 
و رش��د گروه س��اختمان 4.5درصد است. در گروه 
خدمات هم عمده و خرده فروشي و هتل و رستوران 
4.8درص��د، حمل و نق��ل، ارتباط��ات و انبارداري 
8.4درص��د، گروه واس��طه گري مال��ي 8.3درصد، 
مس��تغالت، كرايه و خدمات كسب وكار 7.3درصد، 
ام��ور عموم��ي، آموزش و بهداش��ت و م��ددكاري 

7.8درصد اعالم شده است. 
جداول مربوط به رشد اقتصادي 9 ماه اول سال 
1396 نش��ان مي دهد كه هر چند بخش استخراج 
نفت خ��ام و گاز طبيعي رش��د مثبت 4.3درصدي 
را تجرب��ه كرده ام��ا از آنجا كه اين رش��د كمتر از 
ميانگين رشد ساير بخش ها بوده باعث فزوني يافتن 
رش��د محصول ناخالص داخلي بدون نفت نسبت به 
محص��ول ناخال��ص داخلي بعد از س��ال 1395 كه 
دوران اوج صادرات نفتي پس از اجرا ش��دن برجام 

بوده، شده است. 

 بخش هايي كه به سال 90 نرسيده اند
 با وجود رش��د اقتصادي حاصل ش��ده در سال 
1395و 9ماهه 1396 مقايس��ه ارزش افزوده رشته 
فعاليت ها به قيمت هاي ثابت با مقادير آن در س��ال 
1390 نش��ان مي دهد در برخ��ي از بخش ها مانند 
استخراج نفت خام و گاز طبيعي و بخش ساختمان 
س��طح ارزش افزوده به قيمت ثابت هنوز به س��طح 
عدد س��ال 1390 نرس��يده است. بررس��ي اجزاي 

هزين��ه نهايي ب��ه قيمت ثابت نيز نش��ان مي دهد، 
صرف نظر از افزايش هزينه مصرف نهايي خصوصي 
نس��بت به سال 1390 س��طح ارقام هزينه مصرف 
نهايي دولت، تش��كيل س��رمايه در ماش��ين آالت و 
ساختمان همچنان كمتر از سطح ارقام سال 1390 

است. 

 سهم 3 درصدي بخش خصوصي در رشد
در عل��م اقتصاد براي محاس��به رش��د اقتصادي 
ج��دا از روش تولي��د و اجزاي آن ك��ه ارزش پولي 
محص��والت نهايي توليد ش��ده توس��ط واحدهاي 
اقتص��ادي مقي��م كش��ور در ي��ك دوره زمان��ي 
معين)ساالنه يا فصلي( را محاسبه مي كنند از روش  
ديگري تحت عنوان هزينه نهايي براي برآورد توليد 
ناخالص داخلي اس��تفاده مي كنند. در روش هزينه 
نهايي با جمع هزينه هاي نهايي واحدهاي اقتصادي، 
تولي��د ناخالص داخلي ب��رآورد مي ش��ود. در واقع 
مي ت��وان فرض كرد كه محصوالت توليد ش��ده در 
داخل)توليد ناخالص داخلي( به صورت هاي مختلف 
به مصرف مي رسد. به طور مشخص اين محصوالت 
يا به مصرف نهايي خانوار و دولت مي رسند يا صرف 
س��رمايه گذاري)ثابت و در گردش( مي ش��وند و يا 
صرف صادرات به ديگر كشورها مي شوند. از آنجا كه 
در مصرف، سرمايه گذاري و حتي صادرات، كاالهاي 
وارداتي نيز يافت مي ش��ود با كس��ر كردن كل رقم 
واردات از جمع اقالم مذكور، توليد ناخالص داخلي 
به دس��ت مي آيد كه باي��د معادل تولي��د ناخالص 
داخلي محاس��به ش��ده از روش توليد باشد. اجزاي 
اصلي رشد محصول ناخالص داخلي از طريق روش 
هزينه نهايي ش��امل هزينه مصرف نهايي خصوصي 
و دولتي، تش��كيل س��رمايه ثاب��ت ناخالص، خالص 

صادرات و واردات مي شود. 
ج��داول مركز آمار نش��ان مي ده��د كه هزينه 
مص��رف نهاي��ي خصوصي و دولتي ب��ه ترتيب در 
9ماهه امس��ال به مي��زان 7.5و 7.6درصد رش��د 
كرده اند. مصرف نهايي بخش خصوصي 3س��ال به 
طور مداوم از س��ال 92 رشد منفي را تجربه كرده 

بود اما در تابس��تان س��ال 95 اين روند آهسته به 
سمت رشد مثبت حركت كرد تا اينكه در زمستان 
همين س��ال به 8.7 درصد رس��يد. همان طور كه 
گفته ش��د اي��ن بخش در 9ماهه امس��ال رش��د 
7.5درص��دي داش��ته ك��ه س��همي 3.1درصد از 
رش��د كل 4.4درصدي محصول داخلي را به خود 
اختصاص داده اس��ت. هزينه مصرف نهايي دولتي 
با اينكه 7.6درصد رش��د داش��ته ام��ا يك درصد 
از رش��د كل را تح��ت تاثير ق��رار داده كه اين امر 
نشان دهنده اهميت باالي مصرف بخش خصوصي 

در رشد اقتصادي كشور است. 
هزينه نهايي بخش خصوصي س��يگنالي از رشد 
قدرت خريد درآمده��ا و ميل نهايي به مصرف آنها 
دارد. در شرايط عادي با افزايش درآمد، مصرف نيز 
افزايش مي يابد و با گسترش طيف مصرف كاالها و 
خدمات بر ميزان رفاه افزوده مي شود. از طرفي ديگر 
تقاضا موجب تحرك در جريان سوخت وساز اقتصاد 
مي شود. اين شاخص بيش از هر چيزي تحت تاثير 
درآمد خانوارهاست و در شرايطي كه باالتر از تورم 
باشد، مي تواند ميل به مصرف در خانوارها را تشديد 
كند. بر همين اساس هزينه مصرف نهايي خانوارها 
به قيمت ثابت مي تواند ش��اخص دقيقي از وضعيت 
دو متغير ذكر شده باشد. در جداول مركز آمار آمده 
اس��ت كه كل هزينه خانوارها به قيمت ثابت س��ال 
90 به ميزان 7.2درصد رش��د كرده است. براساس 
اين گزارش رشد هزينه خوراكي خانوارها در بخش 
خوراك��ي 4.1درصد و در بخ��ش غيرخوراكي 8.1 
درصد بوده اس��ت. جالب اس��ت اين ميزان رش��د 
حداقل در دهه 90 بي نظير بوده اس��ت. رش��د كل 
هزين��ه مص��رف نهايي خانوارها از س��ال 91 تا 95 
 ب��ه ترتي��ب 1.2-، 0.4، 0.7، 2.3 و 3.2 درص��د 

بوده است. 
مص��رف نهايي خانوارهاي كش��ور كه در 9ماهه 
نخست سال 96 به قيمت ثابت با رشد 7.2درصد و 
در سال 95 با رشد 2.3درصدي مواجه شده است، 
نش��انگر آن اس��ت كه به طور متوس��ط خانوارهاي 
كش��ور توانسته اند هزينه هاي مصرفي خود را افزون 

ب��ر ت��ورم افزايش دهند ل��ذا مقدار مص��رف نهايي 
خانوارهاي كشور با رشد مثبت مواجه شده است. 

 تاثير افت صادرات بر رشد
براس��اس داده ه��اي مركز آمار، بخش تش��كيل 
س��رمايه ثابت ناخالص در 9ماهه امسال 3.9درصد 
رش��د داش��ته كه برآين��دي از رش��د 3.1درصدي 
سرمايه گذاري در بخش ماشين آالت و 4.6درصدي 
در بخش ساختمان بوده اس��ت. مطابق اين آمارها 
صادرات كاالها و خدمات در اين 9ماه 4.8- افت اما 
واردات به ميزان 8.2 درصد رش��د كرده است. رشد 
منفي صادرات باعث شده كه به ميزان 1.7-درصد 
رش��د كل كش��ور را تحت تاثير قرار داده اس��ت. با 
اين حال آمارهاي مربوط به تجارت خارحي كش��ور 
نشان مي دهد كه پاييز امسال رشد صادرات نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل در بخش هاي شيالت، 
معدن و صنعت رشد چش��مگيري داشته است. اما 
ب��ا اين حال صادرات بخش كش��اورزي همچنان به 
ميزان 1.5-درصد كاهش داش��ته اس��ت. ش��يالت 
15.4درص��د، اس��تخراج مع��دن 566 و صنع��ت 
2.6درصد رش��د صادراتي در پاييز س��ال گذش��ته 
داش��ته اس��ت. براس��اس اين گزارش، رشد باالي 
صادرات بخش استخراج معدن در پاييز باعث شده 
كه نيروهاي ش��اغل در اي��ن بخش در اين فصل به 

ميزان 39.4درصد رشد كند. 
نكت��ه قاب��ل ذكر اينكه بررس��ي اج��زاي هزينه 
نهايي به قيمت ثابت نيز نش��ان مي دهد، صرف نظر 
از افزاي��ش هزينه مصرف نهايي خصوصي نس��بت 
به س��ال 1390 س��طح ارقام هزينه مصرف نهايي 
دولت، تشكيل سرمايه در ماشين آالت و ساختمان 

همچنان كمتر از سطح ارقام سال 1390 است. 

 افزايش ضريب جيني
يكي ديگر از آماره��اي مهم اين گزارش ضريب 
جيني س��ال 95 اس��ت كه مطابق محاسبات مركز 
آمار كشور نس��بت به سال 94 به ميزان 0.5 صدم 
افزاي��ش يافته اس��ت. اين ضريب كه نش��ان دهنده 
نابرابري درآمدي دهك هاي كش��ور اس��ت در سال 
95 به رقم 39 صدم رسيده درحالي كه سال پيش 
از آن 38.51 ص��دم بوده اس��ت. ضريب جيني يك 
واحد اندازه گيري پراكندگي آماري است كه معموال 
براي س��نجش ميزان نابراب��ري در توزيع درآمد يا 
ثروت در يك جامعه آماري اس��تفاده مي شود. اين 
ضريب با نس��بتي تعريف مي ش��ود كه ارزشي بين 
صف��ر و يك دارد. هر ق��در ضريب جيني نزديك به 
عدد صفر باش��د، برابري بيش��تر در توزيع درآمد را 
نش��ان مي ده��د و بالعكس هر ق��در ضريب جيني 
نزدي��ك به ع��دد يك باش��د، توزيع نابراب��ر درآمد 
را مش��خص مي كند. اگر ضريب جيني مس��اوي با 
عدد صفر باش��د يعني همه درآمد و ثروت يكس��ان 
دارند)برابري مطلق( و اگر مساوي با عدد يك باشد 
يعني نابرابري مطل��ق به گونه يي كه ثروت تنها در 

دست يك نفر است و مابقي هيچ درآمدي ندارد. 
افزايش 0.5 صدمي ضريب جيني طي يك سال 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه در اين مدت نابرابري 
درآمدي به ش��كل فزاينده يي افزايش يافته اس��ت 
به طوري كه مطابق جداول مركز آمار س��هم دهك 
دهم)ثروتمندترين دهك( از كل ثروت كش��ور طي 
يك س��ال مذك��ور از 30.5به 30.8 صدم رس��يده 
است. درحالي كه سهم دهك اول)فقيرترين دهك( 

از 2.4به 2.3 صدم رسيده است. 
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نرخ دالر باالي مرز 5 هزار تومان 

»تعادل«گزارشميدهد:جانباختنهرساعتيكنفردرحوادثنوروزي

بارسنگينحوادثنوروزيبرصنعتبيمهكشور
گروهبانكوبيمهاحسانشمشيري

جمعيت كش��ور طي 30 س��ال گذش��ته بيش از 
دو برابر رش��د ك��رده و تعداد خودروه��ا طي 3 دهه 
گذش��ته به 12برابر افزايش يافته اس��ت. اما به همان 
ان��دازه تجهيزات و امكانات جاده يي و رش��د فرهنگ 
رانندگي و... را ش��اهد نيس��تيم و در حالي كه ايران 
به چهاردهمين بازار بزرگ خ��ودرو در جهان تبديل 
ش��ده اما از نظر شاخص هاي رشد امكانات جاده يي و 
زيربنايي، فرهنگ سازي، رشد اقتصادي، درآمد و... به 

همان اندازه رشد نكرده است.
به گزارش »تعادل«، افزايش شهرنشيني، جمعيت 
و حمل و نقل باعث افزايش تصادفات و سوانح رانندگي 
و جاده يي شده و هزينه هاي مادي و معنوي زيادي را 
تحميل و بخش هاي گوناگون و دستگاه هاي مختلف 
قواي مجريه، قضاييه و مقننه كشور را درگير مي كند، 
ل��ذا ايمن س��ازي جاده ها و خودروه��ا و آموزش افراد 
براي ارتقاي فرهنگ ايمني در جاده ها بايد از س��وي 
همه دستگاه هاي اجرايي، ذي نفعان و دست اندركاران 

موردتوجه بيشتر قرار گيرد. 
 از آنجا كه هيچ كاري بدون مشاركت جدي آحاد 
جامعه به موفقيت كامل نمي رس��د، الزم است عالوه 
بر ايمن س��ازي راه ها و جاده ه��ا و بهبود كيفيت فني 
خودروها، آموزش عمومي، فرهنگ س��ازي و باال بردن 
سطح مهارت و سپس اعمال قانون در مورد متخلفان 
بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد تا سبب كاهش 

محسوس حوادث شود. 
براساس اعالم بيمه مركزي، در هر 58 دقيقه يك 

نفر در تصادفات نوروزي فوت ش��ده است. عدم توجه 
به جلو و خس��تگي و خواب آلودگي، سرعت و سبقت 
غيرمجاز عامل 85درصد تصادف��ات فوتي نوروز بوده 

است. 
اواخر س��ال گذش��ته در جلس��ه پارلم��ان، 141 
قانون گ��ذار از ميان 211 نف��ر، راي به پرداخت 275 
ميليارد تومان توس��ط بيمه گران از محل ذخيره حق 
بيمه هاي ش��خصي خودرو براي سال مالي 97، صادر 
كردن��د و اين پرداخت ها به عنوان ماليات و به صورت 
هفتگي و براساس جدول پرتفوي هر شركت كه توسط 
ش��وراي عالي بيمه مركزي ج.ا.ايران تاييد شده است، 

انجام خواهد پذيرفت. 
مطاب��ق بند الف تبصره 11 بخش درآمدي بودجه 
37 كل كش��ور كه توسط نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رسيد. شركت هاي بيمه يي مكلف 
ش��دند كه مبلغ 2 ه��زار و 751 ميليارد ريال از اصل 
حق بيمه ش��خص ثالث دريافت��ي را طي جدولي كه 
براس��اس فروش بيمه هر يك از شركت ها تعيين و به 
تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد، به صورت هفتگي 
به درآمد عمومي رديف 161111 جدول ش��ماره 5، 
اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه 
واريزي ش��ركت هاي بيمه موضوع اي��ن بند به عنوان 

هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. 
پورمحمدي نماينده دولت در توضيح اين بند گفت: 
مردم به عن��وان بيمه گذار در تصادف��ات خود را بيمه 
ش��خص ثالث مي كنند تا در صورت آسيب خسارات 
پرداخ��ت ش��ود. وي ادامه داد: ش��ركت هاي بيمه يي 

مبلغي را به نيروي انتظام��ي براي كاهش تصادفات، 
مبلغي ب��ه راهداري ب��راي اصالح نق��اط حادثه خيز 
و مبلغ��ي را نيز به اورژان��س پرداخت مي كنند؛ مبلغ 
275ميليارد تومان بايد پرداخت شود كه 21درصد آن 
ب��ه اورژانس، 61درصد به نيروي انتظامي و 21درصد 

مابقي به راهداري ها پرداخت شود. 
اما به نظر مي رسد بيمه گران كه براساس آمارهاي 
موجود با ضريب خس��ارت بي��ش از 100درصدي در 
پوش��ش خسارت هاي بيمه نامه هاي اين بخش مواجه 
هستند در قبال زيان هاي ايجاد شده مي توانند انتظار 
داشته باش��ند كه در مورد چگونگي هزينه كرد وجوه 
پرداختي خود پرسش��گري نماين��د. اهميت اين امر 
زماني روش��ن تر خواهد ش��د كه بدانيم اين موضوع و 
راه حل ه��اي آن در قالب يك فرآيند مطرح اس��ت و 
طبيعتا مغفول ماندن اطالعات هر بخشي از اين فرآيند 
براي مجموعه عوامل دست اندركار كه در باال از آنها نام 

برده شد خود يك رويكرد ناكارآمد است. 
ش��ركت هاي بيمه يكي از نهادهاي پويا و مهم در 
بسياري  از كش��ورهاي جهان به حساب مي آيند. اين 
ش��ركت ها باتوجه ب��ه ويژگي ها و مزاياي��ي كه براي 
جامعه دارند بسيار حايز اهميت هستند. شركت هاي 
بيمه با انتقال ريس��ك از افراد جامعه به خود، موجب 
ايجاد آرامش و رفاه اجتماعي مي ش��وند. شركت هاي 
بيمه با حق بيمه هايي كه از افراد مي گيرند آنها را در 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري يا بورس سرمايه گذاري 
مي كنند و موجب رش��د اقتصادي كش��ورهاي خود 

مي گردند. 

اصل هماهنگ��ي ميان دس��تگاه هاي اجرايي بايد 
گس��تردگي قابل توجهي بگيرد زي��را در حال حاضر 
افرادي كه پس از تصادف و پيش از رسيدن به مراكز 
درماني دچار مش��كل و معلوليت مي ش��وند به خاطر 
امكان��ات محدودي اس��ت كه در اختي��ار بخش هاي 
مختل��ف وجود دارد كه با هماهنگي ميان س��ازماني 
و افزايش امكانات بخش��ي از اين مشكالت قابل حل 

است. 
پيشگيري و كاهش تصادفات رانندگي و جاده يي 
نيازمن��د همكاري تمام اقش��ار جامع��ه و بخش هاي 
مختلف دولت است. اگر برنامه كاهش سوانح جاده يي 
جامعه مح��ور و خانواده محور ش��ود، مي توانيم در اين 

خصوص پيشرفت هاي قابل توجهي داشته باشيم.
بايد همه كمك كنيم تا اين خودآزاري ساختاري را 
كم كنيم. مردم بايد همديگر را در رسيدن به زندگي 
س��الم تر و و رنج كمتر ياري كنن��د. توجه به موضوع 

اخالق در جامعه و گسترش همه جانبه آن و تاكيد بر 
موضوع احترام به ديگران مي تواند جلوي بس��ياري از 

مشكالت را در جامعه بگيرد. 
به كارگي��ري  معتقدن��د  كارشناس��ان  برخ��ي 
سياس��ت هاي نادرس��ت در بخش ه��اي مختلف از 
جمله اعمال قانون يا تعيين جريمه ها باعث ش��ده 
اس��ت ك��ه اكنون از نظ��ر تلفات جان��ي و مالي در 
جايگاه بااليي از حوادث رانندگي قرار داشته باشيم. 
ه��ر چند دولت ت��الش كرده درخص��وص افزايش 
ايمن��ي وس��يله نقليه و محيط و سيس��تم هايي كه 
براي كنت��رل وضعيت عبور و م��رور جاده يي مورد 
اس��تفاده قرار مي گي��رد، برنامه ريزي ه��اي قوي و 
مناسبي انجام دهد و هر چند همه از طرفدار توليد 
خودرو در داخل كش��ور هستيم، اما در حال حاضر 
ني��از داريم درخصوص كيفيت تولي��د تغييراتي در 

عرصه خودروسازي كشور صورت بگيرد. 

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري
با شروع به كار بازار ارز در نخستين روزهاي سال 
97 و پس از دور اول تعطي��الت نوروزي، بازار ارز با 
افزايش قيمت ها و ادامه نوسانات قيمتي مواجه شد 
و در برخي روزه��ا نرخ دالر تا 5100 تومان افزايش 
ياف��ت و البته در برخ��ي روزها ب��ا افزايش عرضه و 
فعالي��ت صرافي ها در بازار، نرخ دالر به حدود 5 هزار 

تومان نيز رسيد. 
به گ��زارش »تع��ادل« پس از اعالم ن��رخ ارز در 
روزهاي 5 تا 12 فروردين، برخي كارشناس��ان بازار 
و مسووالن بانكي و ش��بكه صرافي هاي كشور اعالم 
كردن��د كه عامل اصلي رش��د ن��رخ دالر به باالي 5 
هزار تومان، ادامه س��فرهاي خارجي و نياز مشتريان 
براي س��فر خارجي و تعطيلي صرافي ها بوده است و 
با شروع به كار صرافي ها در روزهاي 14 فروردين به 
بعد، نرخ ها باثبات خواهد ش��د و دالر به زير 5 هزار 

تومان خواهد رسيد. 
 در ب��ازار ارز مبادله ي��ي روزهاي اول بهار 97، نرخ 
ه��ر دالر امريكا ب��ه 3774 تومان رس��يد، همچنين 
هر پوند انگلي��س 5314 تومان و و ه��ر يورو 4652 
تومان ارزش گذاري ش��د. در بازار آزاد نيز در حالي كه 
شبكه هاي اجتماعي از نرخ هاي حاشيه بازار ارز و دالر 
باالي 5100 تومان خبر دادند. اما صرافي هاي پايتخت 
روز 7 فروردين، هر دالر امريكا 5069 تومان، هر يورو 
6171 تومان هر پوند را 6940 تومان معامله كردند. 

در عي��ن حال برخي فعاالن بازار ارز معتقدند كه 
در 14 فروردي��ن 97 به بعد با ش��روع به كار بازار و 
افزاي��ش فعالي��ت صرافي ه��ا و عرض��ه ارز و پايان 
س��فرهاي نوروزي انتظار اين است كه نرخ ارز و دالر 
كاهش يابد اما ممكن اس��ت به داليل غير اقتصادي 
و از جمله اخب��ار پراكنده از تصميم امريكا مبني بر 
خ��روج از برج��ام، نرخ دالر در س��طح 5هزار تومان 
تثبيت شود و عرضه و تقاضا از حالت واقعي و انتظار 
كاهش نرخ ها فاصله داشته باشد و همچنان نرخ دالر 

در حدود 5هزار تومان باقي بماند. 

افزايشنرخطال
در ب��ازار طال نيز در حال��ي كه نرخ اونس جهاني 
ب��ه 1332دالر در 13 فروردين 97 رس��يده هر گرم 
ط��الي 18عيار 161هزار و 952 تومان ارزش گذاري 
ش��د. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
س��ومين روز كاري سال 97 در بازار آزاد يك ميليون 
و 710 هزار تومان فروخته ش��د. همچنين هر قطعه 
س��كه تمام به��ار آزادي طرح قديم ي��ك ميليون و 
630هزار تومان داد و ستد شد. نيم سكه بهار آزادي 
820 هزار تومان به فروش رفت. ربع بهار آزادي 526 
هزار تومان و هر قطعه س��كه گرم��ي نيز 340 هزار 

تومان معامله شد. 

عواملغيراقتصاديازسياستهايامريكا
تاانتظارات

اما در عين حال برخي كارشناسان و فعاالن بازار 
ارز معتقدن��د همان ط��ور كه برخي مس��ووالن نظام 
بانكي كش��ور به اثر عوامل غيراقتص��ادي بر بازار ارز 
اشاره دارند بايد توجه داشت كه مهم ترين عامل غير 
اقتصادي موثر بر نرخ دالر، عملكرد دولت ترامپ در 
انتخاب افراد تندرو در دولت امريكا و سخن گفتن از 
عدم تعليق تحريم هاي اقتصادي ايران اس��ت كه در 
22 ارديبهشت ماه بايد منتظر عملكرد دولت ترامپ 
در مورد ادامه حضور امريكا در برجام يا خروج امريكا 
از برجام باش��يم كه در آن صورت تحريم هاي دالري 

به شكل ديگري رخ خواهد داد. 
 به همين دليل برخي فع��االن بازار ارز به خريد 
بيشتر، رشد تقاضا و ذخيره كردن دالر روي آورده اند 
و رشد تقاضاي دالر در سال 96 كه برخي ميزان كل 
تقاضاي ارز در ب��ازار را حدود 22 تا 23ميليارد دالر 
برآورد كرده اند و اين ميزان حدود دوبرابر تقاضاي ارز 

در سال 95 بوده است. 
بر اين اس��اس كارشناس��ان معتقدن��د كه داليل 
غيراقتصادي و انتظاري نسبت به احتمال تحريم هاي 
دالري امري��كا باعث ش��ده كه عده ي��ي بيش از نياز 
واقعي خود خريد دالر داش��ته باشند و قبل از اينكه 

خري��دي انجام دهن��د، اقدام به ذخيره س��ازي دالر 
كرده اند. اين موضوع باعث ش��ده كه تا ارديبهشت و 
اع��الم تصميم امريكا در خروج ي��ا ماندن در برجام، 

بازار را در حالت انتظاري نگه دارد. 
اما در عين حال عده يي از كارشناسان و مسووالن 
بانك��ي معتقدند كه ذخاير ارزي كش��ور، تراز مثبت 
ارزي اي��ران و نيازه��اي واقعي ب��راي واردات كاال و 
خدم��ات و س��فرهاي خارج��ي در حدي اس��ت كه 
ام��كان برقراري ثبات در ب��ازار ارز و تامين نيازهاي 
واقعي وجود دارد و بانك مركزي مي تواند در شرايط 
ضروري با اقدامات مختلف نسبت به كاهش تقاضاي 
غير واقع��ي بازار ارز اقدام كن��د و به تقاضاي واقعي 

پاسخ دهد. 

بانكاتريشي:تحريمهايامريكااجازهتجارت
باايرانرانميدهند

در عي��ن حال برخي س��ازمان ها و ش��ركت ها و 
مس��ووالن آنها معتقدن��د كه احتم��ال تحريم هاي 
امريكا، اجازه تجارت با ايران و افزايش تفاهمنامه ها و 
همكاري ها را نخواهد داد. از جمله اوبر بانك اتريش 
اعالم كرد: تحريم هاي امريكا از سال گذشته تاكنون 
هنوز اجازه تجارت با ايران را به آن نداده و از س��ال 
گذش��ته كه با ايران قرارداد هم��كاري امضا كرد، به 
خاطر تحريم هاي امريكا به هيچ موفقيتي در تجارت 

با ايران دست نيافته است. 
مدي��ر اوبر بانك در مصاحبه با روزنامه اتريش��ي 
Die Presse گفت: بانك ما در س��پتامبر گذش��ته 
به عنوان نخستين موسس��ه مالي غربي وارد فضاي 
كسب و كار در ايران شد اما تحريم هاي امريكا بر سر 

راه تمام پروژه هاي ما مانع ايجاد كرده اند. 
گفتني اس��ت، اوبر بانك كه هفتمين بانك بزرگ 
اتريش به ش��مار مي رود، نخستين بانك غربي بود كه 
پس از امضاي برجام با ايران قرارداد همكاري بس��ت. 

كارشناسان تهديدات مكرر دونالد ترامپ رييس جمهور 
امري��كا درباره خروج از برج��ام را عامل اصلي نگراني 

شركت هاي خارجي در تعامل با ايران مي دانند. 

نظرسيفدربارهبازارارز
در اين راستا رييس كل بانك مركزي در تشريح 
ب��ازار ارز به اثر عوامل غيراقتص��ادي بر نرخ هاي ارز 
اشاره و اعالم كرد كه تراز ارزي كشور مناسب است و 
همه تقاضاي امروز بازار ناشي از مصارف واقعي نبوده 
و انتظارات نقش مهمي ايفا مي كند؛ لذا حساس��يت 
زيادي به تحوالت غيراقتص��ادي وجود دارد و عمال 
نوسانات كوتاه مدت بازار را اين بخش از تقاضا شكل 

مي دهد. 
ولي اهلل سيف رييس كل بانك مركزي در يادداشت 
تلگرام��ي نوش��ت: ب��ازار ارز يك��ي از پيچيده ترين 
بازارهاس��ت و ابعاد عرضه و تقاضا به  شدت به عامل 
انتظارات حساس هستند و همين امر اين بازار را به 
يكي از پوياترين بازارهاي دارايي مبدل كرده است. 

تحوالت مختلف از كانال انتظارات اين قابليت را 
دارند كه به س��رعت بر بازار اثر بگذارند و متناسب با 
اين تحوالت، تحليل و ارزيابي وضعيت بازار مي تواند 
ظرف مدت كوتاهي تغييرات اساس��ي را تجربه كند. 
از اين رو الزم اس��ت، ناظران و كارشناسان اقتصادي 
ب��ا توجه به اي��ن پويايي، بازار و سياس��ت هاي بانك 
مركزي را رصد و تحليل كنند. آنچه مش��هود است، 
تراز ارزي كشور در وضعيت مناسبي است و بر مبناي 
روند متغيرهاي بنيادين، مسير بلندمدت بازار دچار 
عدم تعادل و كس��ري نخواهد بود. اما همه تقاضاي 
امروز بازار ناش��ي از مصارف واقعي نبوده و انتظارات 
نق��ش مهمي ايفا مي كند؛ لذا حساس��يت زيادي به 
تح��والت غيراقتصادي وجود دارد و عمال نوس��انات 
كوتاه مدت بازار را اين بخش از تقاضا شكل مي دهد. 
خصيصه تقاضاي مذكور، موقتي بودن آن است و 

همان طور كه در س��ال 1392، قيمت ارز با برچيده 
ش��دن اين تقاضا افت كرد، انتظار م��ي رود با بهبود 
ش��رايط اين امر تكرار ش��ود، چرا كه اين تحوالت از 
طرف عوامل بنيادين اقتصادي پشتيباني نمي شوند. 
در پاسخ به شرايط اخير و افزايش تقاضاي ارز ناشي 
از عوام��ل انتظاري، بانك مرك��زي همواره در تالش 
بوده اس��ت با پاسخگويي به نيازهاي ارزي كشور و با 
نگاه به آينده مانع هرگونه كمبودي ش��ود كه توليد 
و اقتصاد كش��ور را با چالش مواجه مي كند. از سوي 
ديگر با ابالغ مقررات ارزي به ش��بكه بانكي، بس��تر 
الزم براي اس��تفاده از ارزهايي كه به واسطه تقاضاي 
احتياطي توسط افراد نگهداري مي شود، مهيا شده و 
بانك ها ملزم هس��تند با همان ارز سپرده گيري شده 
در هنگام افتتاح حس��اب، در زمان برداشت وجوه به 
مش��تريان خود پاسخ دهند. بدين شكل نظام بانكي 
قادر است منابعي را كه در چرخه مالي كشور و خلق 
ارزش اف��زوده قرار ندارند، براي تولي��د و ايجاد رفاه 

بيشتر در جامعه تجهيز كند. 
از س��وي ديگر توجه به اين نكته الزم اس��ت كه 
با سياس��ت هاي انضباط گرايانه مالي و پولي، حتي با 
وج��ود تعديل هاي اخير در نرخ ارز، كماكان تورم در 
س��طوح پايين و تك رقمي قرار داشته و بدين شكل، 
از قدرت خريد پول ملي همچنان صيانت شده است، 
امري كه براي مثال در تحوالت ارزي س��ال هاي 90 
و 91 روي نداد. اميد است اين وضعيت باثبات پولي 
همچنان در س��ال 1397  كه سال حمايت از كاالي 
ايراني اس��ت، تداوم يافته و بدين شكل نه تنها قدرت 
خريد عموم مردم از مجراي مهار تورم حفظ ش��ود، 
بلكه با اس��تمرار تورم پايين، توليدكنندگان بتوانند 
با حداق��ل تغيير در هزينه توليد، ب��ه فعاليت مفيد 
و ارزش��مند خود ادامه دهند. در اين مس��ير، بانك 
مركزي با هماهنگ��ي همه دس��تگاه هاي اقتصادي 
و همفكري با مجلس محترم ش��وراي اس��المي، به 

ويژه كميس��يون اقتص��ادي، در راس��تاي صيانت از 
آرامش و ثبات اقتصاد كش��ور و حضور فعال در بازار 
ارز و مديريت تح��والت آن و نيز بهره گيري از تمام 
ظرفيت ه��ا و اجرايي كردن طرح هاي مناس��ب براي 
كنترل نوسانات و التهابات مربوط، تا حصول نتيجه، 

گام برخواهد داشت. 

جزئياتيازطرحجديدارزيمجلس
در عين حال، مجلس نيز به دنبال ساماندهي بازار 
ارز، از ارائ��ه طرح��ي در اين زمينه خبر داده و رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس س��اماندهي صرافي ها، 
يكسان س��ازي نرخ ارز، شفاف سازي خريد و فروش و 
جلوگيري از چند نرخي ش��دن ارز را از موارد ضروري 
براي پيگيري طرح مجلس براي س��اماندهي بازار ارز 

عنوان كرده است. 
محمدرض��ا پورابراهيم��ي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه 
پيش نويس طرح ساماندهي بازار ارز آماده شده است، 
گفت: الزام بانك مركزي به ارائه تضمين براي تسويه 
س��پرده هاي ارزي از طريق بانك هاي دولتي، يكي از 
موارد پيش بيني شده در اين طرح است، به اين ترتيب 
كه چند بانك را مبنا قرار دهيم، مردم ارزهاي شان را 
آنجا س��پرده گذاري كنند ي��ا در صورت تمايل با نرخ 
رس��مي تعريف شده ريال شان را به ارز تبديل كنند و 

آن را به صورت ارزي نگهداري كنند. 
وي در گفت وگو با خانه ملت ادامه داد: يكي از موارد 
ديگري كه در اين طرح پيش بيني شده، يكسان سازي 
نرخ ارز و تك نرخي شدن آن است چراكه چندنرخي 
شدن آن ايجاد فساد كرده و هيچ كس جوابگو نيست 
كه نرخ واقعي ارز چه عددي اس��ت، در واقع نياز است 

كه نرخ ارز كامال شفاف باشد. 
پورابراهيمي موضوع سوم موردنظر در اين طرح را 
ساماندهي اطالعات مربوط به خريد و فروش ارز عنوان 
كرد و افزود: ساماندهي صرافي ها مهم ترين ركن اين 
طرح است چراكه صرافي ها اصلي ترين عامل مبادالت 
ارزي كش��ور محسوب مي شوند و بايد سامانه خريد و 

فروش ارز در كشور شفاف باشد. 
رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه اين طرح در هفته هاي پاياني 
سال گذشته آماده شده بود اما اقدامات بانك مركزي 
اجازه عملياتي شدن آن را با رويكرد كارشناسي نداد، 
گفت: در صورت عدم اتخ��اذ تصميمات جامع براي 
س��اماندهي بازار ارز از سوي بانك مركزي، اين طرح 
در نخستين جلسات علني مجلس پس از تعطيالت 

به جريان خواهد افتاد. 

تغييراتنرخدالردرسال۹۶
بيشترين نوسانات 20 سال اخير نرخ دالر مربوط 
به سال 91 با 116درصد رشد، سال هاي 77 و 78 به 
دليل كاهش شديد درآمد نفت به حدود 11 ميليارد 
دالر در سال با نوسان 35 و 33درصد رشد و سال 96 

با 33درصد رشد بوده است. 
برآوردها نشان مي دهد كه نرخ دالر در 100 سال 
اخير از يك تومان به ازاي يك دالر به 5000 تومان در 

برابر يك دالر رسيده و 5 هزار برابر شده است. 
نوسانات و جهش نرخ ارز يكي از مباحثي است كه 
از اواسط دهه 1380 تاكنون به داليل مختلف هرچند 
وقت يك بار در اقتصاد ايران اتفاق افتاده به شكلي كه 
در روزهاي اخير نيز قيمت ارز در بازار آزاد وارد كانال 

جديدي شده و مرز 5 هزار تومان را رد كرد. 
همچنين پس از سال هاي 1390 و 1391 نيز اين 
بازار ش��اهد نوس��انات قيمتي بود، با اين حال از سال 
1392 ب��ازار ارز روند تا حدود زي��ادي باثبات را طي 

كرده است. 
از نيمه دوم س��ال 1392 تا پاييز سال 1395 نيز 
بازار ارز با ثبات نس��بي روبه رو بوده و نرخ ارز تغييرات 
چنداني نداشته تا ماه هاي اخير كه قيمت ارز با جهش 
روبه رو ب��وده و نمودار قيمتي ارز در س��ال 96، روند 

صعودي داشته است. 
 تغييرات قيمتي دالر امريكا از ابتدا تا پايان س��ال 
1396 نش��ان مي دهد كه از 16 فروردين 96 تا پايان 
اسفند نرخ دالر از 3765 تومان به 4869 تومان در روز 

پاياني سال 96 رسيده است.
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محورهايبيستوهشتمين
همايشسياستهايپولي

بيست  و هشتمين همايش سياست هاي پولي و ارزي 
با موضوع »اصالحات ساختاري براي ثبات مالي« خرداد 
ماه س��ال 97 توسط پژوهش��كده پولي و بانكي برگزار 
مي ش��ود.  به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و 
بانكي، »اصالحات س��اختاري و ثبات مالي«، »ساختار 
سياس��ت گذاري پول��ي، نظارت بانكي و ثب��ات مالي«، 
»س��اختار مالي دولت و ثبات پول��ي و مالي«، »اصالح 
ساختار نظام بانكي؛ پيش��رفت ها و چالش ها«، »ثبات 
مالي و بازار سرمايه، بيمه و صندوق هاي بازنشستگي«، 
»رژيم ارزي و ثبات نرخ ارز« و »پايدارسازي تورم پايين 
و مديريت نرخ سود براي حفظ ثبات مالي« از محورهاي 
اصلي بيست و هشتمين همايش سياست هاي پولي و 
ارزي اس��ت. ثبات مالي؛ ضرورت ه��ا و چالش ها، اثرات 
متقاب��ل بازارهاي مال��ي و ثبات مال��ي و اولويت بندي 
اصالحات ساختاري براي ثبات مالي سرفصل هايي است 
كه در محور »اصالحات ساختاري و ثبات مالي« مورد 

بحث و بررسي قرار مي گيرد. 

اقداماتبانكمركزيبراي
جذبسرمايهگذاريخارجي

رييس كل بانك مرك��زي اقدامات الزم براي جذب 
س��رمايه گذاري خارجي را تشريح كرد. به گزارش خانه 
ملت، ولي اهلل س��يف درخصوص جذب سرمايه گذاري 
خارجي گفت: بديهي اس��ت براي توسعه اقتصاد كشور 
بايد از ظرفيت هاي قانوني مختلف اس��تفاده شود و در 
اين راستا عالوه بر حمايت از سرمايه گذاران داخلي بايد 
از موض��وع جذب س��رمايه گذاري خارجي نيز حمايت 
كرد. ريي��س كل بانك مركزي با بيان اينكه تس��هيل 
فضاي كس��ب و كار يك��ي از راهكاره��اي اصلي براي 
جذب س��رمايه گذاري خارجي اس��ت، ادامه داد: به هر 
ميزان محيط و فضاي كس��ب و كار در كش��ور تقويت 
شود امكان جذب سرمايه گذاري خارجي بيشتر فراهم 
مي شود. س��يف در ادامه تصريح كرد: در زمينه جذب 
س��رمايه گذاري خارجي رقابت بين كشورها وجود دارد 
و اي��ران براي موفقي��ت در اين رقابت باي��د به نحوي 
عمل كند كه محيط كسب و كارش در مقايسه با رقبا 
جذاب تر باش��د. وي تصريح ك��رد: در حال حاضر رتبه 
كش��ور در زمينه فضاي كسب و كار در جهان مناسب 
نيس��ت، بنابراين باي��د موانع فعاليت ه��اي اقتصادي و 
نكات بازدارنده كه مي تواند براي س��رمايه گذار، ريسك 
و هزينه ايجاد كند، برطرف شود. ايجاد انضباط در بازار 
اقتصادي كش��ور، تعريف حقوق ذي نفعان و مش��خص 
كردن دامنه مس��ووليت ها در تمام س��طوح در زمينه 
جذب س��رمايه گذاري نقش دارد. س��يف در پاس��خ به 
س��والي مبني بر اينكه بانك مرك��زي چه اقدامي براي 
جذب س��رمايه گذاري خارجي انجام داده است؟ گفت: 
بانك مركزي براي يكسان سازي نرخ ارز كه در راستاي 
حمايت از جذب س��رمايه گذاري ب��وده، اقداماتي انجام 
داده و در اي��ن راس��تا تخصيص ارز مبادل��ه را محدود 
و تالش هاي��ي را ب��راي ارتقاي روابط بانكي در س��طح 
بين المللي داشته است. رييس كل بانك مركزي ادامه 
داد: بايد از س��رمايه گذاران خارجي حمايت هاي الزم را 
داش��ت و در اين راستا بايد سرمايه گذاران به اطالعات 
روز موردنياز دسترسي داش��ته و شرايطي را در كشور 
فراهم ك��رد كه س��رمايه گذاران خارجي از ش��فافيت 

بازارهاي ايران اطمينان پيدا كنند. 

وروداسكناس
باطراحيجديدازسال۹۷

مدي��ركل ريالي و نش��ر بانك مرك��زي از طراحي 
اسكناس و ايران چك در قالب سند ملي خبر داد و گفت: 
بانك مركزي از سال 97 به بعد در صورتي كه اسكناس 
و ايران چك جديدي را بخواهد طراحي كند براس��اس 
سند ملي خواهد بود. مس��عود رحيمي در گفت وگو با 
ايِبنا، با بيان اينكه س��ند ملي اسكناس در حال نهايي 
شدن اس��ت و براساس آن تكليف اسكناس در قطعات 
مختلف از لحاظ ابعاد و ويژگي ها دس��ته بندي ش��ده و 
در بازه زماني بين 5 تا 10 سال اجرايي مي شود، اظهار 
داشت: اس��كناس هاي كنوني به هيچ وجه از دور خارج 
نخواهد ش��د، اما اسكناس هاي جديد براساس بندهاي 
اين س��ند ملي به چاپ مي رسد. مديركل ريالي و نشر 
اسكناس بانك مركزي خاطرنشان كرد: كار كارشناسي 
اين سند به پايان رسيده و تاييد اوليه در كميته ها اخذ 
شده اس��ت؛ بنابراين پيش بيني مي ش��ود در سال 97 
بتوان اس��كناس ها را براس��اس آن طراحي و روانه بازار 
كرد. وي با بيان اينكه، اين سند داراي مختصات خاصي 
اس��ت، تصريح كرد: اول اينكه ابعاد در سه دسته بندي 
متغير اس��ت و دوم اينكه ويژگي هاي امنيتي براساس 
ارزش اس��مي تخصيص داده شده يعني اينكه هر چه 
ارزش اس��كناس و ايران چك بيش��تر مي شود به ارزش 

امنيتي آن افزوده مي شود. 

۸هزارميلياردتومانكارمزد
درصنعتپرداخت

صنع��ت بانكي در س��ال 1395 بي��ش از 50 هزار 
ميليارد ريال كارمزد پرداخت كرد و در سال 96 نيز اين 
رقم به 80 هزار ميليارد ريال رسيد. عليرضا لگزايي در 
گفت وگو با ايِبنا درباره ساختار درآمدي فعلي بانك ها، 
اظهار داش��ت: در بحث ساختار درآمدي بانك ها، ما به 
لحاظ زماني نس��بت به صنعت بانكداري دنيا با تاخير 
ج��دي مواجه هس��تيم. در واقع اگر به س��اختار مالي 
بانك هاي پيشرفته دنيا مراجعه كنيد، متوجه مي شويد 
به طور متوسط بين 40 تا 55درصد از درآمد بانك ها از 
محل كارمزد است. وي افزود: اين در حالي است كه در 
سيستم بانكي ايران، اين نسبت 5 يا 6درصد است و در 
بهترين حالت به 15درصد مي رسد. بخشي از اين ساختار 
درآمدي ناشي از قوانين و مقررات است؛ يعني بانك ها 
كماكان براس��اس مدل كس��ب و كار سنتي به تجارت 
اصلي خوِد صنعت بانكداري بيشتر متكي هستند. اگر 
ما ساختار درآمدي سيستم بانكي را به دو دسته عمده 
و ساير تقسيم بندي كنيم، عمده درآمد بانك ها ناشي از 
جذب سپرده، اعطاي تسهيالت و حاشيه سود ناشي از 
تفاوت س��ود دريافتي و پرداختي است. قائم مقام بانك 
ملت، افزود: عددي بس��يار سنگين توسط بانك ها بابت 
تراكنش هاي ش��تاب و ش��اپرك پرداخت مي شود كه 
همه اينها تبديل به قيمت غيربهره يي مي شود. ساختار 
درآمدي بانك يكي از چالش هاي جدي سال هاي پيش 

روي سيستم بانكي خواهد بود. 

اخبار
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5 بورس و فرابورس
 تحقق شعار امسال
از مسير بورس كاال

بورس كاال به عنوان يكي از اركان بازار س��رمايه و بورسي 
كه به طور مستقيم با توليدكنندگان باالدستي و پايين دستي 
در ارتباط اس��ت، اثرات مهمي در رف��ع دغدغه هاي توليد و 
تحقق شعار امسال دارد. به گزارش تسنيم، يحيي آل اسحاق 
درخصوص نامگذاري س��ال ٩٧ و عوام��ل تحقق آن گفت: 
نامگذاري سال ٩٧ به عنوان سال »حمايت از كاالي ايراني« 
به يك حركت جمعي از سوي مسووالن و مردم براي تحقق 
شعار سال نياز دارد. وي عنوان كرد: بررسي ها نشان مي دهد 
كه از مهم ترين مولفه ها براي حمايت از كاالي ايراني، حمايت 
از واحدهاي كوچك و متوس��ط توليدي اس��ت. به طوري كه 
امروز يكي از مش��كالت اساسي كه اين واحدها با آن درگير 
هستند بحث تامين منابع مالي، سرمايه در گردش و وضعيت 
مهندسي مالي اس��ت. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
عراق افزود: بررسي راه حل هاي اين مشكالت يك مسير اصلي 
را در مقابل ما قرار مي دهد و آن، بازار سرمايه و ازجمله بورس 
كاالست به طوري كه حضور واحدهاي توليدي در بازار سرمايه 
باعث ايجاد نظام مالي، مهندسي توليد، تامين مالي و سرمايه 

در گردش و ساماندهي اهداف واحدهاي توليدي مي شود. 
وي معتقد اس��ت بازار س��رمايه اثرات فراواني در بهبود 
وضعيت اقتصادي كشور دارد اما متاسفانه وضعيت فعلي ما 
در بازار س��رمايه در حوزه تامين مالي نسبت به نظام بانكي 
قابل مقايس��ه با آنچه در جهان مي گذرد و منطق كار ايجاب 
مي كند، نيس��ت. به گفته وي، تامين نيازهاي مالي از طريق 
بازار س��رمايه ح��دود ۱۰درصد اس��ت و ٩۰درصد از طريق 
نظام بانكي و آورده اش��خاص است؛ در اين بين نظام بانكي 
با چالش هايي مواجه است و نوع خط مشي بانك ها به گونه يي 
است كه قابليت تامين نياز مالي واحدهاي توليدي جز برخي 
واحدهاي كوچك و متوسط را ندارد. با اين تفاسير جايگاه بازار 
سرمايه بسيار مهم است و مي تواند در حوزه اقتصاد و توليد و 

اشتغال بسيار تاثيرگذار باشد. 
آل اس��حاق اظهار داش��ت: در همين زمين��ه بورس كاال 
نيز به عنوان يكي از اركان بازار س��رمايه و بورسي كه به طور 
مستقيم با توليدكنندگان باالدستي و پايين دستي در ارتباط 
اس��ت، اثرات مهمي در تحقق شعار امسال خواهد داشت. در 
اين راس��تا يكي از دغدغه هاي توليدكنن��دگان ما در برخي 
محصوالت، حجم پايين تقاضاس��ت. واحدهاي توليدي ما با 
وجود تمام مش��كالتي كه دارند با ارز باال، تحريم ها و شرايط 
مختلف، باالخره به يك نحوي منابع اوليه را تامين و تبديل 
به محص��ول مي كنند اما چه فايده كه محصوالت ش��ان در 
داخل و خارج از كشور بازار ندارد بنابراين مشكل اصلي آنها 
تقاضاست. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق افزود: 
توليدكنندگان محصولي كه توليد مي كنند بايد از طريق چك 
و س��فته به فروش برسانند و يك س��ال بعد قادر به دريافت 
پول خود هس��تند كه با اين شيوه، هزينه هاي مالي و بانكي 
را نمي توانند پرداخت كنند. به اين ترتيب بايد بازار كاالهاي 
توليدكنندگان طوري باشد كه سرمايه آنها در چرخش باشد. 

 جايگاه واحدهاي كوچك و متوسط
وي گف��ت: نكته حائز اهميت ديگر درخصوص واحدهاي 
توليدي واحدهاي كوچك و متوس��ط اين است كه ٩۴درصد 
از واحدهاي توليدي كشور اين واحدها هستند و ۴۰درصد از 
اشتغال دراختيار آنهاس��ت اما در عين حال مهندسي مالي، 
بازاريابي و نقاط حرفه ي��ي اقتصادي، قيمت توليد و كيفيت 
توليد اين واحدها عموما هيچ كدام براساس معيار امروز قابل 
رقابت با خارج نيس��ت. در اين شرايط، قاچاق كاال نيز باعث 
ايجاد مش��كل براي كاالهاي توليد داخل شده است و قادر به 
رقابت نيس��تند چراكه قيمت كاالي قاچاق بسيار ارزان تر از 
كاالهاي توليد داخل هستند. آل اسحاق در ادامه به بورس كاال 
اش��اره كرد و گفت: حل مشكالت مطرح شده در حوزه توليد 
واحدهاي توليدي كوچك و متوسط به طور حتم نياز به يك 
مجموعه عوامل و كارهاي زيرساختي دارد اما به نظر مي رسد 
يكي از راه هايي كه منجر به رشد كيفيت توليد داخل و افزايش 
بهره وري، كاهش هزينه ها و استمرار توليد را به ارمغان مي آورد 
و باعث تامين مالي آسان تر و سامان ضوابط و مهندسي مالي 
اين واحدها مي شود، استفاده از ظرفيت هاي بورس كاالست. 
وزير اس��بق بازرگاني در پايان تاكي��د كرد: بورس كاال بايد با 
حمايت مس��ووالن، زمينه ورود ٩۰درصد واحدهاي توليدي 
كوچك را مهيا كند تا ش��اهد ورود تقاضا، چرخش كاالها از 
طريق بازاره��اي مالي، افزايش به��ره وري و كاهش هزينه و 

حاكم شدن انضباط مالي در اين واحدها باشيم. 

ش��ركت  »پردي�س«:  عملك�رد  ب�ر  نگاه�ي   
س��رمايه گذاري پرديس صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه 
منتهي به 2٩ اسفند ماه ٩6 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل يك هزار ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، شركت 
در دوره يك ماهه منتهي به 2٩ اس��فندماه ٩6 تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 25 
ميلي��ارد و ۴۱8 ميليون ريال و مبل��غ 25 ميليارد و ۱۰2 
ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 3۱6 ميليون 
ريال زيان كس��ب كرد. اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد 
ش��ده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل 8٩ميليارد و 88۱ ميليون ري��ال خريداري 
ك��رد. افزون بر اين، »پردي��س« در ابتداي دوره يك ماهه 
ياد ش��ده تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي 
تمام ش��ده معادل يك هزار و 253 ميلي��ارد و 556ميليون 
ري��ال و ارزش ب��ازار معادل يك ه��زار و 2٧۱ميليارد و ۴۴ 
ميليون ريال در سبد س��هام خود داشت. بهاي تمام شده 
 س��هام بورس��ي اين ش��ركت طي دوره ي��ك ماهه معادل
۴3 ميليارد و 58٩ميليون ري��ال افزايش يافت و در پايان 
دوره ب��ه مبلغ يك هزار و 2٩٧ميليارد و ۱۴5 ميليون ريال 
رس��يد. همچنين ارزش بازار آن معادل 22 ميليارد و 282 
ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل يك هزار 

و 2٩3ميليارد و 326 ميليون ريال محاسبه شد. 
 انتشار پرتفوي »ونفت«: شركت سرمايه گذاري 
 صنعت نفت صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 
2٩ اس��فند ماه ٩6 را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه 
مع��ادل يك ه��زار و 65۰ ميلي��ارد ريال منتش��ر كرد. 
 اف��زون ب��ر اين، ش��ركت در دوره يك ماه��ه منتهي به 
2٩ اسفندماه ٩6 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام شده معادل ۴٧ ميليارد و 36ميليون ريال و 
مبلغ ۴5 ميليارد و ۴2۴ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
بابت معادل يك ميليارد و 6۱2ميليون ريال زيان كسب 
كرد. اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد شده تعدادي از 
سهام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 
يك ميليارد و 2۰٧ميليون ريال خريداري كرد. »ونفت« 
در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل ۱63 ميليارد 
و 5٩3ميلي��ون ريال و ارزش بازار معادل ۱٧2 ميليارد و 

2٧6ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.

تاالرنقرهاي

رويخطشركتها

»تعادل« 2 عامل مهم در جهت گيري ابتدايي بورس 97 را بررسي مي كند

نگاه بورس به دالر و ترامپ

رشد 44درصدي ارزش معامالت بورس كاال

رشد ۸7درصدي تامين مالي فرابورس

مروري بر آمار معامالت

اعتدال بهاري بورس
گروه بورس|

در پاي��ان معامالت هفته منتهي ب��ه 8 فروردين ماه ٩٧ 
ش��اخص كل نس��بت به هفت��ه ماقبل كاري ب��ا ۰.٧درصد 
افزايش همراه شد. بر اين اساس، در پايان معامالت هفتگي 
ش��اخص كل ب��ا 6۴٩واح��د افزايش رقم ٩6 ه��زار و ٩3٩ 

واحدي را به خود اختصاص داد. از همين رو، ش��اخص بازار 
اول ب��ا ۴3٧واحد افزاي��ش به رقم 68 ه��زار و 558 واحد 
بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم با 3 هزار و ۱8 واحد افزايش 
ع��دد 2۱٧ هزار و 355 واحد را تجربه كرد و به اين ترتيب 
ش��اخص ب��ازار اول با ۰.63٧درص��د و ۱.۴۱درصد افزايش 

مواجه شدند. براساس اين گزارش، در ۴روز كاري اين هفته 
ارزش كل معام��الت اوراق بهادار به 5ه��زارو 383 ميليارد 
ريال بالغ شد كه نس��بت به اين رقم 8۴.۴درصد كاهش را 
نش��ان مي دهد. افزون بر اين، تعداد 2 هزار و 565 ميليون 
انواع اوراق به��ادار در بيش از ۱٧۱ هزار دفعه مورد معامله 
قرار گرفت و به ترتي��ب 8٧درصد كاهش و 2درصد افزايش 

را به ثبت رسانده است.
اي��ن درحال��ي اس��ت ك��ه تع��داد 53ميلي��ون واحد از 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري قابل معامل��ه در بورس تهران 
ب��ه ارزش كل بيش از 53٧ ميليارد ري��ال مورد معامله قرار 

گرفت كه به ترتيب با 6۴درصد و 63درصد كاهش را به خود 
اختصاص داده است. 

 معامالت طبق روال معمول
براس��اس اين گزارش، بنا بر اعالم سازمان بورس و اوراق 
بهادار، س��اعات و روزهاي معامالت بازار سرمايه طبق تقويم 
رس��مي كشور و س��اعات مصوب ش��وراي عالي بورس مانند 
گذشته خواهد بود. سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرده 
اس��ت كه معامالت اوراق بهادار و كاال در بورس هاي كشور از 

امروز طبق روال معمول انجام خواهد شد. 

گروه بورس| مسعود كريمي|
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران نخستين 
روز هاي س��ال جديد را با شوك افزايش نرخ دالر 
ش��روع كرد و ب��ا افزايش 6۴٩ واح��دي در ۴روز 
كاري سال جاري توانست در آستانه كانال ٩٧هزار 
واحدي قرار گيرد. بر اين اس��اس با توجه به اينكه 
نرخ دالر در ماه هاي پاياني س��ال ٩6 سقف  شكني 
5۰۰۰ تومان��ي را در كارنام��ه كاري خود به ثبت 
رسانده بود در روز  هاي ابتدايي سال ٩٧ هم براي 
ب��ار ديگر اين رق��م را به خود اختص��اص داد. در 
همي��ن حال و با توج��ه به اين رويداد مش��اهده 
مي ش��ود كه تاثير گذاري برخورد  هاي دس��توري 
ك��ه از روند حركت س��فته بازان ارزي در س��طح 
ش��هر جلوگيري كرد طي زمان كوتاه و به صورت 
مقطعي به پايان رس��يد و حال دوباره جهش دالر 
به وقوع پيوس��ت كه افزايش روز به روز نرخ دالر 
بدون هيچ توجيه��ي مي تواند تكانه هاي منفي اي 
را در بدنه اقتصاد كش��ور وارد كند چرا كه س��اير 
بازارهاي مالي نيز ك��ه تحت تاثير صعود اين نرخ 
قرار مي گيرند، به صورت رواني و نه بنيادي، دچار 
تغيير و تحوالتي خواهند ش��د كه عواقب مناسبي 
را در بلندم��دت در پ��ي نخواهند داش��ت. بر اين 
اساس در چنين ش��رايطي بايد دستورالعمل هاي 
خلق الس��اعه يي كه بدون در نظر گرفتن ش��رايط 
س��اير بازار  ه��اي مالي در نظر گرفته مي ش��وند را 
كنار گذاش��ت و با مديريت و اتخاذ سياس��ت هاي 
حمايت��ي از س��اير بازار ه��اي مالي ازجمل��ه بازار 
سرمايه كه از پتانسيل   هاي قابل توجهي برخوردار 
است، سرمايه ها را به سمت جايگاه واقعي اقتصاد 
س��وق داد تا با تزريق نقدينگي به رگ  هاي صنايع 
و شركت هاي داخلي بتوانيم شاهد تحقق رهنمود 
مقام معظم رهبري در راستاي »حمايت از كاالي 
ايران��ي« و به تبع آن ش��ركت ها و صنايع داخلي 
باش��يم. به ه��ر روي، افزايش ن��رخ دالر در روند 
حركتي بازار  س��هام 2 اثر مثب��ت و منفي خواهد 
داش��ت چرا كه با افزايش اين نرخ صنايع صادرات 
مح��ور وضعيت مطلوب تري را تجربه خواهند كرد 

ام��ا در نقطه مقابل صنايع وارداتي دچار زيان هاي 
هنگفتي مي شوند. 

  ابهام 2 ساله
ب��ا توجه ب��ه اينك��ه تا كن��ون برنام��ه راهبردي 
مش��خصي براي س��ال ٩٧ به صورت رس��مي اعالم 
نشده اس��ت اما پيش بيني مي شود همانند سال هاي 
گذشته در سال جاري هم بر تعداد عرضه هاي اوليه 
و پذيرش شركت هاي جديد در بورس كشور افزوده 
ش��ود. بر اين اساس شنيده ها حاكي از اين است كه 
سيس��تم هاي معامالتي نيز در سال جاري ارتقا پيدا 
خواهند كرد كه اين مهم مي تواند خبر خوش��ايندي 
براي فعاالن تاالر شيش��ه يي كش��ور محسوب شود 

چراكه قطعي سيستم هاي معامالتي حين داد و ستد 
سهم ها مي تواند خس��ارت هايي براي معامله گران به 
همراه داش��ته باشد. از طرفي به نظر مي رسد كه در 
حوزه بين الملل نيز در س��ال جاري پيشرفت هايي را 
تجربه كنيم چراكه برخي از قرارداد ها و تفاهمنامه ها 
ازجمله ارتباط با بورس استانبول كه در دهم اسفند 
 ماه سال ٩۴ منعقد شد تا كنون به نتيجه محسوسي 

نرسيده است. 

  سايه ترامپ 
در سويي ديگر با توجه به اينكه طي چند وقت 
اخير خبرس��ازي ها درخص��وص احتمال خروج و 
نقض يك طرفه برجام از طرف امريكا تشديد شده 

اس��ت پيش بيني مي شود كه س��هامداران بورس 
تهران ش��اهد افزايش ريسك سيس��تماتيك بازار 
س��رمايه حداقل تا اواس��ط ارديبهشت  ماه ٩٧ كه 
دونالد ترام��پ رييس جمهور اياالت متحده امريكا 
موضع رس��مي خود را در قبال برنامه جامع اقدام 
 مش��ترك مش��خص خواهد كرد، باشند از طرفي،

در صورت متعهد بودن اين كشور به برجام به طور 
قطع ش��اهد هجوم نقدينگي به بورس و شكوفايي 

صنايع داخلي خواهيم بود. 

  نارضايتي از عملكرد بورس
افزون بر اين عضو هيات رييس��ه كميس��يون 
اقتصادي مجلس تقويت بازار س��رمايه را تاكتيكي 

مناس��ب براي ارتقاي ش��فافيت در اقتصاد عنوان 
كرد. به گزارش خانه ملت، علي اس��ماعيلي درباره 
عملكرد بازار بورس كش��ور گفت: از عملكرد بازار 
بورس كش��ور رضايت ندارم چراك��ه ظرفيت اين 
بازار در كش��ور باال بوده و مي تواند نقش موثرتري 
در ارتقاي اقتصاد داشته باشد. عضو هيات رييسه 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي با 
تاكيد بر نقش مهم ش��فافيت اقتصادي در توسعه 
اقتصاد كش��ور ادامه داد: اگر بازار س��رمايه كشور 
توس��عه يابد، سطح ش��فافيت در اقتصاد كشور با 
افزايش روب��ه رو مي ش��ود، وزارتخانه هايي كه در 
زيرمجموع��ه وزارتخانه ش��ان داراي ش��ركت هاي 
دولت��ي هس��تند، عالقه ي��ي ندارند ك��ه وضعيت 
ش��ركت هاي زيرمجموعه ش��فاف ش��ود بنابراين 
تمايلي ندارند ش��ركت هاي زيرمجموعه شان وارد 
بازار سرمايه ش��وند. نماينده نور و محمودآباد در 
مجلس دهم ش��وراي اس��المي افزود: تقويت بازار 
س��رمايه و ورود ش��ركت هاي دولتي ب��ه اين بازار 
ب��ه ش��فافيت در اقتصاد كش��ور كم��ك مي كند 
بنابراين بايد اين سياس��ت مدنظر باش��د و توقف 
طوالني  مدت برخي نمادهاي بورس��ي بايد مورد 
رسيدگي قرار بگيرد. وي با اشاره به لزوم استفاده 
از اس��تانداردهاي حس��ابداري بين المللي در تهيه 
صورت هاي مالي ش��ركت ها تصريح كرد: ش��رايط 
براي اتصال بورس كش��ور ب��ه بورس هاي جهاني 
فراهم نيس��ت بنابراين بديهي است ابتدا بايد بازار 
بورس را تقويت كرد تا ش��رايط ب��راي انجام اين 
مهم فراهم شود. اس��ماعيلي تصريح كرد: ارتقاي 
ش��فافيت در زمينه عملكرد ش��ركت هاي بورسي 
يكي از الزمه هاي اتصال بورس ايران به بورس هاي 
جهان��ي اس��ت. عضو هيات رييس��ه كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي يادآور شد: در 
هر صورت بايد اتكاي اقتصاد كشور به بانك محور 
بودن كاهش يابد چراكه در ش��رايطي كه كشور از 
اقتصاد با ثباتي برخوردار باش��د و به بحث بورس 
محور بودن نيز توجه ش��ود، امكان پيشرفت هاي 

بيشتر حاصل مي شود.

گروه بورس|
ارزش كل معامالت بورس كاالي ايران در سال ٩6 
در حالي به بيش از ۱۱٧ هزار ميليارد تومان رسيد كه 
اين رقم در س��ال ٩5، معادل 8۱ه��زار ميليارد تومان 
ب��ود. به اين ترتي��ب ارزش كل معامالت بورس كاالي 
ايران نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته با رشد 
۴۴درصدي مواجه ش��ده است. براس��اس اين گزارش، 
بررس��ي عملكرد بازار فيزيكي ب��ورس كاالي ايران در 
س��ال ٩6 نش��ان مي دهد كه در اين ب��ازار بيش از 26 
ميليون و 65۴ هزار تن محصول به ارزش بالغ بر ۴٩8 
هزار ميليارد ريال داد و س��تد ش��د كه حجم و ارزش 
معامالت اين بازار نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

به ترتيب با رشد 5 و 3۴درصدي مواجه شده است. 

  تاالر كشاورزي
اف��زون بر اي��ن، تاالر محصوالت كش��اورزي بورس 
كاالي ايران در س��ال ٩6 شاهد داد و ستد 2 ميليون و 
٩62ه��زار تن محصول به ارزش 33 هزار و ٩۰ميليارد 
ري��ال بود ك��ه حج��م و ارزش معامالت اي��ن تاالر در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱8درصدي 
مواجه ش��ده اس��ت. در اين تاالر بيش از 2ميليون تن 
گن��دم، 3٧۰ ه��زار و ۴٧۴ تن ج��و، 2٩6هزار و 8٧5 

تن ش��كر، 2۰6 هزار و ٧۱5 تن ذرت، ٧3 هزار و ٧۰۰ 
ت��ن روغن خ��ام، ۴ هزار و 85۰ت��ن كنجاله، 3 هزار و 
385 ت��ن مرغ منجمد، 252ت��ن عدس و 5۰ تن برنج 
به فروش رسيده است. همچنين در سال ٩6، ٧۴ هزار 
ع��دد تخم مرغ در گروه كش��اورزي م��ورد معامله قرار 
گرف��ت. عالوه بر اين به ميزان ٧ ميليون و 65٧ هزار و 
6۰۰ عدد مرغ و جوجه )جوجه يك روزه گوش��تي( در 

سال ٩6 مورد معامله قرار گرفت. 

  تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي
همچني��ن در س��ال ٩6 بي��ش از ۱۰ ميلي��ون و 
82۱ه��زار تن محصول ب��ه ارزش بي��ش از ۱۰۴ هزار 
ميليارد ريال در تاالر فرآورده هاي نفتي به فروش رفت 
كه حجم و ارزش محصوالت معامله ش��ده در اين تاالر 
به نس��بت مدت مشابه سال گذش��ته به ترتيب رشد ٩ 
و ۴٩درصدي را نش��ان مي دهد. براس��اس اين گزارش 
در اين ت��االر 5 ميليون و ۴٩6 هزار تن قير، 3 ميليون 
و 836ه��زار تن وكي��وم باتوم، ٩8۱ ه��زار و ۴۰۰ تن 
ل��وب كات، 38٩ ه��زار و ۱65 تن گوگ��رد، 5۰ هزار و 
٧۰۱ ت��ن عايق رطوبتي، ۴3 ه��زار و ۱٩۴ تن روغن و 
23هزار و ٩5۰ تن سالپس واكس معامله شد. در تاالر 
محصوالت پتروش��يمي بورس كاال نيز در سال گذشته 

بي��ش از 3 ميليون و ٩۴۰ ه��زار تن محصول به ارزش 
بيش از ۱5۱ هزار ميليارد ريال داد وستد شد كه حجم 
و ارزش معامالت اين بازار نيز رشد ۱۱ و 33درصدي را 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است. به 
اي��ن ترتيب در اين تاالر 2ميليون و 82٧ هزار تن انواع 
م��واد پليمري، يك ميليون و ۱۱2ه��زار تن انواع مواد 
شيميايي و 5٧۰ تن گازها و خوراك ها به فروش رسيد. 

  تاالر صنعتي و معدني
ب��ر اين اس��اس، آمار معام��الت ت��االر محصوالت 
صنعتي و معدني نشان مي دهد كه در سال ٩6 بيش از 
8ميلي��ون و ٧6۰ هزار تن محصول به ارزش 2۰۴هزار 
ميليارد ريال مورد داد و س��تد ق��رار گرفته و اين تاالر 
رشد 3۱درصدي ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته را تجربه كرده است. در اين تاالر 6ميليون 
و ٩32 هزار تن فوالد، بيش از يك ميليون و ۴۱٩هزار 
تن س��نگ آهن، 253 هزار و 525 تن مس، ٩8هزار و 
۴۰۰ ت��ن آلومينيوم، 26 هزار و 6۰۰تن س��يمان، ۱۴ 
هزار و 3۰۰ تن كك، ، ٧ هزار و 5۰۰تن آهن اسفنجي، 
6 هزار و ٧6۰ تن كنس��انتره موليبدن، ٩۴۰ تن روي، 
2٩٧ تن كنس��انتره و 3٧6كيلوگرم طال معامله ش��د. 
همچنين در س��ال ٩6، 35۰دس��تگاه خودرو در تاالر 

محصوالت صنعتي و معدني موردمعامله قرار گرفت. 
  بازار فرعي

بررس��ي عملكرد ب��ازار فرعي ب��ورس كاالي ايران 
در م��دت مذكور نش��ان مي دهد كه در اي��ن تاالر در 
مجم��وع ۱6٩ه��زار و 85۴ تن محصول ب��ه ارزش ۴ 
هزار و 3٧٧ميليارد ريال داد و س��تد ش��د كه نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذشته رشد ۴8درصدي حجم و 

۱٩5درصدي ارزش معامالت را نشان مي دهد. 
در اي��ن ب��ازار 63 ه��زار و 625 ت��ن محص��والت 
كش��اورزي، 33ه��زار و 233 تن ضايع��ات، 25 هزار و 
23۴تن مواد معدني 2۰ هزار تن آهك، ٩ هزار و 258 
ت��ن مواد پليمري، ۴ هزار و ٧٩۴ تن مواد ش��يميايي، 
8 ه��زار و ۱۰ ت��ن ف��والد، 3 هزار تن م��س و 2 هزار 
و ٧۰۰ت��ن س��ولفات به فروش رف��ت. همچنين تعداد 
22 هزار و 585عدد بش��كه خالي و 2۴ هزار و 2 عدد 
تراورس چوبي طي س��ال ۱3٩6 در گ��روه بازار فرعي 
م��ورد معامله قرار گرفت. عالوه بر اين تعداد 623 هزار 
و 2۰۰ قطعه جوجه يك روزه طي سال ۱3٩6 در گروه 
كش��اورزي بازار فرعي مورد معامله قرار گرفته اس��ت. 
همچنين 68 رأس تليسه آبستن و 8 هزار قطعه جوجه 
يك روزه تخم گذار طي سال ۱3٩6 در گروه كشاورزي 

بازار فرعي مورد معامله قرار گرفته است. 

  بازار مالي
در س��ال گذش��ته همچنين در بازار مالي كه شامل 
اوراق سلف موازي اس��تاندارد، گواهي سپرده كااليي و 
صندوق س��رمايه گذاري اس��ت، بيش از 62۱ ميليون و 
556هزار ق��رارداد به ارزش بي��ش از ۱6 هزار ميليارد 

ريال منعقد شد. 

  بازار مشتقه
ع��الوه بر اين، آم��ار معامالت قراردادهاي مش��تقه 
بيانگر آن اس��ت كه در مجم��وع ۴ ميليون و 288 هزار 
ق��رارداد به ارزش 658 هزار ميليارد ريال منعقد ش��ده 
اس��ت كه نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد 
32درصدي حجم و 6٩درصدي ارزش را نشان مي دهد. 
به اي��ن ترتيب در س��ال ٩6 بي��ش از ۴ ميليون و 
2۴6هزار قرارداد آتي به ارزش 65٧ هزار ميليارد ريال 
منعقد ش��د كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته با 
رش��د 33درصدي حجم و 6٩درص��دي ارزش رو به رو 
ش��ده اس��ت. قراردادهاي اختيار معامله ني��ز در حالي 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴درصدي ارزش 
را ب��ه ثبت رس��انده كه در اين م��دت ۴۱ هزار و ٧٧۱ 
 ق��رارداد ب��ه ارزش 523 ميلي��ارد و 662 ميليون ريال 

معامله شد. 

گروه بورس|
فرابورس ايران در سال ٩6 توانست رقم 3۰6هزار و 665 ميليارد ريال 
تامين مالي را براي بنگاه هاي اقتصادي، دولت و ساير ذي نفعان به ارمغان 
آورد كه نسبت به س��ال ٩5 از رشد 8٧درصدي اين رقم حكايت داشت. 
بر اين اس��اس بررس��ي خالصه عملكرد بازار فرابورس ايران در س��ال ٩6 
حكايت از افزايش 2۰درصدي ارزش بازار س��هام، 2٩درصدي ارزش كل 
معامالت، ۱2درصدي حجم كل دادوستدها يعني تعداد كل سهام و اوراق 
معامله ش��ده، 8درصدي تعداد كل خريداران و 6درصدي تعداد نمادهاي 
اصلي پذيرش شده يا درج  شده در مجموع بازارهاي فرابورس دارد. شاخص 
كل، شاخص بازار اول و بازار دوم هم در سالي كه گذشت به ترتيب افزايش 
25، ۱٧ و 2٧درص��دي را در پرونده كاري خود به ثبت رس��اندند. بر اين 
اس��اس آيفكس )ش��اخص كل( در آخرين روز كاري س��ال ٩6 در ارتفاع 
۱۰٩٧واحدي ايس��تاد كه نشان از رش��د 22۱واحدي معادل 25 درصد 
داش��ت. همچنين ارزش بازار فرابورس با رش��د چشمگير ۴۰درصدي به 
بي��ش از رقم يك ميليون و ۴٧۰هزار ميليارد ريال در روز 28 اس��فندماه 
٩6 رس��يد. در بازارهاي ٩گانه فرابورس هم در سال گذشته ماهانه به طور 
متوس��ط ٧هزار و 5۱۴ميليون ورقه به ارزش ۴٩هزار و 62۱ميليارد ريال 
خريد و فروش ش��د و روزانه دادوستد متوسط 3٧۴ميليون ورقه به ارزش 
2هزار و ۴٧۱ميليارد ريال به ثبت رس��يد. در مجموع نيز ٩۰ هزار و ۱66 
ميليون ورقه به ارزش معامالتي 5٩5 هزار و ۴5۰ ميليارد ريال در بازارها 
دست به دست شد كه به ترتيب نشان از رشد ۱2 و 2٩درصدي حجم و 

ارزش كل معامالت در مقايسه با سال ٩5 دارد. 

 بررسي آماري عملكرد 
همچنين رصد معامالت در بازارهاي فرابورسي نشان مي دهد به ترتيب 
بازارهاي SME، ابزارهاي نوين مالي، دوم و پايه با بيش��ترين افزايش در 
حجم معامالت تا سطح حداكثر 65درصد روبه رو شدند و اين در حالي است 
كه بازارهاي اول و س��وم، كاهش حجم دادوستدها را در سالي كه سپري 

ش��د تجربه كردند. همچنين ارزش معام��الت در بازارهاي پايه، ابزارهاي 
نوين مالي و سوم افزايش يافت و ساير بازارها با كاهش اين متغير معامالتي 
روبه رو شدند. اين گزارش مي افزايد: سال ٩6 در بازار اول تعداد ۱۱ هزار و 
2٧ميليون برگه سهم به ارزش 22هزار و ۱۱۴ ميليارد ريال خريد و فروش 
ش��د كه اين ميزان دادوس��تد ۱2درصد از حجم و ۴درصد از ارزش كل 
معامالت را به خود اختصاص مي داد. در بازار دوم نيز شاهد تغيير مالكيت 
3۴ هزار و ۱5۱ ميليون سهم به ارزش ٩۱هزار و 88٧ ميليارد ريال بوديم 
كه 38 درصد از حجم و ۱5درصد از ارزش كل معامالت را دربرمي گرفت. 
همچنين بيشترين س��هم از حجم و ارزش كل معامالت در اين مدت به 
ترتيب به بازارهاي پايه و ابزارهاي نوين مالي اختصاص يافت به طوري كه 
۴3 درص��د از حج��م و 6٩ درصد از ارزش كل معامالت در اختيار اين دو 
بازار قرار گرفت. در همين حال بازارهاي مشتقه و SME كمترين سهم از 

حجم و ارزش كل معامالت را به نام خود ثبت كردند. 
بر پايه اين گزارش، در س��الي كه سپري شد بازار ابزارهاي نوين مالي 
بيش��ترين رش��د ارزش بازار يعني به ميزان ۱۱8درصد را نسبت به سال 
٩5 تجرب��ه كرد. پس از آن به ترتيب بازارهاي SME، پايه، دوم و اول در 
جايگاه هاي بعدي قرار گرفتند و تا سطح حداكثر 3۰ درصد با رشد ارزش 
بازاري روبه رو شدند. در حال حاضر بازار دوم بيشترين سهم ارزش بازار از 
كل ارزش بازار فرابورس ايران را به ميزان 3٧ درصد در اختيار گرفته و پس 

از آن بازارهاي ابزارهاي نوين مالي، پايه، اول و SME قرار دارند. 

 در صنايع چه گذشت
سال ٩6 ارزش معامالت خرد بازار سهام در مجموع صنايع فرابورسي 
ب��ه رقم 2٧٩هزار و 5۱۱ميليارد ريال رس��يد كه از اين ميزان س��ه گروه 
فلزات اساسي، محصوالت شيميايي و انبوه سازي بيشترين سهم از ارزش 
كل معامالت را به ترتيب به ميزان ۱6، ۱۰ و ٧ درصد در اختيار گرفتند. 
همچنين طي اين س��ال سود تقس��يمي در مجموع صنايع فرابورسي در 
مقايسه با سال ٩5 به ميزان ٩درصد رشد كرد كه گروه »محصوالت غذايي 

جز قند و شكر« بيشترين و گروه »بيمه و صندوق بازنشستگي جز تامين 
اجتماعي« كمترين ميزان درصد رشد سود تقسيمي را به ترتيب به ميزان 
658 و 2 درصد تجربه كردند. اين در حالي اس��ت كه در حال حاضر پنج 
صنعت شامل فلزات اساسي، خودرو و ساخت قطعات، قند و شكر، رايانه 
و ساير محصوالت كاني غيرفلزي داراي بيشترين ميزان P بر E در ميان 

صنايع فرابورسي هستند. 

 رشد 45درصدي 
در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس هم در سال گذشته تعداد 2 هزار و 
6٧8 ميليون ورقه به ارزش ۴۱۰ هزار و ۱62 ميليارد ريال دست به دست 
ش��د كه مجموع معامالت س��ه ابزار صكوك، صندوق هاي سرمايه گذاري 
 و اوراق تس��هيالت مس��كن بود. اين ارقام در مقايس��ه با سال ٩5 از رشد

۴٧ درصدي حجم و ۴5 درصدي ارزش معامالت در اين بازار حكايت دارد. 
اوراق صكوكي نيز كه در اين بازار معامله شد شامل اسناد خزانه اسالمي، 
اوراق اجاره، رهني، مشاركت، مرابحه، گواهي سپرده و منفعت است كه در 
خصوص اسناد خزانه رشد ۴8 درصدي ارزش معامالت، اوراق اجاره رشد 
2 درصدي و اوراق مرابحه افزايش ۱32 درصدي ارزش دادوس��تدها رقم 
خورد. همچنين صندوق هاي سرمايه گذاري شامل قابل معامله و جسورانه 
و اوراق تسهيالت مسكن به ترتيب افزايش 52، ۱32 و 2۴درصدي ارزش 

معامالت را تجربه كردند. 

 پذيره نويسي هاي 96
بر پايه اين گزارش در سال ٩6 مجموع پذيره نويسي هاي انجام شده در 
فرابورس ايران به رقم يك هزار و 26۰ ميليون ورقه به ارزش ۱3۱ هزار و 
8۰8 ميليارد ريال رسيد كه شامل پذيره نويسي سهام در دست انتشار دو 
شركت سهامي عام در شرف تاسيس شامل گروه توسعه هنر ايران و گروه 
اقتصادي كرمان خودرو، ۱3 اوراق اعم از اوراق مرابحه، مشاركت، منفعت، 

اجاره و... و يك صندوق سرمايه گذاري جسورانه است. 

 شركت هاي جديد
همچنين در اين مدت هش��ت ش��ركت مبي��ن وان كيش، هتل 
پارسيان كوثر اصفهان، توليد و صادرات ريشمك، ليزينگ ايران و شرق، 
آس��يا سير ارس، شير پگاه آذربايجان ش��رقي، شير و گوشت زاگرس 
شهركرد و گروه كارخانجات صنعتي تبرك شركت هايي هستند كه به 
روش ثبت س��فارش بخشي از سهام آنها در بازار دوم فرابورس عرضه 
اوليه ش��دند. همچنين در آخرين روز كاري فرابورس در س��ال قبل، 
۱۰درصد از سهام ماداكتو استيل كرد در تابلو رشد بازار SME عرضه 
اوليه شد و تنها گشايش نماد سال ٩6 فرابورس نيز مربوط به شركت 

سرمايه گذاري مس سرچشمه بود كه اواخر خردادماه رقم خورد. 
در مجموع فرابورس ايران توانس��ت رقم 3۰6 هزار و 665 ميليارد 
ريال تامين مالي را از چهار طريق عرضه اوليه، اس��ناد خزانه اسالمي، 
پذيره نويس��ي و افزايش سرمايه ش��ركت ها براي بنگاه هاي اقتصادي، 
دولت و س��اير ذي نفعان به ارمغان آورد كه نسبت به سال ٩5 از رشد 

8٧ درصدي اين رقم حكايت داشت. 

 تامين مالي نوآوري 
همچني��ن در حوزه فعاليت هاي مربوط به تامين مالي نوآوري كه 
در فرابورس ايران متمركز ش��ده است، ليست عرضه هاي بازار دارايي 
فكري فرابورس تا پايان سال ٩6 به تعداد 25۱ اختراع، طرح صنعتي 
و عالمت تجاري رس��يد و در اين س��ال دو اختراع، يك طرح صنعتي 
و ي��ك عالمت تجاري به ارزش مجم��وع 2۰ ميليارد و 35۰ ميليون 
ريال از طريق اين بازار معامله ش��د. در كنار رش��د و توسعه بازارها و 
ابزارهاي معامالتي فرابورس در سال ٩6، راه اندازي سامانه مذاكره ادغام 
و تمليك با هدف اطالع رس��اني عمومي پيرامون شركت هايي كه در 
ليست واگذاري هستند و نيز افتتاح بازار ابزارهاي مشتقه و راه اندازي 
تابلو اختيار معامله از ديگر عناوين عملكردي اين ركن بازار سرمايه طي 

اين سال به شمار مي روند. 
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اعالم ساعت پايان كار 
اصناف پايتخت 

ايرنا  مع��اون اجتماعي فرمانده��ي انتظامي تهران 
بزرگ، س��اعت كاري )پايان فعاليت( واحدهاي صنفي 
و خدماتي پايتخت در 6 ماهه نخس��ت س��ال جاري را 

اعالم كرد. 
سرهنگ مراد مرادي افزود: براساس تصميمات اتخاذ 
شده، ساعت پايان كار روزانه رستوران ها، اغذيه فروشي ها 
و صنف چلوكبابي و چلو خورش ش��هر تهران در نيمه 
نخس��ت امسال س��اعت يك بامداد تعيين شده است. 
او اظهار كرد: س��اعت پايان كار روزانه طالفروشي هاي 
پايتخت نيز در طول 6 ماهه نخست سال جاري ساعت 
21 تعيين شده و فعاليت اين صنف پس از ساعت اعالم 
شده، غيرمجاز است.  سرهنگ مرادي درخصوص زمان 
كار و فعاليت باش��گاه هاي ورزشي شهر تهران در نيمه 
نخست امس��ال نيز تصريح كرد: باش��گاه هاي ورزشي 
از جمله بيليارد تا س��اعت 22 مجاز ب��ه فعاليت براي 
خدمت رس��اني به شهروندان هستند.  معاون اجتماعي 
پليس پايتخت گفت: س��اعت پايان كار س��اير صنوف 
ش��هر تهران در نيمه نخست امس��ال نيز تا ساعت 24 
تعيين و ابالغ ش��ده اس��ت. به گفته س��رهنگ مرادي 
معاونت نظارت بر اماكن عمومي پليس تهران بزرگ در 
صورت بي توجهي واحدهاي صنفي به اين دستورالعمل 
و فعاليت خارج از زمان اعالم ش��ده، براساس ضوابط و 
مقررات با متخلف��ان برخورد مي كند. معاون اجتماعي 
پليس تهران بزرگ افزود: پليس به عنوان مسوول تامين 
نظم و امنيت ش��هر، ساعت كاري و زمان پايان فعاليت 
اصناف را همه ساله در 2 بازه زماني نيمه اول و دوم سال 

تعيين و ابالغ مي كند. 

خطوط اعتباري شركت ها ي 
اروپايي براي تجارت با ايران

روابط عمومي اتاق تهران  روزنامه گاردين در مطلبي 
در گفت وگو با يك ديپلمات كهنه كار انگليس��ي از لزوم 
تداوم همكاري اروپا با ايران حتي در صورت خروج امريكا 
از برج��ام گفته اس��ت. در حالي كه ترام��پ بايد تا چند 
هفت��ه ديگر تداوم پايبندي يا خ��روج امريكا از برجام را 
اع��الم كند، اروپاييان با نگراني از خروج يك طرفه امريكا 
از برجام به چاره جويي نشسته و در اين راستا گزينه ها ي 
گوناگوني را مورد بررسي قرار  مي دهند. اعطاي اعتبار به 
شركت ها ي اروپايي براي كار و تجارت با ايران يكي از اين 
گزينه ها ست.  به گزارش گاردين، خروج امريكا از برجام 
 مي تواند ساختار تحريم ها ي سخت عليه ايران را بازگرداند 
و در آن ص��ورت بانك ها ي تج��اري نيز در اعطاي اعتبار 
براي كار با ايران دچار مش��كل خواهند ش��د. در چنين 
شرايطي اروپاييان چشم به خبر ها يي كه از امريكا  مي رسد 
دوخته ان��د تا دريابن��د كه تصميم ترام��پ درباره برجام 
چيس��ت؟ و اين  مي تواند تنش بين دو س��وي اقيانوس 
اطلس را بر سر ماندن يا خروج از يك معاهده بين المللي 
افزايش دهد. سر سيمون گاس، ديپلمات سابق انگليسي 
و يك��ي از مذاكره كنندگان تيم اين كش��ور در برجام با 
برشمردن اقدامات عملي كه اروپا براي زنده نگه داشتن 
برج��ام در مقابل ترامپ  مي توانند انجام دهند به گاردين 
گف��ت: اعضاي اتحاديه اروپا بايد در مقابل هرگونه اعمال 
تحريم امريكا بر ش��ركت ها ي اروپايي كه با حسن نيت با 
ايران كار  مي كنند واكنش روش��ن و قاطع نش��ان دهند. 
او افزاي��ش خطوط اعتباري غيردالري و كنار نهادن دالر 
در معامله با ايران را يكي از راه ها ي مقابله با سياست ها ي 
تحريمي احتمالي امريكا عن��وان كرد. گاس به اروپاييان 
توصيه كرد كه تحت هر ش��رايطي در فكر تامين منافع 

اقتصادي اروپا از اين قرارداد بين المللي باشند. 

لزوم تدوين برنامه ۱۰ ساله 
تجارت با عراق

فارس  دبيركل اتاق مش��ترك اي��ران و عراق با بيان 
اينكه از تمام پتانسيل  صادرات به عراق استفاده نكرده ايم، 
گفت: براي تداوم صادرات به عراق بايد يك برنامه تجارت 
10 ساله تدوين كرد تا تجار و دولت براي آينده بازار عراق 
آماده ش��وند.  سيدحميد حسيني در مورد روند صادرات 
ايران به عراق در سال 1396 گفت: وضعيت صادرات سال 
گذش��ته به عراق مطلوب بود و با وجود اينكه صادرات ما 
در سال 1396 به اغلب كشورهاي همسايه مثل روسيه، 
عمان، پاكس��تان و امارات كاهش پيدا كرد، ولي صادرات 
ايران به ع��راق كاهش نيافت و ص��ادرات ايران به عراق 
در س��ال گذش��ته تقريبا معادل صادرات در سال 1395 
بود. دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق با اشاره به اينكه 
در س��ال 1396 بازار صادراتي چند قلم كاالي پرمصرف 
به عراق را از دس��ت داديم، افزود: در اين س��ال صادرات 
سيمان به عراق متوقف بود، همچنين به علت مشكالت 
قرنطينه يي صادرات سيب درختي به عراق انجام نشد و 

صادرات لبنيات هم به اين كشور به مشكل خورد. 
حس��يني گفت: در بخش س��خت افزاري در كشور 
ع��راق فعال هس��تيم، ولي هر لحظه ممكن اس��ت، با 
آغاز توليدات عراق در بخش ه��اي مختلف اين بازارها 
را از دست بدهيم، بنابراين بايد برنامه يي 10 ساله براي 
توس��عه صادرات به اين كش��ور تدوين كنيم و در اين 
برنامه تجار و دولت ايران را براي آينده بازار عراق آماده 
كنيم. او افزود: ظرف 2 س��ال آينده با ش��روع بازسازي 
ع��راق تجارت ما به اين كش��ور مي تواند به 15ميليارد 
دالر افزايش يابد. حسيني در مورد مشكالت بانكي بيان 
داش��ت: 70درصد موانع تجارت با ع��راق به خود ما بر 
مي گردد، زيرا ما تحريم هستيم و آنها تحريم نيستند. 

افتتاح دفتر صادرات 
منطقه اي تركيه در ايران 

مهر  منطقه صنعتي اسكي شهير تركيه براي توسعه 
صادرات خود به منطقه، دفاتر خود را در آلمان، روسيه 
و ايران ايجاد مي كند. خبرگزاري آناتولي تركيه نوشت: 
تفاهمنامه يي براي گش��ايش دفات��ر صادراتي منطقه 
صنعتي اسكي شهير تركيه )EOSB( در آلمان، روسيه 
و ايران با مش��اركت سازمان علوم، صنعت و فناوري در 
اين اس��تان به امضا رس��د. نادر كوپه لي، رييس منطقه 
صنعتي اسكي ش��هير در مراس��م انعقاد اين تفاهمنامه 
با اش��اره به اهميت گشايش اين دفاتر گفت: »سازمان 
علوم، صنعت و فن��اوري نيز ضمن حمايت تكنيكي از 
روند توسعه صادرات به اين كشورها، راهنمايي هاي الزم 
را ب��راي ادامه و تحقق اين روند انج��ام خواهد داد.« او 
گفت: »اين پروژه را براي افزايش س��هم صادر كنندگان 
در اسكي ش��هير انجام داديم. هدف م��ا افزايش ميزان 

صادرات اين استان به 5 ميليارد دالر است.«

اخبار

شاخص هاي تجارت در سال ۱396 تشريح شد

بازي دالر در صحنه تجارت ايران
تجارت    

بررسي آمار تجارت خارجي ايران سال 96 حكايت 
از عقب ماندگي 7ميلي��ارد دالري در تحقق اهداف از 
پيش تعيين ش��ده ص��ادرات غيرنفت��ي دارد. اين در 
حالي است كه سال 1396 براي صادرات چشم اندازي 
53 ميليون دالري در نظر گرفته ش��ده بود تا پس از 
س��ال ها شايد اين بار صادرات ايران از مرز 40 ميليارد 
دالر عبور كند. از اين رو، بايد تا پايان 11 ماهه س��ال 
گذشته بالغ  بر 4۸ ميليارد و 5۸3 ميليون دالر كاالي 
غيرنفتي به كش��ورهاي مختلف صادر مي شد، اما در 
نهايت آمار رس��مي تجارت خارجي ايران گوياي اين 
اس��ت كه تنها 41 ميلي��ارد و 690 ميلي��ون دالر از 
اين رقم محقق ش��ده اس��ت؛ يعني 6 ميليارد دالر و 
۸93 ميليون دالر عقب ماندگي در صادرات غيرنفتي. 
اگرچه داليلي متفاوتي براي اين عقب ماندگي عنوان 
مي ش��ود؛ اما برخي بر اين باور بودن��د، ثبات نرخ ارز 
صادرات اي��ران را با چالش مواجه كرده بود؛ به طوري 
كه آمارها حكايت از اين دارد كه با افزايش نرخ ارز در 
ماه هاي پاياني سال 1396 و با وجود ثبت تراز تجاري 
منف��ي 6 ميلي��ارد دالري در كارنامه تجارت خارجي 
اي��ران، اما در يازدهمين ماه س��ال حدود 4 ميليارد و 
603 ميليون دالر صادرات صورت گرفته است؛ يعني 
افزايش ص��ادرات. البته در مقابل برخي بر اين باورند 
كه رش��د صادرات با تغيير نرخ ارز موقتي است؛ زيرا 
مان��دگاري قيمت ارز در همين ح��د و تاثير افزايش 
قيمت ارز در واردات باعث مي ش��ود مجددا ش��رايط 
صادرات به گذش��ته برگردد. بنابه گفت��ه آْنها، ارز به 
عن��وان يك متغير بر افزايش قيمت كاالهاي مصرفي 
و واسطه يي تاثير مي گذارد و افزايش قيمت اين كاالها 
منجر به افزايش قيمت كاالهاي توليدي مي شود و اين 
روند افزايش قيمت ها احتماال در س��ال 1397 منجر 
به افزايش نرخ تورم مي ش��ود. حال از آنس��و، با توجه 
اينك��ه دالر نقش مهمي را در تجارت ايران بازي مي-
كند، دولتمردان در ماه هاي پاياني سال 1396 تصميم 
گرفتند كه مانع از ثبت س��فارش با نرخ دالر ش��وند. 
اگرچه ديدگاه¬هاي متفاوتي در اين زمينه مطرح شد، 
اما برخي از فعاالن اقتصادي و صاحبنظران معتقدند 
كناره گرفتن از معامالت با دالر و تجارت بر مبناي ارز 
ملي با ديگر كشورها را يك گام رو به جلو و حذف دالر 
در صحنه تجارت خارجي ايران مي دانند. با اين اوصاف 
باي��د منتظر ماند و ديد كه آيا با افزايش نرخ ارز، كفه 
صادرات غيرنفتي در س��ال 1397 در ترازوي تجارت 

خارجي ايران سنگيني خواهد كرد يا خير. 

 چرا اهداف صادراتي محقق نشد؟ 
ارزيابي كلي از عملكرد تجارت خارجي كشور در 
سال 1395 براساس آمار 11ماه منتهي به بهمن سال 
1396 صادرات نشان مي دهد، صادرات رشد حدود 5 
درصد و واردات رش��د حدود 22 درصد داشته است 
و ت��راز تجاري با حدود 6 ميليارد دالر به نفع واردات 
مثبت بوده است. اما اگر بخواهيم با توجه به اعداد به 
دس��ت آمده درصد تحقق اه��داف صادراتي در طول 
س��ال گذشته را بررس��ي كنيم در نهايت 79 درصد 
اين اهداف عملياتي شده و 21درصد عقب ماندگي از 
برنامه وجود دارد. البته طبيعي است با اعالم آمارهاي 
اسفندماه اين ارقام دستخوش تغيير مي شود، زيرا تا 

پايان بهمن ماه صادرات اي��ران به 41ميليارد و 690 
ميلي��ون دالر رس��يد. واردات نيز در اي��ن مدت بالغ 
ب��ر 47 ميليارد و 657 ميلي��ون دالر بود كه اختالف 
اين دو عدد گوياي آن اس��ت كه تراز تجاري ايران تا 
پايان بهمن ماه به اندازه 5ميليارد و 967 ميليون دالر 
منفي بوده اس��ت. با اين وجود به واسطه افزايش نرخ 
ارز در ماه هاي گذش��ته و به ويژه بهمن ماه درآمدهاي 
صادراتي افزايش يافته و در يازدهمين ماه س��ال در 
قياس با مدت مشابه س��ال 1395 در حالي كه وزن 
كاالهاي صادراتي 0.۸1 درصد رشد داشته ارزش اين 
كاالها 4.96 درصد باال رفته اس��ت. از سوي ديگر، در 
واردات و صادرات كاال با افزايش قيمت مواجه بوده ايم؛ 
بطوريكه كه واردات هر تن كاال به حدود 1400 دالر 
و صادرات هم به حدود 365 دالر در هر تن رس��يد. 
در همين رابطه، رييس كنفدراس��يون صادرات ايران 
در تشريح ش��اخص هاي تجارت ايران در گفت وگو با 
خبرگزاري فارس، با بيان اينكه رشد 5 درصد صادرات 
مرهون افزايش قيمت ارز در 3 ماه گذشته است، اظهار 
كرد كه اين رشد موقتي خواهد بود زيرا با ماندگاري 
قيم��ت ارز در همين حدود و تاثير افزايش قيمت ارز 
در واردات كاال، ت��ا 3 يا 4 ماه آينده مجددا ش��رايط 
صادرات به گذش��ته برمي گ��ردد. اين فعال اقتصادي 
بر اين باور اس��ت كه رشد صادرات موقتي است، زيرا 
مان��دگاري قيمت ارز در همين ح��د و تاثير افزايش 
قيمت ارز در واردات باعث مي ش��ود مجددا ش��رايط 
صادرات به گذش��ته برگردد. او در عين حال با اشاره 
به اينكه دولت يازدهم تمام تالش خود را در كاهش 
تورم و افزايش رشد اقتصاد و ثبات در بازار به كار برد، 
بي��ان كرد: اما بع��د از روي كار آمدن دولت دوازدهم 

به دليل مسائلي كه در روابط بين المللي به وجود آمد 
اين موضوعات بر مسائل داخلي سايه انداخت و باعث 
شد نرخ ارز در مدت كوتاهي 30 درصد افزايش يابد. 
به گفته او، صادركنندگان همواره به دولت اين انتقاد 
را داشتند كه نرخ ارز را ثابت نگه ندارد و اجازه دهند 

براساس فرمول قيمت ارز تعيين شود. 
او با انتقاد از عملك��رد دولت در تعيين نرخ ارز 
گف��ت: انتقاد ما ب��ه اين دليل بود ك��ه پيش بيني 
مي كرديم در شرايطي كه دولت به هر دليلي نتواند 
قيم��ت ارز را كنت��رل كند فنر پايين نگه داش��ته 
ش��ده نرخ ارز رها مي ش��ود و افزايش شديد قيمت 
ارز را رق��م مي زند كه متاس��فانه اين پيش بيني ما 
درست بود و فنر ارز رها شد. الهوتي با بيان اينكه 
افزايش قيمت ارز كل اقتصاد كشور را دچار دغدغه 
و نگراني ك��رد، گفت: ارز به عن��وان يك متغير بر 
افزايش قيمت كاالهاي مصرفي و واس��طه يي تاثير 
مي گ��ذارد و افزاي��ش قيمت اين كااله��ا منجر به 
افزايش قيمت كاالهاي توليدي مي شود و اين روند 
افزايش قيمت ها احتماال در س��ال 1397 منجر به 

افزايش نرخ تورم مي شود. 
بنا به اظهارات او اگرچه در سال 1395 صادرات 
كماكان رش��د منفي داشت، اما پيش بيني اين بود 
كه با ايجاد سرمايه گذاري خارجي و مشاركت  بين 
توليد كنندگان داخلي و خارجي و رفع مش��كالت 
بانكي س��ال 1396 به مراتب بهتر از س��ال 1395 
ش��ود، ام��ا اكنون با بررس��ي وضعي��ت تجارت در 
سال گذشته مش��اهده مي شود كه روابط بانكي به 
شرايط عادي برنگشته و موضوع برداشتن تحريم ها 
ب��ه دلي��ل ش��يطنت هاي ناجوانمردان��ه خصوصا 

ش��يطنت هاي كش��ور امريكا بعد از انتخاب شدن 
دونال��د ترامپ به عنوان رييس جمهور اين كش��ور 

شرايط ديگري پيدا كرده است. 
الهوت��ي همچني��ن با اش��اره به اينكه در س��ال 
1396 مش��كالت مب��ادالت بانكي حل نش��د، گفت: 
صادركنن��دگان و واردكنن��دگان مجب��ور بودند كه 
مبادالت مالي خود را از روش��ي غير از سيستم بانكي 
انج��ام دهند و به همي��ن دليل دولت ب��راي كنترل 
واردات مجبور ش��د تا واردات را با ابزار ثبت سفارش 
محدود و كنترل كند. او افزود: دولت همچنين در سال 
1396 ارز متقاضي را ح��ذف و براي واردات برخي از 

كاالها شرايط سخت تري تعيين كرد. 
از سوي ديگر، با توجه به اينكه بخشي از كاالي 
وارداتي ما از جمله كاالهاي سرمايه يي و مواد اوليه 
از كش��ورهاي صاح��ب نامي مانند »آلم��ان و كره 
جنوبي« به ايران وارد ش��د، گفت: واردات كاالهاي 
سرمايه يي و مواد اوليه از كشورهايي كه محصوالت 
ب��ا كيفيت ت��ري تولي��د مي كنند، مي توان��د منجر 
ب��ه توليد محص��ول نهايي با كيفيت تر ش��ود و اين 
مس��ير مي تواند در خدمت صادرات باش��د. الهوتي 
در اي��ن زمينه رش��د واردات را برخالف نظر برخي 
منفي نمي داند و معتقد اس��ت ك��ه افزايش واردات 
س��هم ايران را در افزاي��ش تجارت در جهان محقق 
كرده است اما در بحث صادرات با مشكالتي مواجه 
بودي��م كه نتوانس��يم به هدف گ��ذاري 52 ميليارد 
دالري صادرات در س��ال 1396 دست يابيم. او در 
عين حال بر اين باور است كه مجموع اين اقدامات 
باعث شده كه متاسفانه براي سال 1397 فاقد يك 

استراتژي مشخص باشيم. 

 فاصله گرفتن از دالر
 از آن سو عضو هيات رييسه كميسيون صادرات 
ايران بر اين باور اس��ت كه ب��ا توجه به تحريم هاي 
امريكا عليه كش��ور، ممنوعيت ثبت سفارش با دالر 
در تعام��الت تجاري براي رهايي از محدوديت هايي 
از اين دس��ت مفيد اس��ت. قدير قيافه در گفت وگو 
با صداوس��يما اظهار ك��رد: تصميم ح��ذف دالر از 
مبادالت تجاري كشور نشان مي دهد بانك مركزي 
س��عي دارد به صورت جدي نقش دالر امريكا را در 
مبادالت تجاري خود كمرنگ س��ازد. روشن شدن 
ه��دف دولت از اتخاذ چنين تصميمي بس��يار مهم 
اس��ت؛ زيرا در حال حاضر عمال قادر به جابه جايي 
دالر به صورت رسمي نيس��تيم به شكلي كه حتي 
با ثبت س��فارش ها به دالر نيز به خاطر مش��كالت 
موجود، امكان حواله پول براي يك سري از بانك ها 

وجود ندارد. 
او در عين حال اين سياست گذاري را مثبت ارزيابي 
كرد و گفت: به داليلي چون تحت تاثير قرار گرفتن جو 
رواني بازار و رونق ساير ارزها در تعامالت تجاري، اين 
تصميم را مثبت مي دانم. در حال حاضر ما با روسيه با 
يورو و امارات با درهم معامله مي كنيم و بود و نبود دالر 
به عنوان واحد ارزي مبادله نقش چنداني در حجم و 
س��رعت و ارزش مبادالت ايفا نمي كند؛ البته درست 
اس��ت كه خيلي از ذخاير ما تبديل به دالر مي ش��وند 
و قيمت گ��ذاري منابع معدن��ي و نفت كه بزرگ ترين 
محصول صادراتي ماست، بر اساس دالر انجام مي شود 
و اين ارز مالك اقتصاد ما محس��وب مي ش��ود اما در 
عين حال وقت��ي مي خواهيم اما ذخايرمان را بگيريم 
مجبوريم با ارزهاي ملي آن كشورها بگيريم در نتيجه 
به نظر مي رس��د كه ما نيازمند اين نباش��يم كه براي 
خري��د كاالهايمان از خارج، با ي��ك ارز تحت تحريم 

معامله كنيم و اين نياز امروز اقتصاد كشور است. 
قيافه در مورد نقد برخي از فعاالن اقتصادي با اين 
محت��وا كه ممنوعيت ثبت س��فارش با دالر به دليل 
افزوده ش��دن هزينه مبادله منجر به افزايش قيمت 
تمام شده خواهد، گفت: هزينه تبديل، يك واقعيت 
است اما از آنجاي يكه نرخ تبديل ارزها به يكديگر در 
بازار جهاني مشخص است بعيد است تاثير چنداني بر 
مبادالت و نرخ تمام ش��ده آن داشته باشد، به عنوان 
مث��ال اين ارزها با يك يا دو ص��دم درصد مي توانند 
جابه جا ش��وند؛ ضم��ن اينكه فروش��ندگان كاال اگر 
مبناي فروششان دالر باشد و با ارز ديگري ال سي يا 
حواله دريافت كنند يا به صورت مدت دار كاالي شان 
را فروخته باش��ند در همان ابتداي كار اقدام به هج 
ارزي مي كنند و با قرار گرفتن در حاشيه امن، روزي 
كه قرار اس��ت ارزش��ان را بگيرند آن ارز را بر اساس 
مبنا مي فروش��ند؛ عمال هجينگ جلو تحميل هزينه 

را خواهدگرفت. 
او همچني��ن ب��ا تاكيد بر اين مه��م كه هجينگ 
جلوي تحمي��ل هزينه ها را خواهد گرفت، گفت: اگر 
ما ثبت س��فارش را با »يورو« انجام داده و خريدمان 
را با فروش��نده بر اساس دالر بسته باشيم، امروز كه 
قرار اس��ت معامله اتفاق افتاده و »ال س��ي« مبادله 
ش��ود در صورتي كه نرخ برابري دالر با يورو كاهشي 
بوده باش��د، ارزش دالر كم مي شود و اين به نفع من 

خريدار است و قيمت تمام شده كاهش مي يابد. 

تسنيم  رييس كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي تهران بايد از تش��كل ها 
بخواهد براي تحقق نامگذاري س��ال 97 چند چالش 
اصلي يا خواس��ته هاي مهم خود را به همراه اقدامات 
اصالحي با ذكر س��ازمان يا نهاد دولتي و قانونگذاري 
براي بسترسازي به همراه نتايج احتمالي اجرايي شدن 

اقدامات را به صورت كارشناسي اعالم كنند. 
رض��ا پديدار گف��ت: كااليي كه مش��مول توليد و 
حمايت قرار مي گيرد بايد حداقل داراي چهار شاخص 
باشد: اشتغال زايي مناسب، كاهش وابستگي بين المللي 
از منظر عمق فناوري و تكنولوژي، مزيت رقابتي ملي 
و بين المللي و ارزش افزوده اقتصادي. او ادامه داد: يك 
ماه مانده بود كه س��ال 96 به پايان برسد، همه نگاه ها 
به پي��ام رهبري معطوف بود و در برخي ش��بكه هاي 
اجتماع��ي نيز گمانه زني هايي ص��ورت گرفته بود كه 
برخي نسبتا درست و عده يي هم كامال به جهت ديگر 
تحليل كردند. به هر جهت سال 97 در غروب سه شنبه 
تحويل ش��د و مقام معظم رهبري هم پس از دقايقي 
از آغاز س��ال، مطابق س��نوات گذشته، ضمن تبريك 
س��ال جديد به آحاد مردم، سال 97 را سال »حمايت 
از كاالي ايراني« ناميدند. نامگذاري سال 97 به نوعي 
تمديد س��ال قبل است با اين تمايز كه در سال جديد 
تاكيد بر كاالي ايراني اس��ت با اين نامگذاري دولت و 
كشور يك فرصت يك ساله را پيش روي خود خواهند 
داش��ت با تمام شرايط اقتصادي و سياسي آوار شده از 

عملكرد گذشته دولت ها در داخل و بين الملل. 
عضو اتاق تهران ادامه داد: براساس تجربه چندين 
ده��ه س��پري ش��ده و تحليل هاي بس��يار از س��وي 
اقتصاددانان و عالمان تئوري هاي مديريتي و اجرايي، 
دول��ت نمي تواند مج��ري و متصدي مناس��بي براي 
تحق��ق اين نامگذاري بزرگ باش��د. پ��س چه نهادي 
 مي توان��د بهتري��ن نقش آفرين و مناس��ب ترين مقام 
براي پذيرش اين مس��ووليت بزرگ باشد؟ نهادي كه 
بدون ساختارهاي سخت و بروكراسي پيچيده با تمام 
فعاالن اقتصادي كوچك، متوسط و بزرگ بخش هاي 
خصوصي و بعضا دولتي در ارتباط بوده و از لحاظ قانوني 
نيز بتواند قدرت الزم براي پياده سازي، نظارت و پايش 
عملكرد را داشته باشد؟ او افزود: اتاق بازرگاني به عنوان 
پارلمان بخش خصوصي و خانه فعاالن اقتصادي كشور 
كه به نوعي  مي توان آن را مجلس خواص ناميد، از يك 
طرف با حضور تش��كل هاي اقتصادي فعال در سطح 

ملي و اس��تاني  مي تواند تمامي چالش ها و نيازها را به 
همراه راهكارهاي مفيد و عملياتي ارائه كند و از طرف 
ديگر به موجب قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
قدرت و جايگاه الزم را جهت ايجاد مناس��بات الزم و 
تعام��ل هدفمند با دول��ت را در خود  مي بيند. پس به 
نظر  مي رسد نقش اين نهاد مردمي در سال حمايت از 
كاالي ايراني  مي تواند بسيار پررنگ تر از گذشته باشد. 
از اين رو توصيه  مي شود باتوجه به ظرفيت سازمان هاي 
ش��كل گرفته در س��طح اتاق هاي بازرگاني كشور، به 
صورت حرفه يي و در سايه يك نقشه راه ايده آل، اتاق 
بازرگاني از تمامي تشكل هاي حرفه يي و تخصصي در 
هر حوزه بخواهد براي تحقق اين نامگذاري در س��ال 
97 چند چالش اصلي يا خواس��ته هاي مهم خود را به 
همراه اقدامات اصالحي با ذكر س��ازمان يا نهاد دولتي 
و قانونگذاري براي بسترسازي به همراه نتايج احتمالي 
اجرايي ش��دن اقدامات را به صورت كارشناسي اعالم 
كنند.  رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي تهران ادامه داد: اتاق بازرگاني پس 
از جمع بن��دي تمامي اطالعات و تحليل كامل قانوني 
و آمار و اطالعاتي نس��بت به تهيه يك بسته مناسب 
براي تمامي فعاليت بخش صنعت، معدن، كش��اورزي 
و بازرگاني به دولت ارائه داده و سپس عالوه بر كمك 
در اجراي آن به دولت، عملكرد نهادها و س��ازمان هاي 
مس��وول را نيز رصد كند. اما روي ديگر سكه، آيا بايد 
براي رفع همه نيازه��ا، خودمان توليد كنيم؟ آيا بايد 
همه توليدات را حمايت كنيم؟ بطور قطع پاسخ هر دو 
سوال منفي است؛ كما اينكه اغلب اقتصاددانان در اين 
باب س��خن گفته اند، پس كدام كاالي ايراني را توليد 
كنيم؟ از كدام توليد حمايت كنيم؟ كااليي كه مشمول 
توليد و حمايت قرار مي گيرد بايد حداقل داراي چهار 
شاخص باشد: اشتغال زايي مناسب، كاهش وابستگي 
بين الملل��ي از منظر عمق فناوري و تكنولوژي، مزيت 
رقابتي ملي و بين المللي و ارزش افزوده اقتصادي. پس 
اين بخش هم تكليف بسيار مهم ديگري است كه اتاق 
بازرگان��ي با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق فعاالن 
اقتصادي، تش��كل ها و نمايندگان دولت در آن حضور 
دارند  مي تواند آن را سرمش��ق خود قرار داده تا بتواند 
بخش اول كه همان حمايت از كاالي ايراني اس��ت را 
به درستي و دقيق تر عملياتي كنند. در غير اين صورت 
همچون سال هاي گذش��ته گرفتار جوزدگي دولتي و 
بحران سوءمديريت شده و در اسفند ماه سال 97 نمره 
منفي را از ملت در تحقق اين شعار مثبت خواهد شد. 

رييس كميسيون انرژي اتاق تهران: 

تشكل ها براي حمايت از توليد برنامه دهند
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي: 

»مافياي واردات« چوب الي چرخ توليد داخل مي گذارد
باشگاه خبرنگاران پويا  عضو كميسيون برنامه 
و بودجه و محاس��بات مجلس ش��وراي اسالمي 
با بي��ان اينكه مافياي واردات مان��ع مهم در راه 
حماي��ت از كاالي ايراني اس��ت، گف��ت: مافياي 
واردات حت��ي ب��راي فرهنگ س��ازي عليه توليد 

داخل مبالغ هنگفتي خرج مي كند. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني، عضو كميس��يون 
برنام��ه و بودجه و محاس��بات مجلس ش��وراي 
اسالمي با اشاره به اينكه دولت نبايد به ته لنجي، 
كوله بري و چمدان همراه مسافر به چشم اشتغال 
نگاه كند، گفت: چرا كه بخش عظيمي از واردات 
بي رويه و قاچاق از اين س��ه طريق وارد كش��ور 
مي ش��ود و در اين زمينه باي��د قوانين و مقررات 
شفاف سازي ش��ود. حاجي دليگاني با اشاره اينكه 
مجل��س نيز در مبارزه با قاچاق نقش دارد گفت: 
اكن��ون خألهاي قانوني وجود دارد و قوانيني نيز 
وج��ود دارد كه دور زده مي ش��ود به اين جهات 
مجل��س بايد قوانين را به صورت مداوم رصد كند 
و بررسي كند تا مواردي را كه باعث سوءاستفاده 
مافياي وارد كنندگان مي ش��ود، متوجه ش��وند و 

جلوي آن را با اصالح قانون بگيرند. 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه نقش ديگري كه مجلس ش��وراي اسالمي 
دارد نقش نظارتي آن است گفت: مجلس وظيفه 
دارد نظ��ارت خود را ب��ر اجراي صحي��ح قانون 
به عم��ل بي��اورد. حاجي دليگان��ي با اب��راز اينكه 
وظيفه دس��تگاه قضايي نيز اين است كه امنيت 
قضايي ب��راي توليد كنندگان و كارآفرينان فراهم 
كند گفت: نقش ديگري كه در حمايت از كاالي 
ايراني دستگاه قضايي مي تواند داشته باشد نقش 
بخش تعزيرات حكومتي اس��ت كه زيرمجموعه 
دس��تگاه قضايي اس��ت و بايس��تي كه در بخش 
واردات كاالهاي خارجي كه وارد كش��ور مي شود 
و براي عرضه به بازار كش��ور انتقال پيدا مي كند 
ب��ه روي آنها نظارت بيش��تري كند ت��ا كاالهاي 
خارجي ب��راي ورود با محدوديت هاي بيش��تري 

مواجه شوند. 
او با اشاره به اينكه دستگاه هاي قضايي و تك 
تك قضات محترم به توليد و توليد كنندگان بايد 
توج��ه، عنايت و حمايت ويژه يي درنظر داش��ته 
باش��ند نه اينكه با مديري ك��ه كارآفريني كرده 
يا در بخش توليد سرمايه گذاري كرده برخوردي 

ص��ورت گيرد ك��ه از توليد پش��يمان ش��ود كه 
بخواه��د توليد انجام دهد. اي��ن نماينده مجلس 
ش��وراي اس��المي با بيان اينكه وظيفه رسانه ها 
اين اس��ت كه در اي��ن زمينه الگوده��ي كنند و 
نمونه هاي موفق در زمينه كارآفريني را به جامعه 
معرفي كنند گفت: بايد رس��انه ها سراغ نخبگان 
بروند تا هم تش��ويقي براي آنها محس��وب شود 
و ه��م زمينه يي براي الگودهي به جامعه ش��ود. 
شرايط بايد به گونه يي شود تا هر ايراني به اينكه 

كاالي ايراني مي خرد افتخار كند. 
او در پاس��خ به اين سوال كه نقش دست هاي 
پش��ت پرده در واردات بي رويه يا به  عبارت بهتر 
قاچاق كاال چقدر است، گفت: اين مورد مساله يي 
است كه متاس��فانه وجود دارد و يك عده يي در 
كش��ور هس��تند كه مافي��اي واردات هس��تند. 
حاجي دليگاني با تذكر ب��ه اينكه مافياي واردات 
به صورت موازي اقدامات گوناگوني را عليه توليد 
داخلي انجام مي دهد گفت: اكنون وارد كنندگان 
تشكل بسيار فعالي دارند اما چنين تشكلي براي 
توليد كنندگان، توزيع كنندگان و عرضه كنندگان 

وجود ندارد. 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به ديگر اقدام مافياي واردات عليه توليد كش��ور 
گفت: نس��بت به واردات كاال به صورت مهندسي 
عم��ل مي كنند آنها س��عي مي كنند با بررس��ي 
قوانين خألهاي قانوني را شناسايي كنند و سعي 
مي كنند قواني��ن را دور بزنند. حاجي دليگاني از 
اقدامات ديگر مافياي واردات را استفاده از قدرت 
البي گري دانس��ت و افزود: آنها قدرت البي گري 
فوق العاده ي��ي با مس��ووالن و نمايندگان مجلس 
دارند كه البي هاي مختلف��ي را از تصميم گيران 
تا تصميم س��ازان انجام مي دهند. او افزود: همين 
قدرت البي گري باعث ش��ده اس��ت ك��ه اكنون 
كمترين ميزان پرداخت مالياتي را داشته باشند. 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي از ديگر 
اقدام��ات اين گروه را اس��تخدام افرادي به عنوان 
كارش��ناس و مش��اور دانس��ت و افزود: كار اين 
اشخاص تهيه گزارش هايي است تا به جامعه القا 
كند پيوس��تن به سازمان تجارت جهاني تنها راه 
نجات اقتصاد كش��ور است و اين را راهي معرفي 
كند كه هم��ه دنيا آن را دنبال مي كند. او افزود: 
اما واقعيت اين است كه شرايط جامعه جهاني در 

ح��ال حاضر عكس اين قضيه اس��ت و همه دنيا 
حمايت از كاالي خ��ود را در اولويت مي بينند و 
بس��ياري از مناقشه هاي اقتصادي كشورها نيز به 

همين جهت است. 
حاجي دليگان��ي ب��ا تصريح به اينك��ه مافياي 
واردات يك نقش جامعي از واردات در كشور دارد 
گفت: س��عي آنها اين است كه به انواع روش هاي 
متقلبانه و غيرمتقلبانه واردات به كشور را تشويق 
و ترغيب كنند و به لحاظ فرهنگ س��ازي در اين 
زمين��ه نيز متحمل هزينه هاي زيادي مي ش��وند 
و مرت��ب ناتواناي��ي كاالي ايراني را به جامعه القا 
مي كنن��د. او افزود: اين مافياي واردات باتوجه به 
منافع مش��تركي كه با كشورهاي وارد كننده كاال 
دارن��د زدوبندهاي��ي نيز با آن كش��ورها دارند تا 
وضعيت فعلي واردات اس��تمرار پيدا كند و توليد 

داخلي مزاحم آن نشود. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي در پاسخ 
به اين پرسش كه بحث الحاق به كنوانسيون هاي 
مختلف بين المللي بيش��تر به  جهت نفوذ چنين 
افرادي در دس��تگاه تصميم گير است يا ديد غلط 
حاكم و به تبع مشاورهاي نادرست در اين زمينه 
است، گفت: مساله اولي كه در اين زمينه مطرح 
است دوري از شعور و ش��عار ما مي توانيم است. 
حاجي دليگان��ي اف��زود: دليل عدم درك ش��عار 
»م��ا مي توانيم« در برخي مس��ووالن اين اس��ت 
كه منافع ش��ان در واردات اس��ت يا برخي از آنها 
دوتابعيتي هس��تند و آن چنان كه بايد و شايسته 
است نسبت به كشور عالقه ندارند و تعلق خاطر 

را از دست داده اند.
او با اشاره به اينكه نسخه شفابخش مسووالني 
كه توانايي كشور را باور ندارند پيوستن به اقتصاد 
جهاني و انواع و اقسام كنوانسيون ها است گفت: 
نكته ي��ي كه آنها به كرات به آن اش��اره مي كنند 
و ب��ه جامعه الق��ا مي كنند، پيوس��تن به اقتصاد 
جهاني است و خواهان بازي كردن نقش منفعل 
به اس��م تجارت آزاد در اقتصاد جهاني هس��تند. 
اي��ن نماينده مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
اينكه در حالي اين نس��خه به جامعه القا مي شود 
ك��ه بنيانگذاران آن يعني كش��ورهاي اروپايي و 
امريكايي نس��خه يي كه براي خود اجرا مي كنند 
ابت��دا تجهي��ز توليد داخلي و س��پس حضور در 

اقتصاد جهاني است. 
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7  جهان

 روسيه: مي خواهند جام جهاني
را از ما بگيرند

 اعتصاب گسترده
در بخش حمل و نقل فرانسه 

اعالن پيروزي كامل ارتش سوريه 
در غوطه

گروه جهان|
كاركنان ش��ركت راه آهن ملي فرانس��ه اعتصاب خود را عليه برنامه دولت اين 
كش��ور براي انجام اصالحات س��اختاري در بخش ريلي آغ��از كردند. به گزارش 
يورونيوز، اتحاديه هاي كارگري از كاركنان ش��ركت »اس ان سه اف« خواسته اند به 
مدت سه ماه، دو روز از هر پنج روز را اعتصاب كنند. بنا بر اعالم مديريت شركت 
»اس ان س��ه اف« سه ش��نبه )امروز( از هر هش��ت قطار سريع السير تنها يك قطار 

حركت خواهد كرد. 
در طرح دولت فرانس��ه براي اصالح س��اختاري ش��ركت راه آهن ملي فرانسه 
قرار اس��ت، شرايط استخدام كاركنان بخش ريلي تغيير كند. بر اساس اين طرح 
همچنين ارائه خدمات حمل و نقل ريلي در فرانسه از انحصار شركت راه آهن ملي 
خارج مي شود. مخالفان بر اين باورند كه اصالحات مورد نظر دولت امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه در نهايت در راستاي خصوصي سازي شركت راه آهن ملي 
فرانسه انجام مي شود. نتيجه يك نظرسنجي در فرانسه نشان مي دهد كه ۴۶درصد 
مردم اين كشور اعتصاب كاركنان راه آهن ملي را توجيه پذير مي دانند. پيش از اين 

تنها ۴۲درصد مردم اين اعتصاب را توجيه پذير دانسته بودند. 
دولت فرانسه قصد دارد، اليحه اصالح بخش ريلي را بدون بحث بر سر جزئيات 
در پارلمان به تصويب برس��اند. اين امر يكي از عواملي اس��ت كه به نارضايتي از 
عملكرد امانوئل ماكرون و ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه دامن زده است. گفته 
شده، كاركنان شركت هوايي »ايرفرانس« نيز قصد دارند، سه شنبه )امروز( همزمان 
با كاركن��ان بخش ريلي اعتصاب كنند. اتحاديه هاي كارگري ش��ركت ايرفرانس 
براي اعتصاب ديگ��ري در روزهاي ۱۰ و ۱۱ آوريل نيز فراخوان داده اند. كاركنان 

»ايرفرانس« خواهان افزايش ۶درصدي دستمزد خود هستند. 
عالوه بر اصالحات در بخش حمل و نقل، كاهش قدرت خريد و برنامه اصالحات 
دولت فرانسه در زمينه آموزش عالي و بهداشت عمومي نيز عواملي است كه منجر 
به سقوط محبوبيت ماكرون شده است. مخالفان امانوئل ماكرون پس از اصالح قانون 
كار اين كش��ور در ماه هاي گذش��ته به او لقب »رييس جمهور ثروتمندان« داده اند. 
ماكرون در حالي زمام امور پنجمين قدرت بزرگ اقتصادي جهان را به دست گرفت 
ك��ه در جريان كارزار انتخاباتي خود وع��ده اصالحات اقتصادي و نوآوري در عرصه 
سياسي اين كشور را مطرح كرده بود. وي در دور نخست انتخابات تنها حدود ۲۴ 

درصد راي آورد و در دور دوم بر مارين لوپن رهبر جبهه ملي پيروز شد.

گروه جهان|
روابط روس��يه و غرب به علت پرونده مس��موم  ش��دن جاسوس سابق روسيه و 
دخترش در بريتانيا به  شدت تنش آلود شده است. يكي از سخنگويان وزارت خارجه 
روسيه گفته، هدف غرب از اين مجادله، گرفتن جام جهاني فوتبال از روسيه است. 
به گزارش دويچه وله، ماريا س��اخارووا س��خنگوي وزارت خارجه روسيه گفته:»فكر 
مي كن��م براي آنها گرفتن برگزاري جام جهاني فوتبال از روس��يه مهم ترين هدف 

است... آنها براي رسيدن به اين هدف از هر وسيله يي استفاده مي كنند.«
گفته ش��ده، دولت بريتانيا تاكنون تمايلي مبني بر تحريم جام جهاني فوتبال 
در روسيه نش��ان نداده است. ترزا مي،  نخست وزير بريتانيا اما اعالم كرده اعضاي 
دولت همچنين مقامات س��لطنتي در مراسم گشايش مسابقات كه از ۱۴ژوئن تا 
۱۵ژوئيه در روس��يه برگزار مي شود، شركت نخواهند كرد. ايسلند نيز اعالم كرده 
به  خاطر پرونده مسموم  شدن سرگئي اسكريپال، جاسوس دوجانبه سابق روسيه 
و دخترش در بريتانيا هيچ مقام رسمي از اين كشور در مراسم جام جهاني فوتبال 

در روسيه شركت نخواهد كرد. 
پرونده مس��موم  شدن سرگئي اسكريپال تنها در عرض چند هفته به بحراني 
بين المللي تبديل ش��د. بازرسان بريتانيايي بر اين باورند كه او و دخترش يوليا با 
سم اعصاب نوويچوك روسيه مسموم شده اند. لندن، روسيه را عامل اين سوء قصد 
مي داند و روسيه اتهام ها را رد مي كند. با اين حال بريتانيا، امريكا و متحدان غربي 
در مجموع ۱۳۰ديپلمات روس��يه را اخراج كردند. روسيه نيز در مقابل اين اقدام 

واكنش نشان داد و ۵۹ ديپلمات از ۲۳كشور جهان را از روسيه اخراج كرد. 
درب��اره احتمال س��فر آنگال مركل، صدراعظم آلمان به روس��يه براي ش��ركت 
در مراس��م گش��ايش جام جهاني فوتبال نيز تاكنون خبري منتش��ر نشده اما يك 
سخنگوي دولت آلمان گفته اين موضوع در زماني مناسب اعالم خواهد شد. آنگال 
مركل در گذشته بارها نسبت به تحريم سياسي رويدادهاي مهم ورزشي هشدار داده 
است. در همين حال وزير خارجه آلمان خواهان اعتماد سازي در مناسبات با روسيه 
ش��ده است. دويچه وله نوشته، هايكو ماس، سياس��تمدار حزب سوسيال دموكرات 
آلمان در واكنش به بحران اخير در روابط غرب و روسيه گفته:»در سال هاي گذشته 
بي ترديد به  دليل رفتار روسيه اعتماد تا حدود زيادي از دست رفته است؛ اما ما به 
روسيه به عنوان يك شريك نياز داريم، براي حل و فصل منازعات منطقه يي و خلع 

سالح و به عنوان ستوني مهم براي برقراري نظمي چند جانبه.«

گروه جهان|
تلويزيون دولتي س��وريه اعالم كرد، ارتش به پيروزي كامل در غوطه ش��رقي 
دست يافته است. اين گزارش همزمان با تاييد خبر توافق جيش االسالم با دولت 
س��وريه براي تخليه دوما، آخرين ش��هر تحت كنترل مخالفان در حومه دمشق 

منتشر شده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه ديدبان حقوق بش��ر س��وريه، خبر توافق ميان 
شورشيان و دمشق با ميانجيگري سوريه را تاييد كرده است. خبرگزاري اينترفكس 

روسيه نيز از دستيابي به توافق خبر داده بود. 
ارتش سوريه از اواسط ماه ژانويه حمالت خود به غوطه شرقي را دوچندان كرده 
بود. ديد بان حقوق بشر سوريه گفته براساس توافق ميان دو طرف، تروريست هاي 
جيش االس��الم با رها كردن انبار مهمات سنگين خود همراه با خانواده ها و ديگر 
غيرنظامياني كه مايل به ترك غوطه هس��تند، مي توانند به مناطق تحت كنترل 
شورشيان در استان حلب در شمال سوريه بروند. اين توافق ساعاتي پس از موافقت 
دو طرف براي خروج مجروحان و بيماران از دوما به دس��ت آمده است. قرار است 
پليس نظامي روس��يه براي نظارت بر روند خروج شورشيان از دوما وارد اين شهر 
ش��ود. به اعتقاد ناظران شكس��ت كامل تروريست ها در غوطه يك پيروزي بزرگ 

براي بشار اسد و متحدان منطقه يي و بين المللي دولت سوريه به شمار مي رود. 
در همين حال ليندسي گراهام، سناتور جمهوري خواه و از سياستمداران نزديك 
ب��ه ترامپ در واكنش به اظهارات رييس جمه��وري امريكا مبني بر خروج نيروهاي 
امريكايي از سوريه، اين اقدام را بدترين تصميم ممكن خوانده است. به گزارش ايرنا، 
گراهام به دولت امريكا هشدار داده كه اين اقدام از ديدگاه او براي واشنگتن فاجعه بار 
خواهد بود. گراهام با مقايس��ه تصميم ترامپ براي خروج از س��وريه با اقدام مشابه 
باراك اوباما در عراق گفته است:»وضعيت نبايد طوري شود كه از آنجا رانده و از اينجا 
مانده باشيم.« اين سناتور جمهوري خواه مدعي شده كه خروج نيروهاي امريكايي از 
خاك س��وريه موجب خواهد شد، داعش بازگشته و جنگ كردها و تركيه از كنترل 
خارج شود. گراهام گفته است:»با خروج از سوريه، دمشق را دو دستي تقديم ايران 
خواهيم كرد.« ترامپ پنج شنبه در اجتماعي در ايالت اوهايو گفته بود كه واشنگتن 
خيلي زود سوريه را ترك مي كند. امريكا و چند كشور همپيمان ضد سوري از سال 
۲۰۱۴ميالدي و به بهانه مبارزه با تروريست ها، ائتالفي نظامي در خارج از چارچوب 

سازمان ملل متحد تشكيل داده و به خاك سوريه تهاجم برده بودند. 

جنگ لفظي اردوغان و نتانياهو
گروه جهان| درگيري لفظي مي��ان بنيامين نتانياهو 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي و رج��ب طي��ب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه در روزهاي گذشته باال گرفته است. 
اين جدال از آنجا آغاز ش��د كه اردوغان در واكنش به حمله 
وحشيانه نيروهاي رژيم صهيونيستي به تظاهركنندگان در 
غزه از اي��ن اقدام انتقاد كرده و آن را حمله يي غيرانس��اني 

قلمداد كرد. 
به گزارش ايس��نا، نيروهاي نظامي رژيم صهيونيس��تي 
در جري��ان برگ��زاري تظاه��رات روز زمي��ن ب��ا حمله به 
تظاهركنندگان فلس��طيني دس��ت كم ۱۷نفر را به شهادت 
رسانده و صدها نفر ديگر را زخمي كردند. نتانياهو در آخرين 
واكنش خود به اظه��ارات رييس جمهوري تركيه در توييتر 
نوش��ت: »اردوغان عادت ندارد كه جواب بش��نود. او بايد به 
اين موضوع عادت كند. كس��ي كه قبرس شمالي را اشغال 
مي كن��د، به مناطق كردها هجوم مي ب��رد و غيرنظاميان را 
در عفرين به قتل مي رس��اند، نبايد به م��ا درباره ارزش ها و 
اخالق درس بدهد.« نخست وزير رژيم صهيونيستي با اشاره 
ب��ه روز دروغ آوريل ادامه داد: »ظاهرا آنها در آنكارا روز اول 
آوري��ل را اين گونه برگزار مي كنند.« رييس جمهوري تركيه 
پيش تر گفته بود: »الزم نيس��ت ب��ه جهان بگويم كه ارتش 
اس��راييل چقدر بي رحم اس��ت. با نگاهي به وضعيت غزه و 
قدس مي توانيم ببينيم كه اين دولت تروريست چه مي كند. 
اسراييل در غزه مرتكب كشتار شده و نتانياهو يك تروريست 
اس��ت. از سوي كس��اني كه منتقد عمليات عفرين هستند، 
انتقاد قابل توجهي نسبت به كشتار اسراييل در غزه نشنيده ام. 
اين امر مش��خصا حاكي از فقدان صداق��ت در ميان افرادي 
است كه ما را زير ذره بين گذاشته اند اما درباره اين حقيقت 
كه اسراييل به معترضان حمله مي كند، چيزي نمي گويند.« 
اردوغان خطاب به نتانياهو گفته بود: »آنچه تو براي سركوب 
فلسطيني ها انجام مي دهي، بخشي از تاريخ خواهد شد و ما 
هرگ��ز آن را فراموش نخواهيم ك��رد.« رجب طيب اردوغان 
رييس جمه��وري تركي��ه ضمن انتق��اد ش��ديد از واكنش 
رژيم صهيونيس��تي ب��ه تظاهرات فلس��طينيان در نوار غزه، 
بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل را »تروريست« خوانده 
و گفت��ه بود: »نتانياهو! ما ننگ اش��غالگري را با خود حمل 
نمي كنيم. ش��ما اشغالگر هستيد و اكنون در آن سرزمين ها 
به عنوان اشغالگر حضور داريد. تروريست نيز هستيد.« اين 
در حالي اس��ت كه مقامات اسراييلي ضمن دفاع از عملكرد 
سربازان اين كشور درخواست تحقيق در مورد تيراندازي به 
تظاهركنندگان فلس��طيني را رد كرده اند. آويگدور ليبرمن 
وزير دفاع اس��راييل نيز ضمن دفاع از عملكرد سربازان اين 
كشور درخواست آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل متحد 
و فدريكا موگريني مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
براي تحقيق در مورد تيراندازي روز جمعه سربازان اسراييل 

به تظاهركنندگان فلسطيني را رد كرد.

 كشف بزرگ ترين ذخاير 
نفت  و گاز بحرين

بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز بحرين كش��ف شده است. 
خبرگزاري بحرين بدون اش��اره به جزئيات اين خبر به نقل 
از مقام هاي بحريني نوشته، ذخاير اخيرا كشف شده چندين 
برابر ميدان هاي نفت و گاز فعلي اين كش��ور اس��ت. بحرين 
كوچك ترين توليدكننده نف��ت و معيانات گازي در ميان ۶ 
كشور عضو ش��وراي همكاري خليج فارس است. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، مستشاران غربي ميادين نفت و گاز اين 
اميرنشين را پيش از ديگر كشورهاي منطقه كشف كردند. 
بحرين هم اكنون در روز ۵۰ هزار بش��كه نفت و ۲۸ميليون 

مترمكعب گاز استخراج مي كند. 

تكذيب سفر »بن سلمان« به بغداد 
وزارت خارجه عربس��تان اخباري را كه برخي رس��انه ها 
درخص��وص قصد محم��د بن س��لمان وليعهد عربس��تان 
براي سفر به عراق منتش��ر كردند، تكذيب كرد. به گزارش 
روس��يا اليوم، روابط عراق و عربستان پس از گذشت حدود 
س��ه دهه از قطع روابط ديپلماتيك، ش��اهد همگرايي بوده 
تا جايي كه بغ��داد و رياض ماه اكتبر از س��رگيري پروازها 
ميان فرودگاه هاي عربستان و عراق را پس از حدود ۲۷ سال 
اعالم كردند. شنبه نيز نخستين هواپيماي عراقي در فرودگاه 

رياض بر زمين نشست. 

 حمله جنگنده هاي تركيه
به شمال عراق 

سومريه نيوز گزارش داده جنگنده هاي ارتش تركيه برخي 
مناطق مرزي در اس��تان هاي اربيل و سليمانيه را در شمال 
عراق بمباران كردند. به گزارش ايرنا، در اين حمالت منطقه 
سيدكان، شهرستان رواندوز و سوران در شمال اربيل هدف 
قرار گرفته اس��ت. بشدر در س��ليمانيه نيز از ديگر مناطقي 
اس��ت كه هدف حمالت هوايي جنگنده هاي تركيه يي قرار 
گرفته است. مناطق مرزي شمال عراق، در چند روز گذشته 
به بهانه سركوب پ  ك ك هدف حمالت هوايي و توپخانه يي 
ارتش تركيه قرار گرفته اس��ت. پيش تر اردوغان از احتمال 
انجام عمليات نظامي در منطقه سنجار سخن گفته و مدعي 
ش��ده بود اين عمليات با هدف پاكس��ازي عناصر پ ك ك 

صورت خواهد گرفت. 

 اعالم زمان برگزاري
انتخابات افغانستان

مقام هاي افغانستان اعالم كرده اند با وجود چالش هاي 
امنيت��ي انتخاب��ات پارلمان��ي اين كش��ور در ۲۰ اكتبر 
برگزار مي ش��ود. به گزارش رويترز، محمد اش��رف غني 
رييس جمهوري افغانستان، متعهد شده انتخابات پارلماني 
و ش��وراهاي محلي پيش از انتخابات رياس��ت جمهوري 
برگزار شود. برگزاري اين انتخابات در افغانستان بارها به 

تعويق افتاده است. 

خونريزترين داعشي كشته شد 
نيروه��اي امنيتي عراق از كش��ته  ش��دن خونريزترين 
داعشي  در االنبار خبر دادند. به گزارش سومريه نيوز، نيروهاي 
وي��ژه ع��راق در عملياتي در صحراي االنبار، ابوطه تونس��ي 
خونريزترين داعش��ي را به همراه ۹ نفر از همراهانش هدف 
قرار دادند. نيروهاي امنيتي عراق در اين عمليات موفق شدند 
ابوطه تونس��ي ملقب به خونريزترين داعشي  و از فرماندهان 

گروه تروريستي داعش را به هالكت برسانند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

چين براي 128كاالي امريكايي تعرفه هاي جديد وضع كرد

پاسخ پكن به جنگ تجاري ترامپ

مودي اصالحات را با جديت بيشتري دنبال كند

روزهاي خوش اقتصاد هند
گروه جهان|

ناران��درا م��ودي در س��ال ۲۰۱۴و در تالش ه��ا 
براي ورود ب��ه دفتر نخس��ت وزيري هند يك وعده 
س��اده به مردمان كشورش داد: اگر به او راي دهند، 
مي توانند منتظر اتفاق هاي خوبي باش��ند. ۴س��ال 
بعد و درحالي كه تنها يك س��ال با انتخابات فاصله 
داشت، مي توانس��ت به جرات بگويد كه در وفاي به 
عهد موفق عمل كرده اس��ت. ميزان رشد اقتصادي 
س��االنه هند اكنون ۷.۲درصد است و بدين ترتيب، 
اين كش��ور در ميان اقتصادهاي بزرگ س��ريع ترين 
رش��د را تجربه مي كند. اما در واقعيت سرعت رشد 
اقتصادي هند براي ايجاد فرصت هاي جديد ش��غلي 
با جمعيت درحال تغيير اين كش��ور كافي نيست و 
طبق محاسبات اخير بانك جهاني، هند هنوز با رشد 
۸ درصدي ساالنه در ۳۰سال آينده كه براي تبديل 
شدن به كشوري با درآمد متوسط به باال الزم است، 
فاصله دارد. يافته هاي بانك جهاني نشان مي دهد كه 
اگ��ر مودي بخواهد دوران خوبي را رقم بزند به دوره  

بي سابقه رشد باال و دوام  آوردني نياز دارد. 
ب��ه گ��زارش فايننش��ال تايمز، يك��ي از عوام��ل 
ايجاد كننده ش��رايط كنوني، افزايش سريع جمعيت 
هند اس��ت. به گفته راگورام راجان، رييس پيش��ين 
بانك مركزي هند هر س��اله حدود ۱۲ميليون جوان 
به نيروي كار اين كش��ور اضافه مي ش��وند و فراهم 
آوردن فرصت ش��غلي براي همه آنها نيازمند رش��د 

اقتصادي دس��ت كم ۱۰درصدي در س��ال است. اما 
مس��اله ديگ��ري نيز وجود دارد و آن اين اس��ت كه 
هند هرگز از بحران مالي س��ال ۲۰۰۸ به طور كامل 
خالصي نيافت. در س��ال هاي ۲۰۰۴ت��ا ۲۰۰۸ كه 
از نظ��ر اقتصاددانان راكش موه��ان و مونيش كاپور 
»دوره طالي رشد« هند محسوب مي شود، ميانگين 
رش��د اقتصادي س��االنه هند ۸.۸ درصد بود. از آن 

زمان به بعد ميانگين رشد ۷.۱درصد بوده است. 
بسياري از موانع رشد از ماليات پايين هند گرفته 
تا خدمات عمومي كه بودجه كافي به آنها اختصاص 
داده نش��ده در بخ��ش اعظ��م تاريخ هن��د پس از 
استقالل وجود داشته اند. رفع برخي از اين مشكالت 
در مركز توجه برنامه هاي اصالحاتي دولت هاي هند 
بوده اس��ت. اما دو اتفاق سال هاي پس از ركود مالي 
جهان��ي را از دوران موس��وم به دوره طاليي رش��د، 
متمايز مي كند. اولي فروپاش��ي توليدات كارخانه يي 
اس��ت؛ اتفاق��ي ك��ه از نظ��ر موهان و كاپ��ور درك 
چرايي آن به  ش��دت مشكل است اما مي توان آن را 
تااندازه يي ناشي از كاهش تقاضا در سطح جهاني در 
سال هاي اخير و شوك ها در سياست گذاري همچون 
سياس��ت حذف پول نقد در س��ال ۲۰۱۶ دانس��ت. 
دومي عدم تخصيص اعتبارهاي الزم به شركت هاي 
هندي اس��ت. در س��ال هاي ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ افزايش 
وام دهي در كش��ور كاهش��ي ۵.۱ درصدي داشت و 
بدين ترتيب سطح وام دهي به كمترين سطح در ۶۳ 

سال گذشته رس��يد. يكي از داليل كمبود وام دهي 
ماهيت محرك هاي س��ال هاي ۲۰۰۸و ۲۰۰۹ است 
كه كمتر بر افزايش خرج س��رمايه و بيش��تر بر ارائه 
وام و بدهي هاي س��بك تمركز داش��تند. اين مساله 
سبب ارتقاي وضعيت سياس��ي حزب حاكم كنگره 
در انتخابات ۲۰۰۹ ش��د اما در عين حال به انباشته 
شدن بدهي هاي بد در بلندمدت انجاميد. دليل ديگر 
كمبود اعتبار اين است كه تا سال گذشته هند قانون 
ورشكستگي نداش��ت به اين معني كه وام دهندگان 
نمي توانس��تند يا نمي خواس��تند ورشكس��تگان را 
مشمول بخش��ش كنند و به شركت ها اجازه بدهند 
ب��ا صاحبان جديدي به كار خ��ود ادامه دهند. علت 
س��وم ه��م اين اس��ت از آنجا ك��ه بيش��تر بانك ها 
دولتي هس��تند، تصميم ها درباره وام دهي عمدتا با 
اشتباهاتي همراه مي ش��ود و ارزيابي ها براي كنترل 
مخاطرات به  درس��تي ص��ورت نمي گيرن��د. حدود 
۷۰درص��د بانكداري در هند به بخش دولتي مربوط 
مي ش��ود و تا پايان سال ميالدي گذشته مسووليت 
۹۰درص��د از بدهي هاي بد)بده��ي با احتمال اندك 

وصول( را برعهده داشته است. 
اگرچه مودي موفق ش��د در دوران نخست وزيري 
خود اصالحاتي را انجام دهد كه از نمونه آنها مي توان 
به قانون ورشكس��تگي اش��اره كرد اما دولت او هيچ 
تمايلي به خصوصي س��ازي در بخش بانكداري نشان 
نداد. اين مس��اله بار ديگر در ماه گذشته و در ميانه 

انتشار خبرهايي درباره كالهبرداري ۲ميليارد دالري 
در بانك ملي پنجاب، يكي از بزرگ ترين وام دهندگان 
بخش دولتي، مورد توجه قرار گرفت. اورجيت پاتل، 
رييس بانك مركزي هند از اين مس��اله شكايت كرد 
ك��ه قدرت نظارت كامل بر بانك هاي دولتي را ندارد 
تا بتواند از رس��وايي هايي مش��ابه كالهبرداري بانك 
پنجاب جلوگيري كند شايد حقيقتا زمان آن رسيده 

كه دولت شروع به فروش سهام بانك ها كند. 
وزراي دولت مودي با احتياط در اين زمينه عمل 
مي كنند كه يكي از داليل اصلي آن مي تواند نگراني 
از بازخ��ورد اتحاديه هاي بخش خصوصي باش��د. از 
دور جديد نخست وزيري ناراندرا مودي زمان زيادي 

نگذش��ته اس��ت و او هنوز براي پيش��برد اصالحات 
فرصت كافي دارد اما به نظر مي رس��د محافظه كاري 
بيش از ان��دازه، او را از اقدامات متهورانه يي همچون 
حذف پول نقد بازمي دارد. اما مش��كل اينجاس��ت تا 
زماني كه دولت آمادگي پذيرش اين بخش اساس��ي 
در دس��تور كار اصالح��ات يعن��ي خصوصي س��ازي 
بانك هاي را نداش��ته باشد، رشد ۸ درصدي و دوران 
خ��وب اقتص��ادي و اجتماعي ك��ه در نتيجه آن رخ 
مي دهند نيز همچنان دور از دس��ترس خواهند ماند 
و رش��د اقتصادي كه از دور خوب به نظر مي رس��د 
همچنان براي ارتقاي سطح زندگي هندي ها به  ويژه 
جواناني كه وارد بازار كار مي شوند، كافي نخواهد بود. 

گروه جهان|
دو هفته پس از آنكه دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا فرم��ان وضع تعرفه هاي جدي��د بر كاالهاي 
چيني را امضا كرد، پكن ب��راي ۱۲۸كاالي وارداتي 
از اياالت متح��ده تعرفه هاي جدي��دي به ميزان ۳ 
ميليارد دالر وضع كرد. پكن پيش تر هشدار داده بود 
از جنگ تجاري هراس��ي ن��دارد و از حقوق و منافع 

خود دفاع خواهد كرد. 
به گزارش آسوشيتدپرس در بيانيه وزارت دارايي 
چين آمده دولت پكن ب��راي ۱۲۰كاالي وارداتي از 
امريكا، ۱۵درصد تعرفه وضع كرده است؛ اين تعرفه 
تازه ش��ماري از محصوالت از جمله مي��وه را در بر 
مي گيرد. ب��ر ۸مورد كاالي ديگر از جمله گوش��ت 
خ��وك نيز ۲۵درصد تعرفه تازه وضع ش��ده اس��ت. 
كميس��يون تعرفه گمركي دول��ت چين گفته وضع 
تعرفه ه��ا در واكنش به اقدام مش��ابه اياالت متحده 
ب��راي وضع تعرفه ب��ر آلومينيوم و ديگ��ر كاالهاي 

چيني صورت گرفته است. 
دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا ماه ها پيش 
خواستار بررس��ي دوباره وضعيت تعرفه فلزات امريكا 
شده بود. او بارها تاكيد كرده كه تعرفه براي كاالهاي 
چيني به دليل س��ابقه رفتارهاي غيرمنصفانه تجاري 
اين كش��ور اس��ت. تعرفه هاي وضع  ش��ده از س��وي 

واشنگتن حدود ۶۰ميليارد دالر ارزيابي شده است. 
پك��ن در مقابل باره��ا اعالم كرده سياس��ت هاي 
يك جانبه گرايانه و حمايت گرايانه تجاري اياالت متحده 
خالف قوانين س��ازمان تجارت جهاني است و شديدا 
به منافع چي��ن ضربه مي زند. ح��ال وزارت بازرگاني 
چي��ن مي گوي��د وضع تعرفه ه��اي تازه ب��ر كاالهاي 
امريكاي��ي اقدامي عادالنه اس��ت. دويچه وله نوش��ته، 
ضايعات آلومينيوم و گوش��ت خوك يخ زده وارداتي از 
اي��االت متحده امريكا در معرض ۲۵درصد تعرفه تازه 
ق��رار خواهند گرفت كه عالوه بر مالياتي اس��ت كه از 
قبل وجود داش��ت. چندين محص��ول ديگر از جمله 
مغزدانه ه��ا، ميوه هاي تازه و خش��ك، داروي گياهي 
جين سينگ و مشروبات هم با ۱۵درصد تعرفه اضافه 
روبه رو خواهند ش��د. مفتول فوالدي هم با ۱۵درصد 

تعرفه تازه روبه رو مي شود. 

 امكان وضع تعرفه هاي تازه
پكن به  لح��اظ قانوني امكان اعم��ال ماليات بر 
ش��ركت هاي امريكاي��ي مثل اپ��ل را دارد؛ حركتي 
ك��ه مي تواند به ب��اال رفتن قيم��ت محصوالت اين 
ش��ركت ها منجر ش��ود. با اين حال هنوز مشخص 
نيس��ت كه آيا چين تدابير و گام هاي تالفي جويانه  
گسترده تري عليه اياالت متحده برخواهد داشت يا 
خير. اين در حالي اس��ت كه واشنگتن قصد اعمال 
تعرفه هاي ديگري را نيز دارد. دولت امريكا به  تازگي 
اع��الم كرده ب��ود كه قصد دارد ب��ر واردات از چين 
تعرفه هايي تازه اعمال و همچنين سرمايه گذاري از 
اين كش��ور در اياالت متحده را محدود كند. طبق 
اعالم دولت امريكا اين اقدامات گامي اس��ت در راه 
مقابل��ه با سياس��ت اقتصادي و رقاب��ت غيرعادالنه 

چي��ن در عرص��ه تج��اري و همچني��ن واكنش به 
س��ال ها س��رقت كاالها ي فكري. گفته شده، رابرت 
اليتيزر مامور ويژه و مش��اور ترامپ در امور تجاري 
قرار اس��ت كه در دو ماه آينده برنامه  مشخصي در 

اين راستا تهيه و ارائه كند. 
اين در حالي اس��ت كه دولت چين واش��نگتن را 
فراخوان��ده بود ك��ه از وضع تعرفه ه��اي جديد عليه 
اين كش��ور خودداري كند. يكي از سخنگويان وزارت 
خارجه چين چندي پيش حتي ش��كايت از امريكا به 
س��ازمان تجارت جهاني را ممكن خوانده و گفته بود: 
»چين وقت��ي عاليق و حقوق قانوني اش خدش��ه دار 

مي شود، آرام نخواهد گرفت.«
چي��ن هفته گذش��ته اياالت متح��ده امريكا را به 
سوءاس��تفاده مكرر از قوانين تجارت بين المللي متهم 

كرده اس��ت. اي��ن اتهام پ��س از آن از س��وي چين 
مطرح ش��د كه ترامپ تاكيد كرد تعرفه هاي بيشتري 
را بر كااله��اي وارداتي از چين اعمال مي كند. وزارت 
بازرگان��ي چين در واكنش ب��ه اين رفتار امريكا گفته 
بود: »ش��واهدي وجود دارد كه نشان مي دهد، اياالت 
متحده قوانين سازمان تجارت جهاني را نقض كرده و 
اين مساله به طور جدي به سالمت تجارت بين المللي 
آس��يب زده و ثب��ات سيس��تم تج��اري چندجانبه را 

تضعيف كرده است.«
سازمان تجارت جهاني نيز از اين تصميم واشنگتن 
انتقاد كرده اس��ت. اين نهاد معتبر بين المللي تصريح 
كرده اياالت متحده هنوز به طور كامل با حكم ۲۰۱۴ 
عليه تعرفه هاي ضد يارانه ي��ي تعدادي از محصوالت 
چيني موافقت نكرده اس��ت. واش��نگتن مدعي است 

صادركنندگان چين��ي از س��ازمان هاي دولتي يارانه 
دريافت مي كنند اما پكن اين ادعا را نادرست مي داند. 
برخي كارشناسان با اشاره به ورود سازمان تجارت 
جهاني به موضوع مناقشه بازرگاني مهم ميان چين و 
امريكا از احتمال وقوع يك جنگ تجاري ميان اين دو 
كشور خبر مي دهند كه با توجه به تنش هاي تجاري 
اخي��ر ميان امريكا و اروپ��ا مي تواند ابعادي جهاني به 
خود بگيرد. چاينا ديلي روزنامه دولتي چين نوش��ته 
اس��ت: »جهانيان براي جلوگيري از وقوع يك جنگ 
تجاري بايد در كنار هم بايس��تند، چرا كه چين تنها 
هدف ترامپ نخواهد بود. تجربه نش��ان داده سياست 
اقتصاد حمايتي در نهاي��ت مي تواند در جايي به نزاع 

و جنگ بينجامد.«
تصميم دول��ت ترامپ در م��ورد افزايش عوارض 
گمرك��ي بر واردات فوالد و آلومينيوم در داخل امريكا 
نه تنه��ا با انتقاده��اي بين المللي روبه رو ش��د، بلكه 
مخالفت هاي جدي را حتي در صفوف هم حزبي هاي 
رييس جمه��وري امريكا به  دنبال داش��ت. صد نفر از 
نمايندگان ح��زب جمهوري خواه ب��ا امضاي نامه يي 
هش��دارآميز در اين ب��اره تاكيد كردند ك��ه عوارض 
گمركي سبب كمتر شدن توانايي رقابت شركت هاي 
امريكايي و فقيرتر شدن مصرف كنندگان خواهد شد. 

دونال��د ترامپ در دوران تبليغ��ات براي انتخابات 
رياس��ت جمهوري امري��كا، سياس��ت هاي اقتصادي 
پكن را دليل عمده روند صع��ودي بيكاري در امريكا 
معرفي كرده و قول داده بود با افزايش تعرفه صادرات، 
ش��ركت هاي توليدي را به حضور فعال تر در بازار كار 
امريكا تشويق كند. اين در حالي است كه تحليلگران 
معتقدند، ش��ركت هاي اياالت متحده مانند ش��ركت 
بويينگ كه با چين روابط تجاري گس��ترده يي دارند، 
ممكن است بر اثر اقدامات تالفي جويانه احتمالي پكن 
در برابر اين تصميم اياالت متحده، دچار ضرر و زيان 

شوند. 
منتقدان همچنين با اشاره به كسري تجاري ۳۴۷ 
ميليارد دالري امريكا با چين مي گويند سياست هاي 
حمايت گرايان��ه اقتص��ادي ترامپ ن��ه تنها كمكي به 
موقعيت امريكا نكرده، بلكه زمينه را براي نفوذ بيشتر 

چين در آسيا مهيا كرده است. 
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ايران8
 رشد توليدات كشاورزي

با وجود محدوديت آبي
رش��د توليدات كشاورزي با وجود محدوديت هاي 
آبي و خشكسالي هاي پي در پي را مي توان مهم ترين 
دس��تاورد وزارت جهادكشاورزي در سال 96 ارزيابي 
ك��رد كه براي دومين س��ال متوال��ي خودكفايي در 

توليد محصول استراتژيك گندم را رقم زد. 
عالوه بر تحوالتي كه بخش كش��اورزي طي پنج 
س��ال گذشته ش��اهد بوده و توانسته در توليد برخي 
محصوالت كش��اورزي به خودكفايي برس��د، س��طح 

امنيت غذايي كشور نيز ارتقا يافته است. 
ايرنا در گزارشي افزود: در دولت تدبير و اميد براي 
ارتق��اي توليدات كش��اورزي، راهبردهاي مندرج در 
قوانين باالدستي نظير سياست هاي كلي نظام، قانون 
برنامه شش��م و اقتصاد مقاومتي س��رلوحه فعاليت ها 
قرار گرفت تا از ظرفيت هاي موجود بخش كشاورزي 
در كش��ور كه مغفول مانده بود، با ارتقاي بهره وري، 
استفاده ش��ود زيرا به عقيده دست اندركاران بخش 
كش��اورزي، با وجود همه محدوديت ه��ا، كمبودها، 
بي آبي ه��ا و خشكس��الي ها همچن��ان ظرفيت ه��اي 
بسياري براي بهبود توليدات كشاورزي وجود دارد. 

بنابراين در اين مدت با وجود خشكسالي هاي پي 
در پي و كمبود منابع آبي براي تقويت بنيه اقتصادي 
و پاي��داري امنيت از طريق ارتق��اي امنيت غذايي و 
ضريب خوداتكايي در كش��ور براي افزايش توليدات 
كش��اورزي اقداماتي نظير اعالم ب��ه موقع نرخ خريد 
تضمين��ي گندم ب��راي خودكفاي��ي در توليد، تغيير 
فصل كش��ت بهاره به پاييزه چغندر قند، جايگزيني 
كش��ت از فضاي ب��از به فض��اي گلخانه يي و پرورش 
ماهي در قفس و ابالغ برنامه هاي تنظيم بازاري انجام 
ش��د كه تمام��ي اينها در حماي��ت از توليدكنندگان 

داخلي بوده است. 
ب��ا وجود برخي موانع تولي��دي و صادراتي، اما بر 
پايه اعالم بانك مركزي، در پنج س��ال گذشته بخش 
كش��اورزي داراي رش��د مس��تمر مثبت بوده و بطور 

متوسط چهار تا پنج درصد رشد داشته است. 
همچني��ن تولي��د كش��ور در مدت ياد ش��ده، از 
97ميلي��ون تن ب��ه 122 ميليون ت��ن افزايش يافت 
كه اين مهم با وجود كاهش مصرف آب حاصل ش��د 
و واردات بخش كش��اورزي نيز در سال هاي گذشته 
ب��ا وجود افزايش حدود پن��ج ميليون نفري جمعيت 
كش��ور، با كاه��ش چهار تا پنج ميلي��ون تني مواجه 

شده است. 
تراز تجاري غذا در كش��ور از منفي هشت ميليارد 
دالر در س��ال 92، به منفي 3.1 ميليارد دالر كاهش 
يافت و حدود پنج ميليارد دالر صرفه جويي ارزي در 

مصرف مواد غذايي به دست آمد. 
در محص��والت راهب��ردي همچون گن��دم، برنج 
و دانه ه��اي روغني اقدام هاي خوبي انجام ش��ده كه 
مطابق سياس��ت هاي كلي نظام و س��ند برنامه ششم 

توسعه كشور است. 
در ح��وزه تولي��د گندم از اساس��ي ترين توليدات 
كشور اس��ت، اكنون بيش از هفت ميليون تن گندم 
در كش��ور ذخيره سازي ش��ده در حالي كه در سال 
1392 فقط چند 100 هزار تن ذخيره گندم داشتيم 
و س��االنه نزدي��ك 2.5 ميلي��ارد دالر واردات انجام 

مي شد. 
ب��ا اجراي اين طرح ها، تولي��د گندم با 73 درصد 
رش��د از 8 ميلي��ون تن ب��ه 14 ميليون تن رس��يد، 
واردات بيش از 6/4 ميليون تن آن در س��ال نه تنها 
به صفر درصد رس��يد و به خودكفايي رسيديم بلكه 

امكان صادرات آن نيز فراهم شد. 
از آغ��از برداش��ت گن��دم در س��ال 96 تاكن��ون 
8 ميلي��ون و 27ه��زار تن گندم مازاد از كش��اورزان 
خريداري ش��ده كه اين ميزان ام��كان صادرات اين 
محصول را به كشورهاي متقاضي فراهم كرده است. 
اكن��ون اين محص��ول در كش��ور در حالي توليد 
مي شود كه سطح اس��تفاده از آب و سطح زيركشت 

آن كاهش يافته است. 
براس��اس اين گزارش، سطح كش��ت نشاء برنج از 
10 تا 12درصد به 45درصد در س��ال 96 ارتقا يافت 
كه دس��تاورد بس��يار خوبي در اين زمينه به ش��مار 
م��ي رود ضمن آنكه با تدابير وزارت جهادكش��اورزي 
در فصل برداش��ت اين محصول، هيچ وارداتي انجام 

نمي شود. 
طبق صورتجلس��ه سال 1393 براي خريد برنج با 
قيمت توافقي، نرخ 5700 تومان براي برنج هاش��مي 
و 5800 تومان براي برنج طارم در هر كيلو ابالغ شد؛ 
اين قيمت ها سال 96 براي هر كدام از اين برنج ها به 

9100 تومان در هر كيلو تعيين و ابالغ شد. 
همچني��ن خودكفايي در توليد ش��كر را مي توان 
دس��تاورد ديگر اقتصاد كش��اورزي ايران در سال 96 
ارزيابي كرد كه با تغيير الگوي كش��ت چغندرقند از 
فصل بهار به پاييز ميسر شد؛ با اين كار ضمن كاهش 
تبخير و بهينه ش��دن مص��رف آب، توليد آن به مرز 
80 درصد رس��يد و سطح زير كش��ت چغندرقند از 

170هزار به 120هزار كاهش يافت. 
ب��ه گفته محم��ود حجتي وزير جهادكش��اورزي 
ظرفيت هاي نهفته كش��اورزي اي��ران به دليل خاك 
غني، آفتاب و مديريت بهينه آب به ش��كلي است كه 
ظرفيت توليد شكر از 3.2 ميليون به 8.1 ميليون تن 
افزايش يافت و براس��اس آمارها اكنون يك ميليون و 
540 هزار تن شكر در كارخانه ها موجود است كه به 

تدريج به بازار عرضه مي شود. 
در انتهاي اين گزارش با اشاره به برنامه »از مزرعه 
تا س��فره« براي مقابله با دالالن آمده اس��ت: وزارت 
جهادكشاورزي دولت تدبير و اميد زنجيره توليد »از 
مزرعه تا س��فره« را در اولويت برنامه ها قرار داد زيرا 
در بيشتر كش��ورها زنجيره توليد وجود دارد؛ به طور 
نمونه در هلند، دامدار شير خود را با قيمتي مشخص 
به تعاوني مي دهد؛ درصورتي كه ارزش افزوده ش��ير 
در رون��د توليد افزايش يابد دامدار نيز از آن بهره مند 

مي شود. 
اكنون ش��ركت هاي مباش��ر، برخ��ي توليدات را 
خري��داري مي كنند و براين اس��اس بايد س��هم اين 
شركت ها را را كم و زنجيره توليد تقويت شود كه اين 
زنجيره مي تواند ش��امل سردخانه ها، انبارها، صادرات 

و صنايع تبديلي باشد. 
طبق آماره��ا تعاوني ه��اي دامپ��روران از طريق 
توس��عه كش��اورزي ك��ه 100 ميليارد توم��ان بوده، 
پارس��ال يك هزار ميليارد توم��ان نهاده هاي خود را 

وارد و به توليدكنندگان داده است. 
بط��ور قط��ع ب��ا ش��كل گيري زنجي��ره توليد در 
بخش كش��اورزي، از داللي در اين بخش كش��اورزي 

جلوگيري خواهد شد. 

گزارش

رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع عظيم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي عليه السالم:

مردم و مسووالن با غيرت و تعصب از كاالي ايراني حمايت كنند
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب 
اس��المي در اجتم��اع عظيم زائ��ران و مجاوران 
ح��رم مطه��ر رض��وي در رواق ام��ام خميني و 
صحن هاي اطراف حرم با اش��اره به اس��تحكام و 
نش��اط انقالب در چهل س��الگي و خنثي شدن 
نقش��ه ش��وم امريكايي ها براي منطقه به تبيين 
چرايي، الزامات و راه هاي تحقق شعار سال يعني 
حماي��ت از كاالي ايراني پرداختند و با تاكيد بر 
»قابل حل بودن همه مشكالت با نگاه به داخل« 
و نيز ضرورت توجه و به كارگيري هر چه بيش��تر 
جوانان در ميدان هاي مختلف ازجمله عرصه هاي 
مديريتي افزودند: نس��ل ج��وان و پرافتخار اين 
س��رزمين، پرچ��م اس��تقالل، ع��زت، عظمت و 
شرافت ايران را بلندتر از هر زمان ديگر به اهتزاز 

درخواهد آورد. 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي در ابتداي 
س��خنان خود ب��ا تبريك حلول س��ال نو و عيد 
نوروز به ملت ايران همچنين تس��ليت ش��هادت 
حضرت امام هادي عليه الس��الم اب��راز اميدواري 
كردند، همزماني س��ال نو با شهادت آن حضرت، 
زمينه ساز برخورداري بيش از پيش ملت ايران از 

هدايت  الهي باشد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي بخش اول س��خنان 
خود را به بررس��ي اجمالي كارنامه چهل س��اله 
جمه��وري اس��المي اي��ران در زمينه ش��عارها، 
ارزش ه��ا و اصول بنيادي��ن و ارزيابي عملكرد و 

كارنامه اجرايي مسووالن اختصاص دادند. 
ايش��ان در زمينه حفظ ارزش ها و مباني و نيز 
پيگيري اهداف انقالب گفتند: ملت ايران در اين 
زمينه امتحان خوبي پس داده و توانس��ته است، 
ش��عارهاي اصلي انقالب را به همان استحكام و 

نشاط اوليه تا به امروز حفظ كند. 
رهب��ر معظ��م انق��الب »اس��تقالل و آزادي، 
مردم ساالري، اعتماد به نفس و خودباوري ملي، 
عدالت و تحقق احكام دين و ش��ريعت« را اصول 
بنيادين انقالب برشمردند و افزودند: درخصوص 
»اس��تقالل« كه در واقع واكن��ش ملت ايران به 
200سال سلطه بيگانگان بوده است، بايد گفت: 
كش��ور از استقالل واقعي برخوردار است و امروز 
هيچ كش��وري به اندازه ايران مس��تقل نيست و 
تنها ملتي كه آراء او تحت تاثير هيچ قدرتي قرار 

نمي گيرد، ملت بزرگ ايران است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي درباره »آزادي« نيز 
به عنوان يكي از شعارهاي اصلي انقالب گفتند: 
برخ��ي افراد بي انصاف با سوءاس��تفاده از آزادي، 
مي گويند در كشور آزادي نيست و بيگانگان هم 
در تبليغ��ات خود آن را بازتاب مي دهند درحالي 
كه در كش��ور آزادي فك��ر، آزادي بيان و آزادي 

انتخاب وجود دارد. 
ايش��ان خاطرنشان كردند: امروز هيچ كس در 
جمهوري اس��المي به دليل مخال��ف بودن فكر 
و نظ��رش با حكومت تحت تعقيب و فش��ار قرار 
نمي گي��رد و بن��ا هم بر چنين كاري نيس��ت اما 
آزادي در جمهوري اس��المي همانند ساير نقاط 

دنيا چارچوب دارد. 
رهبر معظ��م انقالب اس��المي در تبيين اين 
موض��وع تاكي��د كردن��د: چارچ��وب آزادي در 
جمه��وري اس��المي »قان��ون اساس��ي و قوانين 
كشور« است كه همه اين قوانين نيز الهام گرفته 

از شريعت هستند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي »مردم س��االري« 
را يك��ي ديگر از اصول بنيادي��ن نظام جمهوري 
اسالمي دانستند و گفتند: در چهل سال گذشته 
تقريبا در هر يك يا دو سال انتخابات برگزار شده 
و مردم آزادانه و با ش��ور و شوق شركت كرده اند 
كه ثم��ره آن هم روي كار آم��دن دولت هايي با 
گرايش ه��اي مختلف سياس��ي در 4 دهه اخير 

بوده است. 
ايش��ان از »خودب��اوري و اعتم��اد ب��ه نفس 
مل��ي« به عنوان يكي ديگر از ش��عارهاي محقق 
ش��ده انق��الب نام بردند و با اش��اره ب��ه موضوع 
»عدال��ت« افزودند: چند هفت��ه قبل درخصوص 
عدال��ت مطالبي را بيان ك��ردم كه بدخواهان به 
 گونه ي��ي القا كردند كه گويا جمهوري اس��المي 
در زمينه عدالت هي��چ كاري نكرده درحالي كه 
در باب عدالت كارهاي بسيار خوبي انجام گرفته 
اما س��طح توقع نظام اسالمي درخصوص عدالت 

بسيار فراتر از وضع كنوني است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي در اين خصوص 
دو آم��ار جهاني بيان كردند و گفتند: براس��اس 
آم��ار مراك��ز بين الملل��ي، ضري��ب جين��ي كه 
نشان دهنده فاصله طبقاتي در جامعه است، قبل 
از انقالب باالي 50 بود درحالي كه در س��ال 94 
به عدد 38 رسيده است. همچنين براساس آمار 
ديگري، قبل از انقالب قشر فقير مطلق در كشور 
46درصد بود درحالي كه در س��ال 93 اين عدد 

به 9.5درصد رسيده است. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي درب��اره »اجراي 
دين و شريعت« نيز خاطرنشان كردند: به بركت 
ش��وراي نگهب��ان، اي��ن موضوع در چهل س��ال 
گذش��ته در قوانين محقق شده است و به همين 
دليل همه قدرت هاي مستكبر با شوراي نگهبان 

مخالفند. 
ايش��ان درخصوص كارنامه و عملكرد اجرايي 
مس��ووالن نيز گفتند: در چهل س��ال گذش��ته، 
عملك��رد مس��ووالن در تامين امني��ت و ثبات، 
علم و فن��اوري، زيرس��اخت ها)همچون راه هاي 
ارتباطي، س��اخت س��دها، نيروگاه ه��ا و بنادر( 
صادرات غيرنفتي، س��رانه ناخالص ملي و توسعه 
اجتماعي بس��يار خ��وب بوده اس��ت و آمارهاي 
خرس��ند كننده يي وجود دارد اما دشمنان تالش 
دارن��د در تبليغات خود اي��ن واقعيات را كتمان 
كنند تا دل هاي مردم نس��بت به انقالب و نظام 

بدبين شود. 
بخ��ش بعدي س��خنان رهبر معظ��م انقالب 
اسالمي درخصوص ضرورت و چگونگي استفاده 

بهتر از اس��تعدادها و ظرفيت هاي فراوان طبيعي 
و انساني براي پيشرفت ايران بود. 

»جوان��ان تحصيلكرده و كوش��ا« نخس��تين 
ظرفيتي بود كه حضرت آيت اهلل خامنه اي به آن 

اشاره كردند. 
ايش��ان با اش��اره به 23برابر ش��دن جمعيت 
دانش��جويي نس��بت به قبل از انقالب همچنين 
وجود جوانان فع��ال و نقش آفرين در حوزه هاي 
علميه و س��اير ميادين علمي، صنعتي، فرهنگي 
و تربيت��ي افزودند: متاس��فانه از اي��ن جوانان به  
درس��تي استفاده نشده و نمي ش��ود و به همين 
علت ني��ز اص��رار دارم كه جوان��ان در هر جاي 
ممكن، خودشان به كار و تاسيس و ابتكار اقدام 

كنند. 
ايشان توصيه به فعاليت هاي »آتش  به اختيار« 
را منحص��ر به فعاليت هاي فرهنگي ندانس��تند و 
گفتند: جوانان عزيز در همه زمينه هاي مورد نياز 
براي پيشرفت كشور مي توانند كار و نقش آفريني 
كنند. البته مسووالن بايد يك برنامه ريزي جامع 

درخصوص جوانان انجام دهند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي »موج جمعيتي« 
را ام��كان مهم ديگري براي ايران دانس��تند و با 
انتقاد از مخالفان افزايش جمعيت كشور گفتند: 
حتما بايد سياس��ت تكثير نس��ل دنبال و انجام 

شود. 
ايشان مشكالت غربي ها را از اجراي سياست 
»تحديد نس��ل« يادآور ش��دند و افزودند: ثمره 
اين سياست در كش��ورهاي اسالمي نيز محروم 
ش��دن كش��ورها از جمعيت جوان است درحالي 
كه نيروي انس��اني واردكردني نيس��ت و كش��ور 
باي��د بتواند نياز فرداي خ��ود را به جوانان فعال 

و كارآمد تامين كند. 
»مزيت ه��اي جغرافياي��ي« و »منابع طبيعي 
ارزشمند« ازجمله وسعت سرزميني، همجواري 
آب ه��اي آزاد، همس��ايگي ب��ا 15كش��ور و قرار 
داش��تن در نقطه اتصال ش��رق به غرب و شمال 
به جنوب از ديگر نقاط قوت كشور بود كه رهبر 

معظم انقالب اسالمي به آنها اشاره كردند. 
ايش��ان گفتند: ايران عزي��ز از لحاظ مجموع 
منابع نفت و گاز در دنيا اول اس��ت البته اكنون 
اين منابع ب��دون ارزش  افزوده به خارج فروخته 
مي شود اما اين حجم از منابع امكان مهمي است 
و دش��منان نيز به همين دليل همواره به دنبال 

تسلط بر ايران هستند. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي در يك جمع بندي 
از امكانات و ظرفيت هاي كشور تاكيد كردند: اگر 
اين ظرفيت هاي فراوان با ابتكار و حضور جوانان 
و مديران فعال و كوش��ا در عرصه همراه ش��ود، 
اقتصاد ايران جزو 12 اقتصاد اول پيش��رفته دنيا 

خواهد شد. 
ايشان س��پس به تبيين علل و موانع استفاده 

نشدن كامل ظرفيت ها پرداختند. 
نخستين مانع مورد اشاره رهبر معظم انقالب 
»باور نداش��تن يا اهميت ندادن برخي مسووالن 
در دولت ه��اي مختلف به ظرفيت هاي كش��ور« 

بود. 

ايشان با اشاره به پيش��رفت هاي خيره كننده 
جوانان در صنايع و فناوري ه��اي نوين افزودند: 
روزي كه صنعت هسته يي آغاز به كار كرد حتي 
برخي از دانش��مندان نسل قديمي منكر توانايي 
جوانان دست اندركار اين صنعت بودند اما روزي 
كه صنعت هس��ته يي به اوج رس��يد همان افراد 
اعت��راف كردند ك��ه جوانان ايراني خواس��تند و 

توانستند. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي مهم ترين چالش 
كشور را چالش ذهني و ناآگاهي افكار عمومي و 
برخي مس��ووالن از ثروت انساني و طبيعي ايران 
دانس��تند و گفتند: دش��من از همين بي اطالعي 
اس��تفاده و اينگون��ه الق��ا مي كن��د ك��ه ايراني 
»نمي تواند« و ايران منابع كافي در اختيار ندارد 
ولي من در مقابل اصرار دارم كه »ما مي توانيم« 

و ايران از امكانات فراواني برخوردار است. 
ايش��ان تاكيد كردند: مسووالن بايد به قدرت 
و توانايي جوانان ايمان بياورند و جوانان نيز بايد 
كار را با ابتكار و بدون خس��تگي دنبال كنند و از 

برخي قدرنشناسي ها دلسرد نشوند. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي مان��ع ديگر 
پيشرفت كشور را »كم كاري« و »تنبلي« برخي 
مس��ووالن برش��مردند و گفتند: اقتضاي كشور، 
كار بي وقفه و پر توان اس��ت بنابراين مس��ووالن 

بر تالش هايشان بيفزايند. 
»اعتماد به نسخه بيگانه« مانع ديگري بود كه 
رهبر معظم انقالب اسالمي به آن اشاره كردند و 
گفتند: مردم در مقابل بيگانگان منفعل نيستند 
ام��ا برخي مس��ووالن به نس��خه بيگان��ه اعتماد 

بيشتري دارند تا نسخه داخلي. 
ايش��ان »عمل  كردن به سياس��ت هاي بانك 
جهان��ي، سياس��ت تعدي��ل اقتص��ادي و برخي 
معاه��دات بين الملل��ي« و در مقابل »بي توجهي 
به درون زايي و اقتصاد مقاومتي« را مانعي ديگر 
براي پيشرفت كشور دانستند و گفتند: درون زايي 
يعني توليد ثروت به  واس��طه فعاليت هاي دروني 

كشور نه چشم دوختن به دست بيگانه. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: در طول 
س��ال هاي گذش��ته دولت هاي گوناگون درصدد 
گرفت��ن وام از بانك جهاني و صندوق بين المللي 
پول بودند ام��ا بنده اجازه ندادم زي��را از بيگانه 
طلب  كردن و متعهد شدن به آن خطايي بزرگ 
اس��ت؛ البته درونزايي به معناي بس��تن درهاي 
كشور نيست بلكه اقتصاد بايد درون زا و برون گرا 

باشد. 
ايش��ان »قبيله گرايي سياس��ي و جناحي« را 
يك گرفتاري و از ديگر موانع پيش��رفت خواندند 
و گفتند: كار خوب را هر كسي انجام داد بايد آن 
را در مقام مديريت و تصميم گيري ترويج كرد و 
كنار گذاشتن يك كار خوب به علت انجام دادن 

آن از طرف جناح مقابل خطاست. 
»نبود مب��ارزه جدي ب��ا فس��اد« مانع ديگر 
پيش��رفت كش��ور بود ك��ه رهبر معظ��م انقالب 

اسالمي به آن اشاره كردند. 
ايشان در عين حال افزودند: فساد در سطحي 
ك��ه امروز گفته و تبليغ مي ش��ود، وجود ندارد و 
اكثر مديران كش��ور افرادي مومن و پاكدس��ت 
هس��تند اما كمترين فس��اد نيز مض��ر و نيازمند 
مبارزه جدي است و نبايد پس از تاكيد بر مبارزه 

با فساد مدتي سروصدا و سپس كار رها شود. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي از »متكي بودن 
كش��ور به نفت« ب��ه عنوان يك��ي از بزرگ ترين 
موانع پيشرفت ياد كردند و با تاكيد بر اينكه بايد 
ايران را از »اقتصاد نفتي« خالص كنيم، افزودند: 
بايد اقتصاد كش��ور را به  گونه يي از نفت مستقل 
كنيم كه اختيار نفت در دست ما باشد نه اختيار 
ما در دس��ت نفت. نبايد اجازه دهيم دشمنان با 
سوءاس��تفاده از اي��ن حربه و با اعم��ال تحريم و 
سياس��ت هايي همچون كاهش قيمت نفت، كار 

را دشوار كنند. 
وجود برخي عيوب اساس��ي در سبك زندگي 
مردم ازجمله »اس��راف، مصرف گرايي، رفاه طلبي 
افراطي و اشرافي گري« همچنين »مصرف جنس 
خارج��ي« موانع بعدي مورد اش��اره رهبر معظم 
انقالب اس��المي در زمينه پيش��رفت ملت ايران 

بود. 
ايشان تاكيد كردند: همه بايد بر اقتصاد ملي 
و مصرف جنس داخلي تعصب داش��ته باش��ند و 

اگر جوانان همآنقدر كه در فوتبال و طرفداري از 
آبي و قرمز يا برخي باش��گاه هاي خارجي تعصب 
دارند بر اقتصاد داخلي و اس��تفاده از توليد ملي 
نيز متعصب باش��ند، اقتصاد كشور اصالح خواهد 

شد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در بخش ديگري 
از سخنانشان به تبيين اهميت، الزامات و راه هاي 
تحقق شعار سال جديد يعني »حمايت از كاالي 

ايراني« پرداختند. 
ايش��ان در مقدمه اين بحث ب��ا رد ديدگاهي 
كه معتقد است، تعيين شعار سال به علت عمل 
 نكردن مس��ووالن بي فايده است، افزودند: مطرح 
كردن شعارهاي ساالنه با دو هدف:»جهت دادن 
به سياس��ت هاي اجرايي و عملكردي مس��ووالن 
حكومت��ي« و »توج��ه دادن اف��كار عموم��ي به 
مسائل و نيازهاي مهم كشور« صورت مي گيرد. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: 
البت��ه مس��ووالن نيز در حد ت��وان، كار و تالش 
مي كنند كه البته اگر اين تالش ها بيش��تر شود، 

نتايج بهتري در پي خواهد داشت. 
رهبر معظ��م انقالب اس��المي، كاالي ايراني را 
از اي��ن جهت كه »محص��ول نهاي��ي برنامه ريزي، 
س��رمايه گذاري و كار و ابت��كار قش��رهاي مختلف 
م��ردم و مس��ووالن اس��ت«، ب��ا عظم��ت و مهم 
خواندند و افزودند: فع��االن اقتصادي و توليدگران 
با »س��رمايه گذاري«، مس��ووالن با »برنامه ريزي«، 
جوانان با »دان��ش و طراحي« و كارگران با »كار و 
تالش«، محصولي به جامعه ارائه مي كنند كه مردم 
نيز عالوه بر نقش آفرين��ي در توليد، بايد با تعصب 
و غيرت و خريد و مصرف كاالي ايراني از محصول 

نهايي اين زنجيره كار و تالش حمايت كنند. 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي در زمين��ه 
چگونگ��ي حماي��ت از كاالي ايراني ني��ز نكاتي 
كاربردي بيان كردند.»برنامه ريزي براي افزايش 
توليد«، »ارتق��اي كيفيت كااله��ا«، »انطباق با 
نيازهاي روز و ساليق مردم«، »ارزان تمام شدن 
و رقابت پذي��ر كردن كااله��اي ايراني با اجناس 

خارجي« ازجمله اين نكات بود. 

ايشان »بازاريابي صادراتي« را از ديگر راه هاي 
حماي��ت از كاالي ايراني برش��مردند و با اش��اره 
ب��ه وظايف س��نگين وزارت خارجه، مس��ووالن 
بازرگان��ي و فعاالن اقتصادي افزودند: اگر بتوانيم 
20درص��د نياز بازارهاي 15همس��ايه ايران را با 
كاالي مرغ��وب ايران��ي تامين كني��م در ايجاد 
اش��تغال و افزاي��ش ثروت مل��ي گام هاي مهمي 

برداشته ايم. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي پ��س از تبيين 
چراي��ي و راه ه��اي حماي��ت از كاالي ايراني به 
موضوع الزامات و زمينه هاي تحقق ش��عار س��ال 

پرداختند. 
»اقدام دولت در مديريت جدي واردات«)چه 
واردات دولت��ي و چه واردات بخش خصوصي( و 
»خودداري كامل از واردات اجناسي كه در داخل 
توليد مي ش��وند يا قابل توليد هستند« نخستين 

تاكيد رهبر معظم انقالب در اين بحث بود. 
ايش��ان تاثير مخرب واردات بر توليد را كامال 
اساس��ي خواندن��د و افزودن��د: جن��س خارجي 
مثل س��يل وارد مي ش��ود و آن وقت از بيكاري 

ه��م انتقاد مي كنيم! حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
»مبارزه جدي با قاچ��اق« را دومين الزام جدي 
حمايت از كاالي ايراني دانستند و افزودند: مردم 
هم باي��د متعصبان��ه از خري��د و مصرف جنس 
قاچاق خودداري كنند تا قاچاق براي كس��ي به 

صرفه نباشد. 
ايش��ان ب��ا توصيه موك��د به س��رمايه گذاري 
فع��االن اقتص��ادي در ام��ر تولي��د افزودند: اين 
س��رمايه گذاري ضمن اينكه س��ود هم به دنبال 
دارد اگر با نيت خالص و براي پيش��رفت كش��ور 

انجام شود، عبادت نيز محسوب مي شود. 
جمع بن��دي رهبر معظم انقالب اس��المي در 
بخش ش��عار س��ال اين جمله بود:»ما مسووالن، 
فعاالن اقتصادي، فروشندگان و مصرف كنندگان، 
هم��ه و همه با تعصب و غيرت به  دنبال حمايت 

از كاالي ايراني باشيم.«
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي در بخ��ش 
پاياني سخنانش��ان به مس��ائل منطقه و خباثت 
امريكايي ها اش��اره كردند و گفتند: در سالي كه 
گذشت جمهوري اسالمي توانست پرچم عزت و 
اقتدار ملت اي��ران را در منطقه به اهتزاز درآورد 
و س��هم مهمي در شكس��تن كم��ر تكفيري ها و 

برقراري امنيت ايفا كند. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي ب��ا تاكيد بر اينكه 
جمهوري اس��المي با اين اقدام بزرگ خود نقشه 
امريكايي ه��ا را در منطقه خنث��ي كرد، افزودند: 
اكن��ون قدرت ه��اي بين المللي كه هم��واره در 
مس��ائل داخلي مناطق مختلف جه��ان دخالت 
مي كنن��د ب��ه جمه��وري اس��المي معترضند و 
مي گوين��د چرا ايران در مس��ائل منطقه دخالت 
مي كند؟ كه در پاس��خ مي گوييم اين موضوع به 

شما ربطي ندارد. 
ايش��ان با تاكي��د بر اينكه حض��ور جمهوري 
اس��المي اي��ران در برخي كش��ورهاي منطقه با 
خواس��ت دولت ها و ملت ها انجام ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان كردند: ما ن��ه زورگويي كرديم و نه 
دخالت در امور داخلي كشورها. كمك خواستند 
و ما كمك كرديم و اين كمك را هم با انگيزه هاي 
منطقي و با محاسبات بسيار عاقالنه و نه از روي 

احساس انجام داديم. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي با اش��اره به 
طراح��ي امريكايي ه��ا ب��راي منطق��ه گفتن��د: 
امريكايي ه��ا به دنبال آن بودند ك��ه با به وجود 
آوردن گروه هاي »شرير، ظالم و هتاك« همچون 
داعش، ملت هاي منطقه را مشغول جنگ داخلي 
و ذهن آنها را از رژيم غاصب صهيونيس��تي دور 
كنند ولي ما به توفيق الهي توانس��تيم اين نقشه 

را خنثي كنيم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به ادعاي 
امريكايي ها مبني بر نقش آنها در سركوب داعش 
تاكيد كردند: اين ادعا دروغ اس��ت زيرا سياست 
امري��كا، حفظ داعش و امثال آن اس��ت البته به  

گونه يي كه آنها در اختيار امريكايي ها باشند. 
ايش��ان با تاكي��د ب��ر اينك��ه امريكايي ها هيچ 
انگيزه ي��ي ب��راي از بين ب��ردن داعش نداش��تند، 
افزودند: عالوه بر اين موضوع، امريكا قادر به تامين 
امنيت در منطقه نيس��ت و نمون��ه بارز آن حضور 
14ساله در افغانستان است كه نه تنها هيچ امنيتي 
را براي مردم افغانس��تان به ارمغ��ان نياورده بلكه 

شرايط امنيتي را بدتر هم كرده است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با تاكيد بر اينكه 
جمهوري اسالمي توانس��ته در منطقه امنيت را 
برق��رار كند، گفتند: بع��د از اين هم همين  گونه 
خواهد بود و بدون شك امريكا در مسائل منطقه 
به اهداف خود نخواهد رسيد و جمهوري اسالمي 
ايران به فضل الهي تمام اهداف خود را در منطقه 

محقق خواهد كرد. 
پاي��ان و در  آي��ت اهلل خامن��ه اي در  حض��رت 
جمع بندي سخنانشان به 5 نكته مهم اشاره كردند: 
1- در كش��ور هي��چ مش��كل غيرقابل حلي 
وجود ندارد و كليد حل مش��كالت نيز در دست 
مس��ووالن و مل��ت ايران اس��ت و نه در دس��ت 

بيگانگان. 
2- انقالب اسالمي با قدرت و نشاط و با حفظ 
شعارها و اصول بنيادين به پيش مي رود و چهل 
سالگي انقالب دوران پختگي و نشاط آن است و 

نه دوران پيري و عقبگرد. 
3- جوانان، س��رمايه ارزش��مند و اميد كشور 
هس��تند و در ميدان هاي مهمي همچون صنايع 
برت��ر، فرهنگ و هنر، نظامي گ��ري و فرماندهي 
و مديري��ت حضور دارند ك��ه در مديريت ها بايد 

بيشتر از اين سرمايه ارزشمند استفاده شود. 
4- با وجود اميد واهي دشمن به روي گرداني 
نسل سوم و چهارم از انقالب، گرايش و پايبندي 
اين دو نسل بسيار عميق است و اگر از نسل اول 

بيشتر نباشد كمتر نيست و 
5- دش��من ت��الش زيادي ب��راي بزرگنمايي 
بيش از حد مشكالت دارد اما همه اين مشكالت 
به دس��ت جوانان و با توفيق الهي قابل حل است 
و براي همين دش��من به  شدت از بالندگي نسل 

جوان، ناراحت و عصباني است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي سخنان خود را 
با اين ف��راز به پايان رس��اندند:»جوان هاي عزيز 
ايران، كش��ور را بهت��ر از آن چيزي كه در ذهن 
نسل قبلي بود، خواهند ساخت و پرچم استقالل، 
ع��زت و عظم��ت و ش��رافت كش��ور را بلند تر از 

گذشته به اهتزاز درخواهند آورد.«
پيش از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي، 
حجت االسالم والمسلمين رييسي، توليت آستان 
ق��دس رضوي گزارش��ي از فعاليت هاي آس��تان 
ق��دس در زمينه خدمات به محرومان و اقش��ار 
ضعيف در تس��هيل زيارت، گس��ترش و توسعه 
مفهوم خدمت به آس��تان امام رضا عليه السالم، 
حض��ور گروه ه��اي جهادي در مناط��ق محروم، 
فعاليت ه��اي فرهنگي و تبليغي و حمايت از هنر 

اسالمي و هنرمندان انقالبي بيان كرد. 

رهبر معظم انقالب اسالمي، كاالي 
ايراني را از اين جهت كه »محصول 
نهايي برنامه ريزي، سرمايه گذاري و 
كار و ابتكار قشرهاي مختلف مردم 
و مسووالن است«، با عظمت و مهم 
خواندند و افزودند: فعاالن اقتصادي 

و توليدگران با »سرمايه گذاري«، 
مسووالن با »برنامه ريزي«، جوانان 
با »دانش و طراحي« و كارگران با 

»كار و تالش«، محصولي به جامعه 
ارائه مي كنند كه مردم نيز عالوه بر 

نقش آفريني در توليد، بايد با تعصب و 
غيرت و خريد و مصرف كاالي ايراني 

از محصول نهايي اين زنجيره كار و 
تالش حمايت كنند

                                                                                                      

ايشان از »خودباوري و اعتماد به نفس 
ملي« به عنوان يكي ديگر از شعارهاي 

محقق شده انقالب نام بردند و با اشاره به 
موضوع »عدالت« افزودند: چند هفته قبل 
درخصوص عدالت مطالبي را بيان كردم 
كه بدخواهان به  گونه يي القا كردند كه 

گويا جمهوري اسالمي در زمينه عدالت 
هيچ كاري نكرده درحالي كه در باب 

عدالت كارهاي بسيار خوبي انجام گرفته 
اما سطح توقع نظام اسالمي درخصوص 
عدالت بسيار فراتر از وضع كنوني است

رهبر معظم انقالب اسالمي »موج 
جمعيتي« را امكان مهم ديگري براي 

ايران دانستند و با انتقاد از مخالفان 
افزايش جمعيت كشور گفتند: حتما بايد 

سياست تكثير نسل دنبال و انجام شود

                                                                                                      



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9ايران  Tue. April  3. 2018  1069   سه شنبه 14 فروردين 1397     16رجب 1439  شماره  

 انتقاد از عدم اعالم
نرخ خريد گندم 

مجري طرح گندم وزارت جهاد كش��اورزي با اعالم 
اينكه نرخ خريد تضميني گن��دم برخالف قانون اعالم 
نشده و اين موضوع انگيزه كشاورزان را كاهش مي دهد، 
گف��ت: برخي گروه ها به ج��اي تقويت توليد داخلي به 

دنبال واردات گندم هستند. 
اسماعيل اسفندياري پور، مجري طرح گندم وزارت 
جهاد كش��اورزي در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه 
خريد تضميني گندم از چند روز پيش از كشاورزان آغاز 
شده است، گفت: در فروردين ماه معموال 1.5تا 2درصد 
گندم كل كشور از سوي كشاورزان تحويل داده مي شود 
و اين ميزان به مرور در ارديبهشت و خرداد افزايش پيدا 
مي كند. وي با اش��اره به اينكه خريد تضميني گندم تا 
پايان مرداد ماه و اوايل ش��هريور ادامه خواهد داش��ت، 
گفت: مناطق گرمسير زودتر گندم ها را تحويل مي دهند 
و در مناطق كوهستاني روند تحويل گندم ديرتر است. 
مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي با انتقاد از 
اينكه نرخ خريد تضميني گندم هنوز اعالم نشده است، 
گفت: با وجود اينكه قان��ون صراحت دارد، اما برخالف 
آن هنوز قيمت اعالم نش��ده و اي��ن موضوع به كاهش 
انگيزه كش��اورزان منجر مي شود. وي با اشاره به اينكه 
كشاورز بايد دخل و خرج و هزينه هاي خود را با قيمت 
اعالم شده دولت بس��نجد، گفت: طبق قانون هر ساله 
بايد حداقل به نرخ تورم، قيمت خريد تضميني افزايش 

يابد و اين موضوع از سوي مسووالن رعايت نمي شود. 
اسفندياري پور در پاسخ به اين سوال كه نرخ خريد 
تضميني گندم بايد توس��ط چه مرجعي اعالم ش��ود، 
گفت: نرخ خريد تضميني گندم بايد از س��وي شوراي 
اقتصاد اعالم ش��ود و اين درحالي اس��ت ك��ه با وجود 
آغ��از خريد گندم براي س��ال زراعي جدي��د اما هنوز 
قيمت تضميني اعالم نش��ده اس��ت. وي در پاس��خ به 
اين سوال كه چه پيشنهادي براي نرخ خريد تضميني 
گندم به ش��وراي اقتصاد پيشنهاد كرده ايد، گفت: قبال 
1330تومان بود كه امسال 1430تومان پيشنهاد شده 
اس��ت. اسفندياري پور با اش��اره به اينكه امنيت غذايي 
مردم كه غالبا از نان استفاده مي كنند به گندم وابسته 
است، گفت: سهل انگاري و عدم توجه مسووالن به اعالم 
نرخ خريد تضميني موجب كاهش انگيزه كشاورزان و 
نهايت افت توليد اين محصول مي ش��ود؛ برخي گروه ها 
همواره به دنبال واردات گندم و آسيب  رساندن به توليد 
و محصوالت داخلي هستند. مجري طرح گندم وزارت 
جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در سال 91 نزديك به 
2.5ميليارد دالر پول به جيب كش��اورزان خارجي وارد 
شد، گفت: اين ميزان معادل 12هزارميليارد تومان بود 
كه مي توانست به تقويت توليد داخل بينجامد. وي گفت: 
 به دليل سياس��ت هاي نادرست در گذشته كارخانجات 
كمباين سازي و تراكتورس��ازي درحال تعطيلي بودند، 
گفت: با يك سري سياست هاي جديد توليدي كمباين 
روزانه به 3دستگاه رس��يد و دستگاه هاي بسياري وارد 
مزارع ش��دن؛ اگر نرخ خريد تضميني گندم اعالم شود 
و پول ها به موقع واريز ش��وند، مي توان نسبت به آينده 

امنيت غذايي كشور و استمرار توليد اميدوار بود.

 ۱۰ درصد از توليدات لبني
صادر شد 

 معاون وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه در سال 
گذشته عالوه بر تامين بازار مصرف داخلي 10درصد از 
مجموع توليدات لبني كش��ور صادر شد از هدفگذاري 
توليد بيش از 10.5ميليون تن شيرخام در سال جاري 
خبر داد. به گزارش مهر به نقل از راديو اقتصاد، حس��ن 
ركني با اشاره به نام گذاري سال 9۷ با عنوان »حمايت 
از كاالي ايراني« از س��وي رهبر انقالب گفت: حمايت 
از تولي��دات داخلي در حوزه هاي مختلف كش��اورزي، 
صنعتي، معدني و... نتايج و بركات فراواني براي كش��ور 

به همراه دارد. 
مع��اون وزير جهاد كش��اورزي در ام��ور دام با بيان 
اينك��ه تامي��ن امنيت غذاي��ي يكي از وظاي��ف مهم و 
راهبردي اين وزارتخانه اس��ت، گف��ت: محصوالتي كه 
در بخش كشاورزي توليد مي ش��ود از اهميت ويژه يي 
در س��بد غذايي مردم برخوردار اس��ت. وي در ادامه به 
بح��ث خودكفايي گندم در ايران اش��اره ك��رد و افزود: 
خودكفاي��ي در اين حوزه از دس��تاوردهاي بزرگ نظام 
در حوزه تامين امنيت غذايي كش��ور است كه به همت 
كشاورزان، كارشناسان و حمايت هاي همه  جانبه دولت 
تحقق يافته اس��ت. ركني با بيان اينكه خوداتكايي در 
ساير محصوالت اساسي ازجمله سياست هاي راهبردي 
وزارت جهاد كشاورزي است، گفت: چند محصول اصلي 
در زيربخش دام و طيور وجود دارد كه در س��بد غذايي 

مصرف كنندگان از جايگاه پر اهميتي برخوردار است. 
مع��اون وزير جهاد كش��اورزي در ام��ور دام افزود: 
لبنيات يكي از اين محصوالت اس��ت كه خوش��بختانه 
ب��ه همت توليدكنن��دگان داخلي، اي��ران هم اكنون از 
يك كش��ور واردكنن��ده بزرگ لبنيات به يك كش��ور 
صادركننده اين كاال تبديل ش��ده اس��ت. وي در ادامه 
توليد بيش از 10.5ميليون تني ش��ير خام را از برنامه 
مهم وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري عنوان كرد 
و گفت: سال گذشته 10ميليون و 200هزار تومان شير 
خ��ام در كش��ور توليد و در جهت توليد انواع و اقس��ام 
محصوالت لبني به مصرف صنايع داخلي رسيد. ركني 
با بيان اينكه در سال گذشته عالو بر تامين بازار مصرف 
داخلي 10درصد از مجموع توليدات لبني كش��ور روي 
ريل صادرات قرار گرفت، گفت: خوشبختانه در 11ماهه 
پارس��ال بيش از ۸50 هزار تن انواع و اقسام محصوالت 
لبني به 30كش��ور جهان صادر شده است. معاون وزير 
جهاد كشاورزي در امور دام تصريح كرد: توليدات كيفي 
و صادرات محور موجب اشتغال افزايي، توسعه صادرات، 
قدرت ارزآوري، پويايي توليد، رشد اقتصادي و مواردي 

از اين دست در جامعه مي شود. 
وي تصريح كرد: به هر ميزان حضور كاالهاي ساخت 
داخل در بازارهاي بين المللي پر رنگ باش��د به يقين از 
امكانات و زير س��اخت هاي نرم افزاري و س��خت افزاري 
مملكت استفاده بهينه تري انجام خواهد شد. ركني در 
ادامه بيان كرد: درحال حاضر فاصله قيمتي زيادي بين 
فضاي توليد و مصرف ش��يرخام در كشور وجود دارد از 
اين رو مي طلبد اصالحات ساختاري جدي تري در اين 
حوزه صورت گيرد. وي همچنين ضمن تاكيد بر تقويت 
زنجيره كسب وكار در حوزه صنعت لبنيات يادآور شد: 
قيمت فروش ش��ير براي توليدكنندگان بايد مقرون به 
صرفه باشد تا ضمن افزايش انگيزه توليد، چرخ صنعت 
لبني��ات تندتر از هر زمان ديگر بچرخد و در عين حال 
مصرف كنندگان با نرخ هاي متعادل تري بيش��تر از اين 

كاالهاي سالمت محور استفاده كنند. 

اخبار

نگاه مسووالن به شيوه هاي حمايت از كاالي ايراني 

روحاني اصول حمايت از توليد داخل را اعالم كرد
تعادل   

به دنبال تعيين شعار امسال مبني بر حمايت 
از تولي�د كااله�اي داخلي س�ران س�ه قوا در 
نخستين جلسه خود در سال جديد به بررسي 

اين موضوع پرداختند. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاري ه��ا،  حس��ن روحان��ي 
رييس جمهور، علي الريجاني رييس مجلس شوراي 
اس��المي و آيت اهلل صادق آملي الريجاني رييس قوه 
قضاييه درنخس��تين نشس��ت روس��اي قوا در سال 
139۷ هج��ري شمس��ي درباره مهم ترين مس��ائل 

داخلي و بين المللي گفت وگو كردند. 
رييس جمهور در پايان اين نشس��ت با بيان اينكه 
در اي��ن جلس��ه بحث هاي خوبي راج��ع به تحوالت 
داخلي و بين المللي مطرح ش��د، اف��زود: همه قوا بر 
اين تاكيد داشتند كه امروز وحدت و انسجام داخلي 
بيش از هر زمان ديگر براي ما يك ضرورت اس��ت و 
حل معيشت مردم، كارگران، روستاييان عزيز و همه 
كس��اني كه بايد به زندگي آن��ان از لحاظ اقتصادي 

بيشتر رسيدگي شود، مورد تاكيد جلسه بود. 
وي با اش��اره به اينكه در س��ال جاري توليد ملي 
به عنوان اس��اس مطرح است، خاطرنشان كرد: دولت 
بر توسعه اش��تغال و مبارزه با فقر به عنوان دو اصل 
تاكي��د دارد ك��ه در بودجه تقديم��ي مجلس هم بر 

همين دو اصل تاكيد شده است. 
روحاني با اش��اره به اينكه نامگذاري س��ال 9۷ از 
س��وي رهبر معظم انقالب به عنوان س��ال حمايت 
از كاالي ايران��ي نيز يكي ديگر از موضوعات س��ران 
ق��وا بود، گفت: كمك به تولي��دات داخلي، باال بردن 
كيفي��ت تولي��دات داخلي كه توان و ق��درت رقابت 
كافي داش��ته باش��ند، بازاريابي مناسب در منطقه و 
جهان براي كاالهاي ايراني، فرهنگ س��ازي الزم در 
اين زمينه و همچنين كنترل واردات بي رويه و بويژه 
مبارزه با قاچاق كاال مي تواند به عنوان اصولي باش��د 

كه به توليدات داخلي ما كمك كند. 
وي افزود: البته امس��ال، سالي است كه از لحاظ 
بارندگي در كل س��ال آبي نس��بت به سال گذشته 
مشكالت و كمبودهايي وجود دارد كه در اين زمينه 
هم باي��د صرفه جويي هاي الزم انجام گيرد، الگوهاي 
كش��ت تغيير كند و بتوانيم با آب كمتر، محصوالت 
زراعي خودمان را ان شاء اهلل آن مقداري كه نياز كشور 

است با برنامه ريزي دقيق تري، توليد كنيم. 
رييس جمهوري بررسي مسائل منطقه يي را يكي 
ديگر از موضوعات مورد بحث در اين جلس��ه عنوان 
ك��رد و اف��زود: روابط با كش��ورهاي منطقه از لحاظ 
سياس��ي، امنيتي و اقتصادي برايم��ان حائز اهميت 
اس��ت از اين رو در آغاز امس��ال به سه كشور منطقه 
سفر خواهم داشت و اميدواريم در اين سفرها روابط 
ايران با كش��ورهاي همس��ايه و اين سه كشوري كه 
خواهم رفت، روابط مس��تحكم تري شود و معضالتي 
كه در منطقه است بتوانيم حل كنيم و منطقه ما به 

سمت ثبات و امنيت بيشتر حركت كند. 
روحاني ادامه داد: به زودي در تركيه اجالس��ي با 
حضور س��ران سه كشور، تركيه،  روسيه و ايران براي 
مساله آينده و امنيت سوريه و مسائل نوع دوستانه در 
س��وريه خواهد بود كه اميدوارم گامي در اين زمينه 
بتوانيم برداريم و اساساً بتوانيم روابط بهتري با منطقه 

و جهان داشته باشيم. 
وي اف��زود: تغييراتي كه امروز در جهان اس��ت، 
بي ترديد نمي تواند در مس��ير ثبات و امنيت كشور، 
توليدات و وحدت كش��ور، تاثير سويي داشته باشد و 
دولت با همكاري دو قوه ديگر برنامه هاي الزم را براي 

امسال و آينده كشور، تنظيم خواهد كرد. 

 جهانگيري: نبايد توانمندي كشور ناديده 
گرفته شود

از س��وي ديگر معاون اول رييس جمهور با اشاره 
به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري 
در خص��وص حمايت از توليد داخل��ي گفت: عالوه 
ب��ر اقداماتي نظير مبارزه ب��ا قاچاق كاال و حمايت از 
كاالي داخلي، ي��ك معناي حمايت از كاالي داخلي 

اين اس��ت كه در اجراي طرح هاي بزرگ صنعتي كه 
از طريق فاينانس انجام مي شود، استفاده از توانمندي 

داخلي بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، اس��حاق 
جهانگيري در جلسه بررسي مشكالت و موانع اصلي 
توسعه استان آذربايجان شرقي كه با حضور استاندار 
و معاونين اس��تاندار و مديران اجرايي استان برگزار 
شد، با تبريك سال نو و ميالد با سعادت حضرت علي 
)ع(، اظهار داش��ت: البته مقصود از حمايت از كاالي 
ايراني اين نيس��ت كه هر محصولي با هر كيفيتي به 
خورد مردم داده ش��ود. بايد محصوالت از كيفيت و 
قيمت مناس��ب برخوردار ب��وده و رقابت در بازار نيز 

وجود داشته باشد. 
معاون اول رييس جمهور افزود: بخش ديگري كه 
حماي��ت از توليد داخلي باي��د مورد توجه قرار گيرد 
اين است كه در طرح هاي بزرگ صنعتي كه از طريق 
فاينانس اجرا مي شود، نبايد همه امور و حتي بخشي 
كه توان س��اخت و اجراي آن در داخل كشور وجود 
دارد نيز به طرف خارجي سپرده شود بلكه بايد حتما 

از توان داخلي نيز استفاده شود. 
جهانگيري ادامه داد: زماني توانمندي داخلي در 
حد احداث سكوي نفتي هزار تني بود اما امروز قادر 
هستيم سكوي نفتي 20 هزار تني، كارخانه و نيروگاه 
اح��داث كنيم و نبايد اين توانمندي وس��يعي كه در 

كشور ايجاد شده ناديده گرفته شود. 

 نوبخت: لزوم رشد كمي و كيفي كاالهاي 
توليد داخل

همچنين س��خنگوي دولت ب��ا تاكيد بر توجه به 
نامگذاري س��ال جاري از س��وي رهبر معظم انقالب 
تصريح كرد: حمايت از كاالهاي ايراني و توليد داخلي 

ضرورت حياتي براي كشور است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، محمد باقر 
نوبخت، درباره نامگذاري سال 139۷ به عنوان »سال 
حمايت از كاالي ايراني« از سوي رهبر معظم انقالب 
اسالمي گفت: تحقق شعار امسال در كنار حمايت و 
پشتيباني مالي دولت از بخش غيردولتي، بايد بستر 
سرمايه گذاري مردمي در جامعه ارزان و آسان باشد 
تا كاالهاي داخلي از حيث كمي و كيفي رش��د پيدا 

كند. 
وي ادام��ه داد: براي ترغيب و تش��ويق مردم به 
مص��رف كاالهاي ايراني بايد در كش��ور توليد از نظر 
كيفي قابل رقابت با اجناس س��اير كش��ورها باش��د 
كه در اين خصوص مس��ووليت توليدكنندگان را دو 

چندان مي كند. 

س��خنگوي دول��ت در گفت وگ��و با ايرن��ا اظهار 
داش��ت: امس��ال جهت دستيابي به رش��د اقتصادي 
۸درص��د نيازمند س��رمايه گذاري ۷00 هزار ميليارد 
توماني هس��تيم ول��ي منابع دولت تنه��ا 3۸۶ هزار 
ميليارد تومان اس��ت بنابراين هم��ه آحاد مردم بايد 
در عرصه هاي مختلف اقتصادي حضور جدي داشته 
باشند. نوبخت با اش��اره به ضرورت مشاركت بخش 
عمومي و خصوصي در جهت توسعه اقتصادي كشور 
گف��ت: اين يك مدل اقتصادي موفق در دنيا اس��ت 
و دول��ت مجوز اجراي اين م��دل را در بودجه 9۷ از 
مجلس ش��وراي اسالمي دريافت كرده است تا منابع 
خود را بيش��تر در جهت حمايت از بخش خصوصي 

هزينه كند. 
وي اضافه كرد: براي تحقق ش��عار امس��ال همه 
مردم و مس��ووالن بايد بسيج شوند و از توليد داخلي 

به معناي واقعي حمايت و پشتيباني كنند. 
س��خنگوي دولت تصريح كرد: دولت با تمام توان 
از سرمايه گذاران و توليدكنندگان و كارآفرين داخلي 
جهت تحقق شعار امسال و توسعه همه جانبه كشور 

در مسير رشد اقتصادي حمايت خواهد كرد. 
 

 3 قوه براي تحقق شعار حمايت از كاالي 
ايراني متحد شوند

همچنين در خبري ديگر عضو كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه توليدكنندگان 
كاالي ايران��ي عالوه بر تولي��د كاالي باكيفيت بايد 
نيازهاي اساس��ي مردم و كش��ور را در سرلوحه كار 
خود قرار دهند گفت: براي تحقق بخش��يدن به اين 
موضوع و نيز حل مس��ائل اقتصادي كش��ور بايد هر 
س��ه قوه يك برنامه اصولي و مدوني را تهيه و تنظيم 

كنند به گونه... 
 محمد خالدي سردش��ت عضو كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اس��المي، درخصوص شعار سال كه 
به نام حمايت از كاالي ايراني نام گذاري ش��ده است 
اظهار كرد: ش��عار امس��ال مطابق مسائل مهم كشور 

اس��ت و اين موضوع به مش��كل اصلي كه مش��كل 
اقتصادي اس��ت برمي گردد مي توان گفت زماني كه 
بح��ث حمايت از كاالي ايراني مطرح اس��ت اقتصاد 
مقاومت��ي، توليد و اش��تغال نيز با آن همراه اس��ت، 
بنابراين ايش��ان واژه ي��ي را براي س��ال 9۷ انتخاب 

كردند كه تمام اين مسائل در آن نهفته است. 
او با تاكيد بر اينكه شعار سال خود يكي از مسائل 
راهبردي اس��ت گفت: براي تحقق بخشيدن به اين 
موضوع و نيز حل مس��ائل اقتصادي كش��ور بايد هر 
س��ه قوه يك برنامه اصولي و مدوني را تهيه و تنظيم 
كنند به گونه يي بحث حمايت از كاالي ايراني در دل 
آن برنامه ها گنجانده شود چراكه اين امر مهم به طور 

يقين رونق اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. 
عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي 
با بيان اينكه توليدكنن��دگان كاالي ايراني عالوه بر 
توليد كاالي باكيفيت بايد نيازهاي اساس��ي مردم و 
كشور را در سرلوحه كار خود قرار دهند اظهار داشت: 
توليد كاال تنها و مختص به يك حوزه نباش��د، دوم 
اينكه بعد از توليد كاالي باكيفيت رضايت مشتري را 
نيز درنظر داش��ته باشند تا اينكه با اين روش انگيزه 
و رغبت اس��تفاده از كاالي داخل��ي را در بين مردم 
ايج��اد كنند. در كنار اين موارد باي��د نگاه صادراتي 
و شناس��ايي بازارهاي هدف را در دس��تور كار خود 
قرار دهند چراكه كاالي ايران هم اكنون در بازارهاي 

خارجي جاي پايي براي خود باز كرده است. 
او خاطرنش��ان كرد: بايد كااليي توليد ش��ود كه 
ع��الوه بر كيفيت، مزي��ت رقابتي در ب��ازار داخل و 
خارجي داش��ته باش��د. مي توان يادآور ش��د زماني 
اين ش��عار محقق شود كه هر س��ه قوه مشكالتي را 
گريبان گير مسائل اقتصادي كشور است را حل كنند 
و اين امر مهم اگر نياز به قانون و بخش��نامه دارد را 
تصويب كنند تا برنامه عملياتي را در راس��تاي رونق 

اقتصادي اجرا كنيم. 
خالدي بر لزوم همكاري مردم در راستاي تحقق 
بخشيدن به شعار سال تاكيد كرد و گفت: مردم بايد 

در اين زمينه نهايت همكاري را كنند و بدانند نقش 
آنها بسيار پررنگ اس��ت بنابراين اگر همراهي مردم 

نباشد كار انجام نخواهد شد. 
عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي 
اف��زود: در حال حاضر كااله��اي باكيفيت ايراني در 
كش��ور توليد مي ش��ود كه كيفيت آنه��ا از كاالهاي 
خارجي باالتر اس��ت اما به دليل عدم فرهنگ سازي 

درست سراغ كاالي خارجي نرفته ايم. 
خالدي در پاس��خ به اين سوال كه وزارت نفت در 
اين راس��تا تا چه حدي از كاالي ايراني در پروژه هاي 
خود از كاالي ايراني اس��تفاده كرده است؟ افزود: هم 
اكن��ون اكثر تجهيزاتي كه در صنع��ت نفت و گاز و 
پتروش��يمي مورداستفاده قرار مي گيرد اكثرا ساخت 
داخل هس��تند اين در حالي اس��ت ك��ه ما خيلي از 
كاالهاي موردني��از را قبال از خ��ارج وارد مي كرديم 
اكنون در كشور توسط س��ازندگان داخلي باكيفيت 
بهتر و مطابق با اس��تانداردهاي بين المللي س��اخته 

مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: وزارت نفت در حال حاضر 
از توليدات داخلي بيشتر استفاده مي كند. همچنين 
براي تحقق شعار سال ما نمايندگان مجلس جلساتي 
را بعد از عيد برگزار خواهيم كرد و در تالش خواهيم 
بود تا در جهت تحقق ش��عار سال برنامه قوي تري را 
اتخاذ كنيم و دولت هم بر اينكه كارنامه قابل دفاعي 
از خود داشته باشد بايد به اين سمت حركت كند تا 
كشور را از مشكالت اقتصادي كه گريبان گيرش شده 
نجات داده و مس��ير اش��تغال را براي جوانان هموار 

سازد. 

 تدوين طرح دو فوريتي الزام دستگاه هاي 
دولتي به خريد كاالهاي ايراني در مجلس

از س��وي ديگر نماينده مشهد در مجلس شوراي 
اسالمي از تدوين طرحي با قيد دو فوريت براي الزام 
دس��تگاه هاي دولتي براي خري��د كاالهاي ايراني در 

مجلس خبر داد. 
حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر نماينده مش��هد 
و كالت در مجل��س ش��وراي اس��المي در گفت وگو 
ب��ا فارس، گفت: طرح دو فوريتي الزام دس��تگاه هاي 
دولتي به اس��تفاده از كاالهاي ايراني تهيه و تدوين 
ش��ده و بعد از تعطيالت عيد نوروز به هيات رييسه 

مجلس تقديم خواهد شد. 
وي افزود: در اين طرح همان طور كه گفته ش��د 
دس��تگاه هاي دولتي ملزم شدند تا كاالهاي موردنياز 
خود را از بين توليدات داخلي خريداري و اس��تفاده 
كنند و اس��تفاده  كاالهاي خارجي در دس��تگاه هاي 
دولتي ممنوع باش��د و استفاده از كاالي خارجي در 
اين دستگاه ها در صورت وجود مشابه ايراني آن جرم 

تلقي شود. 
نماينده مش��هد در مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داش��ت: همچنين در اين طرح آم��ده كه آموزش و 
پرورش مكلف ش��ود تا براي س��ال هاي آينده عالوه 
بر اينك��ه در درس هاي پايه هاي مختلف درس��ي را 
پيش بيني كند تا انگيزه بچه ها را براي خريد كاالي 
ايراني بيش��تر كند و برنامه ريزي هايي انجام شود تا 
دانش آم��وزان طي بازديدهايي كه براي ش��ان درنظر 
گرفته مي ش��ود با ظرفيت هاي داخلي كش��ور آشنا 

شوند. 
پژمانفر خاطرنشان كرد: نكته ديگري كه در اين 
طرح پيش بيني ش��ده بحث  رس��انه ها است. به اين 
ترتيب كه رسانه ها به طور كل و همچنين بيلبوردهاي 
داخل ش��هر مجاز به تبليغ كاالهاي خارجي نيستند 
و ممنوعيتي براي اين نوع تبليغات براي آنها درنظر 
گرفته ش��ود و از سويي ديگر هم صدا و سيما و هم 
ديگر رس��انه ها و هم بيلبوردهاي ش��هري مكلف به 
فرهنگ سازي نسبت به مصرف كاالهاي ايراني شوند. 
وي در پاي��ان گف��ت: همچني��ن در اي��ن طرح 
پيش بيني شده كه جرايمي كه به دنبال اين موضوع 
درنظر گرفته مي ش��ود و درآمد حاصل از اين جرايم 
ب��راي فرهنگ س��ازي درخصوص مص��رف كاالهاي 

داخلي هزينه شود. 

امير سياح  
حمايت از توليد داخلي در مقام عمل و اجرا، از 
دو بعد قابل بررسي است: سياست گذاري كه وظيفه 
مسووالن است و انتخاب و مصرف كاالي ايراني كه 
تكليف آحاد مردم و مس��ووالن اس��ت. درباره اين 

مهم، چند نكته قابل يادآوري است. 
در كش��ور ما عموما تصور مي  شود شركت هاي 
ب��زرگ و موفق در توليد و فن��اوري، بدون دخالت 
دولت و كامال براساس سازوكار بازار رشد يافته و به 

موفقيت رسيده  اند.
اين سوءتفاهم كه متاسفانه در مراكز دانشگاهي 
و حت��ي سياس��ت گذار كش��ور م��ا رواج دارد، ب��ه 
قانون گذار و سياست گذار ايراني به طور غيرمستقيم 
مي  گويد در كشورهاي موفق، دولت به جاي حمايت 
از توليد، خود را از اقتصاد كنار مي كش��د تا بخش 
خصوص��ي خ��ودش راه را پيدا كند و موفق ش��ود 
پس حمايت دول��ت از توليد، فايده يي ندارد و هدر 
دادن منابع است. بررسي حمايت هاي كشورهاي با 
اقتصادهاي قوي نش��ان مي دهد انواع حمايت هاي 
مس��تقيم و غيرمستقيم دولت از رش��د بنگاه هاي 
بزرگ، نقش اساسي داشته است. چه در دوران غير 

صنعتي و چه حتي در عصر حاضر. 
سوءتفاهم يادشده بيشتر ناشي از ارائه اطالعات 
ناقص يا نادرس��ت از روند صنعتي شدن كشورهاي 
غربي و ني��ز خاور دور و نقش دولت ها در اين روند 
است. مطالعات جديد و منتشر شده نشان مي دهد 
حت��ي دول��ت اياالت متحده ك��ه به ظاهر مش��ي 
اقتصادي ليبرال تري نسبت به اقتصادهاي اروپايي 
دارد، از دهه 1۸30 تا جنگ جهاني دوم، با افزايش 
تعرفه كاالهاي وارداتي مشخصا به قصد حمايت از 

صنايع داخلي، يكي از حمايت گرترين كش��ورها در 
جهان بوده است.(

الكساندر هميلتون نخس��تين وزير خزانه داري 
امريكا و معمار توس��عه صنعتي اين كشور در اواخر 
قرن هجدهم، معتقد بود كه كش��ور عقب افتاده يي 
مثل اياالت متحده ]در اواخر قرن هجدهم[، صنايع 
نوزاد را تا زماني كه بتوانند روي پاي خود بايس��تند 

بايد از رقابت خارجي در امان نگه دارد. 
چني��ن حمايت هاي صري��ح و عملي از رش��د 
واحده��اي تولي��دي در ديگر كش��ورهاي صنعتي 
از جمل��ه ژاپن و كره نيز گزارش ش��ده اس��ت. اين 
واقعيت در كنار تش��ويق كشورهاي در حال توسعه 
ب��ه قطع حمايت از توليد و س��پردن توليد به بازار 
توس��ط كشورهاي صنعتي نش��ان مي دهد به قول 
هاجون چانگ، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه كمبريج، 
كش��ورهاي غربي پس از يك دوره حمايت گرايي و 
باال رفتن از نردبان حمايت از صنايع خود، به دنبال 

»سرنگون كردن نردبان توسعه« هستند. 
در واق��ع كش��ورهاي غرب��ي ك��ه س��ال ها ب��ا 
حمايت ه��اي تعرفه اي، توليد صنعتي را در كش��ور 
خ��ود نهادين��ه ك��رده و صاحب واحده��اي بزرگ 
توليدي ش��ده بودن��د، از نيمه دوم قرن بيس��تم و 
همزمان با آغاز فرآيند رش��د و توس��عه صنعتي در 
كش��ورهاي ديگر، باال نگه داشتن تعرفه در جهان را 
ب��ه ضرر خود ديدند چراكه ب��راي محصوالت خود 
به ب��ازار ديگر كش��ورها )به خص��وص اقتصادهاي 
مناب��ع پايه نظير ايران( نياز داش��تند. در اين زمان 
دانشگاه ها و مراكر تحقيقاتي در كشورهاي غربي، با 
تئوري پردازي نشان دادند كاهش تعرفه  هاي تجاري 
و گس��ترش تجارت بين الملل، به نفع همه كشورها 

است. دولت هاي غربي نيز با تاسيس سازمان جهاني 
تجارت، كش��ورهاي ديگر را ابتدا تش��ويق و سپس 
مجبور كردند تا به تعرفه هاي كمتر و حذف حمايت 

از توليدكنندگان داخلي تن دهند. 
جالب اينجاس��ت كه دولت هاي غربي با كاهش 
تعرفه ها، ساير حمايت هاي دولتي از واحدهاي توليدي 
خود را نه تنها قطع نكردند، بلكه با قوت ادامه دادند. 
مشهورترين اين حمايت ها، جهت دهي به خريدهاي 
دولتي، اخذ ماليات بر فعاليت هاي غيرتوليدي )نظير 
ماليات بر عايدي سرمايه ناشي از معامالت مسكن(، 
حمايت ه��اي بيمه يي از كس��ب وكارهاي نوظهور و 
ماموري��ت دادن به دس��تگاه ديپلماس��ي خود براي 
بازاريابي و بازكردن راه محصوالت كشور خود در بازار 
ديگر كشورها هستند. اين آخري كاري است كه اين 
روزها رييس جمهور امريكا شخصا انجام آن را به عهده 
گرفته و حتي در كنار ش��يوخ حاشيه جنوبي خليج 
فارس، با افتخار جل��وي دوربين ها اعالم مي كند در 
حال فروش محصوالت امريكايي و ايجاد شغل براي 

امريكايي هاست. 
در دوره رييس جمه��ور جدي��د امريكا، افزايش 
تعرفه ه��اي وارداتي نيز مش��خصا ب��ا هدف حفظ 
اشتغال داخلي در دستوركار قرارگرفته و با واكنش 

مشابه ساير طرف هاي تجاري مواجه شده است. 
بعد از دوران كاهش تعرفه ها از نيمه قرن بيستم 
به اين س��و، حمايت ه��اي غيرتعرفه يي دولت هاي 
غربي از واحدهاي توليدي خود نيز به ش��دت رواج 
داش��ته اس��ت به طوري كه اكثر فناوري  هاي مدرن 
ام��روزي، با كم��ك مالي مس��تقيم دولت  ها ايجاد 
ش��ده و به بازار رس��يده اند. به عنوان مثال، سخت 
افزارهاي پيشرفته در حوزه فناوري  اطالعات اغلب 

با بودجه و كارسپاري »آژانس پروژه هاي تحقيقاتي 
پيش��رفته دفاعي امريكا   )موس��وم به دارپا(« شكل 
گرفته اند و بازهم جالب اينجاس��ت كه رس��انه هاي 
غربي و حتي كتاب هاي منتشره درباره كارآفريني، 
اغلب وانمود مي كنند تولد و رشد شركت هايي نظير 
مايكروس��افت يا اپل، نتيجه كنار كشيدن دولت از 
بازار بوده است و درباره نبوغ كارآفريناني مثل بيل 
گيتس، استيو جابز چنان داستان سرايي كرده  اند كه 
حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت امريكا از 

رشد اين شركت ها ديده و احساس نشود. 
عالقه مندان براي اطالع از مصاديق بيشتر درباره 
انواع حمايت هاي دولت هاي غربي از توليدكنندگان 
داخلي و به خصوص سير حمايت هاي صريح دولت 
امريكا از تولد و رش��د ش��ركت ها در حوزه فناوري 
اطالعات در دره سيليكون و رشد شركت اپل، كتاب 
»دولت كارآفرين: نقد اسطوره هاي بخش خصوصي 
در مقابل بخش عمومي 1« نوشته ماريانا مازوكاتو و 
نيز كتاب »نيكوكاران نابكار؛ افسانه تجارت خارجي 
آزاد و تاريخج��ه پنهان س��رمايه داري 2« نوش��ته 

هاجون چانگ را مالحظه كنند. 
درباره تش��ويق عموم��ي به انتخ��اب و مصرف 
كاالي داخلي نيز دولت هاي غربي از يكس��و با انواع 
روش هاي تش��ويقي از جمل��ه تبليغات، منع خريد 
كاالي خارج��ي از مح��ل بودجه ه��اي دولت��ي و... 
ش��هروندان خود را به مصرف كاالي داخلي عادت 
مي دهن��د و از س��وي ديگر در كش��ورهاي هدف 
صادراتي خود )به ويژه اقتصادهايي كه در تقس��يم 
كار جهاني قرار نيست در بازار جهاني توليد كاالها 
س��همي داشته باش��ند(، ش��هروندان را به خريد و 
مصرف نمايش��ي برندهاي خارج��ي و تفاخر به آن 

ترغيب مي  كنن��د. از طريق برنامه هاي تلويزيوني و 
فيلم  هاي سينمايي گرفته تا به كارگيري چهره  هاي 
مش��هور براي تبليغ و جا انداختن ضرورت مصرف 

برندهاي خاص. 
مجموعا اينكه در حال حاضر، تجارت بين الملل 
و نق��ش دولت ه��ا در حماي��ت از تولي��د، ظاهري 
دارد و باطن��ي. در ظاهر امر، مراجع دانش��گاهي و 
رسانه هاي غربي وانمود مي كنند كه دولت نبايد در 
حماي��ت از توليدكنندگان داخل��ي در بازار دخالت 
كند و بايد اجازه دهد س��ازوكار بازار و اصل رقابت، 
توليدكنندگان موفق را در بازار نگه دارد و ناموفق ها 
را به طور خودكار حذف ش��وند. درباره خريد كاالي 
داخلي نيز هر نوع تعرفه گذاري و تش��ويق خارج از 
ش��رايط برابر براي توليدكنندگان مختلف را مغاير 
اصول تج��ارت آزاد قلمداد و دولت ه��ا را از چنين 
كارهايي مي كنند چرا كه به كارشناسان آموخته اند 
كه تجارت آزاد شرط الزم براي سعادت ملت هاست. 
در باطن ام��ر البته ماجراه��اي ديگري جريان 
دارد و هم��ه دولت ها با تمام توان، در حال حمايت 
از توليدكنن��دگان داخلي و حف��ظ بازارهاي خود 

هستند. 
تا پيش از تحوالت دو دهه اخير و ورود بازيگران 
بزرگ نظير چين به تج��ارت بين الملل، حفظ اين 
ظاهر عوام پس��ند، ب��راي كش��ورهاي غربي ممكن 
بود اما در ش��رايطي كه بازار خودش��ان با كاالهاي 
توليد اقتصادهاي نوظهور تهديد شد، امروزه حفظ 
ظاهر را هم كنار گذاش��ته اند و عمال براي حمايت 
از كااله��اي داخل��ي خود از هيچ تالش��ي فروگذار 

نمي كنند حتي جلوي دوربين ها. 
Khamenei.ir :منبع

حمايت دولت ها از كاالي داخلي؛ ظاهر و پشت پرده

روحاني: كمك به توليدات داخلي، باال بردن كيفيت توليدات داخلي كه توان و قدرت 
رقابت كافي داشته باشند، بازاريابي مناسب در منطقه و جهان براي كاالهاي ايراني، 

فرهنگ سازي الزم در اين زمينه و همچنين كنترل واردات بي رويه و بويژه مبارزه با قاچاق 
كاال مي تواند به عنوان اصولي باشد كه به توليدات داخلي ما كمك كند

نماينده مجلس: طرح دو فوريتي الزام دستگاه هاي دولتي به استفاده از كاالهاي ايراني تهيه 
و تدوين شده و بعد از تعطيالت عيد نوروز به هيات رييسه مجلس تقديم خواهد شد
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دانشوفن10

مدارگرد چيني در اقيانوس آرام متالشي شد 
 سللازمان فضايي ايران با اعللالم اطالعيه يي 
دربللاره جزئيللات سللقوط مدارگللرد چيني در 
اقيانوس آرام و عبور از فراز كشور ما، توضيح داد. 
درخصللوص  ايللران  فضايللي  سللازمان   

ايسللتگاه فضايللي چينللي  جزئيللات سللقوط 
تيانگونللگ-۱ اعللالم كللرد: »براسللاس آخرين 
محاسللبات فنللي صللورت گرفته در سللازمان 
روز  بامللداد   ۲ سللاعت  در  ايللران   فضايللي 

۱۳ فرورديللن مللاه ۱۳۹۷ مشللخص شللد كه 
مدارگرد تيانگونگ-۱ متعلق به كشللور چين در 
سللاعت حدود  ۵ بامداد در محدوده جنوب قاره 
امريكا و در مناطق مرزي اقيانوس آرام و اطلس 

وارد جو زمين خواهد شللد. بر همين اساس در 
سللاعت 4:04 صبح با عبور اين مدارگرد از فراز 
كشور، مدارگرد از طريق رصدخانه هاي سازمان 
فضايي ايران مورد رهگيري قرار گرفت. درنهايت 
ايسللتگاه فضايللي چيللن وارد جو زمين شللد و 
براساس پيش بيني ها، پيش از رسيدن به سطح 

زمين، بر فراز اقيانوس آرام متالشي شد. 

جرم مدارگرد فوق 8.۵ تن و ابعاد آن ۳.4 در 
۱0.4 متر با مقطع دايره يي بود.«

در اين راسللتا سللازمان فضايي ايللران تاكيد 
كرده اسللت كه به طور مسللتمر نسبت به رصد 
و پايش پسللماندهاي فضايي و اجرام نزديك به 
زميللن اقدام مي كند و در اين حوزه در تعامل با 

نهادهاي بين المللي است. 

فضا

طراحي اپليكيشن 
پيش بيني طول عمر 

 ميل آنالين| به تازگي اپليكيشني ساخته شده كه 
با كمك هوش مصنوعي و براساس ميزان فعاليت فرد، 

طول عمر او را تخمين مي زند. 
مدت هاست كه انسان ها تمايل دارند طول عمر خود 
را پيش بيني كنند. اكنون يك اپليكيشللن جديد ادعا 

مي كند قادر است طول عمر انسان را تخمين بزند. 
محققان موسسه فيزيك و فناوري روسيه اپليكيشني 
رايگان به نام Gero طراحي كرده اند كه با اسللتفاده از 
هوش مصنوعي اطالعات سللرعت سللنج موبايل كاربر 
 را تحليللل مي كنللد و طول عمر فللرد را در باز ه زماني 

۳۶.۵ روز تخمين مي زند. 
اين اپليكيشن از اطالعات گجت هاي پوشيدني كه 
سالمت فرد را رصد مي كنند براي پيش بيني طول عمر 
او اسللتفاده مي كند. اگر فرد عوامل موثر بر سالمتي و 
بهداشتي را رعايت نكند اين پيش بيني كاهش مي يابد. 
به اين ترتيب به كاربر انگيزه مي دهد تا زندگي سالم تري 

را ادامه دهد. 
محققللان روس سللوابق فعاليت هللاي فيزيكللي و 
اطالعللات كلينيكي پژوهش »بهداشللت و تغذيه ملي 
امريكا« از ۲00۳ تا ۲00۶ را تحليل كردند. سللپس به 
يك شبكه عصبي آموزش داده شد تا سن بيولوژيك و 
خطر مرگ داوطلبان را با اسللتفاده از تحليل يك هفته 

فعاليت هاي بدني آنان تخمين بزند. 

 قاچاق »آيفون« با پهپاد
در چين

 ديجيتال ترندز| قاچاقچيان چيني با استفاده از 
پهپاد شللبانه ۱۵ هزار دستگاه آيفون را از هنگ كنگ 

به چين قاچاق كرده اند. 
مقامللات چينللي ۲۶ نفر را دسللتگير كرده اند كه 
بخشللي از عمليات قاچاق آيفللون بين هنگ كنگ و 

شهر شنژن در چين بوده اند. 
 اين افراد با استفاده از پهپادها دو كابل۶۶0 فوتي 
را ميان دو سللاختمان بلند مرتبه به هم متصل كردند 
و هر شللب حدود ۱۵ هزار دسللتگاه آيفون را بين دو 

مرز جابه جا كردند. 
طبق تحقيقات انجام شللده اين عمليات سللال ها 
انجام مي شللده اسللت. اما نخسللتين نمونه يي است 
كه از پهپادها براي قاچاق وسللايل در چين اسللتفاده 
شده است. هنوز مشللخص نيست در عمليات قاچاق 
از چلله نللوع پهپادهايي اسللتفاده شللده اسللت. اما 
 كارشناسللان تخمين مي زنند پهپادهللاي ارتقا يافته

DJI Phantom4 به كار رفته اند. هنگامي كه كابل 
به دو ساختمان متصل مي شد، قاچاقچيان بسته هايي 
حاوي ۱0 آيفون بين آنها جابه جا مي كردند. به گفته 
كارشناسان با اين شيوه آنان هر شب ۱۵ هزار دستگاه 
را قاچاق مي كردند. ارزش اين آيفون هاي دسللت دوم 
در بللازه زماني ۶ ماهه بلله ۵00 ميليون يوان )۷۹.8 

ميليون دالر( مي رسد. 

گوگل پلتفرم»Tenor« را 
تصاحب كرد

گ�وگل| گوگل پلتفرم تِنللور )Tenor( را كه در 
واقللع يك پلتفرم براي جسللت وجوي فايل هاي گيف 

است، تصاحب كرد. 
اطالعات ارائه شده نشان از اين دارد كه كه گوگل 
پلتفرم جست وجوي تصاوير گيف را كه تِنور نام دارد 
به تصاحب خود درآورده اسللت. پلتفللرم تنور امكان 
جست وجو بين گيف هاي متعدد را براي كيبوردهاي 
مورد اسللتفاده در گوشي هاي هوشللمند و همچنين 
نرم افزارهاي پيام رسللان در اختيللار كاربران قرار داده 
كلله ازجمللله آنها مي تللوان به فيس بوك مسللنجر و 
گوشللي هاي هوشللمند سامسونگ اشللاره كرد. تنور 
به عنللوان يللك كمپاني مسللتقل زيرنظر گللوگل به 
فعاليت خود ادامه داده و در كنار توسعه محصوالتش، 
فناوري هللاي اختصاصي و API الزم را نيز توسللعه 

مي دهد. 
تصاحللب تنور را بايد قدمللي بزرگ براي گوگل 
خوانللد كه در پي اضافه كردن جسللت وجوي گيف 
به كيبللورد خللود در دو سيسللتم عامل اندرويد و 
آي اواس اسللت. اضافلله كردن ديتابيس گسللترده 
گيف هللاي تنور به جي بللورد و همچنيللن قابليت 
جسللت وجوي تصاوير گوگل باعث خواهد شللد تا 
اين گللوگل بتواند گيف هللاي بهتللري را در نتايج 
جسللت وجو براي كاربرانللش نمايش دهد. تصاحب 
تنور را بايد نشان دهنده افزايش اهميت گيف براي 
گوگل خواند. غول جست وجو اخيرا توجه ويژه يي را 
معطوف گيف كرده كه از جمله آن بايد به توسللعه 
اپليكيشني براي ايجاد تصاوير متحرك اشاره كرد. 
سللپتامبر سال گذشته، Giphy با همكاري گوگل 
جست وجوي مبتني بر هوش مصنوعي اين كمپاني 

را در ديتابيس گيف هاي خود اعمال كرد. 

 عرضه آيفون »تاشو«
در سال ۲۰۲۰ 

س�ي ن�ت| اپل نيز قصد دارد مدلي تاشللو و لوله 
كردني از گوشي آيفون را تا سال ۲0۲0 عرضه كند. 
اگر چه اپل در زمينه اخبار منتشللر شللده در اين 
زمينه سللكوت كرده، اما منابع خبري مي گويند اين 
شللركت بي سروصدا ولي به طور جدي روي طراحي و 

توليد چنين گوشي متمركز شده است. 
گوشي هاي تاشو بسلليار باريك هستند و مي توان 
آنها را ماننللد كاغذ لوله كرد و در جيب قرار داد. اين 
گوشي ها مي توانند نمايشللگرهاي بزرگ تر و امكانات 
متنوع تري داشللته باشند و كاربران ديگر نبايد نگران 

شكستن يا آسيب ديدن نمايشگرهاي آنها باشند. 
برخي منابع مدعي هسللتند كه آيفون تاشللدني 
احتماال ظاهري شبيه به گوشي »اكسون ام« شركت 
زد تي اي خواهد داشللت و در آن از دو نمايشللگر كه 
مانند كتاب باز مي شوند، استفاده مي گردد. اجراي دو 
برنامه در كنار هم و اسللتفاده تركيبي از نمايشللگرها 
براي پيشللبرد اهداف و طرح هللاي مختلف از جمله 

ديگر امكانات اين گوشي خواهد بود. 
هنوز مشللخص نيسللت آيا اين تغيير طراحي 
روي تبلتاي پد هم تاثير خواهد گذاشللت يا خير. 
البته طراحي محصوالت تاشدني محدود به گوشي 
نيست و قرار است تلويزيون هايي نيز بر مبناي اين 

فناوري عرضه شوند.

اخبار

روز شماري كاربران براي خداحافظي با يك پيام رسان خارجي 

مسدود شدن تلگرام در ابهام
 گروه دانش و فناوري| مرجان محمدي|

خداحافظللي با تلگللرام تا پايللان فروردين ۹۷ را 
مي توان مهم ترين خبر سللال جديد در حوزه  آي تي 
دانسللت. خبري كه كام كاربللران تلگرام را تلخ كرد، 
 كاربراني كه اميدوارند كه اين خبر رييس كميسيون 
امنيت ملي مجلس با تدبير از سللوي وزير ارتباطات 
و دولللت تدبيللر و اميد ختم به خير شللود و تلگرام 

فيلتر نشود. 
عالءالدين بروجردي با اشللاره به موضوع از مدار 
خارج شدن »تلگرام« اظهار كرد: اين تصميمي است 
كه در باالترين سطح اتخاذ شده و تلگرام جاي خود 

را به يك سامانه مشابه ملي خواهد داد. 
وي تصريح كرد: اين موضوع به لحاظ امنيت ملي 
ما مهم اسللت؛ با توجه به نقش مخربي كه تلگرام در 
بحران هاي سللال گذشته در كشور داشت و اينكه ما 
امروز در فضاي مجازي به اين توانمندي رسلليده ايم 
كه يك سللامانه ملي را تعريف كنيم مانند سروش و 
ظرفيت هاي ديگر. رييس كميسلليون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
ممكن است تعداد مشتركين سروش ۳ميليون باشد 
و تعداد مشللتركين تلگرام 40ميليون اما اين تعداد 
سللرريز مي شللوند و وقتي تلگرام از مدار خارج شد 
مردم به يك سامانه ملي روي مي آورند، تصريح كرد: 
در رابطه با نگراني هايي كه رسللانه هاي بيگانه بيشتر 
به آن دامللن مي زنند كه سللامانه هاي داخلي ايمن 
نيست يا مسللائلي از اين دست به لحاظ بسترسازي 
فني و سللالم بودن محيط آن، كار گسللترده يي دارد 

صورت مي گيرد. 
بروجردي خاطرنشان كرد: اين تصميم اتخاذ شده 
كه تلگرام جاي خود را به يك سللامانه ملي بدهد و 
فكللر مي كنم حداكثر تا پايان مللاه جاري )فروردين 

ماه( اين اتفاق خواهد افتاد. 
درحالللي كه موسللس تلگللرام فيلتر شللدن اين 
اپليكيشللن در ايران را شللايعه خواند، آذري جهرمي 
وزيللر ارتباطات و فناوري اطالعللات گفت:»دولت به 
قول هايللي كه به مردم داده، پايبند اسللت و وعده ها 
را قطعا پيگيري خواهللد كرد. هر چند در اين ميان 
دولللت نيازمند همراهي با سللاير قللوا و نهادها نيز 

هست.« وي گفت:  امروز شللايد گرفتاري هايي باشد 
و مسللووالن نتوانند بيللن مردم مسللتمرا)به دليل 
گستردگي جمعيت و تنوع خواسته ها( حضور داشته 
باشللند اما فرصت »شللبكه هاي اجتماعي دوسويه« 
اين ظرفيت را ايجاد مي كند كه مسللووالن به ميان 
مردم بروند و بي واسطه نظرات آنها را بشنوند و از اين 
نظرات اسللتفاده كنند تا با پشتوانه از نظرات مردم، 
مشكالت مرتفع شود و فاصله ميان مردم و مسووالن 

اندك و اندك تر شود. 
براسللاس آمار ارائه شللده و گزارش هاي رسمي، 
تعداد كانال هاي فارسللي زبان تلگرام تاكنون به بيش 
از ۷۵4هزار رسلليده اسللت. اين درحالي اسللت كه 
ميانگين بازديد روزانه اين كانال ها حدود ۲/۵ميليارد 
بار اعالم شللده اسللت. از سللوي ديگر بيللش از يك 

سوم كانال هاي فارسللي تلگرام همواره به روزرساني 
مي شوند و ميانگين تعداد دفعات انتشار مطلب روي 
كانال هاي فارسللي زبان تلگرام بيش از ۱۱مطلب در 

روز است. 
درحالي كه برخي مسللووالن تاكنون نسبت به 
فيلتر شللدن تلگرام واكنش نشان نداده اند و فيلتر 
شللدن يا نشللدن آن را تاييد نكرده انللد اما به نظر 
مي رسللد تا حدودي ايللن اراده وجود دارد كه پيام 
رسللان هاي داخلي جايگزين تلگرام شود به طوري 
كه طي چنللد روز اخير تبليغات پيام رسللان هاي 
داخلي در شبكه هاي مختلف تلويزيون افزايش پيدا 
كرده اسللت و برخي پيام رسللان هاي داخلي خود 
را بلله عنوان جايگزين تلگللرام معرفي كرده اند و با 
مراجعلله برخي كاربران به اين پيام رسللان ها، آنها 

با مشللكل مواجه شده اند به طوري كه يكي از پيام 
رسان ها با داشتن ۵0 هزار كاربر دچار اختالل شده 
و كاربر با پيغام اينكه سرور دچار مشكل شده است 
 لطفا در زمان ديگري مراجعه كنيد مواجه مي شود، 
 حال چگونه اسللت كلله پيام رسللان هاي داخلي با 
ظرفيت محدود مي خواهند ميزبان ميليون ها كاربر 
تلگرام باشللند سوالي است كه هنوز پاسخي به آن 

داده نشده است. 
در اين بين كارشناسللان معتقدنللد كه كاربران 
ايراني شللبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها با نصب 
فيلترشكن هاي گوناگون از سد فيلترينگ مي گذرند 
و بسللتن تلگرام فقط باعث دلخوري مردم خواهد 
شد. چراكه پيام رسللان هاي داخلي جوابگوي نياز 
كاربران نيست. اين مهم در سال گذشته به وضوح 

به مسووالن ثابت شد. وقتي كه در روزهايي از سال 
گذشته تلگرام فيلتر شد اين حقيقت آشكار شد كه 
فعال جايگزيني براي تلگرام وجود ندارد؛ زيرا صرف 
نظر از استقبال يا عدم استقبال مردم درحال حاضر 
هنوز هيچ يك از پيام رسان هاي داخلي اين ظرفيت 
را ندارند كه بتوانند از 40ميليون كاربر پشللتيباني 
كنند؛ اين پيام رسان ها باگ دارند، ممكن است روي 
اندرويد يا IOS كار نكنند، نسخه دسكتاپ و كانال 
نداشللته باشند يا موارد ديگري كه اگر كاربر تجربه 
اسللتفاده از پيام رساني مانند تلگرام را داشته باشد، 
نمي تواند همين حس مشللترك را در پيام رسللان 
داخلي تجربه كند و همين موضوع سللبب مي شود 
به جاي مراجعه به پيام رسللان بومي از فيلترشكن 
اسللتفاده كرده و باز هم سللراغ ابزار خارجي فيلتر 

شده، برود. 
با وجللود اين برخللي از پيام رسللان هاي بومي 
معتقدند اگر فرصتي كه به پيام رسان هاي خارجي 
داده شللده بلله ابزارهللاي بومللي هم داده شللود، 
مي توانند پاسللخگوي نياز كاربران باشللند زيرا اين 
پيام رسللان هاي بومللي از بعد فني در زيرسللاخت 
و معمللاري، قابليت مقياس پذيري را به سيسللتم 
اضافه كرده اند؛ به اين معنللا كه اگر بتوانند جواب 
دو ميليون كاربر را بدهند با تغييراتي در زيرساخت 
مي توانند به راحتي اين عدد را به عددهاي باالتر و 

حتي تا چند ده ميليون هم برسانند. 
در هر حال هنوز مشللخص نيست كه آيا تلگرام 
به واقع فيلتر مي شللود يا خير؟  سللوالي كه تمامي 
كاربران براي دانسللتن آن لحظه شماري مي كنند. 
از سوي ديگر بسياري از كارها و اشتغال هاي ايجاد 
شده در حوزه  آي تي بر بستر اين اپليكيشن صورت 
گرفته است و مسللووالن به خوبي مي دانند كه در 
صورت فيلتر شللدن بخش عظيمي از فرصت هاي 
شغلي ايجاد شللده از بين مي رود، فرصت هايي كه 
به نظر مي رسللد پيام رسللان هاي بومي نمي توانند 
همانند تلگللرام آن را ايجاد كنند. بايد منتظر ماند 
و روزهاي فروردين را يكي پس از ديگري سللپري 
كرد تا مشللخص شللود كه آيا تلگرام فيلتر خواهد 

شد يا خير؟ 

پي سي ورلد|
از اين پس با بيان عبارت »سالم گوگل به حساب بانكي من دسترسي پيدا كن« مي توانيد 

وارد حساب خود شده و براي اعضاي فهرست تماس تلفن همراه پول ارسال كنيد. 
خدمات يادشده به برنامه دستيار صوتي گوگل يا گوگل اسيستنت اضافه شده تا رقيبي 
جديللد براي خدمات دسللتيار صوتي آمللازون به وجود  آيد. اين خدمات هم با گوشللي هاي 
اندرويدي و هم با آيفون سازگار است و لذا كاربران به سادگي با بيان جمالتي مي توانند براي 
فرد يا افرادي در فهرست تماس هاي خود پول ارسال كنند. البته كاربران براي بهره گيري از 
خدمات يادشده بايد برنامه گوگل پي را روي گوشي هاي خود نصب كنند. اگر به عنوان مثال 
بخواهيد از اين طريق صورت حساب شامي كه خورده ايد را بپردازيد تنها بايد بگوييد: باشه 
گوگل، براي... )نام فرد يا موسسلله( ۱00دالر براي شللام بفرسللت. قرار است اين خدمات در 
ماه هاي آينده به بلندگوي گوگل هوم و همين طور ديگر بلندگوهاي سللازگار با فناوري هاي 
صوتي هوشمند اضافه شود. در صورتي كه نگران سوءاستفاده ديگران از چنين فناوري هستيد، 
بد نيست بدانيد گوگل تضمين كرده كه انجام هر تراكنش مستلزم دسترسي كامل به حساب 
كاربري گوگل از طريق وارد كردن كلمه عبور يا استفاده از حسگر اثر انگشت است. البته هنوز 
نحوه دسترسي به اين خدمات از طريق گوگل هوم يا محصوالت مشابه مشخص نشده است.

گيزمگ|
 محققان امريكايي موفق به توسعه نرم افزاري شده اند كه قادر است ماشين بافندگي را به 

يك دستگاه پرينتر سه بعدي تبديل كند. 
به طور معمول، برنامه ريزي و برنامه نويسي براي يك ماشين بافندگي صنعتي براي بافتن و 
گره زدن يك نوع خاص، فرآيند پيچيده يي است؛ به عنوان مثال، آنها به طور كلي براي بافت 
يكپارچه اسللتفاده نمي شللوند. با اين وجود، نرم افزار جديد مي تواند چگونگي گره زدن براي 
ايجاد يك جسم سه بعدي دلخواه را فراهم كند. اين برنامه توسط گروهي از محققان دانشگاه 

»كارنگي ملون« تحت هدايت »جيمز مك كان«، استاديار اين دانشگاه انجام شده است. 
اين نرم افزار، مدل هاي كامپيوتري از اشياي سه بعدي را مي گيرد و به صورت خودكار آنها 
را به دسللتورالعمل هاي بافت به صورت گره به گره تبديل مي كند كه ماشللين هاي بافندگي 
كامپيوتري را قادر مي سللازد تا اجسللام سلله بعدي دلخواه را توليد كنند. در حال حاضر اين 
سيستم تنها قادر به توليد اجسام با سطوح صاف است. عالوه بر اين، اين نرم افزار هنوز با تمام 
مدل هاي ماشللين هاي بافندگي سازگار نيست. درنهايت اميد است كه اين تكنولوژي بتواند 
كاري كند تا ماشين آالت بافندگي به آساني بتوانند كاالهاي سفارشي مانند دستكش يا ژاكت 

را توليد كند كه به تناسب مشتريان طراحي شده باشد. 

نيواطلس|
محققان موفق به طراحي تراشلله يي شللده اند كلله با اسللتفاده از آن مي توان باكتري 
خطرناك لژيونال را كه عامل ابتال به نوعي مسري از بيماري سينه پهلو است، به سرعت و 

در عرض چند دقيقه شناسايي كرد. 
باكتري يادشللده در محيط هاي مرطوب و آب رشللد مي كند و در بسللياري از موارد از 
طريق سيستم تهويه مطبوع وارد ساختمان ها و منازل شده و افراد زيادي را بيمار مي كند. 
تللا به حال كنتللرل منابع آبي براي پي بللردن به وجود يا عدم وجللود چنين باكتري 
مسللتلزم صرف ۱0 تا ۱4 روز وقت و انجام آزمايش هاي مختلف بوده است، اين در حالي 
اسللت كه بيماري سللينه پهلوي ناشللي از ابتال به اين بيماري در عرض يك هفته به اوج 

مي رسد و لذا شناسايي سريع تر ويروس يادشده اهميت حياتي دارد. 
تراشه جديد كه LegioTyper نام دارد، توسط محققان دانشگاه مونيخ طراحي شده 
و قيمت چنداني ندارد. با نصب اين تراشه روي ميكروسكوپ ها مي توان با دقت 80درصد 

نمونه هاي آب داراي اين نوع آلودگي باكتريايي را شناسايي كرد. 
تراشلله مذكور در مدت زمان حداكثر ۳4 دقيقه باكتري مذكور را شناسايي مي كند و 

قرار است در آينده نه چندان دور به توليد انبوه برسد. 

واريز پول با فرمان صوتي  تراشه اي كه باكتري هاي خطرناك را پيدا مي كندتبديل ماشين بافندگي به پرينتر سه بعدي

كاربر دريچهرويداد

ميل آنالين|
تحقيقي جديد نشان مي دهد موبايل ها به روند گرمايش زمين 
دامن مي زنند. به طوري كه سللهم انتشللار گازهللاي گلخانه يي اين 

دستگاه ها از 4درصد در ۲0۱0 به ۱۱درصد در ۲0۲0 مي رسد. 
تحقيقات مختلف نشللان داده دليل اصلي تغييرات آب و هوايي 
انتشللار كربن اسللت و بسللياري افراد تصور مي كنند سوخت هاي 
فسلليلي، استخراج از معدن و حمل و نقل عامل اصلي اين آلودگي 
هسللتند. اما به ندرت انگشت اتهام به سمت صنعت رايانه و موبايل 
گرفته مي شود. اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند 
دنياي سللايبري اطالعات و فناوري هاي رايانشي )ICT( مي توانند 
جايگزيني براي فعاليت هاي فيزيكي باشند كه گازهاي گلخانه يي 
 Journal of Cleaner توليللد مي كنند. اما تحقيقي در نشللريه
Production سللهم اين بخش ازجمللله رايانه، لپ تاپ، مانيتور، 
موبايل و تبلت و همچنين بخش هاي زيربنايي مانند مراكز اطالعات 
و شللبكه هاي مخابرات را در فرآيند گرمايش جهاني بررسي كرده 
است. نتايج بررسي ها نشان داد تاثير اين بخش بر گرمايش زمين از 
يللك درصد در ۲00۷ ميالدي به ۳.۵درصد در ۲0۲0 و ۱4 درصد 
در ۲040 ميالدي مي رسللد. همچنين اين تحقيق نشان داد روند 
تاثيرگذاري اين صنعت افزايشي خواهد بود بنابراين نمي توان اميدوار 

بود ICT روند گرمايش جهاني را متوقف كند. 
تحقيق نشان داد سللهم موبايل ها در انتشار گازهاي گلخانه يي 
از 4درصللد در ۲0۱0 ميللالدي به ۱۱درصد در ۲0۲0 مي رسللد. 
همچنين محققللان تخمين مي زنند در همين بازه زماني انتشللار 
ساالنه گازهاي گلخانه يي موبايل ها از ۱۷ به ۱۲۵ مگاتن دي اكسيد 

كربن برسد. اين رقم نشانگر ۷۳0 درصد رشد است. 
جالب آنكه بخش اعظم اين گازها مربوط به فرآيند توليد موبايل 
اسللت. عالوه بر انرژي مصرفي جهت توليد دسللتگاه، انرژي مورد 

استفاده براي استخراج مواد به كار رفته در آن مانند طال است. 

فرست اسپات|
بررسي ها نشان مي دهد ساختار سيستم عامل اندرويد به گونه يي 
اسللت كلله در صورت اسللتفاده از فيس بوك روي آن، اين شللبكه 
اجتماعي بلله اطالعات تماس ها و پيامك هاي كاربران دسترسللي 

مي يابد. 
فيس بوك اين روزها با رسللوايي ناشللي از سوءاستفاده شركت 
كمبريج آناليتيكا از اطالعات خصوصي كاربران خود دست و پنجه 
نرم مي كند و حال مشخص شده اين سوءاستفاده ابعاد گسترده تري 
دارد. كاربللران گوشللي هاي اندرويللدي كه از فيس بوك اسللتفاده 
مي كنند در عمل اطالعات تماس ها و پيامك هاي خود و حتي مدت 
زمللان اين تماس ها را در اختيار اين شللبكه اجتماعي قرار داده اند، 

امري كه ناشي از نحوه طراحي سيستم عامل اندرويد است. 
داده هاي يادشللده طي سللال هاي ۲0۱۵ و ۲0۱۶ از تلفن هاي 
همراه كاربران اسللتفاده كننده از فيس بوك سللرقت شللده است. 
فيس بوك مدعي اسللت از اين رو اطالعات فهرسللت هاي تماس و 
افرادي كه با آنها تماس گرفته مي شده را جمع آوري كرده تا يافتن 

افرادي كه فرد مي خواهد با آنها در تماس باشد را ساده تر كند. 
اما اين توضيحات قانع كننده نيسللت و مشللخص نمي كند چرا 
فيس بوك متاديتاي اطالعات تماس و پيامك هاي كاربران شللامل 

زمللان تماس، وقت تماس و حتي تماس هاي از دسللت رفته را نيز 
جمع آوري و ذخيره مي كند. متاسفانه مجوزهاي دسترسي اندرويد 
بسيار سللهل گيرانه بوده و به اشتراك گذاري متاديتا را با هر كسي 
كه خواهان آن باشد، ممكن مي كند. در صورت نصب برنامه موبايلي 
فيس بوك روي گوشللي نيز چنين اجازه يي به برنامه يادشده داده 
مي شللود. بسياري از شللخصيت هاي مشللهور و متخصصان حوزه 
فناوري از كاربران خواسته اند به علت بي توجهي اين شبكه اجتماعي 
به حريم شخصي كاربران و سوءاستفاده از اطالعات خصوصي آنها 

هر چه سريع تر حساب كاربري خود را پاك كنند. 

جاسوسي فيس بوك از گوشي هاي اندرويديموبايل ها به گرمايش زمين دامن مي زنند

زاويهفراسو
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چهره هاي استاني

 بيش از 12.6 ميليون نفر وارد خراس�ان رضوي 
شدند

مشهد| س��خنگوي ستاد خدمات سفر خراسان رضوي 
گفت: از 25 اسفند پارسال تا پايان )دوازدهم فروردين(، 
12ميليون و 683 هزار مس��افر نوروزي به اين اس��تان 
سفر كردند. مهدي فروزان افزود: شمار مسافران نوروزي 
امسال خراسان رضوي بيش از 12.6 ميليون نفر بود كه 
در مقايسه با مدت مشابه پارسال 11درصد افزايش دارد. 
او گف��ت: در اي��ن مدت يك ميلي��ون و 15 هزار نفر با 
اتوبوس، 347 هزار نفر با قطار، 224 هزار نفر با هواپيما 
و 11 ميليون و 95 هزار نفر با خودرو ش��خصي به اين 
استان سفر كردند. او ميانگين ورود مسافر به اين استان 
را در اي��ن مدت روزانه 746 ه��زار و 61 نفر اعالم كرد 
و گفت: 7ميليون و 496 هزار نفر از مس��افران نوروزي 
خراس��ان رضوي وارد مش��هد ش��ده اند. فروزان افزود: 
ميانگين ورود مسافر به مشهد نيز طي اين مدت روزانه 
440 ه��زار و 954 نفر بوده اس��ت. او اظهار كرد: 759 
هزار نفر از مسافران نوروزي مشهد با اتوبوس، 6 ميليون 
و 165 هزار نفر با وسيله نقليه شخصي و بقيه نيز با قطار 

و هواپيما وارد مشهد شده اند. 
 سهم آب اصفهان و يزد كاهش مي يابد

اصفهان| اس��تاندار اصفهان گف��ت: باتوجه به كاهش 
ش��ديد بارش ها در س��ال 96 س��هم آب آش��اميدني 
اس��تان هاي اصفهان و يزد از حوضه آبري��ز زاينده رود 
10درصد كاهش مي يابد. محسن مهرعليزاده در جريان 
س��فر به ش��رق اصفهان در جمع مردم ورزنه )در 110 
كيلومتري ش��هر اصفهان( اظهار كرد: مقرر اس��ت كه 
امسال، س��هم صنعت از آب حوضه آبريز زاينده رود به 
ميزان 25درصد كاهش ياب��د. وي با بيان اينكه ميزان 
بارش ها در س��ال گذشته افزون بر 65درصد در حوضه 
آبريز زاينده رود كاهش داش��ته اس��ت، افزود: بنابراين 
تخصيص آب براي كشاورزان شرق اصفهان ميسر نشد 
و همين موضوع مي طلبد كه تمهيدهاي ويژه يي براي 

مردم و كشاورزان اين منطقه انديشيده شود. 
 شوراي اقتصاد نرخ گندم و كلزا را اعالم كند

مشاوران وزير جهاد كش��اورزي و مجريان طرح گندم 
و دانه روغني كلزا از ش��وراي اقتصاد درخواست كردند 
 تا قيمت خريد تضميني اي��ن دو محصول راهبردي را 
ه��ر چه زودتر اعالم كند. مجري طرح گندم كش��ور و 
مش��اور وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه برآورد اوليه 
توليد گندم در سال جاري 13 ميليون تن است، گفت: 
نخستين برداش��ت گندم در منطقه »س��رباز« استان 
سيستان وبلوچس��تان س��ه روز پيش آغاز شده است. 
اسماعيل اس��فندياري پور با بيان اينكه در حال حاضر 
علي الحس��اب گندم توس��ط دولت خريداري مي شود، 
اظهار داشت: با وجود كم بارشي در تمام مناطق كشور، 
ام��ا وضعيت رويش��ي گندم مطل��وب و رضايت بخش 
اس��ت. وي با تاكيد بر اين نكته كه دولت بايد از طريق 
شوراي اقتصاد قيمت تضميني را اعالم كند، گفت: نرخ 
پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي براي خريد تضميني 
امسال با 10درصد افزايش از قرار هر كيلوگرم، يك هزار 

و 430 تومان است. 
 كشتي گندم هندوستان وارد چابهار شد

زاهدان| معاون امور بندري و اقتصادي اداره كل بنادر 
و دريانوردي سيستان وبلوچستان گفت: هفتمين كشتي 
گندم ترانزيتي با نام »آرزو« حامل 600 دستگاه كانتينر 
20 فوت از هندوس��تان به مقصد افغانستان وارد بندر 
چابهار ش��د. حس��ين ش��هدادي اظهار كرد: 4 هزار و 
200 دستگاه كانتينر از محموله گندم ترانزيتي اهدايي 
هندوستان به افغانستان از س��ال گذشته تاكنون وارد 
بندر چابهار ش��ده است. نخس��تين محموله ترانزيتي 
گندم اهدايي هندوس��تان به افغانس��تان ش��امل 640 
دس��تگاه كانتينر به ميزان 15 هزار تن، هفتم آبان 96 
از بندر »كاندالي« هندوستان به مقصد چابهار بارگيري 
و وارد اي��ن بندر ش��د. او گفت: 110 ه��زار تن گندم 
اهدايي هندوستان در مجموع از راه بندر شهيد بهشتي 
چابهار انتقال پيدا مي كند كه قرار است با بيش از پنج 
هزار دس��تگاه كاميون به افغانستان حمل شود. معاون 
امور بن��دري و اقتصادي اداره كل بن��ادر و دريانوردي 
سيستان وبلوچستان ادامه داد: تردد اين كاميون ها عالوه 
بر ايجاد اشتغال سبب رونق مجتمع هاي خدمات رفاهي 
طول مس��ير چابهار- ايرانش��هر-خاش-زاهدان-ميلك 

هيرمند نيز مي شود. 
 كش�ف ۹۰ ه�زار ليت�ر گازويي�ل قاچ�اق در 

بندرعباس
بندرعباس| ماموران درياباني هرمزگان 90 هزار ليتر 
گازوييل قاچاق به ارزش 2 ميليارد و 700 ميليون ريال 
كش��ف كردند. فرمانده مرزباني هرم��زگان گفت: اين 
محموله س��وخت قاچاق از س��ه فروند قايق در ساحل 
بندرعباس به دس��ت آمد. سرهنگ علي اصغر خرم روي 
افزود: قاچاقچيان قبل از رسيدن مرزبانان با استفاده از 

شناورهاي تندرو از محل متواري شدند. 
 ت�اق بس�تان رك�ورد دار بازديدهاي ن�وروزي 

مسافران
كرمانش�اه| مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان كرمانشاه گفت: در نوروز امسال بيش 
از 93هزار ميهمان و مسافر نوروزي از مجموعه تاريخي 
تاق بس��تان بازديد كردند. جلي��ل بااليي با بيان اينكه 
در نوروز 97 نيز همچون س��ال هاي گذش��ته مجموعه 
تاريخي تاق بس��تان در صدر بازديدهاي نوروزي استان 
كرمانش��اه قرار دارد، اظهار كرد: تا پايان يازدهمين روز 
از ن��وروز جمع��ا 93 هزار و 830 ميهمان و گردش��گر 
نوروزي از مجموعه تاريخي تاق بستان بازديد داشته اند. 
او ادام��ه داد: در طول ايام نوروز 97 س��عي كرده ايم با 
اج��راي برنامه هاي ش��اد و متن��وع، خاطره يي خوب از 
استان كرمانشاه را براي گردشگران رقم بزنيم. مديركل 
ميراث فرهنگي استان كرمانش��اه تصريح كرد: برپايي 
دهكده عشايري در محوطه تاريخي تاق بستان با عرضه 
س��وغات، آش ها و شيريني هاي محلي و نيز پخت نان 

ساجي از جمله اين برنامه ها است. 
 مع�دوم ك�ردن بيش از ۳۰۰ كيلوگرم گوش�ت 

غيرمجاز در آران و بيدگل
كاشان| رييس ش��بكه دامپزشكي آران وبيدگل گفت: 
با ت��الش و همكاري عوامل انتظامي از توزيع و مصرف 
بي��ش از 300 كيلوگرم گوش��ت غيرمجاز در س��طح 
شهرستان جلوگيري به عمل آمد. اميرحسين شفيعيان 
درخص��وص اين اتفاق، اظهار كرد: در گش��ت ماموران 
پرت��الش آگاه��ي آران وبيدگل يك خودرو مش��كوك 
متوقف مي ش��ود و در بازرس��ي يك الش��ه گاو كه به 
نظرشان غيرطبيعي بوده كش��ف و ضبط مي شود و با 
رييس اداره دامپزش��كي جهت بررسي سالمت حيوان 
تماس گرفته مي شود. وي افزود: در بررسي مشاهده شد 
الش��ه گاو به صورت غيرمجاز حمل مي شده و اين گاو 
دچار الغري مفرط بوده و تب داشته است و از شهرهاي 
اطراف وارد شهرستان شده تا در خلوتي و سكوت شهر 

بين مصرف كنندگان توزيع شود. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« در گفت وگو با اهالي اقتصاد بررسي مي كند

خروج كاالي ايراني از پيله سنتي

به دليل مشكل ترانزيتي كاميون هاي عراقي

بازرگانان خواهان شتاب در روند ورود و خروج شدند

گروه بنگاه ها 
ايرانيان در ش��رايطي س��ال 1397 خورشيدي را 
تحوي��ل كردند كه بنا بر يك رس��م مرس��وم، پس از 
تحويل س��ال جديد، موضوع حمايت از كاالي ايراني 
به عنوان مهم ترين اولويت س��ال از سوي مقام معظم 
رهبري مطرح ش��د و س��ال 97 با اين اولويت مهم و 
تاثيرگذار تحويل شد. بالفاصله پس از اين نامگذاري، 
رس��انه ها و خبرگزاري ه��ا تالش كردن��د در جريان 
گفت وگ��و با كارشناس��ان بخش هاي��ي از اولويت ها و 
ض��رورت اين موض��وع را مورد ارزياب��ي تحليلي قرار 
دهند اما در نبود رسانه هاي مكتوب و تخصصي ابعاد و 
زواياي گوناگون اين بحث آن گونه كه بايد و شايد مورد 
بررسي قرار نگرفت تا با پايان تعطيالت و انتشار دوباره 
رسانه هاي مكتوب فرآيند بررسي اين اولويت حياتي 
جدي تر از قبل دنبال ش��ود. در اين ميان بس��ياري از 
توليدكنندگان داخلي و فعاالن اقتصادي اعالم كردند 
كه حمايت از كاالي ايراني چرخه اقتصاد كشور را بر 
مدار پيش��رفت قرار مي دهد و البته دس��تيابي به اين 
هدف مهم الزاماتي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
اما پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن خطور مي كند 
آن است كه براي ايجاد شرايط مطلوب جهت استفاده 
از كاالي ايراني چه اولويت ها و پيش زمينه هايي بايد در 
فضاي اجرايي، تقنيني و مديريتي كش��ور تحقق پيدا 
كند تا مردم نسبت به استفاده از كاالي داخلي تشويق 
ش��وند؟ در جريان اين گزارش تالش شده تا نوري به 
ابعاد مختلف اين بحث تابانده شود تا در پايان تصويري 

از بايدها و نبايدهاي اين ضرورت مهم نمايان شود. 

 اهميت فرهنگ سازي
يكي از كارآفرينان نام آش��ناي كشور و استان البرز 
معتقد است: مهم ترين اصل در حمايت از خريد كاالي 
ايراني فرهنگ س��ازي و آموزش است، ضمن اينكه در 

كنار اينها توجه به خودباوري امري بايسته است. 
مرتضي س��لطاني كه س��ال ها در فضاي اقتصادي 
و تولي��دي كش��ور به عنوان كارآفرين برتر ش��ناخته 
مي ش��ود، افزود: جامعه ايراني ثابت كرده در هر جايي 
كه به خودباوري رسيده بزرگ ترين موانع را به كناري 
نهاده و گام هاي بلندي را در جهت پيش��رفت كشور 
برداشته است، پس خريد كاالي ايراني مي تواند مانند 

پادزهري در برابر آسيب ها و آفت هاي مختلف باشد. او 
درخصوص راهكارهاي تشويق و ترغيب جامعه ايران 
به اس��تفاده از كاالها و محصوالت وطني گفت: ابتدا 
به س��اكن بايد به مولفه فرهنگ سازي توجه ويژه يي 
مبذول شود زيرا اصل و اساس استفاده از كاالي ايراني 
يا خودباختگي و دل س��پردن به محصوالت بيگانگان 

ريشه در مسائل فرهنگي و اجتماعي دارد. 
س��لطاني افزود: به واقع، تالش براي حفظ هويت 
و تقوي��ت و انس��جام اين امر، ضرورتي اس��ت كه در 
س��ايه آن مي توان ضريب رشد و شكوفايي اقتصادي 
را تس��ريع و تس��هيل ك��رد. وي عنوان ك��رد: بايد با 
صراحت عنوان كنيم كه الصاق و چسباندن مارك ها و 
آرم هاي خارجي به محصوالت داخلي براي تشويق و 
ترغيب جامعه مصرف كننده به خريد و تهيه آن، يك 
پديده تاسف آور به شمار مي رود كه مويد خودباختگي 

فرهنگي اس��ت. س��لطاني گفت: همان گونه كه رهبر 
معظم انقالب همواره متذكر شده اند، بايد اين ويروس و 
اين آفت اجتماعي را از ميان برداشت تا مردم به عنوان 
اصلي ترين ش��اكله حلقه حماي��ت از توليد داخلي و 
ماحص��ل زحمات كارگر ايراني، ن��ه فقط براي كمك 
به چرخه اقتصادي كش��ور و توزيع عادالنه ثروت ها و 
ايجاد رفاه اجتماعي، كاالي داخلي بخرند بلكه اين بار 
داش��تن جنس اصيل ايراني مايه تفاخرشان باشد نه 
برندي خارجي كه در وراي خود تغيير سبك زندگي 
ايراني و نفوذ فرهنگ بيگانه را براي س��لطه يي پايدار 
براي ش��ان تدارك ديده اس��ت.  رييس خانه صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان الب��رز و مديرعامل كارخانه 
توليد ادوات كشاورزي دهقان ورز نيز مي گويد: مصرف 
كاالهاي ايراني مزاياي بسياري براي اقتصاد كشورمان 
به همراه مي آورد. احم��د زارعي فركوش افزود: يكي 

از مزيت ه��اي مهمي كه براي حمايت از توليد ايراني 
مي توان به آن اشاره كرد، جلوگيري از خروج ارز براي 
واردات كاالهاي غيرضروري است. وي افزود: در واقع 
زماني كه كاالهاي توليد داخلي به علت فروش نرفتن 
و ركود از م��دار بازار خارج ش��وند، كاالهاي خارجي 
جوالن مي دهند و ارز فراواني از كشور خارج مي شود. 

 كاالي ايراني بايد از پيله سنتي اش بيرون بيايد
از س��وي ديگر رييس جهاددانش��گاهي اس��تان 
س��منان، حمايت از توليدات داخل��ي را الزمه تحقق 
توسعه پايدار و تقويت اقتصاد ملي برشمرد و با اشاره به 
نقش مهم دانشگاه ها در اين مهم بر لزوم رويكرد علمي 
به حوزه توليد تاكيد كرد و گفت: كاالي ايراني بايد از 
پيله نگرش هاي سنتي خارج و بيشتر به مراكز علمي-

تحقيقاتي و دانش��گاهي نزديك شود. حسن رهايي با 

اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري 
اظهار كرد: تحقق شعار سال نيازمند همراهي، تالش و 
تعامل بين دو بخش توليدكننده و مصرف كننده است 
و صرفا همت يك سويه مصرف كنندگان نمي تواند به 
قوام بخش توليد داخلي كمك كند چراكه اگر توليدات 
داخلي انتظار نس��بي مصرف كنن��ده را در درازمدت 
ب��رآورده نكند حماي��ت از كاالي داخلي هميش��گي 

نخواهد بود. 
وي با بيان اينكه نيروي كار داخلي ظرفيت توليد 
كاالي با كيفي��ت را دارد، افزود: تمركز روي دو حوزه 
تولي��د كيفي و تبليغ و برندس��ازي مي تواند در جلب 

حمايت از توليد داخلي نقشي اساسي داشته باشد. 
عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي استان سمنان 
به نقش مهم مراكز علمي-تحقيقاتي و دانشگاه ها در 
تحقق شعار سال و منويات مقام معظم رهبري اشاره 
كرد و گف��ت: ورود عملي دانش��گاه ها و مراكز علمي 
به حمايت از كاالي داخلي از ضروريات تحقق ش��عار 
امسال است. وي ادامه داد: تا مادامي كه پيوند واقعي 
بي��ن دانش��گاه و حوزه توليد به ط��ور اهم و صنعت و 
كش��اورزي و... به طور اخص ايجاد نشود، كاالي ايراني 
نمي تواند اتتظارات جامعه هدف خود را برآورده كند. 

رهايي با بيان اينكه حمايت از كاالي ايراني نبايد در 
حد شعار باقي بماند، تصريح كرد: حمايت از توليدات 
مل��ي به همان اندازه كه نيازمن��د رويكرد اقتصادي و 
توجه به بحث كيفيت است، نيازمند فرهنگسازي در 
ابعاد ملي است. وي با بيان اينكه كاالي ايراني بايد از 
پيله نگرش هاي سنتي بيرون بيايد، خاطرنشان كرد: 
يكي از جدي ترين مش��كالت تولي��دات داخلي عدم 
توجه به برندس��ازي و رويكرد سنتي در بسته بندي از 

يك سو و قاچاق كاال از سوي ديگر است. 
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه كاالي ايراني بايد 
اعتماد مصرف كننده داخلي را جلب كند، خاطرنشان 
كرد: متاسفانه ذهنيت بسياري از طبقات اجتماعي ما 
نس��بت به بخشي از كاالهاي داخلي مخدوش شده و 
لذا اگر توليدكنندگان ايراني مي خواهند حمايت همه 
آحاد جامعه را جلب كنند در گام نخست بايد با ارتقاي 
س��طح كيفي توليدات خود، اعتماد مخاطبان خود را 
جل��ب و در گام دوم براي ورود به بازارهاي بين المللي 

نيز برنامه ريزي كنند. 

گروه بنگاه ها 
در روزهايي كه مردم ايران سرگرم ديد و بازديد هاي 
نوروزي بودند؛ شماري از بازرگانان و كاميون داران عراقي 
و ايراني فعال در شلمچه با تجمع در پايانه گمرك مرزي، 
خواهان شتاب در روند ورود و خروج كاميون هاي حامل 
بار و تامين امنيت بيش��تر فعاليت هاي خود در بارانداز 
اين منطقه شدند. آنان مي گويند: كند بودن روند ورود 
كاميون هاي عراقي در بارانداز ش��لمچه سبب شده كه 
ورود 600 كاميون در روز به 80 تا 100دس��تگاه برسد. 
به گفته اي��ن افراد، اين موضوع باعث ش��ده كه تعداد 
زيادي از بازرگان��ان و تجار كاالهاي خود را به مرزهاي 
ديگر كشور همچون چذابه انتقال دهند. اين بازرگانان 
مي گويند: توقف طوالني كاميون هاي حامل كاالي فاسد 
شدني همچون ميوه و تره بار و مواد غذايي موجب وارد 
آمدن زيان هاي كالن به بازرگانان ش��ده است. به گفته 

آنان برخي ناهماهنگي ه��ا در اين بارانداز و نبود نظارت 
كافي بر تردد افراد سبب بروز برخي مشكالت همچون 

سرقت اموال تجار و كاميون داران شده است. 

 مشكل امنيت اقتصادي
مدير مرز تجاري شلمچه سازمان منطقه آزاد اروند 
ب��ا تاييد اين مطلب گفت: نبود امنيت كافي در بارانداز 
مرز ش��لمچه منجر به بروز مش��كالت براي بازرگانان و 
كاميون داران شده است. سيد احمد اوالي متولي امنيت 
بارانداز مرز ش��لمچه را هنگ مرزي اعالم كرد و افزود: 
هنگ مرزي مس��وول حفظ امنيت بازرگانان و كاالهاي 
صادراتي از مرز شلمچه تا پل نو است. وي با بيان اينكه 
حراس��ت منطقه آزاد اروند اجازه دستگيري سارقان در 
باران��داز را ن��دارد، اظهار كرد: براي رفع اين مش��كل از 
نيروي انتظامي تقاضاي همكاري داشتيم ولي متاسفانه 

با مخالفت هنگ مرزي رو به رو شديم. اوالي افزود: هنگ 
مرزي اعتقاد دارد كه توانمند است و اجازه نمي دهد از 
ساير دستگاه هاي نظامي در اين بارانداز استفاده شود و 
اين امر باعث ش��ده كه امنيت كاالهاي تجار در بارانداز 
مرز ش��لمچه به خطر افتد و بازرگانان مس��ير فعاليت 
تجاري خود را به مرزهاي ديگر اس��تان و كشور تغيير 
دهن��د. وي ظرفيت ت��ردد كاميون ه��اي حامل كاالي 
صادراتي در بارانداز ش��لمچه را 2هزار دس��تگاه در روز 
عنوان كرد و گفت: پيش تر روزانه 600 دستگاه كاميون 
كاالي صادراتي در بارانداز ش��لمچه وارد مي شدند ولي 
اكنون ب��ه علت ايجاد محدوديت و س��خت گيري هاي 
هنگ مرزي به 100 تا 80 دس��تگاه در روز رسيده كه 
اين موضوع كاهش صادرات را به وجود آورده است. وي 
ادامه داد: در سال گذشته شركت سايپا ماهانه يك هزار 
دستگاه خودرو به عراق صادر مي كرد ولي اكنون به دليل 

ممانعت هنگ مرزي ش��ركت سايپا فقط بدنه و وسايل 
يدكي خودرو را به عراق صادر مي كند. مدير مرز تجاري 
ش��لمچه س��ازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به 
ناامني كه در مرز شلمچه ايجاد شده و محدوديت هايي 
كه هنگ مرزي براي ورود كاميون هاي عراقي به وجود 
آورده زمزمه هايي از سوي عراقي ها شنيده مي شود كه 
كاميون هاي حامل بار كاال در سمت بارانداز عراق تخليه 
و بارگيري ش��ود كه در صورت اجرايي ش��دن اين كار 
يك هزار و 500 كارگر ايراني در شلمچه بيكار مي شوند. 

 ريشه مشكل كجاست؟
فرمانده هنگ مرزي خرمشهر با تكذيب اين اظهارات 
گفت: روند ورود و خروج كاميون هاي عراقي به بارانداز 
شلمچه با س��هولت انجام مي ش��ود ولي نبود دستگاه 
ايكس ري كاميوني باعث ش��ده كه ثبت ورود و خروج 
خودروها به صورت سنتي و بازرسي دستي انجام شود 
و اين امر باعث كندي تردد خودروها در بارانداز شلمچه 
شده است. س��رهنگ منصوررضا عزيزي با بيان اينكه 
نصب دستگاه ايكس ري كاميوني در حفظ امنيت تاثير 
بس��زايي دارد، افزود: در صورتي كه دستگاه ايكس ري 
خودروي��ي در مب��ادي ورودي خودروهاي صادراتي در 

مرز شلمچه نصب شود، كليه مشكالت موجود برطرف 
مي شود. او با اش��اره به ورود كاميون هاي عراقي گفت: 
ورود كاميون هاي عراقي به درخواست مديران گمركي 
و تجاري منطقه آزاد به طرف عراقي انجام مي ش��ود و 
ما طبق درخواس��ت آنها كاميون عراقي را وارد بارانداز 
شلمچه مي كنيم. سرهنگ عزيزي در خصوص سرقت 
اموال عمومي تجار و كاميون داران در بارانداز ش��لمچه 
گفت: مس��ووليت امنيت بارانداز با حراست منطقه آزاد 
اروند اس��ت و آنها مي توانند ورود و خروج كارگراني كه 
مج��وز ندارند را كنترل كنن��د. وي در خصوص حضور 
نيروي انتظامي در بارانداز ش��لمچه اظهار كرد: ما اجازه 
اس��تفاده از هيچ نيروي انتظامي را در بارانداز نداريم و 
حراس��ت منطقه آزاد اروند بايد بتوان��د امنيت بارانداز 
را تامي��ن و حف��ظ كند. ب��ه گزارش ايرنا، كند ش��دن 
فعاليت تجاري در مرز ش��لمچه موجب س��رگرداني و 
زي��ان بازرگانان و كاميون هاي حم��ل كاال در اين مرز 
بين المللي شده است. سال گذشته روزانه به طور متوسط 
600دستگاه كاميون حامل محصوالتي نظير تره بار، مواد 
غذايي و فرآورده يي شير از مرز شلمچه در 15كيلومتري 
خرمش��هر به عراق صادر مي ش��د كه ظرفيت صادرات 

روزانه تا 2هزار كاميون نيز از اين منطقه وجود دارد. 

كردس�تان| مديركل گمرك هاي 
كردس��تان با بيان اينكه ت��راز تجاري 
اس��تان در س��ال 96 مثب��ت ب��وده 
اس��ت، گفت: حجم تج��ارت خارجي 
از گمرك ه��اي اين اس��تان در س��ال 
گذشته، 3ميليون و 858 هزار تن كاال 
به ارزش 6 ميليارد و 154 ميليون دالر 
بود. بختيار رحماني پور در گفت وگو با 
ايرنا اظهار كرد: ميزان ترانزيت گمركات اس��تان در سال گذشته، 
2 ميلي��ون و 405 هزار تن كاال به ارزش 5ميليارد و 14 ميليون 
دالر ب��ود. او افزود: اين رقم از نظر وزني 75درصد و از نظر ارزش 
دالري 70 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 95 رشد داشت. 
او به ميزان صادرات استان در سال 96 نيز اشاره كرد و گفت: در 
اين مدت 679 هزار تن كاال به ارزش 493 ميليون دالر صادر شد 
كه نسبت به سال قبل از آن، 3درصد رشد وزني و 37 درصد رشد 
ارزي داشت. مديركل گمرك هاي استان كردستان، كل صادرات 
خروجي كاال از استان )گمرك هاي استان و ساير گمرك ها( را در 
سال گذش��ته، يك ميليون و 387 هزار تن به ارزش يك ميليارد 
و 72 ميليون دالر عنوان كرد و يادآور ش��د: اين رقم در مقايس��ه 
با مدت مش��ابه س��ال 95 از نظر وزن 15درصد و به لحاظ ارزش 
دالري 29 درصد رشد داشت. رحماني پور با اشاره به اينكه ميزان 
واردات كاال از مرزهاي اس��تان هم در اين مدت، 65 هزار و 799 
تن كاال به ارزش 688ميلي��ون و 837 هزار دالر بود، اضافه كرد: 
اين آمار نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از آن، از لحاظ وزن و 

ارزش دالري، رشد 83درصدي را نشان مي دهد. 

 تجارت خارجي گمرك هاي كردستان
بيش از 6 ميليارد دالر شد

سازمان  رييس  آذربايجان شرقي| 
دامپزش��كي با اشاره به فعاليت 27 هزار 
واحد توليدي مرغ در كشور گفت: از اين 
تعداد 7 هزار واحد توليدي مرغ غيرمجاز 
است. عليرضا رفيعي پور در حاشيه بازديد 
از مراكز عرضه محصوالت دامي در تبريز 
اظهار كرد: مقرر شده است معاونت امور 
دام وزارت جهاد كشاورزي جهت تعيين 
تكليف اي��ن 7هزار واحد توليدي غيرمجاز اقدام كند. وي ادامه داد: 
در ايام نوروز در كل كش��ور طرح تش��ديد نظارت هاي بهداشتي از 
س��وي اين س��ازمان از 25 اس��فند ماه تا 15 فروردين ماه در حال 
انجام اس��ت. رفيعي پور با اشاره به بازديدهاي خود از چند فروشگاه 
عرضه محصوالت در تبريز اظهار كرد: طي 15 روز گذشته در استان 
آذربايجان شرقي بيش از 85تن فرآورده خام دامي از چرخه مصرف 
خارج ش��ده و اين آمار در كل كش��ور بيش از يك ميليون كيلوگرم 
فرآورده خام دامي بوده است. او با بيان اينكه بسياري از بيماري هاي 
خطرناك مي تواند از طريق فرآورده هاي دامي آلوده به انسان منتقل 
ش��ود، گفت: حذف محصول با شرايط بد نگهداري، آلوده و فاسد به 
امنيت عذايي و سالمت عمومي جامعه كمك مي كند. رييس سازمان 
دامپزشكي كشور اظهار كرد: در سطح كشور در 20 روز گذشته بيش 
از هزار و 400 اكيپ نظارتي اس��تاني و بيش از 2هزار و 300 اكيپ 
بازرسي شهرستاني فعال بوده اند. او افزود: شهروندان در هنگام خريد 
به فروشگاه هاي مجاز مراجعه و به شناسنامه محصول دقت كنند و 
در صورت مش��اهده محصوالت غيرمجاز با شماره تلفن شبانه روزي 

1512 دامپزشكي تماس بگيرند. 

 7هزار واحد توليدي مرغ
غيرمجاز وجود دارد

زنجان| ام��روز زنجان توليد كننده 
بي��ش از 70درصد س��رب و 90درصد 
روي كشور اس��ت و به جرات مي توان 
مدعي ش��د كه تمام ص��ادرات بخش 
مع��دن مربوط به س��رب و روي هم از 
همين اس��تان رخ مي ده��د و ميزان 
درآم��د، ارزش افزوده و اش��تغال زايي 
آن بي��ش از ص��دور مج��وز اهمي��ت 
يافته اس��ت. رييس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان 
زنجان در خصوص سرمايه گذاري هاي مولد در بخش معدن اين 
اس��تان گفت: ميزان حقوق دريافتي از معادن ارتباط مستقيم با 
فعاليت هاي معدني و رونق اي��ن حوزه دارد. ناصر فغفوري افزود: 
بخش عمده يي از حقوق دولتي مربوط به فعاليت هاي معدني در 
اين استان محقق و دريافت شده است. وي يادآور شد: رقم حقوق 
دولتي دريافتي در سال 94 به 70 ميليارد و در سال 95 به 120 
ميليارد ريال مي رسيد. فغفوري اين خبر خوش را هم اعالم كرد 
كه طي سال 96، با استفاده از تسهيالت طرح رونق اقتصادي، 20 
معدن غيرفعال به طور مجدد فعال شده اند. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان گفت: تمام محصوالت معدني اين 
استان پس از فرآوري و با بيشترين ارزش افزوده صادر مي شوند. 
اس��تاندار زنجان هم در همين رابطه گفت: معادن انفال و متعلق 
به عموم مردم و بيت المال اس��ت و عواقب و تبعات هر تصميمي 
در اين زمينه بايد به طور كامل بررسي شود. اسداهلل درويش اميري 
اظهار كرد: بايد در كنار اكتشاف و بهره برداري از معادن به مسائل 

زيست محيطي توجه داشت تا به محيط زيست آسيب نرسد. 

۹۰ميليارد ريال در بخش معدن زنجان 
سرمايه گذاري شد

خوزس�تان| خ��ط تولي��د مونتاژ 
گوش��ي تلفن همراه دزف��ول با حضور 
اس��تاندار خوزس��تان، فرمانده س��پاه 
ولي عصر)ع��ج( خوزس��تان و جمع��ي 
از مس��ووالن افتتاح ش��د. ب��ه گزارش 
استانداري خوزستان، غالمرضا شريعتي 
در آيين افتتاح اين ش��ركت با اشاره به 
شعار امسال از سوي رهبر معظم انقالب 
گفت: احداث اين واحد توليدي كار ارزنده يي در بخش تكنولوژي 
است البته جزو قدم هاي اول است كه بايد گسترش پيدا كند. وي 
افزود: ش��عار امس��ال كه حمايت از كاالي ايراني است در راستاي 
ش��عار س��ال هاي قبل اس��ت و در واقع بر مبناي اقتصاد درون زا و 
برون گ��را ب��وده كه يكي از اركان آن تقاضا و بازار مصرف اس��ت تا 
كاال توليد ش��ود و ايجاد تقاضا براي كاالي داخلي و تشويق مردم 
براي مصرف محصوالت داخلي در آن مورد تاكيد اس��ت. استاندار 
خوزس��تان با اش��اره به كاركرد 100درصدي شركت امواج كرخه 
دزفول از با اس��تفاده از اجن��اس و مواد توليد داخ��ل اظهار كرد: 
خوشبختانه اين خط توليد كامال داخلي است و دومين خط توليد 
تبلت در اس��تان بعد از خرمشهر اس��ت و اين واحد هم حتما بايد 
گسترش داشته باشد و به توليد محصوالت مختلف مانند پاوربانك، 
تبلت ويژه كودكان و موبايل هاي هوشمند برسد و توليدات خود را 
به روز كند و ما حمايت مي كنيم كه اين شرايط فراهم شود. استاندار 
خوزستان با قدرداني از كمك سردار شاهوارپور و ساير مسووالن در 
راه اندازي اين واحد خاطرنشان كرد: همه بايد براي كاهش بيكاري 

و افزايش توليد داخلي و خلق ثروت دست به دست هم دهيم. 

 بهره برداري از خط توليد مونتاژ
گوشي تلفن همراه در دزفول

دول��ت مهم ترين نقش را در حمايت از توليد داخلي دارد. 
دولت بايد با اقدامات و ابزارهاي تشويقي براي توليد كنندگان 
و كارآفرينان باالترين اثر را در حركت كشور در راستاي رونق 
اقتصادي داش��ته باش��د. دولت با ابزارهاي تنبيهي در مورد 
قاچ��اق كاال و ارز، واردات بي روي��ه و ص��ادرات مواد خام كه 
موجب نابس��اماني و كاهش توليد ملي ش��ده است، مي تواند 
فضاي كس��ب و كار را تس��هيل كند. نبايد فراموش كرد كه 
حمايت از كاالي ايراني و ايجاد ارزش افزوده در نفت خام در 
داخل كشور و صادرات آن مي تواند 5 ميليون شغل در كشور 

ايجاد كند، ضمن اينكه بايد توجه داشت ساالنه حدود 80هزار 
ميليارد تومان كاال به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. 

كاالي قاچاق و ارز س��االنه بيش از 20 ميليارد دالر يعني 
حدود 80 هزار ميليارد تومان وارد كش��ور مي شود. اين اعداد 
و ارقام يك س��وم بودجه عمومي كشور است و اگر اين بودجه 
صرف كاالهاي توليدي مي شد، 2 ميليون شغل در سال هاي 
گذشته ايجاد مي شد. تنها توليد ملي و حمايت از كاالي ملي 
مي تواند چالش هاي پيش روي دولت در زمينه كنترل تورم، 
بيكاري و فقر را پاس��خ دهد و دولت بايد با س��وق دادن بازار 

به س��مت حمايت از توليد ملي ضمن افزايش توليد ناخالص 
داخلي، اقتصاد كشور را از بانك محور بودن به توليدمحور بودن 
 هدايت كند. افزايش واسطه گري و داللي مانند سمي است كه 
ذره ذره اقتصاد كش��ور را تضعيف مي كند، ايران بايد به جاي 
رفتن به سمت اقتصاد داللي و واسطه گري به سمت حمايت 
از كار و اشتغال در حوزه صنعت و توليد بپردازد. اكثر دولت ها 
بعد از انقالب براي تامين مخارج خود به فروش بيش��تر نفت 
خ��ام روي آوردند، باوجود اينكه ايران جزو 4 كش��ور دارنده 
منابع نفتي در دنياس��ت، اما تنها يك ونيم درصد از ظرفيت 

پااليش��گاهي دني��ا را در اختيار دارد. كش��ورهاي صنعتي و 
توس��عه يافته با تامين منابع خام و نفت ارزش افزوده بيش از 
12 برابري روي آن ايجاد مي كنند و از نفت خام ارزش افزوده 
ايجاد كردند و اگر ارزش افزوده 12 برابري نفت خام در داخل 
كشور ايجاد مي شد، حدود 5 ميليون شغل مي توانست ايجاد 
كند. مهم ترين مس��اله در ش��رايط حاضر اهميت به كسب و 
كارهاي نو و اقتصاد دانش بنيان اس��ت كه با ايجاد بسترهاي 
مناسب براي توليد مي توانند كيفيت محصوالت و خدمات را 

افزايش دهند. 

آرمانحاجيانفر
استاد دانشگاه

یادداشت

افزايش دامنه هاي اشتغال زايي با مصرف كاالي داخلي



 Tue. April  3. 2018  1069   سه شنبه 14 فروردين 1397     16رجب 1439  شماره  
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
 بررسي طرح افزايش

سن ازدواج بعد از تعطيالت
عضو فراكس��يون زنان مجلس گفت: انتظار مي رود 
طرح افزايش س��ن ازدواج در س��ال ج��اري با همت 

نمايندگان و شوراي نگهبان به سرانجام برسد. 
معصومه آقاپور عليشاهي با بيان اينكه كميسيون 
فرهنگي و فراكسيون زنان پيگيري هاي زيادي را براي 
افزايش س��ن دختران داشته اس��ت، گفت: اميدواريم 
طرح افزايش س��ن ازدواج در س��ال جاري در صحن 
علني بررسي و با تالش نمايندگان به و شوراي نگهبان 

به تصويب و سرانجام برسد. 
نماينده مردم شبس��تر در مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: در قان��ون مدني حداقل س��ن ازدواج در ايران 
13سال ذكر شده و دختران پايين تر از اين سن بايد با 
اذن پدر ازدواج كنند بنابراين ما به دنبال اين هستيم 
كه حداقل س��ن ازدواج را به 15 سال افزايش دهيم تا 
ازدواج افراد زيرا 13 س��ال به طور كلي ممنوع ش��ود. 
او ب��ا يادآوري اينكه هر قدر روس��تاها از نظر امكانات 
آموزش��ي، فرهنگي و رفاهي محروم تر باشد با افزايش 
ازدواج ك��ودكان روبه رو هس��تيم، به خانه ملت گفت: 
متاس��فانه چنين ازدواج هايي در اس��تان هاي ش��مال 
غربي كش��ور نمود بيش��تري دارد. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم، با انتقاد از اينكه در برخي از ش��هرها 
دختران به صورت س��نتي در س��ن 13 تا 15 س��ال 
ازدواج مي كنند، گفت: متاس��فانه اغلب اين ازدواج ها 
ب��ه طالق منجر مي ش��ود كه در اكثر م��وارد نيز اين 
كودكان داراي فرزند بوده و اين معضلي بزرگ اس��ت 
در اين رابطه نياز اس��ت در كنار افزايش س��ن ازدواج 

فرهنگ سازي مناسبي نيز صورت گيرد. 
عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي افزود: 
متاس��فانه دختراني كه در سن بس��يار پايين ازدواج 
مي كنند اعتماد به نفس كمي داشته و به شدت از نظر 
رواني با مشكل مواجه هستند اغلب آنها درگير زندگي 
مي شوند و برخي از آنها نيز طالق مي گيرند كه بر اين 
اساس تعداد كودك بيوه ها نيز در حال افزايش است. 

 تعرفه هاي پزشكي
هيچ وقت عادالنه نبوده 

نايب ريي��س مجل��س ش��وراي اس��المي گف��ت: 
مكانيس��م پرداخت ها در سيس��تم بهداشت و درمان 
كشور غيرمنصفانه و غيرعادالنه بوده بنابراين افزايش 

تعرفه هاي مشكلي را حل نمي كند. 
مس��عود پزش��كيان با انتقاد از اينك��ه تعرفه هاي 
پزش��كي هيچ وقت عادالنه نبوده است، گفت: تعرفه ها 
تبعي��ض آميز ب��وده و در تعيين آنه��ا عدالت رعايت 
نمي ش��ود. نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس 
شوراي اسالمي، با انتقاد از اينكه مكانيسم پرداخت ها 
عادالنه نيست، تصريح كرد: متاسفانه امروزه كارانه يك 
پزشك 5 ميليون تومان و پزشك ديگري 100ميليون 
توم��ان اس��ت در حالي كه ه��ر دو داري مدرك فوق 
تخصص هس��تند و در هيچ كجاي دني��ا اين موضوع 
مرسوم نيس��ت البته اگر تعرفه ها را نيز افزايش دهيم 
باز هم فاصله پرداختي ها بسيار زياد خواهد بود و اين 

موضوع مشكلي را حل نمي كند. 
او با انتقاد از اينكه مكانيسم پرداخت ها در سيستم 
بهداش��ت و درمان كش��ور غيرمنصفانه و غيرعادالنه 
است، ادامه داد: اين موضوع سبب بروز اختالف ميان 
جامعه پزشكي، جامعه پزش��كي و سطوح ارائه كننده 
خدمات س��المت و ارائه كنندگان خدمات س��المت و 
خدمات اجتماعي، سياس��ي، علمي و دانشگاهي شده 

و چنين سياستي قابل ادامه و دفاع نيست. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه 
مكانيسم پرداخت ها بايد عادالنه شود، اظهار كرد: بايد 
در اين رابطه از تجارب كشورهاي پيشرفته بهره برد زيرا 
آنها به هيچ وجه به شيوه دريافتي بر اساس كارانه عمل 
نمي كنند. پزشكيان راهكار پيشگيري از پرداخت هاي 
كالن در حوزه سالمت را اجراي قانون دانست و به خانه 
ملت گفت: بر اس��اس قانون خريد راهبردي، پرداخت 
عملكردي، س��طح بندي خدم��ات و تجميع صندوق ها 
براي پيش��گيري از پرداخت هاي كالن بايد در دستور 
كار قرار گيرد. نماينده مردم تبريز، آذرش��هر و اسكو در 
مجلس ده��م، افزود: اگر به دنبال رفع مش��كالت اين 
حوزه هستيم بايد براساس قانون برنامه و سياست هاي 
كلي حركت كرد. نايب رييس مجلس شوراي اسالمي، 
با بيان اينكه نيازي به تغيير تركيب شوراي عالي بيمه 
نيست، اظهار كرد: مشكل تعداد افراد نيست بلكه افراد 

بايد در جايگاه خودشان قرار گيرند. 

 افزايش ۲۵درصدي
آمار فرزندخواندگي

معاون امور اجتماعي بهزيس��تي اس��تان تهران از 
افزاي��ش ۲5درصدي آم��ار فرزندخواندگي س��ال ۹۶ 

نسبت به سال ۹5 خبر داد. 
احمد خاكي با اش��اره به تشكيل نزديك به 1100 
كميته فرزندخواندگي در كل اس��تان تهران به ايسنا 
گفت: بر اس��اس آخري��ن آمار س��ال ۹۶، 3۶00 نفر 
در س��امانه فرزندخواندگ��ي ثبت نام كردن��د. از اين 
تع��داد 50۲ فرزند به خانواده ها واگذار ش��ده اس��ت 
كه نس��بت به س��ال قبل ۲5 درصد افزايش داشته و 
نس��بت به دو س��ال قبل افزايش ۷0 درصدي را رقم 
زده اس��ت. او ب��ا بيان اينكه از اي��ن 50۲ كودك، ۶0 
درصد پسر و بقيه دختر بوده اند، افزود: 1۸۴ فرزندي 
كه به فرزندخواندگي پذيرفته ش��ده اند داراي پرونده 
پزش��كي بوده اند و نوعي مشكل پزشكي داشته اند كه 
پذيرفته شدن آنها نشان دهنده رواج نگاه جديد و قابل 

تحسيني در خانواده هاست. 
معاون ام��ور اجتماعي بهزيس��تي اس��تان تهران 
با اش��اره به اينكه در س��ال گذش��ته نزديك به 3۷۸ 
فرزند نيز به خانواده زيس��تي خودش��ان تحويل داده 
ش��ده اند، اظه��ار كرد: اي��ن آمار به آن معناس��ت كه 
اين كودكان در ش��يرخوارگاه بوده اند و با شناس��ايي 
و توانمن��دي خانواده هايش��ان به خانواده خودش��ان 
بازگشته اند. اين خانواده ها عمدتا مشكالتي داشتند كه 
با حل آنها توانس��ته اند كودك ش��ان را از شيرخوارگاه 
ترخيص كنند. خاكي با اش��اره به افزايش قابل توجه 
فرزندخواندگ��ي براي زن��ان و دخت��ران مجرد باالي 
30س��ال نيز تصري��ح كرد: ۸۸ ك��ودك نيز كه پيش 
از اين در مراكز ش��به خانواده نگهداري مي ش��دند به 
فرزندخواندگي پذيرفته ش��دند. 1۸ كودك دو قلو نيز 
از ميان كودكان به فرزندخواندگي پذيرفته شدند كه 

هر دوي آنها توانستند وارد يك خانواده شوند. 

اخبار

نگاهي به وضعيت سفرهاي نوروزي در سال 97 

مازندران؛ همچنان پرطرفدارترين مقصد سفر 

آيا معضل سالمندان مجرد نسل آينده ايران را تهديد مي كند
سبك زندگي بخشي از جامعه نسبت به گذشته 
تغيير كرده و حتي با ش��رايط 10 س��ال پيش فرق 
كرده است. سن ازدواج باال رفته و از طرفي، افرادي 
هم در اين سال ها ترجيح داده اند به زندگي مجردي 
ادامه بدهند و ازدواج را از اولويت برنامه هاي ش��ان 
خارج كنند. اين افراد كه حاال در س��نين جواني يا 
در آستانه خروج از سن جواني هستند، در سال هاي 
آينده س��المنداني مجرد خواهند ب��ود كه به عقيده 
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس، اين مساله، 
معضلي مهم براي نسل آينده خواهد بود. سخنگوي 
كميس��يون اجتماعي مجلس، ب��ا بيان اينكه پديده 
جديد س��المندان مجرد به يك��ي از معضالت مهم 
نسل آينده تبديل مي ش��ود، از قرار گرفتن بررسي 
اين موضوع در دس��تور كار س��ال ۹۷ فراكس��يون 

خانواده مجلس خبر داد. 
زهرا س��اعي در مورد سالمندان مجرد به عنوان 
معضل جديد نس��ل آينده گفت: متاس��فانه كشور 
به س��مت س��المندي پيش م��ي رود، كم��ا اينكه 
جمعيت شناسان آمارهايي را ارائه كرده و پيش بيني 
مي كنند كه در چند س��ال آت��ي در بازه هاي زماني 

مش��خص به علت تك فرزندي بودن اكثر خانواده ها 
ي��ا انتخاب زندگي تجردي براي دختران و پس��ران 
جوان ش��اهد كاهش جمعيت خواهيم بود. نماينده 
تبريز، آذرش��هر و اسكو در مجلس شوراي اسالمي، 
ادامه داد: بي ترديد خانواده هايي كه يك فرزند دارند 
در دوران س��المندي از ش��رايط نگه��داري خاصي 
نيز برخوردار مي ش��وند يا افراد خود سرپرس��ت به 
دليل اينكه فرزندي ندارند در دوران س��المندي با 

مشكالت عديده يي مواجه خواهند شد. 
او ي��ادآور ش��د: هم اكن��ون موض��وع افزاي��ش 
خانه ه��اي س��المندي مط��رح بوده كم��ا اينكه در 
بس��ياري از كش��ورهاي دنيا اين مهم تحقق يافته 
است به ويژه در كش��ورهاي اروپايي كه سال هاست 

وارد اين پروسه شده اند.
ساعي افزود: اين كشورها خانه ها و مجموعه هايي 
براي گ��ذران ايام س��المندي تعري��ف كرده اند كه 
بخش��ي از هزينه هاي آن توس��ط دولت و بخش��ي 
نيز از طريق مش��اركت بخ��ش خصوصي پرداخت 
مي ش��ود، ضم��ن اينكه افراد قب��ل از ورود به دوره 
س��المندي بخشي از درآمد خود را براي بهره مندي 

از امكانات اين خانه ها در كهنسالي ذخيره كرده  و با 
عضويت در اين مجموعه ها براي آينده برنامه ريزي 

مي كنند. 
او اظهار كرد: هم اكنون در ايران نيز س��المندان 
مجرد يا سالمنداني كه فاقد سرپرست هستند يكي 
از معضالت مهم است، بنابراين بايد هم دولت و هم 
بخش خصوصي براي رفع آن تدابيري بينديش��ند، 
چراكه در نس��ل آينده با جمعيتي از زنان و مردان 
س��المند مواجه خواهيم ش��د كه سرپرس��تي براي 

نگهداري نخواهند داشت.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اش��اره به 
برنامه ريزي سازمان هاي مربوطه براي مقابله با اين 
پديده جديد، به خانه ملت گفت: سازمان بهزيستي 
در حد بيان مساله به اين موضوع پرداخته است، اما 
اينكه براي رفع اين معضل خروجي خاصي داش��ته 
باش��د تاكنون اقدامي صورت نگرفته اس��ت، و اين 
در حالي است كه رس��يدگي به اين بخش نيازمند 
تامي��ن اعتبارات خاص و برنامه ريزي دقيق اس��ت. 
س��خنگوي كميس��يون اجتماعي مجلس، با اعالم 
اين خبر كه بررسي اين پديده جديد در دستوركار 

سال ۹۷ فراكسيون خانواده كه به تازگي راه اندازي 
ش��ده، قرار دارد يادآور شد: بي ترديد اين موضوع را 
به عنوان يك پديده مهم در دس��توركار فراكسيون 

خان��واده قرار خواهيم داد، همچني��ن توجه به اين 
مهم را از طريق كميس��يون اجتماعي نيز پيگيري 

خواهيم كرد. 

تعادل  
بنابر آمارهاي اعالم شده از سوي سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري، س��فرهاي 
نوروزي در تعطيالت عيد امسال ۲1درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اين ميان 
در فهرست ش��هرهايي كه مقصد اصلي سفر بودند، 
ش��هرهاي تازه يي ديده شد كه تا سال هاي گذشته 
كمتر مورد اس��تقبال گردشگران قرار مي گرفت اما 
هن��وز هم مازندران در راس فهرس��ت ق��رار دارد و 
برخالف برنامه ريزي هايي كه از سوي فعاالن صنعت 
گردشگري براي رونق سفر در ساير استان ها صورت 
مي گيرد، سيل گردش��گران در تعطيالت به سمت 
جاده هاي ش��مال كش��ور روان مي شود تا جايي كه 
حج��م ترافيك در اي��ن جاده ها گاه ب��ه مرحله يي 
مي رس��د كه مس��افران بيش از ده س��اعت از زمان 
خود را در راه س��پري مي كنند. مطابق فهرستي كه 
ستاد تس��هيالت سفرهاي نوروزي منتشر كرد، بعد 
از مازندران، اس��تان گيالن با ۷.5 ميليون نفر شب 
اقامت، اس��تان بوشهر با ۶.3 ميليون شب اقامت در 
رده هاي بعدي مقصد س��فر نوروزي قرار داشتند و 
هرمزگان، خوزس��تان، فارس و خراس��ان رضوي در 
جايگاه چهارم تا هفتم اين فهرست بودند. علي اصغر 
مونس��ان مع��اون رييس جمهور و رييس س��ازمان 
ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اعالم 
اينكه از ۲۷ اس��فند ت��ا 11 فروردين، 5۸ميليون و 
۴33هزار و ۸1۸ نفرشب اقامت در كشور ثبت شده 
اس��ت گفت: »در اين مدت ۹0ميليون و ۲30هزار 
و 3۲0 بازديد از جاذبه هاي گردش��گري كش��ور با 
رش��د 3۲ درصدي نسبت به س��ال قبل ثبت شده 
اس��ت.« رييس س��ازمان ميراث فرهنگي همچنين 
هم��دان،  چهارمحال وبختي��اري،  اس��تان هاي  از 
آذربايجان شرقي، كرمان، گلستان و آذربايجان غربي 
در  كش��ور  گردش��گري  برترين ه��اي  به عن��وان 
استان هاي كمترشناخته شده در نوروز ۹۷ خبر داد. 

 آمارهاي ضد و نقيض
ميان آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي گردشگري از ميزان افزايش 
گردش��گري در كش��ور با آمارهاي پليس راهنمايي 
و رانندگي ني��روي انتظامي، تناقض وجود دارد. در 
حالي كه به گفته رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صناي��ع دس��تي و گردش��گري، در تعطيالت عيد 
امس��ال س��فرها ۲1 درصد افزايش داشت اما تقي 
مه��ري رييس پليس راهنماي��ي و رانندگي نيروي 
انتظامي، معتقد است تعداد سفرها در طرح نوروزي 
امس��ال 15درصد نس��بت به مدت مش��ابه پارسال 
افزايش يافته اس��ت. او افزود: »بيشترين ترددهاي 

ن��وروزي در س��ال 13۹۷ در اس��تان هاي الب��رز، 
تهران، قزوين، مازن��دران، گيالن، قم و فارس بوده 
و بيش��ترين تصادفات منجر به فوت در استان هاي 
ف��ارس، اصفهان، كرم��ان، سيستان وبلوچس��تان و 
خوزس��تان رخ داده اس��ت.« اخبار منتش��ر شده از 
آمار س��فر در تعطيالت نوروز نشان مي دهد صرف 
نظر از ع��دد مورد نظر، تردد و س��فر در نوروز ۹۷ 
نسبت به سال گذشته افزايش داشته است با وجود 
اين برخي كارشناس��ان معتقدند هن��وز هم فاصله 
زيادي تا داش��تن گردشگران واقعي در كشور وجود 
دارد. اگرچ��ه آخرين گزارش هاي س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و گردش��گري ۲1درصد 
رش��د در س��فرها، ثبت 5۸ ميليون و ۴33 هزار و 
۸1۸ اقام��ت و بازديد بيش از ۹0 ميليون مخاطب 
از آث��اري تاريخ��ي و فرهنگ��ي ت��ا يازدهمين روز 
فروردين ماه را نش��ان داد، حرمت اهلل رفيعي رييس 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران، معتقد 
اس��ت، س��فرهاي نوروزي امس��ال ريزش داش��ته 
اس��ت. او درباره اين موضوع گفت: س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري با آمارهايي 
كه ارائه مي كند، معتقد اس��ت سفرها رشد داشته، 
ولي بررس��ي توره��ا، صندل��ي خال��ي هواپيماها، 
قطارها و اتوبوس ها و ش��هرهاي گردش��گرپذير كه 

به پايين جدول س��قوط كرده اند، نش��ان مي دهد با 
ريزش مس��افر روبرو بوده ايم و فقط يك پراكندگي 
جمعيت داشته ايم. او ادامه داد: در ايران چند مقصد 
اصلي وجود دارد كه هميش��ه پُر مسافر بوده اند، اما 
حاال برخي آنها حتي جزو 10 اس��تان پُر مسافر هم 
نيستند، مثل شيراز يا اصفهان. رتبه مشهد هم پايين 
آمده و وضعيت در جزاير قش��م و كيش هم تعريف 
كردني نيس��ت. حاال بگوييم مردم تصميم گرفته اند 
امس��ال كمتر ب��ه اصفهان و ش��يراز برون��د يا اصال 
جزيره ه��اي خليج فارس را نبينند، پس چرا مش��هد 
دچار ريزش ش��ده، شهري كه به خاطر امام رضا)ع( 

هيچ وقت حذف شدني نيست. 
رفيعي افزود: معموال از وضعيت فروش تورها، بليت 
پروازه��ا، قطارها و اتوبوس ها درباره كيفيت س��فرها 
مي توانيم اظهار كنيم، بررسي ها نشان مي دهد بيشتر 
پروازها نوروز امس��ال صندلي خالي داشتند، حتي در 
برخي مس��يرها پروازها كنسل شدند، بيشتر تورهاي 
خارجي به ويژه در مس��يرهاي دور و غرب اروپا كمتر 
فروش رفتن��د و در هفته دوم تعطيالت فروش بليت 
قطار از حالت فوق العاده خارج شد، وقتي اين اتفاق ها 

مي افتد يعني ريزش مسافر داشته ايم. 
وي اضاف��ه ك��رد: هر چند آم��ار مي دهند حجم 
س��فرهاي جاده يي و خانوادگي امسال رشد داشته، 

اما اين مس��افر صرفه اقتصادي ندارد، اين مس��افران 
همان هايي هس��تند كه وقتي دو روز تعطيلي ممتد 
در تقويم پيش مي آيد با ماش��ين خود راهي شمال 
مي شوند، همه وس��ايل مورد نيازشان را هم مي برند 

كه خرج اضافي نداشته باشند. 
ريي��س هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مس��افرتي گفت: اين نوع مسافر بيشتر از آنكه فايده 
داش��ته باشد، معضل است، چون بيش��تر از آنكه به 
اقتص��اد محل كمك كند زباله توليد مي كند، فضاي 
س��بز را تخري��ب مي كند و ه��رچ و م��رج دارد. در 
روزهاي گذشته برخي شهرها به خاطر جمعيت زياد 

مسافر حتي با كمبود نان مواجه شدند. 
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گ��ران ش��دن ارز يك��ي از داليل اصل��ي بود كه 
سبب ش��د نوروز امسال، از آمار سفرهاي نوروزي به 
خارج از كشور كاسته شود. حرمت اهلل رفيعي رييس 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي ايران هم از 
كاهش 30درصدي س��فرهاي خارجي خبر مي دهد. 
او بي��ش از هرچيزي گران ش��دن ارز و افزايش ۲0 
تا ۷0درصدي قيمت توره��اي خارجي را باعث اين 
كاهش مي داند. رفيعي با تاييد بر اينكه دستورالعملي 
در ارتباط با اعمال ممنوعيت يا محدوديت در مسير 

خارج��ي به تازگي ابالغ نش��ده اس��ت، درباره مجوز 
پروازها در مسيرهاي خارجي كه در نوروز سال پيش 
با تاخير صادر شد و برنامه تورها را در برخي مسيرها 
دچار اختالل و تعداد س��فرها را محدود كرد، گفت: 
»امسال برخالف گذش��ته اتفاق خوبي افتاد و مجوز 
پروازها در مسيرهاي خارجي به ويژه تركيه كه قبال 
با محدوديت و مشكالتي مواجه بود، دو، سه ماه قبل 

از نوروز صادر شد و مشكلي وجود ندارد.«
به گفته او سازمان هواپيمايي حتي نياز مسيرهاي 
هوايي كه سفرهاي بيشتري داشتند را تامين كرد و 
مجوزهاي بيش��تري را به ايرالين ه��ا ايراني داد، به 
همين دلي��ل در تعطيالت نوروزي پروازهاي داخلي 
در مس��يرهاي خارجي س��هم بيش��تري به نسبت 
ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي دارند. گراني ارز به 
گفته فعاالن گردشگري باعث شده تا تورهاي زيادي 
جاي خالي داش��ته باش��ند. اين مساله باعث شده تا 

برخي آژانس ها نرخ تورها را كاهش دهند. 
تورهاي گرجستان، آذربايجان، تركيه و ارمنستان 
كه در هفته آخر زمستان نرخ آن به زير يك و نيم تا 
دو ميليون تومان رسيده بود، براي تعطيالت نوروزي 

دست كم تا دو برابر افزايش نرخ داشته است. 
در مس��ير صربستان كه امس��ال ويزاي آن براي 
ايراني ها حذف شده و به يكي از مقاصد اصلي ايراني ها 
تبديل شده، قيمت ها افزايش قابل مالحظه يي داشته 
و تور 5ش��به آن با اقامت در يك هتل ۴ ستاره براي 

هر نفر از ۴ تا ۷ ميليون تومان قيمت دارد. 
ب��ه گفت��ه رفيعي ريي��س انجمن صنف��ي دفاتر 
خدمات مس��افرتي، دس��تورهايي براي كنترل نرخ 
بلي��ت هواپيما داده ش��ده كه احتم��اال در روزهاي 
آينده اثرات آن ديده شود، ولي در بليت هاي از پيش 

خريداري شده، اثري نخواهد داشت. 
البت��ه او اعتقاد دارد، گراني بليت هاي هواپيما در 
مسيرهاي دورتر مثل كواالالمپور يا چين ملموس تر 
اس��ت، اما در مس��يرهاي كوتاه چندان محس��وس 
نيس��ت، هرچند كه اثر خود را گذاش��ته و سفرهاي 
خارجي را امس��ال دو تا س��ه برابر به نسبت قيمت 

زمستان گران تر كرده است. 
از ط��رف ديگر آن ط��ور كه معاون گردش��گري 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
بي��ان كرد، از ابت��داي تعطيالت نوروزي س��فرهاي 
خارجي از راه زمين ۲۷، 5درصد و از راه هوا 5درصد 
رشد داشته است. مانند سال هاي گذشته امسال هم 
آمارها نشان مي دهد اس��تقبال گردشگران ايراني از 
س��فر به خارج از اين قرار اس��ت كه تركيه همچنان 
در راس فهرس��ت عالقه مندي هاي مس��افران ايراني 
قرار داش��ته و بعد از آن امارات، جنوب ش��رق آسيا، 

ارمنستان و گرجستان قرار دارد. 

رييس كانون بازنشس��تگان آموزش و پ��رورش از تالش براي 
همسان س��ازي و افزايش پلكاني حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ 

خبر داد. 
احمد صافي درباره وضعيت بازنشس��تگان فرهنگي، دغدغه ها 
و مطالبات آنها به خصوص درخواس��ت هاي مطرح ش��ده در سال 
۹۶، گف��ت: در همه جاي دنيا، متخصصان امر از بازنشس��تگي به 
عنوان فرصت و نه چالش ياد مي كنند، چرا كه بازنشستگان سرمايه 
اجتماعي و انساني هستند، از همين رو بايد همه مسووالن كشور به 

اين عزيزان اهميت بيشتري بدهند. 
او با اش��اره به نيازها و درخواس��ت هاي اساس��ي بازنشستگان 
آموزش و پرورش، افزود: نيازهاي اصلي بازنشستگان شامل نيازهاي 
درماني، اجتماعي، عاطفي و همچنين نيازهاي معنوي اس��ت، لذا 
بايد برنامه ريزي هايي كه در ايران صورت مي گيرد، متوجه رفع اين 
نيازها باش��د. وي اظهار كرد: آخرين آمارها حاكي از اين است كه 
بيش از ۸ درصد جمعيت ايران در س��ن سالمندي و بازنشستگي 
هس��تند؛ رقمي كه در س��ال هاي آينده افزايش چش��مگيري نيز 
خواهد داش��ت. اين درحالي  اس��ت كه از ميان حدود يك ميليون 
و ۴00 هزار بازنشسته كشوري، بيش از ۸00 هزار نفر، بارنشسته 
آموزش و پرورش هس��تند. اين ميزان به حدي اس��ت كه طي 3 
تا ۴ س��ال آينده، تعداد اين بازنشس��تگان حتي بيشتر از شاغالن 
آموزش و پرورش خواهد ش��د، پس بايد به اين جمعيت كثير به 
چش��م سرمايه يي ارزش��مند نگاه كرد. رييس كانون بازنشستگان 
آموزش و پرورش به ايلنا گفت: در س��ند تحول آموزش و پرورش 
ايران؛ مصوب ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي، در ارتباط با تكريم 
بازنشس��تگان و اس��تفاده از تجربه آنها، دو راه��كار ارائه و تاكيد 
ش��ده اس��ت. او به طرح هاي تهيه ش��ده در زمان وزارت فاني در 
آموزش و پرورش در اين راس��تا اش��اره كرد و اف��زود: يكي از اين 
دو طرح، اس��تفاده از بازنشستگان به عنوان مشاوران سازماني در 
آم��وزش و پرورش و دومي بهره گيري از بازنشس��تگان توانمند به 

عنوان مشاوران سازماني مدارس براي انتقال تجربيات به مديران و 
معلمان مدارس و همچنين دانش آموزان و اوليا بود؛ اين خود، يك 
نوع تكريم است كه امسال هم به گونه يي مورد توجه و تاكيد وزارت 
آموزش و پرورش بود و اميدواريم در س��ال آينده نيز بيشترتقويت 

شود. 
او اظهار كرد: نكته ديگر درباره بازنشس��تگان اين است كه آنها 
به لحاظ نيازها و مشكالت مالي كه با آن دست به گريبان هستند، 
همواره براي بهبود ش��رايط خ��ود، بحث و مكاتبه مي كنند و نظر 
مي دهند كه مهم ترين مشكل شان تبعيض در حقوق است. كساني 
كه ۲0 – 30 سال پيش بازنشسته شده اند، االن تفاوت حقوقشان 
با سايرين واقعا چشمگير و زياد است و مطالبه شان اين است كه 

اين تبعيض از بين برود. 
صافي با اش��اره ب��ه تصريح قان��ون جديد مديري��ت خدمات 
كش��وري كه تاكيد بر تفاوت حداكثر 15درصدي حقوق شاغالن 
و بازنشستگان دارد، گفت: خوشبختانه اين يك گام بلند و اساسي 
در جهت رفع تبعيض موجود است و امسال بخشي از اعتبار مورد 
ني��از آن نيز در بودجه س��ال ۹۷ پيش بيني ش��ده و مقداري نيز 
مجلس محترم ش��وراي اس��المي به آن اضافه كرده است. او ادامه 
داد: در مود بقيه اعتبار الزم نيز اكنون بازنشستگان درخواست شان 
از رييس س��ازمان برنامه و بودجه اين اس��ت كه اين اعتبار تامين 
ش��ود. در صورت تامين اعتبار، اين امكان ميس��ر مي شود كه در 
راستاي طرح همسان سازي، حقوق بازنشستگان به صورت پلكاني، 
از ي��ك ط��رف 10درصد بصورت عمومي افزاي��ش يابد و از طرف 
ديگ��ر نيز، به همان ش��كل يك درصد ديگري ني��ز به حقوق آن 
دسته كه دريافتي شان نسبت به سايرين كمتر است، اضافه شود. 
رييس كانون بازنشستگان آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر 
در ارتباط با اين موضوع منتظر هس��تيم كه شوراي نگهبان قانون 
بودجه را اعالم كند و در نتيجه ببينيم، دولت براي آغاز س��ال ۹۷ 

در نهايت چه جدولي را ارائه مي دهد.

تالش براي افزايش پلكاني حقوق بازنشستگان 
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به 
كاه��ش هفت ميليوني جمعيت دانش آموزي نس��بت به دهه ۷0 
گفت: كاهش جمعيت دانش آموزي امروز به آموزش عالي رس��يده 
است و ميزان داوطلبان كنكور از يك ميليون و ۷00 هزار به ۸00 
هزار نفر در س��ال هاي اخير رس��يده اس��ت و به تبع آن شرايط 
فرهنگي و اجتماعي جامعه نيز دچار تغييراتي ش��ده و پس����ران 
دريافته اند راه اش��تغال لزوما از تحصيل در دانش����گاه نمي گذرد. 
طبق اعالم وزارت كار ۶۷ درصد ش����اغالن كش��ور داراي مدرك 

ديپلم يا پيش دانش��گاهي هس��تند. 
علي زرافشان با اشاره به چالش هاي برگزاري كنكور سراسري و 
سرنوشت قانون حذف كنكور اظهار كرد: مجلس ش��وراي اسالمي 
تاكنون دومصوبه درباره قانون كنكور داشته است. مصوبه اول درباره 
حذف كنكور بود كه به مدت پنج س��ال اجرا ش��د و مصوبه دوم، 

قانون پذيرش دانشجو است. 
او افزود: در قانون پذيرش دانش��جو، س��ه روش براي پذيرش 
دانشجو در دانش��گاه پيش بيني شده است كه در روش اول پيش 
بيني شده ۸5درصد پذيرش دانشجو بايد از طريق سابقه تحصيلي 
صورت گيرد. در روش دوم پذيرش بر اس��اس س��ابقه تحصيلي و 
دروس عمومي ذكر ش��ده و در روش س��وم كه درحال حاضر اجرا 
مي ش��ود پذيرش بر اس��اس س��ابقه تحصيلي، دروس عمومي و 
دروس تخصصي اس��ت. در روش س��وم گفته شده بايد 15درصد 
ظرفيت دانش��گاه ها از اين طريق باشد اما اكنون دانشگاه هاي پيام 
ن��ور، آزاد و دولتي ۸0 درص��د ظرفيت خود را از اين طريق جذب 
مي كنند. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اينكه طبق گزارش س����ازمان س����نجش بيش از ۶0 درصد 
فارغ التحصيالن دانشگاه ها درمشاغل مرتبط با رشته تحصيلي شان 
كار نمي كنند اظهار كرد: در واقع س��رمايه كش��ور چند سالي در 
راس��تاي تربيت افرد در رش��ته هايي صرف مي شود كه بازار كاري 
ن��دارد. البته اين موضوع به تغيير هرم جمعيتي كش��ور و كاهش 

شديد ميزان داوطلبان دانشگاه ها باز مي گردد. 
زرافشان با اش��اره به كاهش ۷ ميليوني جمعيت دانش آموزي 
نس��بت به دهه ۷0 گفت: كاهش جمعي��ت دانش آموزي امروز به 
آموزش عالي رس����يده اس��ت و ميزان داوطلب��ان كنكور از يك 
ميليون و ۷00 هزار به ۸00 هزار نفر در س��ال هاي اخير رس��يده 
اس����ت و به تبع آن شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه نيز دچار 
تغييراتي شده و پس��ران دريافته اند راه اشتغال لزوما از تحصيل در 
دانش����گاه نمي گذرد. طبق اعالم وزارت كار ۶۷ درصد ش��اغالن 
كشور داراي مدرك ديپلم يا پيش دانش��گاهي هس��تند. او ادامه 
داد: به همين علت اس��ت كه آمارها مي گويند آمار دانش آموزان از 
550 هزار نفر در پايه سوم متوسطه نظري يك مرتبه به ۴30 هزار 
نفر در دوره پيش دانش����گاهي كاهش مي ياب��د و افراد با مدرك 
ديپل��م وارد بازار كار مي ش��وند. معاون آموزش متوس��طه وزارت 
آموزش و پرورش با بي��ان اينكه امروز جامعه دانش آموزي به اين 
نتيجه رسيده كه مهارتي كسب كند و وارد بازار كار شود، به ايسنا 
گفت: رونق اش��تغال و توس��عه مهارت آموزي از برنامه هاي جدي 
دولت نيز هست و هدف گذاري رشد 50 درصدي مهارت آموزي در 

برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. 
زرافش��ان با بيان اينكه برخي برآيندها حاكي از كمرنگ شدن 
كنكور اس��ت افزود: تمام تالش ما آن اس����ت كه جريان عمومي 
پذيرش دانش��جو در كشور به سمت سابقه تحصيلي برود و البته 
اين مس��اله و فرصتي كه پيش آمده خيلي بادوام نيس��ت، چون 
بنابر پي��ش بيني هاي تغيير حركت جمعيتي تا 10 س��ال ديگر 
دوباره به جمعيت 1۷ ميليوني دانش آموزي برمي گرديم و دوباره با 

درخواست زياد براي ورود به دانشگاه مواجه مي شويم. 
او افزود: اگر طي 10 س��ال آت��ي اين تغيير رويكرد فرهنگي و 
توجه به آموزش هاي مهارتي ايجاد و فرصت هاي خوب شغلي براي 
مهارت آموزان به وجود بيايد خاطرمان بابت عدم فشار كنكور در 

10 سال آينده آسوده مي شود. 

پيش بيني افزايش ورودي به دانشگاه ها طي دهه آينده
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رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كشور اعالم كرد

افزايش 3 درصدي حوادث جاده اي در نوروز 97
گروه راه و شهرسازي  

براس��اس آمار منتشر شده از س��وي پليس راه، 
روزانه 43 نفر در ايران بر اثر حوادث رانندگي جان 
خود را از دست مي دهند. عالوه بر اين هر 30دقيقه 
ي��ك نفر بر اثر تصادفات جاده يي معلول مي ش��ود. 
هر س��ال اي��ن آمار در زمان س��فرهاي ن��وروزي و 
همزمان با رونق س��فرهاي جاده يي افرايش مي يابد 
و متاس��فانه تعداد زي��ادي از هموطنان در روزهاي 

ابتدايي سال جان خود را از دست مي دهند. 
بنا به گفته سردار مهري رييس پليس راهنمايي 
و رانندگ��ي ني��روي انتظامي امس��ال ني��ز ميزان 
تصادفات جاده يي 3درصد افزايش يافته و بر اساس 
آمار پليس از بيس��ت و چهارم اس��فند پارس��ال تا 
يازده��م فروردين ماه در جدول ه��اي وزارت راه و 
شهرسازي كه به آن استناد شده است، 283تصادف 
منج��ر به فوت ثبت ش��ده ك��ه 350 نفر در صحنه 

تصادف فوت كرده اند. 
بر اس��اس اين آم��ار همچنين در س��ال جاري 
2هزار و 852 تصادف جرحي نيز رخ داده اس��ت. 2 
سال پيش 282تصادف فوتي و 3هزار و 16تصادف 
جرحي رخ داده بود كه 378 نفر در صحنه تصادف 
جان باختند. س��ال گذش��ته نيز شمار تصادف هاي 
فوت��ي و جرح��ي به ترتي��ب 287 م��ورد و 3 هزار 
و 158 م��ورد ثبت ش��د و 390نفر ني��ز در صحنه 

تصادف جان خود را از دست دادند. 

 شمار مسافران از ۱۳ ميليون نفر گذشت
بررس��ي جدول ه��اي آماري نش��ان مي دهد، از 
بيس��ت و چهارم اسفند پارسال تا يازدهم فروردين 
ماه 13 ميليون و 326 هزار و 706 نفر در بخش هاي 

جاده يي، ريلي، هوايي و دريايي جابه جا شدند. 
بررس��ي جدول هاي آماري منتشر شده از سوي 
وزارت راه و شهرس��ازي حاك��ي از آن اس��ت كه 6 
ميليون و 78 هزار و 331 نفر در تعطيالت نوروزي 
امس��ال در بخش جاده يي تردد كردند. تعداد سفر 
ثبت شده در اين مدت 586 هزار و 903 مورد بود. 
اين ميزان نس��بت به مدت مش��ابه 2 سال گذشته 

كاهش يافته است. 
در تعطي��الت ن��وروزي 95- 1394 )بيس��ت و 
پنجم اس��فندماه 1394 تا هشتم فروردين 1395( 
8 ميلي��ون و 495هزار و 941نفر مس��افر در قالب 
708هزار و 330 س��فر در جاده هاي كش��ور س��ير 

كرده بودند. 
اين ميزان در مدت مش��ابه پارس��ال )بيس��ت و 
پنجم اس��فندماه 1395 تا هشتم فروردين 1396( 
به 7 ميليون و 971هزار و 622 نفر مسافر در قالب 

693 هزار و 224 سفر در جاده ها رسيده بود. 

 حوادث جاده اي
ب��ه گفته ريي��س پليس راهنماي��ي و رانندگي 
ني��روي انتظامي بر اس��اس گزارش هاي رس��يده 
در تعطي��الت نوروزي امس��ال ب��ا افزايش حدود 
15درص��د تردد مس��افران ن��وروزي در جاده ها و 
مسيرهاي مواصالتي سراسر كشور روبه رو بوده ايم. 
رييس پليس راهور ناجا گفت: طبق ارزيابي هاي 
ميدان��ي انجام ش��ده، جاده هاي كش��ور ظرفيت و 
كش��ش اين حجم از س��فر و خودرو را ندارند و با 
توجه به افزايش 1،5ميليون��ي تعداد خودروها در 
سال 96، افزايش سفرها يك موضوع عادي و قابل 
پيش بيني بود اما مردم امسال هم همكاري خوبي 

داشتند. 
وي افزود: در موج اول س��فرها ش��اهد كاهش 
5درصدي ف��وت و جان باختگان بوديم اما در موج 
دوم س��فرهاي ن��وروزي اين روند برعكس ش��د و 
افزاي��ش تلفات داش��تيم، به گونه يي ك��ه در روز 

10فروردين 37 نفر جان باختند. وي تصريح كرد: 
اين آمار نشان مي دهد، افرادي كه به سفر رفته اند، 
خس��ته ش��ده اند و آمادگي جس��ماني رانندگي را 
نداش��ته اند و همي��ن امر باعث ش��ده به طور كلي 
3درصد تعداد كشته ش��دگان افزايش داشته است. 
س��رعت غيرمجاز، س��بقت غيرمج��از، بي توجهي 
به جلو و خس��تگي و خواب آلودگ��ي رانندگان از 
مهم تري��ن عوامل تصادفات در ايام نوروز امس��ال 

بوده است. 
هفتم فروردي��ن ماه جانش��ين فرمانده نيروي 
انتظام��ي اع��الم ك��رد: مي��زان ح��وادث و تلفات 
جاده يي در نوروز امس��ال نس��بت به مدت مشابه 
پارسال كاهش يافته اما در عين حال هر 58دقيقه 

يك نفر در جاده هاي كشور جان باخته است. 

 عامل انساني دليل بيش از 60 درصد تصادف ها
معاون دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي نيز 
اعالم كرد: جز مس��ائل فني به ط��ور تقريبي در 
همه تصادف ها بي توجهي و فقدان تمركز راننده، 
پرخاشگري، خواب آلودگي و تعجيل در رانندگي 

تاثير داشته، بنابراين سهم عوامل رواني در بروز 
اين حوادث بيش از 60 درصد است. 

ب��ه گفت��ه وي، بي توجه��ي به جلو، س��رعت 
غيرمجاز و سبقت غيرمجاز سه علت مهم حوادث 
جاده يي اس��ت و حدود 70درص��د تصادف هاي 
منج��ر ب��ه ف��وت از خس��تگي و خواب آلودگي 

رانندگان ناشي مي شود. 
كارشناس��ان و فع��االن ح��وزه ايمن��ي راه ها 
معتقدن��د كه با وجود ارائه راهكارهاي بس��يار از 
س��وي نهادهاي ذي ربط اما مدت هاس��ت اقدام 
جدي ب��راي كاهش تلفات جاده يي اجرا نش��ده 
اس��ت، اگرچه اقدامات مثبتي ه��م مانند نصب 
دوربين هاي هوش��مند ثبت س��رعت غيرمجاز، 
راه ان��دازي س��امانه س��پهتن و... ه��م اجراي��ي 
ش��ده اس��ت، اما اي��ن اقدام��ات در برابر حجم 
ب��االي تخلف��ات رانندگي، وجود حج��م بااليي 
از خودروه��اي غيرايم��ن س��اخت داخ��ل و... 

تاثيرگذاري چنداني ندارد. 
ضمن اينكه پتانسيل فرهنگ سازي و آموزش 
عمومي هم براي كاهش تلفات جاده يي در ايران 

جدي گرفته نمي شود. 

 رشد ۱2 درصدي سفرهاي جاده اي
نگاهي به آمار مسافرت هاي زميني، هوايي، ريلي 
و بندري نشان از افزايش سفرهاي نوروزي در سال 

97 نسبت به سال گذشته دارد. 
به گزارش ايس��نا، رييس پلي��س راهور ناجا هم 
اعالم كرد: بر اس��اس آمار دس��تگاه هاي ترددشمار، 
س��فرهاي جاده يي نوروز 97 در مقايس��ه با س��ال 

گذشته حدود 12درصد افزايش يافته است. 
بي ش��ك حوادث هواي��ي اخي��ر و گراني كه در 
بليت ه��اي مس��يرهاي هواي��ي در ماه ه��اي پاياني 
س��ال اتفاق افتاد، موجب شده خودروهاي شخصي 
و س��واري همچنان محبوب ترين وسيله براي سفر 

باشند. 

 رشد 2.8 مسافرت نوروزي با قطار 
ميرحسن موس��وي معاون مس��افري شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران از جابه جايي يك 
ميلي��ون و 200هزار نفر مس��افر با قط��ار از آغاز 
طرح نوروزي تا نهم فروردين خبر داد كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 2.8درصد رشد كرده 
اس��ت. با توجه به افزايش شمار صندلي و مسافر 

نسبت به مدت مشابه پارسال، تاخير ها در مبدا و 
دسترسي به قطار كم شده است. 

موس��وي يادآوري كرد: س��ال 1395 با هدف 
 كاه��ش عم��ر ن��اوگان و افزاي��ش كيفي��ت آن،

350 واگ��ن با عم��ر بيش از 45س��ال از ناوگان 
خارج شد. به گفته او، 248 واگن داراي 30سال 
نيز در سال 1396 از چرخه فعاليت بيرون رفت. 
 به گفته اين مس��وول ن��وروز امس��ال روزانه

242 رام قطار تردد مي كند كه نس��بت به مدت 
مش��ابه پارس��ال 15درصد رش��د كرده اس��ت. 
مس��افران بخش ريلي از بيس��ت و چهارم اسفند 
پارس��ال تا يازدهم فروردين ماه به يك ميليون و 
577هزار و 43 نفر رس��يد كه 456 هزار سفر را 

شامل مي شود. 
نوروز 2سال پيش اين ميزان شامل يك ميليون 
و 744هزار و 797نفر )4هزار و 40س��فر( بود كه 
 پارس��ال به يك ميليون و 761ه��زار و 167نفر و

)4 هزار و 250 سفر( افزايش يافت. 

 سفرهاي هوايي كاهش يافت
از بيس��ت و چهارم اس��فند پارسال تا يازدهم 
فروردين ماه سال جاري، 2 ميليون و 622هزار و 
54مس��افر با 20هزار و 736پرواز بين فرودگاه ها 
جابه جا ش��دند. اين ميزان در تعطيالت نوروزي 
95- 1394 س��ه ميليون و 180هزار و 55نفر با 
26هزار و 255پرواز بود. پارس��ال نيز 3 ميليون 
و 721 ه��زار و 956 نفر از طريق هوايي جابه جا 
ش��دند كه اين سفرها در 30هزار و 253 نشست 

و برخاست هواپيما صورت گرفت. 
و  راه  وزارت  خب��ري  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
شهرس��ازي، در 11 فروردي��ن 1397 به عنوان 
هفدهمي��ن روز از پروازهاي ن��وروزي، فرودگاه 
مهرآب��اد با 360 فروند نشس��ت و برخاس��ت و 
تع��داد 43560 اعزام و پذيرش مس��افر در صدر 

فرودگاه هاي ايران قرار گرفت. 
ب��ا امام خمين��ي )ره(  ف��رودگاه   همچني��ن 

215 فروند نشس��ت و برخاست و 32352 اعزام 
و پذيرش مس��افر، فرودگاه مشهد با 194 فروند 
نشس��ت و برخاس��ت و 27512 اعزام و پذيرش 
مس��افر، ف��رودگاه ش��يراز با 86 فروند نشس��ت 
و برخاس��ت و 9460 اع��زام و پذيرش مس��افر، 
فرودگاه اصفهان با 62 فروند نشست و برخاست 
و 6915 اعزام و پذيرش مس��افر و فرودگاه اهواز 
با 38 فروند نشس��ت و برخاس��ت و 4389 اعزام 
و پذيرش مس��افر در پروازهاي داخلي و خارجي 
بخ��ش عمده ي��ي از پروازهاي ن��وروزي را انجام 

داده اند. 
در اي��ن روز در مجموع 955 فروند نشس��ت 
و برخاس��ت و 124ه��زار و 188 اعزام و پذيرش 

مسافر در اين فرودگاه ها انجام شده است. 

 وضعيت سفرهاي دريايي
در بخ��ش درياي��ي از بيس��ت و چهارم اس��فند 
پارس��ال ت��ا يازده��م فروردي��ن ماه س��ال جاري، 
2ميليون و 957 هزار و 942 گردش��گر و يك هزار 
و 336 مس��افر محل��ي بي��ن بندرها ت��ردد كردند. 
در اين مدت، ورود و خروج ش��ناورهاي مس��افري 
 و تفريح��ي ب��ه ترتي��ب 29ه��زار و 248 فروند و

294 ه��زار و 740 فروند ثبت ش��د. ش��مار ورود و 
 خروج مس��افران و گردش��گران درياي��ي در نوروز
 2 س��ال پيش به ترتي��ب 4ميلي��ون و 385هزار و

220 نف��ر و 3ميلي��ون و 63ه��زار و 60 نف��ر بود. 
پارس��ال اين ميزان در بخش مسافري به 3ميليون 
و 969هزار و 530نفر رس��يد و در مورد گردشگران 

2ميليون و 214 هزار و 896 نفر ثبت شد. 

هشدار درباره زلزله تهران 
روز يك شنبه 12 فروردين ماه زلزله يي با بزرگاي 
4.2 در پهنه ش��مال گس��له ايوانكي و پهنه گس��ل 

گرمسار و جنوب گسل مشا رخ داد. 
در همين رابطه، مهدي زارع، اس��تاد پژوهش��گاه 
زلزله شناس��ي گفت: بيان قطعي مبني بر بي اثر بودن 
لرزه خي��زي در اي��ن محدوده ته��ران علمي و معتبر 

نيست. 
به گ��زارش اقتص��اد آنالي��ن، زارع اف��زود: زلزله 
كوچك با بزرگاي 3/7 ريش��تر هم 20بهمن ماه سال 
گذش��ته در ش��مال گس��ل ايوانكي در جنوب شرق 
تهران رخ داد كه نش��انگر فعال بودن گس��ل ايوانكي 
بود اين گس��ل در 17 آبان ماه س��ال 88 و 3 اسفند 
س��ال 89 هم دو زلزله با بزرگاي 4ريشتر نشان داده 

است. 
به گفته او،  گسل ايوانكي كه انتهاي شمال غربي 
آن به منطقه 15تهران مي رس��د، ت��وان لرزه زايي تا 
بزرگاي 7.5ريش��تر را داراس��ت و اين گس��ل سابقه 
رخ��داد زمين لرزه هاي تاريخ��ي را دارد و به احتمال 
زياد زلزله هاي تاريخي 743ميالدي و 855 ميالدي 
ك��ه ري را وي��ران كرده ب��ا جنبايي اين گس��ل رخ 

داده اند. 
همچني��ن بر اثر وقوع زلزله يي 5.3ريش��تري كه 
در س��اعت 05:13 روز يك شنبه در استان كرمانشاه 

)شهر سرپل ذهاب( رخ داد 53 نفر مصدوم شدند. 

كاهش 2 درصدي سود وام 
خانه  اولي ها در بافت فرسوده

مش��اور رييس جمهور با تشريح برنامه دولت براي 
نوس��ازي بافت فرس��وده گفت: دولت به  خالف طرح 
مس��كن مهر نقش��ي در ساخت وس��از بافت  فرسوده 
ن��دارد و خانه  اولي ه��ا در اين بافت ه��ا مي توانند با 
اس��تفاده از وام با س��ود 6 درص��د از محل صندوق 

مسكن يكم صاحب خانه شوند. 
به گزارش »تعادل« پيش از اين، س��ود وام خانه 
اولي ها در غير بافت فرس��وده 9.5و در بافت فرسوده 

8 درصد اعالم شده بود. 
به گزارش تس��نيم، اكبر تركان گف��ت: در مراكز 
اس��تان ها 32 قطعه زمين توسط وزارت راه به مساله 
نوسازي اختصاص مي يابد و همين موضوع در تهران 

15قطعه از زمين هاي دولتي را شامل مي شود. 
او گفت: 3 دسته هزينه داريم. نخست هزينه هاي 
خانه و محله كه به  عهده توس��عه گر اس��ت. دس��ته 
دوم زيرس��اخت هاي آب و برق و... هستند كه تامين 
هزينه و امكانات آن به  عهده دولت اس��ت و دس��ته 

سوم ساخت مدارس و... هستند. 
تركان تاكيد كرد: توس��عه گر قرار است 50 سازه 
را براي خود و 50 س��ازه ديگر را هم براي س��اكنان 
اين بافت هاي فرس��وده بسازد. خريداران اين بافت ها 
مي توانند با اس��تفاده از وام با سود 6 درصد از محل 
صن��دوق ذخيره يكم صاحب خانه ش��وند. اين براي 
خانه  اولي هاس��ت كه با خواب پول 20ميليوني خود 
به  مدت 2س��ال مي توانند ت��ا 80 ميليون تومان وام 
مس��كن دريافت كنند. البته اينها در حد پيش بيني 
اس��ت زيرا ممكن اس��ت در عمل هم��ه  چيز به اين 
خوبي پيش نرود. مش��اور رييس جمهور يادآور ش��د: 
س��اكنان بافت فرس��وده بدون پرداخت ريالي، خانه 
فرس��وده تحوي��ل مي دهن��د و خانه يي ن��و تحويل 
مي گيرن��د در نتيج��ه بدون هي��چ پرداختي صاحب 

خانه يي نو مي شود. 

كريدور ريلي شمال - جنوب 
به هم متصل شد

مديرعامل ش��ركت ساخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل و نقل جمهوري اس��المي ايران گفت: كريدور 
ش��مال- جنوب با راه آهن آس��تارا- آس��تارا به هم 

متصل و فعال شد. 
به گزارش ايس��نا، خيراهلل خادمي در آيين افتتاح 
رس��مي راه آهن بين المللي آستارا- آستارا و فاز اول 
ترمينال و باران��داز اين راه آهن اظهار كرد: در بحث 
حم��ل و جابه جاي��ي كاال و مس��افر در سراس��ر اين 
كريدور از شمال اروپا، روسيه و آذربايجان به واسطه 
اي��ران به آب هاي خليج فارس، كش��ورهاي آس��ياي 
جنوب ش��رق به خصوص هندوس��تان، پاكس��تان و 

افغانستان از اين مسير محقق مي شود. 
خادمي با تاكيد بر اينكه يكي از اولويت ها توسعه 
ش��بكه ريلي اس��ت، افزود: درحال حاض��ر 13هزار 
كيلومتر مسير ريلي در كشور داريم و 3410كيلومتر 

جديد درحال اجراست كه رقم بسيار بزرگي است. 
مع��اون وزير و راه شهرس��ازي با اش��اره به اينكه 
مس��ير منقطع در اين كريدور، قطعه قزوين به رشت 
س��پس آستاراس��ت، توضيح داد: قس��مت مشكل و 
پيچيده قزوين به رشت در مراحل پاياني قرار دارد. 

او يادآور ش��د: در اين مح��ور 28كيلومتر تونل و 
9كيلومتر پ��ل خاص و بزرگ اح��داث و 20ميليون 
مترمكعب خاكبرداري و خاكريزي در ش��رايط بسيار 

سخت مهندسي انجام شده است. 
بسترس��ازي  اينك��ه  ب��ر  تاكي��د  ب��ا  خادم��ي 
164كيلومتري قزوين به رش��ت تا پاي��ان فروردين 
م��اه به اتمام مي رس��د، افزود: بالغ ب��ر 156كيلومتر 
ريل گ��ذاري در اين مس��ير انجام ش��ده و اميدواريم 
تا پايان ارديبهش��ت ماه ريل گذاري مسير باقيمانده 
هم به اتمام برس��د. او اضافه كرد: پروژه بزرگ ريلي 
قزوين- رشت تابستان امسال به بهره برداري مي رسد. 

پيش  فروش بليت قطارهاي 
بهار آغاز شد

براساس اعالم ش��ركت راه آهن پيش فروش بليت 
قطارهاي مس��افرتي كه از 16فروردين تا 31 خرداد 
امسال حركت مي كنند از 7 فروردين ماه آغاز شد. 

به گزارش ايس��نا، اين بليت  فروش��ي به ش��كل 
همزم��ان در س��امانه هاي اينترنت��ي و مراكز فروش 

حضوري بليت انجام مي شود. 
ش��ركت رجا هم اعالم كرده كه متقاضيان خريد 
بليت مي توانند براي دريافت اطالعات مربوط به زمان 
حرك��ت قطارها و نرخ بليت ها از طريق س��امانه هاي 

اين شركت اقدام كنند. 
پيش از اين در بهمن  ماه س��ال 96 فروش بليت 
قطارهاي نوروزي تا 15فروردين  ماه آغاز ش��ده بود و 
طبق اعالم راه آهن حدود ي��ك ميليون و 800 هزار 
صندلي ظرفيت براي اين سفرها در نظر گرفته شد. 

ايرانشهر

وزير راه و شهرسازي با اشاره به خروج بيش از يك ميليون و200هزار وسيله 
نقليه از تهران و البرز به ش��هروندان توصيه كرد، براي كاهش تراكم ورودي به 

اين استان ها، بازگشت خود را به روزهاي آتي موكول كنند. 
به گزارش ايلنا، عباس آخوندي با اشاره به اينكه آمار سامانه هاي ترددشمار 
در محوره��اي ش��رياني كش��ور از ع��دم مراجعت تع��داد قاب��ل مالحظه يي از 
خودروهاي ش��خصي به پايتخت كه به سفرهاي نوروزي رفته اند، حكايت دارد، 
گفت: با توجه به خروج بيش از يك ميليون و 200هزار وس��يله نقليه از تهران 
و الب��رز از آغ��از طرح نوروزي تاكنون و عدم مراجعت بخش قابل توجهي از اين 
تعداد خودرو و هموطنان از يك سو و انباشت بيش از 550هزار دستگاه خودرو 
در حال حاضر در اس��تان هاي مازندران و گيالن پيش بيني مي ش��ود در صورت 
عدم مديريت بر بازگش��ت از سفر توسط هموطنان در ورودي هاي شهر تهران و 

كرج در روز پايان تعطيالت نوروزي ترافيك و تراكم ورودي خواهد بود. 

وزير راه و شهرس��ازي با قدرداني و تش��كر از ش��هروندان ك��ه با صبوري و 
همكاري كم نظير با نيروهاي امدادي و خدماتي مس��تقر در جاده هاي كش��ور 
در نوروز امسال س��فرهاي خوب و رضايت بخشي داشتند، تصريح كرد: با توجه 
به اينكه حجم خودروها و مس��افران نوروزي به تدريج و در فاصله زماني حدود 
دو هفته يي از تهران خارج ش��ده اند، هم اينك ضرورت دارد مردم عزيز و فهيم 
همچون گذش��ته براي جلوگيري از ازدحام ورود به پايتخت همكاري و اهتمام 
جدي با تمام تالش��گران اعم از راهداران، پليس راهور و پليس راه، هالل احمر، 
اورژانس و س��اير نهادها داشته باش��ند و ضمن مديريت بر بازگشت سفر خود، 

مراجعت به تهران را به روزهاي آتي موكول كنند. 
وي تاكي��د كرد: ش��هروندان و رانندگان با صبر، حوصل��ه و با آرامش تمام و 
پرهيز از عجله و شتاب رانندگي كنند تا ايمن و به سالمت و با خاطراتي خوب 

تعطيالت نوروز را پشت سر گذارند.

درخواست وزير راه از مسافران نوروزي

بانك مركزي كارنامه بازار مسكن در سال 96 را گزارش كرد

رشد 26 درصدي قيمت ملك در اسفند
گروه راه و شهرسازي 

آماري كه از س��وي بانك مرك��ز درباره وضعيت 
بازار مس��كن در سال 1396 منتشر شده حكايت از 
اين دارد كه تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني 
ش��هر ته��ران در س��ال گذش��ته ب��ه 181.2هزار 
واحد مس��كوني رسيد كه در مقايس��ه با سال 95، 
11.8درصد افزايش داشته است، اما همگام با رشد 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش درس��ال گذشته، 
متوس��ط قيمت يك مترمربع بناي واحد مسكوني 
معامله ش��ده در شهر تهران 4.9ميليون تومان بوده 
اس��ت كه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از آن 
11.5درصد افزايش نشان مي دهد، به عبارت ديگر 
در س��ال گذش��ته همگام با رش��د معامالت شاهد 
افزاي��ش قيمت ها هم بوديم. ه��م تعداد معامالت و 
هم قيمت مس��كن در س��ال 95 نسبت به سال 94 

نيز 5.4 درصد رشد يافته بود. 

 پيش بيني بازار مسكن در سال 97
ب��ا توجه ب��ه اينكه در س��ال 96 و ب��ه ويژه در 
س��ه ماهه س��وم آن، تع��داد معامالت انجام ش��ده 
نس��بت به سال 95 رشد مناس��بي داشت و برخي 
كارشناس��ان اين رشد را نشانه يي براي تجربه پيش 
رونق بازار مس��كن ارزيابي كردند، پيش بيني درباره 
وضعيت اين بازار در س��ال ج��اري اهميت ويژه يي 
پي��دا مي كن��د، در همين رابطه مهدي روانش��ادنيا 
كارشناس اقتصاد مس��كن وضعيت بازار مسكن در 
س��ال 1397 را مثبت ارزياب��ي و پيش بيني كرد و 
گفت كه قيمت مسكن در سال جاري مقدار اندكي 

باالتر از نرخ تورم قرار گيرد. 
روانش��ادنيا در گفت وگو با ايس��نا اظه��ار كرد: 
كاه��ش س��رعت افزاي��ش معام��الت مس��كن در 
اسفندماه نش��ان داد كه متقاضيان مصرفي در اين 
بازار حضور داش��ته اند كه همزمان با رشد قيمت ها 

عقب نشستند. 

اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن با بي��ان اينكه 
ش��رايط فعلي حاكي از آن است كه بخش سوداگر 
و س��رمايه گذار در بازار مس��كن نق��ش كليدي در 
افزايش قيمت ه��ا ندارد، گفت: وقت��ي قيمت ها به 
ق��دري افزاي��ش پيدا ك��رد كه ام��كان خريد براي 
مصرف كننده وجود نداش��ت روند رش��د معامالت 
متوقف ش��د. به گفته روانش��ادنيا هم اكنون قيمت 
مس��كن 3.3درصد باالتر از ت��ورم عمومي قرار دارد 
اما احتماال امسال با توجه به رشد قيمت دالر، نرخ 

تورم هم از ميزان فعلي باالتر رود. 
او تاكي��د ك��رد: در ش��رايط فعلي بازار، مس��كن 
سوددهي مناسبي ندارد و احتماال سرمايه گذاران براي 
ورود به اين بازار احتياط مي كنند؛ بنابراين عمده تقاضا 

در سال 1397 تقاضاي مصرفي خواهد بود. 

 كاهش 0.5درصدي حجم معامالت 
بررس��ي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
شده در اسفندماه س��ال 1396، حاكي از آن است 
ك��ه تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر 
تهران به 12.3 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت 
به ماه مش��ابه سال قبل افزايش اندك 0/5درصدي 

را نشان مي دهد. 
از مجموع 12307واحد مس��كوني معامله شده، 
واحدهاي تا 5س��ال س��اخت با س��هم 46.5درصد 
بيشترين س��هم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذكور در مقايسه با اسفندماه سال قبل 4.6درصد 
كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 
6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است. 

 منطقه 5 همچنان پرطرفدار
اما نگاهي به معامالت انجام ش��ده در اس��فندماه 
نش��ان مي ده��د كه منطق��ه 5 همچون گذش��ته با 
س��هم 13.3 درصدي از كل معامالت بيشترين تعداد 
قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است 

ضمن اينكه همچنين مناطق 2 و 4 هر يك با س��هم 
يكسان 9.9درصدي در رتبه بعدي قرار گرفته اند. 

در مجموع 73.9 درص��د از كل تعداد معامالت 
انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر 
اس��ت كه به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 
5، 2، 4، 1، 10، 8، 14، 7، 3 و 6 بوده و 12 منطقه 
باقيمان��ده 26.1درصد از كل تع��داد معامالت را به 

خود اختصاص داده اند. 

 رشد 26.۱ درصدي قيمت در اسفند
طبق گ��زارش بان��ك مركزي تح��والت قيمت 
مس��كن در اسفندماه سال 1396 نشان مي دهد كه 
متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر 
تهران 5.7 ميليون تومان بود كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مش��ابه س��ال قبل ب��ه ترتي��ب  26.1درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. بيش��ترين رش��د متوسط 
قيمت در اين ماه نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
به منطقه 5 )معادل 40.9درصد( و كمترين ميزان 
رشد به منطقه 18 )معادل 11.1درصد( تعلق دارد. 
در مي��ان مناط��ق 22گان��ه ش��هرداري تهران، 
بيش��ترين متوس��ط قيمت يك مترمرب��ع زيربناي 
مس��كوني معامله شده معادل 12.37ميليون تومان 
به منطقه يك و كمترين آن با 2.41ميليون تومان 
ب��ه منطقه 18 تعلق داش��ته اس��ت. ارق��ام مزبور 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب 25.9 و 

11.1درصد افزايش نشان مي دهند. 

 ارزان قيمت ها در مركز توجه مشتريان
همچني��ن توزي��ع فراوان��ي تع��داد واحده��اي 
مس��كوني معامل��ه ش��ده بر حس��ب قيم��ت يك 
مترمرب��ع بنا در اس��فندماه س��ال 96 حاكي از آن 
اس��ت كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 3 تا 
3.5ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بنا با س��هم 

8.1درصد بيش��ترين س��هم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص داده و دامنه قيمتي 2.5 
تا 3 و 3.5 تا 4 ميليون تومان به ترتيب با سهم هاي 
7.9و 7.8درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
در اين ماه توزيع حجم معامالت به گونه يي بوده 
اس��ت كه 54.5درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي 
كمتر از متوس��ط قيمت هرمترمربع واحد مسكوني 

شهر تهران 5.76 ميليون تومان معامله شده اند. 

 تداوم تب خريد واحدهاي 60 متري 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
ش��ده بر حسب س��طح زيربناي هر واحد مسكوني 
در اس��فند ماه سال 1396 نشان مي دهد، بيشترين 
س��هم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسكوني 
ب��ا زيربناي 60 ت��ا70 مترمربع مع��ادل 14درصد 
اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي50 
ت��ا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتيب با س��هم هاي 

12.9و 12درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
در مجم��وع در اي��ن ماه واحدهاي مس��كوني با 
س��طح زيربناي كمتر از 80مترمربع، 48.8 درصد 
از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. 

براساس گزارش بانك مركزي در اسفندماه سال 
1396، توزي��ع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني 
معامله ش��ده بر حسب ارزش هر واحد حاكي از آن 
اس��ت كه در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، 
واحدهاي مس��كوني ب��ا ارزش 100 تا 200ميليون 
تومان با اختصاص سهم 18.2درصد بيشترين سهم 
از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 
 واحده��اي داراي ارزش200 ت��ا 300 و 300 ت��ا 
400 ميلي��ون تومان هم هر يك با اختصاص س��هم 
15.8و 11.4درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 

در مجموع در اين ماه، حدود 47.7 درصد از معامالت 
به واحدهاي مس��كوني با ارزش كمتر از 400ميليون 

تومان اختصاص داشته است.  

 افزايش ۱0.5درصدي اجاره بها
در اس��فندماه سال 1396 ش��اخص كرايه مسكن 
اجاري در ش��هر تهران و در كل مناطق شهري نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتيب 10.5 و 9.4درصد 
رشد نش��ان مي دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسكن 
يك ساله تنظيم مي شوند و اثرپذيري شاخص اجاره بهاي 
مسكن از سياست هاي كنترل و مهار تورم، سبب تغيير 
متناس��ب اجاره بها با تحوالت نرخ تورم در كشور شده 
اس��ت. گفتني است، سهم هزينه مسكن در محاسبات 
ش��اخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي )براساس 

سال پايه 100=1395( معادل 33.1درصد است. 

 تناقض در آمار اسفندماه
براس��اس آمار بان��ك مركزي تع��داد معامالت 
مسكن دراسفندماه نسبت به مشابه سال قبل از آن 
تنها نيم درصد كاهش يافته اس��ت اما مصطفي قلي 
خسروي رييس اتحاديه مشاوران امالك شهر تهران 
گف��ت: در 25روز ابت��داي اس��فندماه 1396 تعداد 
قرارداده��اي خريد و فروش مس��كن ش��هر تهران 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از آن 10درصد 

كاهش يافته است. 
اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس آمارهاي ثبت 
ش��ده در س��امانه اطالعات بازار امالك كش��ور، در 
اس��فند ماه سال گذش��ته 9هزار و 656 معامله در 
شهر تهران انجام ش��ده است كه نسبت به 18هزار 
و 932 معامله ثبت ش��ده در اسفند سال 95 حدود 

50درصد دچار كاهش شده است. 

وضعيت بازار مسكن تهران در سال هاي 94-96

درصد تغييرسال

13941395139613951396

1537631620531812405.411.8تعداد معامالت)واحد مسكوني(

4168343932489875.411.5متوسط قيمت هرمترمربع)هزارريال(
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صنعت، معدن و جتارت14
كارخانه خودروسازي خزر 

افتتاح شد
شاتا   كارخانه توليد مشترك خودرو ايران و جمهوري 
آذربايجان)خزر( در منطقه نفت چاال با ظرفيت س��االنه 
۱۰ هزار دستگاه براي توليد 5 مدل خودرو سواري افتتاح 
ش��د. كارخانه توليد مش��ترك خودرو ايران و جمهوري 
آذربايجان)خ��زر( در منطق��ه نفت چ��اال اين جمهوري 
با ظرفيت س��االنه ۱۰ هزار دس��تگاه براي توليد 5 مدل 
خودرو س��واري و خط آهن آستارا- آستارا روز پنج شنبه 
در مراسمي در همايش اقتصادي تجاري با حضور »حسن 

روحاني« و »الهام علي اف« افتتاح شد. 
در مرحله نخست قرار اس��ت محصوالت خانواده دنا 
شامل دنا و دناپالس در جمهوري آذربايجان توليد شود. 
خط توليد محصوالت ايران خودرو در س��ايت جمهوري 
آذربايجان در فاز ابتدايي با ظرفيت توليد ساالنه ۱۰هزار 
دس��تگاه آغاز به كار مي كند كه با توسعه ظرفيت آن به 

۱5هزار دستگاه در سال مي رسد. 
محصوالت توليدي در سايت جمهوري آذربايجان به 
كشورهاي مشترك المنافع كه قرارداد ترجيحي ميان آنها 
اجرا مي شود، صادر خواهد شد. همچنين در اين كارخانه 
ك��ه در آن فناوري هاي مدرن، تجهيزات و ماش��ين آالت 
پيشرفته به كار گرفته شده، خودروهاي »رانا، سمند، دنا، 
پژو 2۰6و 2۰7، رنو پيكاپ و  رنو تندر« توليد مي ش��ود. 
ميزان س��رمايه گذاري در كارخانه مشترك خودروسازي 
ايران و جمهوري آذربايجان 24ميليون منات )هر منات 
معادل 29۰۰تومان( اس��ت و با آغ��از فعاليت اين واحد 

توليدي 3۰۰نفر در آن مشغول كار شده اند. 

 نقش معادن كوچك
در كاهش بيكاري 

ايرنا    مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران گفت: 
معادن كوچك مي توانند بخش عمده يي از مش��كالت 
بيكاري و اش��تغال موج��ود در جامعه را برطرف كنند. 
محمدرضا بني اس��دي راد در نشستي با عنوان گزارش 
س��ال 96 و چشم انداز ش��ركت ملي صنايع مس ايران 
در سال 97 افزود: در حوزه مس تعدادي معادن كوچك 
فعال خواهد ش��د كه در اين راستا توليد كنستانتره در 

2سال آينده به ۱۰۰هزار تن افزايش خواهد يافت. 
او اظه��ار كرد: توس��عه اكتش��افات، كرامات نيروي 
انس��اني و تكميل زنجيره توليد و توسعه صنايع پايين 
دس��تي محور توليد و توس��عه ماس��ت ع��الوه بر آن 
هلدينگ شدن ش��ركت مس و مديريت سهام مس از 
اولويت هاي شركت مس اس��ت. به گفته بني اسدي راد 
براي ساماندهي صندوق مس برنامه ريزي انجام خواهد 
ش��د تا امنيت خاطر براي كاركنان و كارگران شركت 
م��س به وجود  آيد ضمن اينكه اكتش��افات معادن نيز 
راهبرد شركت مس و محور توسعه است. او تصريح كرد: 
موض��وع صنايع پايين دس��تي و تكميل زنجيره توليد 
از معادن را دنبال خواهيم كرد تا به كارآفريني نس��بتا 

خوبي در حوزه مس برسيم. 

 نقش قوه قضاييه
در برخورد با قاچاق 

ايسنا   رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
با توجه به اينكه مس��ووليت پيشگيري از قاچاق با قوه 
قضاييه اس��ت، انتظ��ار مي رود در اي��ن زمينه اقدامات 

بيشتري از سوي اين قوه در دستور كار قرار گيرد. 
عل��ي مويدي خرم آبادي به ارائ��ه توضيحاتي درباره 
رويكردهاي اصلي اين س��تاد در سال جاري پرداخت و 
گفت: قطعا تمركز بر سامانه ها و سيستم هاي هوشمند 
براي كاهش انحرافات و به حداقل رسيدن فساد ازجمله 
مهم ترين اهداف به ش��مار م��ي رود.  او با تاكيد بر لزوم 
تمركز بر كانون مافياي قاچاق كاال و ارز اظهار كرد: براي 
مقابله با اين پديده بايد تمام دستگاه ها توان خود را به 
كار گيرند اما اكنون در ظاهر وزن دستگاه ها با يكديگر 
همخواني ندارد.  مويدي با بيان اينكه برخي نهادها در 
مقابله با قاچاق پاي كار ايستاده و اقدامات خوبي را انجام 
داده اند، افزود: بخش��ي از نهادها و سازمان ها هم در اين 
زمينه بس��يار كند عمل مي كنند و ما تالش داريم آنها 
را پاي كار بياوريم او همچنين متذكر ش��د كه در اين 
ميان از مجلس و قوه قضاييه نيز انتظار بيشتري مي رود. 
در سال هاي گذشته قاچاق كاال مشكالت متعددي 
را ب��راي اقتص��اد ايران ايجاد كرده اس��ت؛ با اين وجود 
 در س��ال گذش��ته اعالم ش��د، حجم كاالي قاچاق از
25 ميليارد دالر به ۱2،5 ميليارد دالر رس��يده و نصف 
شده است؛ موضوعي كه از سوي برخي ازجمله رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس مورد تشكيك قرار گرفته و 
اين طور اعالم شد، معادل ارزش نفتي كه مي فروشيم، 
واردات كاالي قاچاق داريم و اگر قاچاق نصف شده باشد 

بايد مردم تاثير آن را مشاهده كنند. 

داليل كاهش توليد ۹ كاالي 
صنعتي و معدني 

ايس�نا   توليد 9 كاالي منتخب صنعتي و معدني در 
س��ال ۱396 با كاهش مواجه شد. اينك وزارت صنعت، 
اطالعات��ي درباره داليل مختلف افت توليد اين كاالها را 
منتشر كرده است. براساس اطالعاتي كه از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتش��ر شده، علت رشد منفي 
۱.4درصدي توليد پودر ش��وينده در سال ۱396 كاهش 
صادرات اين كاال به كش��ور عراق بوده و نئوپان به دليل 
افت ميزان تقاضا در بازار با رش��د منفي ۱۱.5 درصدي 
توليد روبه رو ش��ده است. تغيير در برنامه مديريتي گروه 
خودروس��ازي و جلوگيري از توليد وانت آريس��ان واحد 
تبريز توسط سازمان ملي استاندارد نيز عامل رشد منفي 
۱.4درصدي توليد وانت در سال گذشته اعالم شده است.  
كولر آب��ي به دليل كاهش صادرات و فصلي بودن توليد 
محصول با رشد منفي 3۰.7درصدي روبه رو شده و الياف 
اكريلي��ك نيز به دليل تعطيلي يك ش��ركت توليدي از 
اواسط سال گذشته به علت مشكالت مديريتي با كاهش 
توليد مواجه شده است. كاهش نقدينگي به دليل اجراي 
طرح تحول س��المت عامل رش��د منف��ي 6.5 درصدي 
توليد داروي انساني بوده و توليد الكتروموتور نيز به علت 
مش��كل تامين مواد اوليه به دليل مسائل ارزي و كاهش 
نقدينگي با رش��د منفي 2.8درصدي همراه شده است. 
توليد سيمان به علت كاهش تقاضا طي سال هاي گذشته 
و فصل زمستان، كاهش صادرات، قطع گاز و ركود بخش 
س��اختمان در سال ۱396 با رش��د منفي ۱.5درصدي 
مواجه ش��ده و كاتد مس ني��ز به علت تعميرات و تغيير 
سيس��تم كوره هاي فعلي به سيستم فلش كه تا آذر ماه 

ادامه با رشد منفي ۱.8درصدي روبه رو شده است. 

اخبار

»تعادل« بايدها و نبايدهاي »حمايت از كاالي ايراني« را بررسي مي كند

قواعد حمايت از توليد داخلي
تعادل  محمدمهدي حاتمي 

آيا حماي��ت از توليد داخلي در اي��ران امكان پذير 
است؟ اگرچه در پاسخ به چنين پرسشي ديدگاه هاي 
متفاوتي وج��ود دارد اما واقعيت مهم اين اس��ت كه 
توليدات داخل بايد از س��وي حاكم��ان و دولتمردان 
م��ورد حمايت قرار گي��رد. از اين رو به نظر مي رس��د، 
تحقق چنين هدفي در سال 97 نيازمند دستيابي به 
يك فهم و الگوي مشترك در سطح كالن كشور باشد. 
از ديگر س��و بايد مكانيسم هايي واقعي ايجاد شود كه 
بتوان به ط��ور واقعي اقتصاد ايران را توليدمحور كرد. 
در همين راس��تا، صاحبنظران و فعاالن اقتصادي نيز 
بر اين باورند كه حمايت از توليد و برند ايراني نيازمند 
رعايت ملزومات و پيش ش��رط هايي است كه بايد در 
س��طح حاكميت مد توجه قرار گيرد. نخس��تين گام 
براي حمايت از توليد داخل را مي توان برقراري امنيت 
و ام��كان رقابت و نوآوري دانس��ت. گام بعدي دولت 
جلوگيري از ورود بي رويه كاالهاي خارجي است؛ اين 
در شرايطي اس��ت كه دولتمردان با ثابت نگه داشتن 
مصنوع��ي نرخ ارز  به توليدكنن��دگان خارجي، يارانه 
مي پردازند و همين امر باعث س��رريز شدن كاالهاي 
بنجل ش��ركت هاي خارجي به كش��ور شده است. اما 
س��ومين و مهم ترين گام برچيده شدن فساد و كوتاه 
كردن دس��ت نهادهاي ش��به دولت��ي و خصولتي در 
اقتصاد و امر توليد اس��ت؛ بنابراين مادامي كه شاهد 
چنبره زدن اين نهادها بر پيكره اقتصاد باش��يم يعني 
تالش براي توزيع رانت و فساد و اين حمايت از توليد 
و توليدكننده ايراني را بي معنا مي سازد. براساس چنين 
ديدگاهي اگر قرار اس��ت از توليد داخلي در چارچوب 
منافع مردم صورت گيرد، نخس��ت بايد رانت زدايي از 
چهره اقتصاد ايران صورت گيرد و در مرحله بعد شاهد 
كاهش تصدي گري دولت باش��يم. در گام آخر از آنجا 
كه توليد داخلي الزمه رشد پايدار اقتصادي است كه 
اين خود نيز س��رمايه اس��ت بايد ش��رايط براي ورود 

سرمايه خارجي به كشور فراهم شود. 

 سال ۹7؛ حمايت از برند ايراني 
س��ال ۱397 از س��وي رهبر معظ��م انقالب به 
عنوان »س��ال حماي��ت از كاالي ايراني« نامگذاري 
شد. با احتساب امسال دس��ت كم يازدهمين سالي 
است كه شعار سال معطوف به اقتصاد است. از اين 
رو اين پرس��ش مطرح مي شود كه چرا بايد از توليد 
داخل��ي حمايت كرد و پيش ش��رط هاي حمايت از 

آن چيست؟ 
از اين رو نخس��تين نشست س��ران قوا در سال 
۱397 با حض��ور رييس جمهور به تش��ريح چرايي 
نامگذاري س��ال 97 از سوي رهبر معظم انقالب به 

عنوان سال حمايت از كاالي ايراني گذشت. 
بن��ا ب��ه اظه��ارات حس��ن روحان��ي »كمك به 
تولي��دات داخلي«، »ب��اال بردن كيفي��ت توليدات 
داخلي كه توان و قدرت رقابت كافي داشته باشند«، 
»بازاريابي مناسب در منطقه و جهان براي كاالهاي 
ايران��ي«، »فرهنگ س��ازي الزم در اي��ن زمينه« و 
»كنت��رل واردات بي رويه به ويژه مب��ارزه با قاچاق 
كاال« را مي توان 5 اصلي دانس��ت ك��ه به توليدات 

داخلي كمك مي كند. 
س��خنان  از  اولي��ه  آسيب شناس��ي  ي��ك  ام��ا 
رييس جمه��ور نش��ان مي دهد دس��ت كم در مورد 
اي��ن 5 اصل، دول��ت تاكنون چن��دان موفق نبوده 
و اين درحالي اس��ت كه چش��م انداز بهتري هم در 
اين موارد متصور نيس��ت. به عنوان نمونه، بازاريابي 
مناس��ب براي كاالهاي ايراني در س��طح جهان در 
صورتي موفق خواهد بود كه اين كاالها در بازارهاي 
جهاني قابليت رقابت داش��ته باش��ند. اين درحالي 
اس��ت كه تقريبا تمام كااله��اي صادراتي كه ايران 
در مورد آنها از مزيت رقابتي و نس��بي در بازارهاي 
جهاني برخوردار بوده ازجمله فرش دستباف، پسته، 
زعفران و...   جاي خود را به كاالهاي مش��ابه توسط 
توليدكنندگان��ي از چين و تركي��ه داده اند. كنترل 
واردات بي رويه و مبارزه با قاچاق نيز در س��ايه نبود 
سياس��ت هاي صحيح وارداتي و نيز ضمانت اجرايي 
براي كنترل قاچاق كاال راه به جايي نخواهند برد. 

 الزامات حامي توليد
افزون بر اين به نظر مي رس��د، تاكيد بر حمايت 
از كاالي ايراني و نس��بت آن با واردات دچار نوعي 
كژفهمي ش��ده اس��ت و چه بهتر كه اين كژفهمي 
از همي��ن نخس��تين روزهاي س��ال اصالح ش��ود. 
اس��تنباط بس��ياري از مسووالن قواي س��ه گانه و 
حتي برخي نهادها و اش��خاص ذي نفع در امر توليد 
آن اس��ت كه حماي��ت از كاالي ايراني يعني ايجاد 
محدوديت ش��ديد پيش پ��اي واردات و اس��تفاده 
صرف از محصوالت ايراني و اين درحالي اس��ت كه 
واقعيت هاي علم اقتصاد نس��خه متفاوتي براي اين 

موضوع دارند. 
معاون اول رييس جمهور طي سخناني به همين 
موضوع اش��اره كرده و گفته بود: عالوه بر اقداماتي 
نظي��ر مب��ارزه با قاچ��اق كاال و حماي��ت از كاالي 
داخلي ي��ك معناي حماي��ت از كاالي داخلي اين 
اس��ت كه در اجراي طرح هاي بزرگ صنعتي كه از 
طريق فاينانس انجام مي شود، استفاده از توانمندي 

داخل��ي بايد به طور جدي م��ورد توجه قرار گيرد. 
البته مقصود از حمايت از كاالي ايراني اين نيس��ت 
ك��ه هر محصولي با هر كيفيتي به خورد مردم داده 
ش��ود. بايد محصوالت از كيفيت و قيمت مناس��ب 
برخوردار ب��وده و رقابت در بازار نيز وجود داش��ته 

باشد. 
اسحاق جهانگيري نخستين مقام اجرايي كشور 
هم بود كه نخس��تين دس��تورالعمل را در راستاي 
حماي��ت از كاالي ايراني صادر كرد. او در ابالغيه يي 
به تمام دستگاه هاي دولتي دستور داد هيچ سازمان 
و ارگان دولت��ي و وابس��ته به دول��ت، هيچ كاالي 
خارجي كه مش��ابه آن در كشور اس��ت، خريداري 
نكند و اين را هم گفت كه بودجه دولت ديگر صرف 

خريد كاالهاي خارجي نخواهد شد. 
توج��ه به رقابت پذي��ري كااله��اي ايراني حتي 
براي مصرف كننده داخلي اما موضوع ديگري است 
كه كمتر به آن توجه ش��ده اس��ت. در واقع تشويق 
ش��هروندان ايراني به مص��رف كاالهاي داخلي تنها 
در صورتي به نتيجه خواهد رس��يد كه با وجود حق 
انتخاب ميان كاالي داخلي و كاالي خارجي تمايل 
مصرف كننده به مصرف كاالي داخلي معطوف شود. 
نكته در واقع آن است كه نمي توان با صرف ابالغيه، 
آيين نامه و دستورالعمل يك شبه كاالي ايراني را بر 
صدر نشاند و اين موضوع چه بسا مضرات اقتصادي 

بيشتري هم به كشور بار كند. 
حامد قدوس��ي، اقتصاددان در يادداشتي كه در 
ش��بكه هاي اجتماعي دست به دس��ت مي شود نيز 
نوش��ته اس��ت:»هيچ كش��وري همه تنوع هاي يك 
كاال را تولي��د نمي كند. بزرگ تري��ن و مفتخرترين 
توليدكنندگان پنير ه��م هر كدام روي نوع خاصي 
از پنير متمركز مي ش��وند و با هم تجارت مي كنند. 
در بازار مصرف همه اين كش��ورها پنيرهايي كه در 
همه آنها توليد شده است، ديده مي شود. اگر مردم 
اين كشورها صرفا به »واردات« پنير نگاه مي كردند، 
نتاي��ج ترس��ناكي مي گرفتند ولي اگ��ر به »تجارت 
پني��ر« ن��گاه كنند ح��س مثبتي خواهند داش��ت. 
توليدكنندگان بزرگ خ��ودرو و لوازم الكترونيك و 
امث��ال آن همگي حجم عظي��م واردات )و صادرات 

متقابل( دارند.«

قدوس��ي ادامه مي ده��د: بس��ياري از كاالها در 
دني��اي امروز نياز ب��ه اقتصاد مقي��اس عظيم دارد 
وگرن��ه ب��راي مصرف كنن��ده گران مي ش��ود. اكثر 
كشورهاي موفق ترجيح مي دهند چند ميليون دالر 
مصرف س��االنه سنجاق س��ر را از تنها و بزرگ ترين 
ش��ركت توليدكنن��ده اين كاال وارد كنن��د تا اينكه 
ب��راي هر كدام از اين آيتم ه��اي خرد يك كارخانه 
ب��ا مقياس پايين و هزينه ناكارآم��د جداگانه ايجاد 

كنند. 
مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت 
نيز ب��ه موضوع ل��زوم رقابت پذير ش��دن بنگاه هاي 
اقتص��ادي ايران��ي اش��اره ك��رده و مي گوي��د: نظام 
تعرفه ي��ي يك��ي از متداول ترين روش ه��ا در حوزه 
تجارت اس��ت. اجراي نظام تعرفه يي در قانون برنامه 
5 ساله سوم تا پنجم همواره مورد تاكيد بوده چراكه 
دولت با اين مكانيس��م يعني تعيين س��ود حقوق و 
عوارض گمركي از توليد داخلي حمايت مي كند. در 
ط��ول دوران پ��س از انقالب هم��واره از اين ابزار به 
صورت مناس��ب در كشور اس��تفاده شده است. اكثر 
صاحب نظران اقتصادي بر اين باورند كه مكانيس��م 
مزبور در كوتاه مدت )دوره 5 س��اله( جواب مي دهد. 
واحده��اي تولي��دي در ي��ك دوره 5 س��اله بايد به 
مدد اين حمايت ها به س��مت رقابت پذيري و حضور 
در بازاره��اي بين المللي حرك��ت كنند و به تعبيري 
بنگاه هاي اقتصادي نبايد به شكل گلخانه يي پرورش 
يافته و رش��د كنند بلكه جهت گيري اين واحدها از 
حيث هزينه، مديريت و بهره وري بايد به نحوي باشد 
كه بتوانند وارد بازارهاي جهاني شوند. اگر قرار باشد 
واحدهاي توليد همواره در مسير يك نظام حمايتي 
حرك��ت كنند اي��ن واحدها هيچ وقت ب��ه بلوغ الزم 

جهت ورود به بازارهاي بين المللي نخواهند رسيد. 
در عين حال مهدي غضنفري، وزير اسبق صنعت، 
معدن و تجارت نيز هر يك از اجزاي حكومت ش��امل 
دول��ت و دو قوه ديگ��ر و نيز بخش خصوصي، مردم و 
رس��انه ها بايد بدقت برنامه ريزي كرده و در چارچوب 
ي��ك برنامه هماهنگ حركت كنند. بنا به اظهارات او 
دولت به عنوان قوه مجريه ابتدا بايد يك تقس��يم كار 
ملي مناسبي انجام داده و وظايف دستگاه ها را مجددا 
بررس��ي و ابالع كند. در مقاب��ل، قوه مقننه و قوه هم 

سهم بااليي در ساماندهي فضاي كسب وكار برعهده 
دارند؛ چراكه امنيت س��رمايه گذار و سرمايه گذاري و 
ش��فافيت در اقتصاد و برخورد با رانت و رشوه و فساد 
برعهده اين دو قوه اس��ت. از اين  رو سياسي شدن اين 
دو بخش و حركت موج سوارانه و غيرعالمانه آنان براي 

توليد يك سم مهلك است. 

 توليد در ايران چرا به اين روز افتاد؟
ج��ان كالم حركت مل��ي به س��مت حمايت از 
كاالي اي��ران، رونق بخش��ي به توليد اس��ت و اين 
در حال��ي اس��ت نهال تولي��د در ايران، دس��ت كم 
در يك دهه گذش��ته سال به س��ال نحيف تر شده 
اس��ت. دولت هاي نهم و دهم كه بيش��ترين ميزان 
درآمده��اي نفتي تاريخ اي��ران را از آن خود كرده 
بودند، با واردات چيزي در حدود 4۰۰ميليارد دالر 
كاال در مدت 8سال عمال اقتصاد ايران را به ويروس 
»بيماري هلندي« مبتال كردند. بيماري هلندي در 
اقتصاد به بيان بس��يار ساده به ركود كشيده شدن 
بخ��ش صنعت در پ��ي ثابت ماندن ن��رخ ارز و نيز 
جبران كمبود توليد داخل با واردات بي رويه اس��ت 
و اين دو دقيقا رخدادهايي هستند كه در دو دولت 
»مهرورزي« در كش��ور رخ دادند. اما آيا توليد ملي 

توسط عوامل ديگري هم تهديد مي شود؟
اصغ��ر آهني ها عض��و هيات مدي��ره كانون عالي 
كارفرماي��ان در اين م��ورد مي گويد: نزديك به يك 
دهه رهب��ر معظم انقالب ش��عارهاي س��االنه را با 
محوري��ت »اقتصاد« كش��ور اع��الم مي كنند و اين 
نش��ان از اهمي��ت موضوعات اقتصادي در كش��ور 
دارد. به گفته او اما با اين همه متاس��فانه مسووالن 
ذي رب��ط آن ط��ور كه بايد اقدامات الزم را نس��بت 
به اهميت ش��عارهاي ساالنه نداش��تند و البته گاها 
تصميماتي مقطعي براي برخي چالش ها اتخاذ شده 

است. 
به گزارش تس��نيم، آهني ها به 7 مانع و چالش 
ب��راي »حماي��ت از كاالي ايران��ي« اش��اره كرده و 
مي گويد: در كش��وري كه واحدهاي توليدي كمتر 
از 2۰درصد س��ودآوري دارند و گاها با ركود درگير 
هس��تند هيچ گاه تولي��د ارزش پي��دا نخواهد كرد 
و س��رمايه ب��ه اين س��مت نخواهد آم��د و در اين 

ش��رايط درآمدزايي از روش هاي غي��ر مفيد مانند 
سپرده گذاري به مراتب بيش��تر از توليد است. او با 
بيان اينكه تس��هيالت پرداختي ب��ه توليدكننده به 
صورت اسمي ۱8درصد است اما با سخت گيري هاي 
نظ��ام بانكي و در نظ��ر گرفتن خواب س��رمايه در 
بانك، عمال س��ود تس��هيالت پرداختي 27 درصد 
محاس��به مي ش��ود، تاكيد مي كند: اگر ب��ه دنبال 
تولي��د رقابت پذير با بازاره��اي جهاني و البته توليد 
اشتغال زا هستيم بايد نرخ سود تسهيالت پرداختي 
به بخش توليد متفاوت از ساير تسهيالت باشد. اين 
فع��ال كارفرمايي، ماليات بر ارزش افزوده را يكي از 
موانع پيش روي توليدكنندگان عنوان كرده و ادامه 
مي دهد: متاس��فانه بس��ياري از واحدهاي توليدي 
شناس��نامه دار كه در فضاي سالم فعاليت مي كنند 

متحمل فشارهاي زياد مالياتي هستند. 
از سوي ديگر اما رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس معتقد اس��ت، رفع موانع توليد در كش��ور را 
مي ت��وان با وض��ع قوانين جديد پيگي��ري كرد. عزيز 
اكبري��ان مي گويد: بديهي اس��ت تا صنع��ت و توليد 
در كش��ور رونق نگيرد، مشكل معيش��ت، بيكاري و 
اقتص��ادي مردم حل نخواهد ش��د. در اين رابطه اگر 
الزم است، قوانين تدوين يا اصالح شوند مجلس بايد 

اقدام كند. 
در اين ميان كساني هم معتقدند برخي نهادهاي 
خاص مانند اتاق هاي بازرگاني هس��تند كه مش��كل 
اصلي تولي��د در اقتصاد ايران اند. فرامرز توفيقي فعال 
كارگري و نماينده كارگري در شوراي عالي كار در اين 
مورد مي گويد: آن قدر كه شركت ها و برندهاي خارجي 
در زمينه بازارهاي ايراني مطالعه كردند و نگراني هايي 
داش��تند كه خانوارهاي ايراني چه نيازهايي دارند، اما 
كارفرم��اي ايراني و همچنين اتاق ه��اي بازرگاني كار 
نكردن��د و به جاي آن به دنبال اقدامات س��وداگرايانه 
و واس��طه گري رفتند. توفيقي ادام��ه مي دهد: اگر در 
سال هاي گذش��ته سطح كيفيت محصوالت ايراني تا 
حد مطلوبي ارتقا پيدا مي كرد، اكنون برخي مدعيان 

كارفرمايي نگران افزايش دستمزد كارگران نبودند. 

 چه بايد كرد؟
ب��راي حمايت از كاالي ايراني ام��ا چه مي توان 
ك��رد؟ واقعيت آن اس��ت كه يك اقتصاد ش��كوفا و 
توليدمحور كه به ويژه نگاه صادراتي هم دارد، همان 
اقتصادي اس��ت كه مي تواند مصرف كنندگان را هم 
مجاب به استفاده از كاالهاي توليدي خود كند. اين 
همه اما در حالي است كه اقتصاد ايران مدت هاست 
از چنين شرايطي فاصله گرفته و به اقتصادي عموما 
رانت محور بدل ش��ده است. با اين همه شايد هنوز 

هم بتوان براي نجات اقتصاد ايران كاري كرد. 
ني��ز در  پارلم��ان بخ��ش خصوص��ي  ريي��س 
گفت وگويي با صدا و سيما در همين مورد مي گويد: 
مس��ير حمايت از توليد مل��ي بايد با ايجاد جذابيت 
مصرف كاالي ايران مورد بازنگري جدي قرار گيرد. 
غالمحس��ين ش��افعي ادامه مي دهد: مسير حمايت 
از تولي��د ملي بايد با ه��دف جذابيت مصرف كاالي 
اي��ران و رقابت پذيركردن تولي��دات در عرصه بازار 
جهان��ي مورد بازنگري جدي ق��رار گيرد. رويكردي 
كه نيازمند ي��ك تفاهم ملي مي��ان مصرف كننده، 
توليد كنن��ده و برنامه ريزان اس��ت. ايج��اد جذابيت 
ب��راي مصرف كننده، بهبود خدم��ات پس از فروش 
و نوسازي صنايع راهكار عملي در حمايت از كاالي 
ايراني اس��ت. او ارتقاي كيفي��ت، رقابت پذيركردن 
كااله��ا و كاه��ش قيمت تمام ش��ده محصوالت را 
س��ه رويكرد اصلي واحده��اي توليدي براي جذاب 
شدن مصرف كاالي ايراني مي داند و تاكيد مي كند: 
بنگاه ه��اي اقتصادي بايد به فناوري روز دنيا تجهيز 
شوند و در اين مسير بايد خلق ثروت از فعاليت هاي 
داللي و واس��طه گري به س��وي توليد هدايت شود. 
افزون بر اين، رونق صادرات صنعتي در سايه ارتقاي 
فناوري سكوي پرتاب كاالي ايراني به جايگاه واقعي 
خود در ب��ازار داخلي و بين المللي اس��ت و در اين 
راس��تا باي��د از ظرفيت ها و مزيت ه��اي توليدي در 
بخش ه��اي صنعت��ي، كش��اورزي و خدماتي بهره 

گرفت. 
اما در اين ميان، پدرام سلطاني نايب رييس اتاق 
اي��ران نيز بر اين باور اس��ت ك��ه در بحث حمايت 
از توليد داخل، جاي اين پرس��ش خالي اس��ت كه 
چ��را به ج��اي عجل��ه در پيش��نهاد و تصويب اين 
كهن��ه سياس��ت ها، به انديش��ه در عل��ل و عوامل 
ناكامي كاالي ايراني پرداخته نمي ش��ود. براي يك 
كش��ور سياس��ت زده راه بالندگ��ي كاالي وطني از 
داالن هاي ديگري مي گ��ذرد. ما در حالي تمام اين 
س��ال ها نس��خه هاي كليش��ه يي براي تقويت توليد 
ايران��ي پيچيده ايم كه بيماري اقتص��اد ما ديگر به 
اين درمان ها جواب نمي دهد. ميكروب هاي اقتصاد 
ايران به داروهاي روي پيش��خوان مقاوم ش��ده اند، 
زيرا آنه��ا در بهترين حالت فقط ت��ب اين بيمار را 
براي كوتاه زمان پايين مي آورند اما عالج بيماري او 
نيستند. با اين اوصاف به نظر مي رسد، كشتي توليد 
داخل زماني مي تواند در ساحل امن اقتصادي لنگر 
بيندازد كه پيش شرط هاي حركت رو به رشد آن با 

اتكا بر توان داخل فراهم شود. 

گزيده  اي از ديدگاه ها درباره »حمايت از كاالي ايراني« 

 دولتي ها

حسن روحاني، رييس جمهور: »كمك به توليدات داخلي«، »باال بردن كيفيت توليدات داخلي كه توان و قدرت رقابت كافي داشته باشند«، »بازاريابي مناسب در منطقه و 
جهان براي كاالهاي ايراني«، »فرهنگ سازي الزم در اين زمينه« و همچنين »كنترل واردات بي رويه و به ويژه مبارزه با قاچاق« كاال مي تواند به عنوان اصولي باشد كه به توليدات 

داخلي ما كمك كند. 

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور: مقصود از حمايت از كاالي ايراني اين نيست كه هر محصولي با هر كيفيتي به خورد مردم داده شود. بايد محصوالت 
از كيفيت و قيمت مناسب برخوردار بوده و رقابت در بازار نيز وجود داشته باشد. 

مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي: جهت گيري بانك ها در سال حمايت از كاالي ايراني، بايد به سمت توليد داخلي با نرخ سود ترجيحي باشد.

مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت: بنگاه هاي اقتصادي نبايد به شكل گلخانه يي پرورش يافته و رشد كنند، بلكه جهت گيري اين واحدها از حيث 
هزينه، مديريت و بهره وري بايد به نحوي باشد كه بتوانند وارد بازارهاي جهاني شوند. 

 مجلسي ها

عزيز اكبريان، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس: دولت بخش ديگر و مهم مساله است و بايد از تمام پتانسيل هاي كشور اعم از مردم، مجلس، نيروهاي 
مسلح، توليد كنندگان، سياست داخلي و سياست خارجي براي رونق بخشي به توليد داخل بهره  گيرد.

محمد فيضي، عضو كميسيون برنامه و بودجه: كميسيون ويژه حمايت از كاالي ايراني در مجلس شوراي اسالمي با هدف تحقق شعار و نامگذاري سال جديد از 
سوي مقام معظم رهبري راه اندازي مي شود. 

فعاالن بخش خصوصي

غالمحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران: بنگاه هاي اقتصادي بايد به فناوري روز دنيا تجهيز شوند و در اين مسير بايد خلق ثروت از فعاليت هاي داللي و 
واسطه گري به سوي توليد هدايت شود. 

 حميدرضا رسول اف، مديرعامل سابق شركت آزمايش: صنايع ايراني قابليت رقابت با خارجي ها را دارند، اما بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه با توجه به تغيير 
نظام هاي تعرفه يي و رقابت كمپاني هاي بزرگ دنيا نمي توان امروز در هيچ كشوري خودكفايي كامل نسبت به مقياس اقتصاد ايجاد كرد. 

اصغر آهني ها، عضو هيات مديره كانون عالي كارفرمايان: در كشوري كه واحدهاي توليدي كمتر از 2۰درصد سودآوري دارند و گاهي با ركود درگير هستند، 
هيچ گاه توليد ارزش پيدا نخواهد كرد. در اين شرايط، درآمدزايي از روش هاي غير مفيد مانند سپرده گذاري به مراتب بيشتر از توليد است. 

فرامرز توفيقي، نماينده كارگري در شوراي عالي كار: شركت هاي خارجي بازارهاي ايران را بررسي و تغيير ذائقه مصرفي مردم را دنبال كرده اند. اين در حالي 
است كه برخي مدعيان كارفرمايي در اتاق بازرگاني به جاي حمايت از توليد به فكر ثروت اندوزي و سوداگري  هستند. 

حامد قدوسي، اقتصاددان: هيچ كشوري همه تنوع هاي يك كاال را توليد نمي كند. آنچه اهميت دارد، تقويت مزيت رقابتي داخلي و تبديل شدن به صادركننده و  كارشناسان
بازيگر كليدي در جهان است. 

ايس�نا   در بازار كاال طي 3ماه نخست سال 2۰۱8 تحت تاثير 
رش��د اقتصادهاي جهان و ضعف دالر امريكا، برندگان نس��بت به 
بازندگان برتري نس��بي داش��تند. ب��ه گزارش ماركت واچ، س��ال 
جيلبرت��ي، رييس و مدير س��رمايه گذاري در ش��ركت »توكريوم 
تريدينگ« درباره وضعيت بازارهاي كااليي اظهار كرد: جهش تقاضا 
به روند نزولي بازارهاي كاال كه در سال 2۰۱۱ آغاز شد، پايان داده 
است. شاخص GSCA »اس  اند پي« كه 24كاال را دنبال مي كند 

از ابتداي سال 2۰۱8 تاكنون ۱.7درصد رشد داشته است. 
با اين  همه نگراني ها نس��بت به احتم��ال وقوع جنگ تجاري، 
واكنش هاي متفاوتي را از س��وي معامله گراني برانگيخته است كه 
تاثير احتمالي تعرفه هاي دولت ترامپ بر واردات فوالد و آلومينيوم 
را ارزياب��ي مي كنند. دولت امريكا قص��د دارد تعرفه هايي به ارزش 

حداقل 5۰ ميليارد دالر را بر واردات كاالهاي چيني به اجرا بگذارد. 
بازارهاي فلزات از تغييرات در سياست تجاري امريكا بيشترين 
تاثير را پذيرفتند. قيمت هاي فوالد بر مبناي آمار »اس اند پي گلوبال 
پالتس« براي كويل فوالدي گرم نورد ساخت امريكا 33درصد در 
3ماهه نخست سال 2۰۱8 رشد كرد. به گفته جوزف اينس يكي از 
مديران »اس اند پي گلوبال پالتس« تقاضا براي فوالد قوي بوده و 
باالتر از ميزان عرضه بوده است و تقاضا براي فوالد از سوي 3 بخش 
مصرف كننده بزرگ آن شامل ساخت و ساز، خودروسازي و انرژي 
مطلوب مانده است. سنگ آهن نيز بر مبناي شاخص قيمت سنگ 
آهن با عيار 62 درصد براي تحويل به چين كه از س��وي »اس  اند 
پي گلوبال پالتس« منتشر مي شود از ابتداي سال 2۰۱8 تاكنون 

۱6درصد كاهش قيمت داشته است. 

مهر   يك س��ازمان بين المللي فعال در ح��وزه توليد خودرو 
اعالم كرد كه ايران در س��ال 2۰۱7 توانس��ت رتبه ش��انزدهم 

خودروسازان جهان از نظر كميت را به دست بياورد. 
ب��ه گ��زارش س��ازمان بين الملل��ي س��ازندگان وس��ايل 
نقلي��ه موت��وري، توليد خودرو ايران در س��ال 2۰۱7 از مرز 
۱/5ميليون دس��تگاه عبور كرد و باالتر از كش��ورهايي مثل 
ايتالي��ا، جمهوري چ��ك، اندونزي، بلژيك، س��وئد، پرتغال، 

استراليا و اتريش قرار گرفت. 
براس��اس اين گ��زارش، توليد خودرو ايران در اين س��ال با 
رش��د بيش از ۱8درصد نسبت به سال قبل آن به يك ميليون 
و 4۱8هزار و 55۰ دس��تگاه رسيد. ايران در اين سال همچنين 

96هزار و 846 دستگاه خودرو تجاري توليد كرد. 

در اين گزارش چين با توليد 29ميليون و ۱5هزار دس��تگاه 
بزرگ ترين خودروساز جهان در سال 2۰۱7 معرفي شده است. 
امري��كا با ۱۱ميليون و ۱89هزار دس��تگاه و ژاپن با 9ميليون و 
692 هزار دستگاه در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند. گفتني 
است كل خودرو توليد شده در جهان طي سال 2۰۱7 بيش از 

97ميليون دستگاه بوده است. 
از ديگر س��و، ايران در سال ميالدي اي كه گذشت به عنوان 
دوازدهمين بازار بزرگ خودرو در جهان نيز شناخته شد. در اين 
س��ال بيش از ۱،7ميليون دستگاه خودرو نو در ايران به فروش 
رس��يد. سازمان بين المللي سازندگان وس��ايل نقليه موتوري از 
فروش ي��ك ميليون و 7۱8هزار و 565 دس��تگاه خودرو نو در 

ايران طي سال ميالدي گذشته خبر داد. 

ايران شانزدهمين خودروساز جهان شدبرندگان و بازندگان بازار كاال در 3 ماه گذشته
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15 نفت و انرژي
وظيفه داريم به صيانت از 

آب حساس باشيم 

پ�اون  وزي��ر ني��رو رض��ا اردكاني��ان  در پيامي به 
مناس��بت بيس��ت و دوم م��ارس، روز جهاني آب بر 
مس��ووليت همگاني در قبال مس��اله آب تاكيد كرد. 

متن پيام وزير به شرح زير است: 
مردم عزيز ايران

بيس��ت ودوم مارس مصادف ب��ا دوم فروردين هر 
س��ال، روز جهاني آب اس��ت. روزه��اي جهاني براي 
آن هس��تند كه به يادمان آورند، مسائلي وجود دارند 
كه همه بش��ريت با آنها دس��ت به گريبان است و از 
دش��واري اين مس��ائل تنها وقتي كاسته مي شود كه 
همه انسان ها در قبال آنها مسووليت احساس كرده و 
متعهدانه عمل كنند. »روز جهاني آب« هم براي آن 
است كه همه احساس كنيم، آب مساله است و همه 

در قبال آن مسووليم. 
م��ا در قبال كميت آب مس��ووليم، چ��را كه اگر 
مسووالنه عمل نكنيم، خالقيت و توانمندي هاي خود 
را براي مديريت مصرف و تقاضاي آب به كار نگيريم و 
نوآورانه ترين ابزارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
را براي مديريت منابع آب به كار نگيريم، به س��رعت 
با كمبود آزاردهنده آب مواجه خواهيم ش��د، چنانكه 
در برخي نقاط كشور با اين معضل مواجه شده ايم. ما 
در قبال كيفيت آب نيز كه تاكنون نس��بت به آن كم  
توجه بوده ايم، مس��وول هستيم. ما تا به امروز منابع 
آب را با بس��ياري از آالينده هاي صنعتي، كشاورزي 
و پس��اب هاي خانگ��ي آلوده ايم. ادام��ه اين وضعيت 

امكان پذير نيست. 
روز جهاني آب براي آن اس��ت كه به اهميت آب 
بينديشيم، در گذش��ته خود به ديده انتقاد و انصاف 
بنگريم، جراحاتي را كه بر پيكره هاي پاك منابع آب 
اين س��رزمين وارد كرده ايم بشناس��يم، از مسيرهاي 
اش��تباه احت��راز كنيم، به اص��الح رفتارهاي فردي و 
رويكردهاي سياس��تي خود همت گماريم و آينده يي 
مطلوب تر از امروز را در س��ايه درست كرداري با آب 

بنا كنيم. 
روز جهاني آب به ما يادآوري مي كند كه هر يك از 
ما در سرزمين خشك و نيمه خشك ايران عزيز، بيشتر 
از مردم��ان س��رزمين هايي كه آب هاي ف��راوان دارند، 

وظيفه داريم به حفظ و صيانت آب حساس باشيم. 
ما بايد به سوي آينده يي توسعه يافته تر و پايدارتر 
نظر داش��ته باش��يم و شايسته اس��ت در اين نگاه به 
آينده، منطق زندگي پايدار و توام با احترام نهادن به 
آب گذشتگان مان را به كار بنديم. ما تنها با پايبندي 
به اصول پاي��داري و درمان بدمصرفي هاي خود قادر 
خواهيم بود با كم آبي س��ازگار ش��ويم و سرزميني را 
كه نسل هاي آينده نزد ما به امانت نهاده اند، پايدار به 

ايشان تحويل دهيم. 
آين��ده مناب��ع آبي اي��ن س��رزمين و تمدن كهن 
بر مس��ووليت پذيري فردفرد ما اس��توار خواهد شد. 
باي��د در كنار يكديگر درباره آب و ش��رايط امروز آن 
گفت وگو كنيم، وضعيت منابع و مصارف آب كش��ور 
را به درس��تي بشناسيم، مسووليت هاي خود در قبال 
اين ش��رايط را عالمانه تعريف كني��م و متعهدانه در 
جهت س��اختن ميهني آباد، پايدار و سرزنده با همه 
وج��ود عمل كنيم و ب��ه مس��ووليت هاي مان پايبند 
باش��يم. ما كه در س��رزميني خش��ك و نيمه خشك 
زندگ��ي مي كنيم، شايس��ته اس��ت هر روز س��ال را 
روز جهاني آب بدانيم و باور داش��ته باش��يم كه اگر 
مس��ووليت پذير و متعه��د به ميهن باش��يم، از همه 
دش��واري ها به س��المت عبور خواهيم كرد و ايراني 

خواهيم ساخت درخور شأن ايرانيان. 

چند روز تا آغاز سوآپ نفتي 
با عراق 

ايلن�ا  رييس ش��ركت بازرگاني نفت ع��راق خبر از 
آغاز س��وآپ نفتي با ايران طي دو هفت��ه آينده را داد. 
به گزارش س��ايت خبري اويل پرايس، عالء الياس��ري 
ريي��س ش��ركت بازرگاني نفت ع��راق )SOMO( در 
ي��ك گفت وگو بي��ان كرد كه انتقال نف��ت كركوك به 
ايران براس��اس توافقنامه سوآپ نفتي و به مقدار اوليه 
30هزار بشكه در روز از دو هفته آينده آغاز خواهد شد. 
وي همچني��ن ابراز اميدواري كرد كه با مذاكره بغداد و 
دولت اقليم كردستان، انتقال نفت شمال عراق به تركيه 

درآينده نزديك دوباره از سر گرفته شود. 

 ازسرگيري تبادل برقي
با تركمنستان

ايسنا  وزير نيرو در سفر به تركمنستان از راه اندازي 
مج��دد خط دوم انتقال برق از تركمنس��تان به ايران و 
اجرايي ش��دن خط سوم انتقال برق بين دو كشور خبر 
داد. رضا اردكانيان كه به همراه رييس جمهور به كشور 
تركمنستان سفر كرده است، اظهار كرد: پروژه خط سوم 
انتقال برق از سمت ايران كه از مشهد به سرخس اجرا 
شده ولي از سمت تركمنستان از سرخس به مرو هنوز 

اجرا نشده، سريعا بايد مورد اجرا قرار بگيرد. 

 تفاهمنامه برقي نفتي ها
با ايتاليا 

ايرنا  ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت 
نفت و گاز پارس، شركت نفت مناطق مركزي و شركت 
بهينه س��ازي مصرف سوخت از ايران با شركت آنسالدو 
ايتاليا با هدف جمع آوري گازهاي ارس��الي به مش��عل 
)Flare( در ف��از ۱۲ مي��دان گازي پارس جنوبي براي 
توليد برق و نوس��ازي تجهيزات نفت و گاز تفاهمنامه 

همكاري امضا كردند. 

گروه انرژي 
همان طور كه انتظار مي رفت، تعطيالت نوروزي و س��فرهاي 
مردم مصرف بنزين را به  ش��دت افزايش داد. امسال اما مصرف 
بنزين در قياس با مدت مشابه سال جاري نيز افزايش زيادي را 
تجربه كرد. در نخس��تين آمار منتشر شده از سوي شركت ملي 

پخش كه مربوط به روز 7 فروردين مي ش��د، اعالم ش��د كه در 
اين روز ۱03ميليون و ۲00هزار ليتر بنزين مصرف شده است. 
اي��ن در حالي بود ك��ه مصرف بنزين كل كش��ور در روز هفتم 

فروردين ماه پارسال ۹0 ميليون و ۱00 هزار ليتر بود. 
همچنين مصرف بنزين كل كش��ور در روز پنج ش��نبه )نهم 

فروردين ماه ۹7( به ۱0۵ميليون و ۵00هزار ليتر رسيد، اين در 
حالي است كه مصرف بنزين كل كشور در روز نهم فروردين ماه 
پارس��ال ۸۶ميليون و ۹00 هزار ليتر بود. اين آمار حاكي از اين 
اس��ت كه مصرف بنزين در نهمين روز سال ۹7 نسبت به دوره 

مشابه پارسال )۹۶( ۲۱.4درصد رشد نشان مي دهد. 
س��فرهاي نوروزي مص��رف نفت گاز را نيز تح��ت تاثير قرار 
دادند. طبق خبرهايي كه در ش��انا منتش��ر شده است، مصرف 
نف��ت گاز ه��م در روز سه ش��نبه )هفت��م فروردين م��اه ۹7( به 

۵۲ميليون و ۹00هزار ليتر رس��يد. مص��رف نفت گاز در مدت 
مشابه پارسال )۹۶( 4۲ ميليون و ۱00هزار ليتر ثبت شده بود. 
اي��ن آمار حاكي از آن اس��ت كه مصرف نف��ت گاز در روز هفتم 
فروردين ماه ۹7 نس��بت به مدت مش��ابه پارسال با ۲۵.7درصد 
رش��د روبه رو بوده اس��ت.  البت��ه مصرف نف��ت گاز در روز نهم 
فروردين كه ديگر به روزرس��اني در آمار مصرف سوخت از سوي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بوده است، نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با كاهش ۱۱.۸درصدي مواجه بوده است. 

تريبون وزير

بين الملل

معاون اول رييس جمهوري در يكي از نخستين سفرهاي خود در سال جاري از درياچه اروميه بازديد كرد

معناي سقوط نفت براي درياچه اروميه
گروه انرژي  نادي صبوري 

پس از به پايان رسيدن تعطيالت نوروزي و جان 
گرفتن امورات در ايران، اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهوري در نخستين اقدام خود در روز 
۱۲فروردي��ن به اروميه رفت ت��ا از وضعيت درياچه 
ارومي��ه بازديد كند. احياي اي��ن درياچه  كه زماني 
بزرگ تري��ن درياچه نمك��ي در روي كره زمين بود 
از ابت��دا اهميت خاصي براي دولت حس��ن روحاني 
داشت و نخس��تين مصوبه دولت يازدهم مربوط به 
تشكيل ستاد احياي اين درياچه بود. از همان ابتدا 
اما مش��خص بود كه نجات احتمالي درياچه يي كه 
در گذشته »چيچست« به معناي »درخشنده« نام 
داش��ته است به سادگي ممكن نبوده و زمان زيادي 
نيز مي طلبد. جهانگيري ام��ا در جريان بازديد روز 
يك ش��نبه خود صراحتا اعالم ك��رد كه ايران حتي 
ممكن اس��ت دس��ت ب��ه انتق��ال آب از خ��ارج به 
اي��ن درياچه زده ت��ا آن را حفظ كن��د. معاون اول 
رييس جمه��وري تصري��ح كرد كه احي��اي درياچه 
اروميه به هيچ  وجه از دس��تور كار خارج نمي ش��ود 
حت��ي اگر نياز به تخصيص »ميلياردها دالر« اعتبار 
خارج��ي داش��ته باش��د. جهانگيري در بخش��ي از 
صحبت هاي خود گفته كه كاهش قيمت نفت روي 
پيش��برد طرح  احيا تاثير منفي گذاش��ته است. در 
گزارش پي��ش رو عالوه بر نگاه��ي به صحبت هاي 
جهانگيري در بازديد اخير خ��ود از درياچه اروميه 
ب��ه م��رور بخش��ي از صحبت هاي حامد قدوس��ي، 
استاد دانش��كده اقتصاد مالي دانشگاه نيويورك نيز 
پرداخته ايم كه مرداد ماه س��ال ۱3۹3 مطرح شده 
و به نوعي از اين س��خن مي گويد كه »حد« هزينه 

كردن براي احياي درياچه اروميه كجاست؟
»اگ��ر ما بتوانيم بحران زيس��ت محيطي درياچه 
اروميه را حل كنيم، مي تواند س��مبل و پروتوتايپي 
براي حل ساير بحران هاي زيست محيطي كشورمان 
باشد؛ يعني براي حل س��اير بحران ها نيز از همين 
زاوي��ه نگاه كنيم و پيش بروي��م چراكه ابعاد آن به 
گونه يي اس��ت ك��ه مي تواند به الگوي��ي براي بقيه 
كارها تبديل شود.« اين جمالت بخشي از اظهارات 
مطرح ش��ده از سوي حامد قدوسي، استاد دانشگاه 
نيويورك اس��ت ك��ه مرداد م��اه ۱3۹4و در جريان 
جلس��ه يي پيرام��ون »چالش هاي احي��اي درياچه 
اروميه« در دانش��كده فني دانش��گاه تهران مطرح 
ش��د. اين س��خنان تا حدودي بيانگر سطح اهميت 
اقداماتي كه در اين درياچه صورت مي گيرد، است. 
اهميتي كه ش��ايد بازديد معاون اول رييس جمهور 
در ۱۲فروردي��ن ماه از آن نيز بيانگر آن باش��د. روز 
يك ش��نبه ۱۲فروردين پايگاه اطالع رس��اني دولت 
خبر سفر اسحاق جهانگيري به اروميه براي بازديد 
از درياچه اروميه را منتش��ر ك��رد. در توضيح كوتاه 
اين خبر آمده بود كه جهانگيري طي اين بازديد در 

جريان آخرين وضعيت درياچه قرار گرفت. 
هر چند بخش زيادي از متن خبر منتش��ر شده 
در پاي��گاه اطالع رس��اني دولت به اقدام��ات انجام 
شده اختصاص داش��ته و كمتر به موضوع »آخرين 
وضعيت درياچه« پرداخته شده بود اما آن  طور كه 

اس��حاق جهانگيري بيان كرده، پ��روژه احيا اكنون 
از هدف گ��ذاري عقب افتاده اس��ت. جهانگيري در 
بخشي از صحبت هاي خود گفته است:»خوشبختانه 
درحال حاضر تراز درياچه اروميه وضعيت مناسبي 
دارد البته نس��بت به شرايطي كه پيش بيني كرده 
بوديم كمي عقب تر هس��تيم و اميدوارم با اقدامتي 
كه طي سال هاي ۹7و ۹۸ انجام مي شود، بتوانيم به 
مردمي كه تحت تاثير درياچه اروميه هس��تند و به 
مردم ايران اين اطمينان را بدهيم كه برنامه احياي 

درياچه اروميه اجرا خواهد شد.«
البت��ه دالي��ل و ريش��ه هاي »عقب« ب��ودن از 
هدف گذاري در خالل ديگر صحبت هاي جهانگيري 
مشخص شده است. معاون اول رييس جمهوري در 
صحبت ه��اي خود به ۵ راهكار براي احياي درياچه 
اش��اره كرده كه دست كم در ۲مورد از آنها نه صرفا 
به دليل مس��ائل مالي بلكه به دلي��ل موانعي ديگر 
ازجمله واهمه از تبعات اجتماعي و سياس��ي عمال 
اقدامات با رويه يي كند دنبال ش��ده اند. براي مثال 
مع��اون اول رييس جمه��ور درخص��وص وضعي��ت 
بس��تن چاه هاي غيرمجاز برداش��ت آب كه يكي از 
معضالت جدي در كاهش س��طح درياچه هستند، 
گفته اس��ت:»تعدادي از چاه ه��اي غيرمجاز كه آثار 
سياس��ي و اجتماعي آن براي استان ها و مردم مهم 
بود و نمي خواس��تيم كه ش��دت عمل در برخورد با 
آنها زياد باشد و مردم با مشكل روبه رو شوند اما در 
عين حال تع��داد قابل توجهي از چاه هاي غيرمجاز 
مس��دود ش��د.« موضوع مقاومت اس��تانداري ها در 
مقابل بس��تن چاه ه��اي غيرمجاز پي��ش از اين نيز 

در گفت وگوهاي متعدد عبداهلل فاضلي، دبير س��تاد 
احيا و تعادل بخش��ي آب ه��اي زيرزميني با روزنامه 
»تع��ادل« مط��رح ش��ده بود. اما اش��اره ش��خصي 
در س��طح مع��اون اول رييس جمه��وري به چنين 
مس��اله يي در نوع خود بي سابقه به شمار رفته و به 

نوعي به اين موضوع رسميت بخشيد. 
معاون اول رييس جمهوري همچنين در تش��ريح 
يكي ديگر از راهكارهاي احياي درياچه اروميه نش��ان 
داده كه چرا اين پروژه از هدف گذاري خود عقب است. 
او درخصوص بازچرخاني آب ش��هرهاي تبريز، اروميه 
و برخي ش��هرهاي كوچك كه در مس��ير هس��تند و 
پس��اب آنها مي تواند پس از تصفيه به درياچه اروميه 
منتقل شود، گفته است:»براساس گزارشي كه به من 
داده ش��ده، برخي از اين طرح ها به دليل اينكه اعتبار 
الزم آن ط��ور كه بايد به آنها تخصيص نيافته درحال 
حاضر متوقف شدن هستند و دليل آن اين است كه با 

محدوديت بودجه روبه رو شديم.«
اس��حاق جهانگي��ري دليل اي��ن محدوديت در 
بودجه را نه اشتباه محاس��باتي در وضعيت بودجه 
اختصاصي بلكه »افت ش��ديد قيمت نفت« از زمان 
تصوي��ب مصوبه احي��اي درياچه اروميه دانس��ته و 
گفته اس��ت:»روزي كه تصميم مي گرفتيم، قيمت 
نفت بشكه يي ۱00دالر بود اما قيمت نفت و درآمد 
دول��ت كاهش پيدا ك��رد و به همان نس��بت زمان 

اجراي برخي طرح ها طوالني تر شد.«
گفتني اس��ت، بهاي جهاني نفت خام از اواسط 
سال ۲0۱4و درس��ت همزمان با سال دوم فعاليت 
دولت يازدهم با افت شديد روبه رو شده و از سطوح 

باالي ۱00دالر به كانال 30دالري در س��ال ۲0۱۶ 
وارد شد. با وجود اينكه ايران توانست پس از برجام 
نفت بيش��تري را به فروش برس��اند اما افت قيمت 
نفت باعث ش��د، درآمدهاي نفتي اي��ران كه محل 
اصلي تامين بودجه اس��ت كاهش بسيار شديدي را 

تجربه كند. 
مع��اون اول رييس جمه��وري البته ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه موضوع احياي درياچ��ه اروميه به هيچ  وجه 
نمي توان��د از دس��تور كار دولت ايران خارج ش��ود، 
گفته است: »حتي اگر نياز باشد كه ميلياردها دالر 
اعتب��ار خارجي براي اي��ن كار اختصاص دهيم كه 
طرح ه��اي انتقال آب از خارج از كش��ور به درياچه 
اروميه اجرا كنيم حتما اين كار را انجام خواهيم داد 
چون حيات  بخش وسيعي از جمعيت كشور وابسته 
ب��ه اي��ن درياچه اس��ت و ايران در هيچ ش��رايطي 
نمي تواند نسبت به درياچه اروميه بي تفاوت باشد.«

رييس س��تاد احياي درياچه اروميه با يادآوري 
اينك��ه تش��كيل اين س��تاد از نخس��تين مصوبات 
دول��ت تدبي��ر و امي��د بود، بي��ان كرده اس��ت: در 
طول سال هاي گذشته س��تاد، تصميمات متعددي 
اتخ��اذ كرده و يك��ي از مباحث ك��ه از ابتدا مطرح 
ب��ود، موض��وع انتقال آب حتي از دري��اي خزر و از 
خارج كش��ور به درياچه اروميه بود كه اين موضوع 
همچنان در دس��تور كار قرار دارد و مشاور خارجي 

نيز انتخاب شده تا مطالعات الزم را انجام دهد. 
توضيح��ات خ��ود  از  جهانگي��ري در بخش��ي 
درخصوص اقدامات انجام شده براي احياي درياچه 
گفته اس��ت: »منابع قابل توجهي اختصاص يافت تا 

بخش��ي از آب برخي رودخانه ها كه روي آنها س��د 
احداث شده اس��ت به منطقه منتقل شود كه روند 
اجراي اين برنامه خوب است و جزو طرح هايي است 
كه اميدوارم با اجراي كامل آن ميزان قابل توجهي 
آب تا ح��دود ۶00 ميليون متر مكع��ب منابع آب 

جديد به درياچه اروميه منتقل شود.«
او همچنين درخصوص تاثير عملياتي شدن طرح 
بازچرخان��ي آب در تبريز و اروميه كه اكنون به دليل 
كمبود بودجه پيشرفت چنداني نداشته، گفته است: 
از بازچرخان��ي آب تبريز ۱۲0ميلي��ون متر مكعب و 
از بازچرخان��ي آب اروميه ۵3 ميليون مترمكعب آب 
پيش بيني ش��ده كه به درياچه اروميه اضافه ش��ود و 
اليروبي خوبي در مس��ير رودخانه هايي كه به درياچه 
اروميه وارد مي شوند، انجام گرفته و به همين دليل با 
هر بارندگي در استان تقريبا آب از بيشتر رودخانه هاي 

مسير بدون معطلي وارد درياچه اروميه مي شود. 
رييس س��تاد احياي درياچ��ه اروميه خطاب به 
مردم كشور با بيان اينكه كمترين دغدغه يي نسبت 
ب��ه اج��راي برنامه هاي احي��ا اين درياچه نداش��ته 
باش��يد، بيان كرده است: البته مسير انجام اين كار 
مسيري س��خت و دشوار است و همه بايد به د ولت 
در اج��راي اين طرح ها كمك كنن��د تا بتوانيم اين 

مسير را به خوبي طي كنيم. 
ام��ا درحالي كه جهانگيري در صحبت هاي خود 
نش��ان داده است كه دولت دست به هر كاري براي 
احياي درياچ��ه اروميه خواهد زد، حامد قدوس��ي 
پيش از اين چنين ش��يوه نگاهي به احياي درياچه 
را مورد انتقاد ق��رار داده و از نبود »گفتمان هزينه 
و منفع��ت« در اين زمينه س��خن گفته ب��ود. اين 
اقتصادان در تش��ريح اين نگاه بي��ان كرده بود:»در 
هر مداخله اكوسيس��تمي بايد ببينيم چقدر هزينه 
دارد و در مقاب��ل چه منفعت هايي خواهد داش��ت. 
همچنين بايد تحليل بازنده ها و برنده ها را داش��ته 
باش��يم يعني ببينيم چه كسي مي برد و چه كسي 
مي ب��ازد و به صورت كلي آيا مي ارزد كه آن را احيا 
كني��م يا خير.« او در ادام��ه عنوان كرده بود:»همه 
وقتي در مورد احياي اين درياچه صحبت مي كنند، 
مي گوين��د بايد اي��ن درياچه را به نقط��ه قبلي آن 
بازگردانيم اما س��وال ما به عن��وان اقتصاددان  اين 
اس��ت كه چق��در آن را بازگردانيم؟ آي��ا بايد آن را 
به ۱00درصد قبلي بازگردانيم يا شايد احياي تنها 

70درصد از آن كافي باشد.«
به گ��زارش »تع��ادل« قدوس��ي اعتق��اد دارد، 
ارزش هاي درياچه ش��ور را مي توان در 4مورد ديد 
كه مورد نخس��ت، ارزش زيبايي ش��ناختي آن است 
و اينك��ه درياچه يك عنصر ميراث فرهنگي اس��ت. 
نكت��ه كه در مورد اين ارزش وجود دارد اين اس��ت 
ك��ه مردم چق��در حاضرند براي حف��ظ اين ميراث 

فرهنگي هزينه بپردازند؟
اي��ن اظه��ارات ب��ه نوع��ي در مقاب��ل اظهارات 
جهانگي��ري قرار مي گي��رد كه تاكيد كرده اس��ت، 
دولت حتي اگر ب��ه تخصيص ميلياردها دالر اعتبار 
خارجي براي احياي درياچه اروميه نياز داشته باشد 

آن را انجام خواهد داد. 

تنش هاي سياسي و توافق اوپك، عوامل رشد قيمت نفت

نفت در سربااليي
نوشته:  نيك كانينگهام| اويل پرايس  

ترجمه: مهدي نيكوئي  
قيم��ت نف��ت در ابتداي هفته گذش��ته و پيش 
از آنك��ه در پي نگراني هاي سياس��ي به ركوردهاي 
چندين س��اله نزديك ش��ود، جايگاه خود را تثبيت 
كرد. هر بش��كه برنت حدود 70دالر مبادله ش��د و 
هر بش��كه وس��ت تگ��زاس اينترمديت ح��دود ۶۵ 
دالر خريد و فروش ش��د. در ادامه هفته، تنش هاي 
سياسي باعث شد تا روند صعودي نفت حفظ شود و 
قيمت آن از سطوح عنوان شده، پايين تر نيايد. روز 
گذشته و با گشايش دوباره بازارهاي جهاني، قيمت 
نفت اندكي و وست تگزاس اينترمديت 0.4۵درصد 
رش��د و برنت نيز 0.۶۵درصد رشد را تجربه كرد. به 
اين صورت هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت 
به ۶۵.۲3 دالر و هر بشكه نفت برنت نيز به ۶۹.۸0 
دالر رسيد. تحليلگران، افزايش اخير قيمت ها را در 
پي تنش هاي سياس��ي جهان مي دانند اما مس��اله 
آنجاست كه اثربخش��ي تنش هاي سياسي به دليل 
بازگش��ت س��المت به بنيان هاي بازار است و ديگر 

خبري از مازاد عرضه نيست. 
عوام��ل اصلي رش��د قيم��ت نف��ت در دو هفته 
گذش��ته را بايد ادامه كاهش تولي��د نفت ونزوئال و 
افزايش تنش بين امريكا و ايران دانس��ت كه باعث 
شده تا ريس��ك تامين پايدار نفت افزايش يابد. در 
اين ميان عوامل زودگذري نيز فش��ار براي حركت 

صعودي قيمت ها را بيشتر كرده اند. 
ان��رژي  اطالع��ات  اداره  هفتگ��ي  گ��زارش 
امري��كا)EIA( يكي از اين عوام��ل زودگذر اثرگذار 
ب��ر قيمت ها بود؛ گزارش��ي كه البته ن��ه كامال نگاه 
خوش��بينانه يي به ب��ازار داش��ت و نه ن��گاه كامال 
بدبينانه يي. براس��اس گزارش اداره اطالعات انرژي 
امريكا كه روز چهارش��نبه گذش��ته انتش��ار يافت، 
تولي��د نفت خام امريكا بار ديگر در هفته منتهي به 
۲3مارس ۲۶هزار بش��كه جهش داشت تا توليد كل 

اين كش��ور به ۱0ميليون و 433هزار بشكه برسد؛ 
رقم��ي كه باز ه��م ركورد جديدي ب��راي امريكا به 
ثبت رساند. با اين حال گزارش ياد شده كامال آينده 
روشني براي امريكا ترسيم نمي كرد. با وجودي كه 
ذخاير تجاري اين كشور افزايش يافت و رشد ماليم 
۶.۱ميليون بش��كه يي را تجربه ك��رد، اين افزايش 
ناشي از جهش��ي بزرگ در ميزان واردات نفت خام 
امريكا ب��ود. در همين زمان ذخاي��ر تجاري بنزين 
امريكا نيز س��قوط قابل توجه ۵.3ميليون بشكه يي 

را تجربه كرد. 
ب��ه عبارت ديگر با آنكه تولي��د نفت خام امريكا 
به س��رعت درحال افزايش اس��ت، باعث نش��ده تا 
بازار جهاني س��قوط كند. دست كم هنوز اين اتفاق 
نيفتاده اس��ت. تحليلگ��ران مختلفي به اين موضوع 
اش��اره كرده اند كه تقاضاي نفت به حدي قدرتمند 
اس��ت كه حتي با وجود رش��د انفجاري نفت شيل 
امري��كا ب��از ه��م از ذخاي��ر تجاري جهان كاس��ته 
مي ش��ود. موسس��ه وود مكنزي در يادداشتي بيان 
كرد:»امسال هشتمين س��ال متوالي پس از بحران 
مال��ي بزرگ س��ال ۲00۸ خواهد ب��ود كه افزايش 
تقاض��اي نفت را تجربه خواهيم ك��رد. عالوه بر آن 
هفتمين س��ال متوالي خواهد بود كه رش��د ساالنه 
بيش از يك ميليون بش��كه در روز اس��ت.«آخرين 
پيش بيني ه��اي وود مكن��زي حاك��ي از آن اس��ت 
كه احتماال در س��ال ۲0۱۸ تقاض��اي جهاني نفت 
خ��ام ۱.7ميليون بش��كه در روز افزايش مي يابد تا 

پنجمين رشد بزرگ ۱00ساله اخير را ثبت كند. 
با اي��ن حال برخي عملكرده��اي ضعيف قيمت 
نفت در ماه گذش��ته كه در پي هراس از شروع يك 
جنگ تجاري بود، ممكن است باز هم مشاهده شود 
و از رش��د اقتصادي جهان بكاه��د. وود مكنزي در 
آخري��ن گزارش خود بي��ان كرد:»بزرگ ترين خطر 
براي روند رو به رشد تقاضاي نفت، وقوع يك جنگ 
تجاري اس��ت كه اقتصاد جهاني را تضعيف مي كند؛ 

هر چند تحليلگران اعتقاد دارند كه روند افزايش��ي 
نفت در هفته گذشته تا حدي ناشي از اين بوده كه 
هراس ها از وقوع جنگ تجاري كاهش يافته اس��ت. 
جي��ن مك گيلي��ن، مدير تحقيقات بازار موسس��ه 
ترديش��ن انرژي در مصاحبه يي با رويترز بيان كرد 
كه نگراني ها از آسيب تقاضاي جهاني از يك جنگ 

تجاري تا حدي فروكش كرده است. 
در همين زمان برخي تحليلگران از اين موضوع 
سخن گفتند كه بازگش��ت ثبات به بازارهاي سهام 
پ��س از يك تعليق كوتاه مدت باعث رونق بازار نفت 
شده اس��ت. فيليپ اس��ترايبل، استراتژيست ارشد 
بازار در ش��ركت معامالت آتي آرج��ي او به رويترز 
گفت:»بازارهاي جهاني س��هام درح��ال اوج گيري 
اس��ت و اين موضوع پش��تيبان قيمت ه��اي نفتي 
خواه��د بود.« س��طح پايين ارزش دالر نس��بت به 
ارزهاي جهاني نيز عامل ديگري بوده تا قيمت نفت 

در هفته گذشته رشد داشته باشد. 
اما به طور كل��ي كاهش احتمال وقوع يك جنگ 
تجاري بيش��ترين تاثير را در احياي بازارهاي س��هام 
و قيمت هاي نفتي داشته اس��ت. مجموع اين عوامل 
درحالي كه پشتيبان قيمت هاي نفت هستند، مانع از 
آن شده اند كه بازار قدرتمند نفت بار ديگر سقوط كند. 
 OECD م��ازاد ذخاير تجاري نفت خام كش��ورهاي
اكنون كمتر از ۵0 ميليون بشكه است. يك سال پيش 

اين رقم بيش از 300ميليون بشكه بود. 
حتي IEA كه از منظر امريكا به بازار نفت نگاه 
مي كن��د و در مقابل اوپك قرار دارد، بيان كرده كه 
به زودي و در فصل جاري بازار جهاني شاهد كمبود 
عرض��ه خواهد بود. در اين ص��ورت روند آب رفتن 
ذخاي��ر تجاري جهان در نيمه دوم س��ال س��رعت 

بيشتري خواهد گرفت. 
كامرزبانك امريكا در تحليل ش��رايط روز بازارهاي 
نفتي بيان كرد:»كاهش داوطلبانه توليد نفت اعضاي 
اوپك تنها يك��ي از عوامل تقوي��ت قيمت نفت بوده 

اس��ت. كاهش غيرداوطلبانه توليدهاي برخي از اعضا 
به ويژه در ونزوئال نقش پررنگ تري نس��بت به توافق 
اوپك داشته است. اين به معناي آن است كه سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت عمال توليد خود را حتي از 

آنچه قصد داشتند بيشتر كاهش داده اند.«
تا زماني كه اوپك محدوديت هاي فعلي توليد را 
حفظ كند، بازار نفت همچنان شاهد كاهش ذخاير 
تجاري خواه��د بود؛ حتي با وجود رش��د توليدات 
نفت ش��يل امريكا. اوپك حتي به اين موضوع اشاره 
كرده كه ممكن اس��ت تواف��ق كاهش توليد خود را 
۶ م��اه ديگر هم تمديد كرده و آن را تا ميانه س��ال 
۲0۱۹ ادام��ه دهد. اگر آنها چني��ن كاري را انجام 
دهند به احتمال زياد ش��اهد ايجاد فضاي بيشتري 

براي رشد قيمت هاي نفت خواهيم بود. 
ب��ا اين حال ابهام هايي وجود دارد كه پيش بيني 
قطعي و مطمئن قيمت نفت را دش��وار مي كند. اگر 
اوپك به داليل��ي توافق كاهش تولي��د خود را رها 
كند، استراتژي خروج را زودتر از زمان انتظار شروع 
كند، كاهش ش��ديد توليد ونزوئال را در برنامه هاي 

خود لحاظ كند يا آنكه اعضاي آن ش��روع به تخلف 
از س��هميه خود كنند، قيمت هاي نفت به سادگي و 

به طور چشمگيري سقوط خواهند كرد. 
ام��ا عوامل احتمالي افزايش قيمت نفت بس��يار 
بيش��تر هس��تند. مهم ترين عامل احتمالي افزايش 
قيم��ت نفت وضع مجدد تحريم هاي امريكايي عليه 
ايران اس��ت. در صورتي كه اين كشور تحريم هايش 
عليه ايران را دوباره ش��كل ده��د، احتمال دارد كه 
بخش قابل توجهي از عرض��ه جهاني نفت به خطر 
بيفتد. بدتر آنك��ه برخي اعتقاد دارند، دولت ترامپ 
ممكن اس��ت مسير خطرناكي را در پيش بگيرد كه 
پايان آن جنگ اس��ت. در همين اوضاع سقوط آزاد 

توليد نفت خام ونزوئال ادامه دارد. 
ب��ه طور خالصه با توجه به آنكه افزايش س��ريع 
تولي��دات نفت ش��يل امريكا در تم��ام تحليل هاي 
كنوني بازار نفت در نظر گرفته شده است، احتمال 
افزايش غيرمنتظره قيمت ها بيش از احتمال كاهش 
غيرمنتظ��ره آنهاس��ت كه دلي��ل آن هم تنش هاي 

مختلف سياسي است. 
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مصايبزيادوخوشيهاياندك
علي عبداللهي مي گويد: ادبیات و فرهنگ با همه  مصايب و خوشي هاي اندك به راه خود مي رود.  اين شاعر و مترجم درباره ارزيابي اش 
از وضعیت ادبیات در سال ۹۶ به ايسنا گفت: ادبیات مثل تمام چیزهاي ديگر فراز و نشیب هاي زيادي در اين سال داشت. سانسور همچنان 
دس��ت از س��رش برنداشت و شمارگان كتاب ها همچنان كم شد يا دست كم در همان ۵۰۰ نسخه ماند. او افزود: وضعیت فرهنگ هم مثل 
چیزهاي ديگر بويي از بهبود نشنید و دوستان زيادي از میان ما در اين سال پرحادثه رفتند. ناگفته نبايد بگذارم كه كتاب هاي شعر، داستان 
و پژوهش هاي خوب و درخوري هم درآمد و ترجمه هاي خوبي هم منتشر شد. عبداللهي همچنین درباره بهترين و بدترين خبري كه در 
سال ۱۳۹۶ شنیده است، گفت: بدترين رويداد سال درگذشت بسیاري از دوستان فرهیخته در كنار فجايع طبیعي مثل زمین لرزه بود. دو 
دوست ارجمندم را به فاصله  كمي از دست دادم؛ مجتبي عبداهلل نژاد شاعر و مترجم و پژوهشگر برجسته و دانشي مرد كه امید مي رفت در زبان 
فارسي سال هاي سال قلم بزند به قدرت و باريك بیني تمام اما در آستانه  ۵۰سالگي درگذشت و همگان را مبهوت واگذاشت و دوست هنرمند 
ديگرم در آلمان كارل شالمینگر استاد نقاش و خبره  هنر ايراني اسالمي و غربي كه بسیاري از گرافیست ها و نقاشان ايراني شاگرد او بودند. 

چهرهروز

بررسيهزينههايتهيهموادغذاييبراساسدرآمدروزانهافراد

غذاييگرانتر،جهانيگرسنهتر
گ�روهگوناگ�وندر ماه هاي نخس��ت 
س��ال 2۰۱8، سازمان خواربار و كشاورزي 
ملل متحد »فائ��و« از افزايش ۱۵درصدي 
گرس��نگان در جه��ان در س��ال 2۰۱۷ خب��ر داد. در 
گزارش ه��اي اين س��ازمان گفته ش��ده ك��ه مجموعه 
تهديدات مانند خشكس��الي، سیل، شیوع بیماري هاي 
دام��ي، ضايعات ش��یمیايي و ديگر ح��وادث طبیعي، 
س��االنه میلیاردها دالر به كش��اورزان در كشورهاي در 
حال توسعه خس��ارت وارد مي كند و اين موضوع تاثیر 
قاب��ل  توجهي ب��ر امنیت غذايي و معیش��ت مردم وارد 
مي كند. از طرفي تازه ترين خبرهاي منتشر شده حاكي 
از شكاف چشمگیر در هزينه هاي غذا در سراسر جهان 
اس��ت. آن طور كه گفته شده در بسیاري از كشورهاي 
فقی��ر افراد ناچارند بخش عمده يي از دس��تمزد خود را 
براي خوراك هاي معمولي صرف كنند. فائو در تازه ترين 
گ��زارش خود هزينه هاي مواد غذايي افراد را با توجه به 
درآمد روزانه آنها بررسي كرده است؛ از آنجا كه خوراك 
لوبیا، س��اده  ترين غذاي مصرفي افراد در سراسر جهان 
معرفي ش��ده، اين بررسي بر اساس اين خوراك صورت 
گرفته اس��ت. آن طور كه در اين گزارش گفته ش��ده، 
به طور متوس��ط فردي كه در نیويورك زندگي مي كند، 
ح��دود ۱.2۰ دالر را براي تهیه ي��ك خوراك معمولي 
صرف مي كند. طبق بررسي هاي صورت  گرفته اين مبلغ 
حدود ۰.۶ درصد از درآمد ساكنان نیويورك را تشكیل 
مي دهد. بر اين اس��اس نیويورك ارزان ترين كشور براي 
تهیه غذا در جهان معرفي ش��ده است. در اين گزارش، 
اردن نیز رتبه دوم را در میان ارزان ترين كش��ورها براي 
تهیه غ��ذا به خود اختصاص داده اس��ت. اين در حالي 
است كه گفته شده ظرفیت هاي كشاورزي اردن بسیار 
محدود بوده و كمبود آب، خاك نامرغوب و مش��كالت 
زيست محیطي نیز كاهش عملكرد آن را تشديد مي كند. 
با اين  حال توجه ب��ه اولويت خودكفايي غذايي در اين 
كشور جايگاه بخش كشاورزي را بسیار پراهمیت كرده 
اس��ت. در اين گزارش نیز گفته شده كه ساكنان اردن 
ب��راي تهیه خوراك معمولي حدود 2.۳ درصد از درآمد 

روزانه خود را صرف مي كنند. 
طبق تازه ترين گزارش منتش��ر شده فائو، ايران نیز 
در میان كش��ورهاي ارزان براي تهیه غذا قرار دارد. آن 
ط��ور كه در بس��یاري از گزارش ها از س��ال ۹۶ گفته 
شده بود، شرايط جوي اين كشور به گونه يي است كه 
میزان تولیدات كش��اورزي را در شرايط مساعدي قرار 
داده و اي��ن موضوع كاهش هزينه ه��اي خريد را براي 

مصرف كنندگان به دنبال دارد. براساس بررسي هاي فائو 
ه��ر ايراني براي تهیه خ��وراك معمولي، ۳.۹ درصد از 

درآمد روزانه خود را صرف مي كند. 
آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، 
هند در میان ۵كش��ور اول دنیا از نظر ارزش تولیدات 
كشاورزي است. همچنین گفته شده كه در اين كشور، 
تولید م��واد غذايي و مصرف ب��االي آن، اهمیت قابل 
 توجهي در اقتصاد هند دارد. طبق گزارش فائو، هر فرد 
در هند براي تهیه يك خوراك معمولي، 4.۵ درصد از 

درآمد روزانه خود را صرف مي كند. 
طبق اين گزارش كشورهاي میانمار، نپال، سومالي 
و يمن به ترتیب رتبه هاي پنجم تا هش��تم ارزان ترين 
كش��ورها براي خريد غذا را به خود اختصاص داده اند. 
افراد در اين كش��ورها به طور متوس��ط حدود ۷ تا 22 
درص��د از درآمد روزانه خود را براي تهیه يك خوراك 
معمولي ص��رف مي كنند. اي��ن آم��ار در حالي اعالم 
ش��ده كه در كش��وري مانند میانمار، توفان نارگیس، 
خسارت هاي بسیاري به تولیدات كشاورزي وارد كرده 

و منجر به افزايش هزينه مواد غذايي شد. 
طبق اين گزارش يمن، موزامبیك، هايتي، كنگو و 
ماالوي كشورهايي هستند كه ساكنان آنها هزينه هاي 
بیش��تري ب��راي تهیه ي��ك خ��وراك معمولي صرف 
مي كنن��د. آن طور كه گفته ش��ده، در اين كش��ورها 
به طور متوس��ط 22 تا 4۵ درصد از درآمد روزانه افراد 

صرف تهی��ه يك خوراك معمولي مي ش��ود. اين آمار 
در حالي اعالم ش��ده كه در كشورهايي مانند سوريه، 
نیجريه و س��ودان جنوبي ش��رايط تهیه م��واد غذايي 
بس��یار وخیم اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده، در اين 
كش��ورها عالوه بر حوادث طبیعي، جنگ هاي داخلي 
و بحران هاي اقتصادي از مهم ترين داليل افزايش بهاي 
مواد غذايي به  شمار مي روند. طبق گزارش هايي كه در 
سال هاي اخیر منتش��ر شده، بسیاري از كشاورزان در 
س��وريه به دلیل افزايش قیمت بذر و كود نتوانس��تند 
رس��یدگي خوبي به محصوالت شان داش��ته و بر اين 
اس��اس محصوالت كش��اورزي زيادي خس��ارت ديده 
است. همچنین بر اس��اس اعالم سازمان ملل از زمان 
آغاز بحران س��وريه، ۷میلیون شهروند سوري از نبود 
امنیت غذايي رنج مي برند. طبق آمار منتش��ر شده از 
سوي فائو در اين كشور، شهروندان حدود ۱۱۵درصد 
از درآمد روزانه خود را براي تهیه س��اده ترين خوراك 
صرف مي كنند. اين هزينه در نیجريه به ۱2۱درصد از 
درآمد افراد رس��یده و در سودان جنوبي ۱۵۵درصد از 

درآمد ساكنان را به  خود اختصاص داده است. 
آن طور كه گفته ش��ده، فائو شمار افرادي را كه در 
جهان از گرسنگي در پايان سال 2۰۱۷ رنج مي بردند 
حدود ۱24میلیون نفر برآورد كرد. اين تعداد در سال 
2۰۱۶ نزدي��ك به ۱۰۶میلیون نفر و در س��ال 2۰۱۵ 

حدود 8۰ میلیون نفر بود. 

آمارنامه

بازارهنر

اكرانمستند»دربارهفروشنده«درهنروتجربه
مستند »درباره فروش��نده« به زودي 
در گروه س��ینمايي هن��ر و تجربه اكران 
مي ش��ود. اي��ن فیلم روايتي مس��تند از 
ش��كل گیري ايده و فیلمنامه تا آخرين 
مراح��ل س��اخت فیل��م »فروش��نده« 
فره��ادي  اصغ��ر  س��اخته  هفتمی��ن 
براس��اس  فروش��نده«  »درباره  اس��ت. 
تصاوير پش��ت صحن��ه فیلم هم��راه با 
صحبت هاي اصغ��ر فرهادي و منتقدان 

بین المللي س��ینما روايت مي ش��ود. در اين مستند 
در كنار بررس��ي روند س��اخت فیلم »فروشنده« با 
مرور تصاوير پش��ت صحنه و تمرينات پیش از آغاز 
فیلمبرداري، مصاحبه هايي با میشل سیمان سردبیر 
مجله پوزتیف، گادفري چش��اير ريیس سابق حلقه 
منتق��دان نیوي��ورك، هوش��نگ گلمكاني س��ردبیر 
ماهنام��ه فیلم، پیتر بردش��او منتقد ارش��د روزنامه 

گاردي��ن، فیلی��پ روي��ر منتق��د مجله 
پوزتیف، مه��رزاد دانش منتقد ماهنامه 
فیل��م و فابی��و فرزتتي منتق��د روزنامه 
مساجرو درباره »فروشنده« انجام شده 

است. 
س��ازندگان اين مستند كه در اكران 
بهاري سینماي هنر و تجربه به نمايش 
درمي آي��د، وحی��د صداق��ت و تهمینه 
من��زوي هس��تند. وحی��د صداق��ت و 
تهمینه منزوي- فیلمبردار، تهیه كننده و كارگردان، 
محمدرض��ا دلپاك- صدا، وحی��د صداقت- تدوين، 
س��تار اوركي- موس��یقي، ثمین مهاجراني- روابط 
عمومي و ام��ور بین الملل، پژم��ان فرهادي- طراح 
پوستر، حسین جمش��یدي گوهري- ساخت آنونس 
و طل��وع فیل��م- مجري طرح و عوامل اين مس��تند 

هستند. 

نمايندگانيازهمهقارههادرجشنوارهجهانيفجر
مس��وول رواب��ط بین جش��نواره يي 
در جش��نواره جهاني فیل��م فجر اعالم 
كرد كه امس��ال جش��نواره جهاني فیلم 
فج��ر میزب��ان نمايندگاني ش��اخص از 
جش��نواره ها و س��ازمان هاي بین المللي 

خواهد بود. 
ارس��ال  اع��الم  ب��ا  فريب��ا  مهس��ا 
نماين��دگان  ب��راي  ۱8۰دعوتنام��ه 
فس��تیوال هاي خارجي ب��راي حضور در 

جش��نواره جهاني فیلم فجر تش��ريح كرد: تا امروز از 
حدود ۱8۰دعوتنامه يي كه براي مديران و نمايندگان 
فس��تیوال هاي خارجي ارسال ش��ده است بیش از ۶۰ 
مورد آن پذيرش ش��دند و درح��ال برنامه ريزي براي 
میزباني از آنها هس��تیم. او افزود: امس��ال نمايندگان 
مهمي از جشنواره هاي شاخص بین المللي مانند نانت، 
بريزبین، دوبلین، پوس��ان، لوكارنو، س��ن سباس��تین، 
تالین، ژنو، اس��تانبول، اس��تكهلم، اورآس��یا و... براي 
حض��ور در س��ي و شش��مین جش��نواره جهاني فیلم 
فج��ر به ايران مي آيند. در كنار اين موارد در اين دوره 
میزبان نمايندگان فدراس��یون بین المللي اتحاديه هاي 
تهیه كنن��دگان فیلم)فیاپف( و فدراس��یون بین المللي 

منتقدان فیلم)فیپرشي( نیز هستیم. 
مس��وول روابط بین جش��نواره يي در جش��نواره 
جهاني فیلم فجر با اش��اره به نمايندگان كشورهاي 
آس��یايي اضافه كرد: در میان كش��ورهاي آس��یايي 
میزبان نمايندگان جش��نواره هاي كشورهاي شرقي 
مانند ژاپن، كره  جنوبي، س��نگاپور و مالزي هستیم 

و نمايندگان��ي از كش��ورهاي خاورمیانه 
و آس��یاي میان��ه مث��ل س��وريه، عراق، 
ارمنس��تان، قزاقس��تان، مصر و... نیز به 
كش��ور ما مي آيند. عالوه ب��ر اين موارد 
در س��ي  و شش��مین دوره  جش��نواره  
جهاني فیل��م فجر میزب��ان دو نماينده 
از ق��اره  امريكا ك��ه ش��امل آرژانتین و 
امريكا مي ش��وند نیز هس��تیم. در میان 
كش��ورهاي آفريقايي هم نمايندگاني از 
مراكش و آفريقاي جنوبي به ايران مي آيند و در كنار 
دو نماينده از اس��ترالیا كه يكي از آنها دبیر جشنواره  

بريزبین است به تماشاي فیلم ها مي پردازند. 
فريبا با اش��اره به جشنواره هاي همزمان با سي و 
شش��مین جشنواره جهاني فیلم فجر گفت: با وجود 
اينكه برگزاري جشنواره مسكو به خاطر جام جهاني 
فوتبال با س��ي و شش��مین جش��نواره جهاني فیلم 
فجر همزمان ش��ده است و حتي جشنواره پكن هم 
همزمان با ما برگزار مي ش��ود و رقابت س��ختي بین 
اين ۳ جش��نواره براي جذب مهمان وجود داش��ت 
ولي به دلیل شخصیت جديدي كه جشنواره جهاني 
فیلم فجر در چند سال گذشته پیدا كرده است ما با 
استقبال خیلي خوبي از طرف مديران و برنامه ريزان 

فستیوال ها رو به رو بوديم. 
 س��ي و شش��مین جش��نواره جهان��ي فیلم فجر

۱ تا 2۷ آوريل 2۰۱8)۳۰ فروردين تا ۷ ارديبهشت 
۱۳۹۷( به دبیري س��یدرضا میركريم��ي در تهران 

برگزار مي شود. 

برپاييجشنوارهتئاتراقتباسازرمانهايايراني
نمايش��ي  هنره��اي  مرك��ز  مدي��ر 
حوزه هنري، برگزاري جش��نواره تئاتر 
»اقتباس س��وره« را براساس تولید آثار 
نمايش��ي از كتاب ها، رمان ها و خاطرات 
چاپ ش��ده به عنوان يكي از برنامه هاي 

جديد اين مركز ذكر كرد. 
ك��وروش زارع��ي درباره اه��داف و 
برنامه ه��اي مدنظر اين مركز در س��ال 
۹۷ ب��ه مهر گف��ت: قطعا ما ع��الوه بر 

اينكه اهداف سال گذشته خود را پیگیري مي كنیم، 
اهداف جدي��دي هم داريم كه يك��ي از آنها تربیت 

نمايشنامه نويس در سطح كشور است. 
او توضیح داد: قرار است طي طرحي از ايوب آقاخاني 
كه اجرا و برگزاري آن نیز بر عهده آقاخاني اس��ت در 
ش��هرهاي مختلف كش��ور به تربیت نمايشنامه نويس 
و تولید نمايش��نامه بپردازيم. مي خواهیم با اين طرح 
چند نمايشنامه نويس جوان و خوب را تربیت و معرفي 
كنیم. زارعي افزود: اگر نمايش��نامه هاي تولید ش��ده 
كیفیت مدنظر را داش��ته باشند، چاپ و براي تولید و 
اجرا از آنها حمايت خواهد ش��د. مدير مركز هنرهاي 
نمايش��ي حوزه هنري با اش��اره به برگزاري جشنواره 
تئاتر »اقتباس سوره« تاكید كرد: اين جشنواره با تولید 
آثاري براس��اس كتاب ها، رمان ها و خاطراتي كه چاپ 

شده و موفق بوده اند يا حضرت آقا تقريظ 
كرده اند، برگزار مي ش��ود و جوايز خوبي 
ب��راي آن در نظر داريم ت��ا حرفه يي هاي 
عرصه نمايشنامه نويسي و كارگرداني در 

آن شركت كنند. 
او تولی��دات نمايش��ي همزم��ان در 
اس��تان هاي كش��ور را به عن��وان يكي 
ديگر از برنامه ها و اهداف مركز هنرهاي 
نمايش��ي حوزه هنري در سال ۹۷ ذكر 
كرد و توضیح داد: يك نمايشنامه خوب توسط يك 
نمايش��نامه نويس خوب نوشته مي ش��ود و همزمان 
اين اثر در ۳۰ اس��تان كش��ور تولید و در يك زمان 

مشخص اجرا مي شود. 
زارع��ي خب��ر داد: درحال برنامه ريزي هس��تیم تا 
جش��نواره هاي خود را در خارج از تهران برگزار كنیم. 
جش��نواره تئاتر »بچه هاي مس��جد« كه سال ۹۷ در 
ش��یراز برگزار خواهد شد و قصد داريم جشنواره تئاتر 
»س��وره« را هم در خارج از ته��ران برگزار كنیم. اين 
جشنواره مي تواند 2سال در شهرهاي ديگر و يك سال 
در تهران برگزار شود، هدفمان اين است كه با اين كار 
از ته��ران تمركززدايي كنیم. درحال حاضر نیز با يكي 
از استان ها رايزني كرده ايم و به زودي میزبان جشنواره 

تئاتر »سوره« مشخص مي شود. 

عيدپاكباآرزويصلح
فايننشالتايمز:

اول  صفح��ه  دي��روز 
نش��ريات،  از  بس��یاري 
از  گزارش��ي  و  عك��س 
حض��ور پ��اپ و پی��ام او 
در عی��د پاك را منتش��ر 
گزارش ها  اين  در  كردند. 
گفته شده، صدها میلیون 
مسیحي مقدس ترين عید 
مذهب��ي خود را با آرزوي 

برق��راري صلح و آرامش در دو كش��ور جنگ زده 
سوريه و يمن برگزار كردند. آن طور كه در صفحه 
اول فايننشال تايمز نیز گفته شده، پاپ فرانسیس 
رهب��ر كاتولیك هاي جه��ان در مراس��مي كه به 
مناس��بت عید پاك در واتیكان برگزار ش��ده بود 
خواس��تار پايان جنگ داخلي سوريه و بحران هاي 
انساني ناشي از آن شد؛ جنگي ۷ساله كه به كشته 
شدن تقريبا 4۰۰هزار نفر و آوارگي میلیون ها نفر 
ديگر منجر شده است. همچنین رهبر مذهبي يك 
میلیارد و دويس��ت میلیون نف��ر از كاتولیك هاي 
جهان در مراسم ديگري كه به همین مناسبت در 
كلیساي سن پیتر برگزار شد ضمن آرزوي تقويت 
صلح بین المللي براي موفقیت مذاكرات اتمي بین 

امريكا و كره شمالي نیز دعا كرد. 

واشنگتنپست:
ترامپ، توافق بر س��ر 
قانون داكا را منتفي اعالم 
كرد. به گزارش واشنگتن 
پس��ت، دونالد ترامپ بار 
ديگر مخالفت خ��ود را با 
قانوني  موقعی��ت  اعطاي 
ب��ه صده��ا ه��زار مهاجر 
ج��وان ابراز كرده اس��ت. 
آن ط��ور كه گفته ش��ده، 

ريیس جمهوري امريكا با انتش��ار پیامي، سكونت 
نزديك به يك میلیون و هش��تصد هزار پناهجوي 
جوان را كه تحت حمايت دولت پیشین اين كشور 
قرار داش��تند، منتفي دانس��ت و خواس��تار اعمال 
قوانیني س��ختگیرانه در حوزه حفاظت مرزي شد. 
طب��ق اين گزارش، ترامپ پ��س از ماه ها ناكامي در 
مذاكره با اعضاي دموكرات كنگره امريكا براي تامین 
هزينه هاي ديوار مرزي با مكزيك در صفحه تويیتر 
خود نوش��ت: توافق بر سر قانون داكا منتفي است. 
گفته مي ش��ود، جدال بر سر سرنوش��ت اين افراد 
ك��ه در رس��انه هاي امريكايي از آنه��ا تحت عنوان 
»روياپردازان« ياد مي شود به چند بار تعطیلي دولت 
امريكا در ماه هاي گذشته به علت عدم توافق بر سر 

اليحه بودجه منجر شده بود. 

والاستريتژورنال:
در ماه هاي آخر س��ال 
2۰۱۷ دونال��د ترام��پ از 
تحقق  ب��راي  برنامه هايي 
احی��اي  در  وعده هاي��ش 
داد.  خب��ر  زغال س��نگ 
ديروز  نی��ز  روزنامه  اي��ن 
خ��ود،  اول  صفح��ه  در 
گزارشي از وفاداري دونالد 
ترام��پ در ط��رح احیاي 

زغال سنگ منتش��ر كرد. طبق اين گزارش صادرات 
نفت، گاز و زغال س��نگ افزايش قابل  توجهي يافته 
و اي��ن موضوع منجر به كاه��ش واردات حامل هاي 
انرژي به امريكا ش��ده است. آن طور كه گفته شده، 
وزارت ان��رژي امريكا خبر داد كه واردات حامل هاي 
ان��رژي از خارج به اين كش��ور به كمترين میزان در 
۳۵سال اخیر رسیده است. طبق گزارش وال استريت 
ژورنال، اداره آمار وزارت انرژي امريكا اعالم كرده كه 

صادرات زغال سنگ، 
كك)زغ��ال س��نگ تقطیر ش��ده(، فرآورده هاي 
نفتي، گاز طبیعي و زيس��ت ت��وده)Biomass( در 
س��ال 2۰۱۷ بر واردات آنها پیشي گرفته است. آن 
طور كه گفته ش��ده، داده هاي ارائه ش��ده با برنامه 
دولت ترامپ براي دس��تیابي به ه��دف »برتري در 

حوزه انرژي« همسو است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

ركوردزنيفيلمجديد»اسپيلبرگ«درگيشه
»بازيكن ش��ماره يك آم��اده« فیلم 
جديد اس��تیون اس��پیلبرگ با اكران در 
س��ینماهاي امري��كا و جه��ان ب��ا اقبال 

تماشاگران روبه رو شد. 
ب��ه گ��زارش ورايتي، ف��روش موفق 
ش��ماره  »بازيك��ن  دالري  ۵۳میلی��ون 
ي��ك آماده« در باك��س آفیس امريكا در 

تعطیالت عید پاك و آخر هفته نش��ان دهنده موفقیت اس��تیون اسپیلبرگ در كار 
جديدش اس��ت.  فیلم اس��پیلبرگ كه از س��وي كمپاني برادران وارنر تهیه شده با 
نمايش در 4۳24س��الن س��ینما موفق به فروش ۵۳میلیون دالري در سینماهاي 
امريكا ش��د. اين فیلم از پنج ش��نبه راهي اكران شد و توانست با توجه به تعطیالت 
عید پاك، جايگاه نخست باكس آفیس را از آن خود كند. اين فیلم فانتزي در دنیاي 
واقعیت مجازي با امتیاز ۷۶درصد در س��ايت روتن تومیتوز روبه رو ش��ده و در بازار 

بین المللي نیز فروش ۱28 میلیون دالري را ثبت كرده است.
»بازيكن شماره يك آماده« بر مبناي رماني از ارنست كالين ساخته شده و تاي 
شريدان، اولیويا كوك، بن مندلسون، مارك رايلنس، سايمون پگ و تي. جي. میلر 
بازيگران آن هستند. اين فیلم تنها در چین موفق به فروش ۶۱.۷میلیون دالري شد 
و در ۱82۰۰ س��الن سینما به نمايش در آمد.  در كره جنوبي نیز اين فیلم دومین 
اكران اول پرفروش تاريخ آن كشور را به نام خود كرد و 8.۱میلیون دالر از نمايش 

در ۱۰۷۹ سالن سینما كسب كرد. 

»دوتار«ثبتجهانيميشود
 پرونده »هنر و مهارت هاي س��نتي 
ساختن و نواختن دوتار« دهم فروردين 
براي بررسي و ثبت در فهرست میراث 
جهان��ي ناملموس 2۰۱۹ به يونس��كو 

ارسال شد. 
فرهاد نظ��ري مدي��ركل دفتر ثبت 
آثار و حف��ظ و احیاي میراث معنوي و 

طبیع��ي ضمن اعالم اين خبر به مهر گفت: داليل ارس��ال دوتار متعدد اس��ت؛ 
يك��ي اينكه دوت��ار هنرمندان چند اس��تان را دربرمي گیرد، مانن��د مازندران، 
خراسان ش��مالي، خراسان رضوي، خراس��ان جنوبي و گلس��تان. اگر دوتار ثبت 
جهاني ش��ود ش��ايد نخستین س��از محلي ايران باش��د كه ثبت شده و گستره 

وسیعي دارد و اقوام مختلف كشور با آن مانوس هستند. 
او افزود: تدوينگر اين پرونده آقاي بهروز وجداني اس��ت كه از پژوهش��گران 
معتبر موس��یقي ايران اس��ت. با هم��كاري او و مركز می��راث ناملموس تهران، 
پژوهش��گاه میراث فرهنگي و گردش��گري اين پرونده براي ثبت جهاني تهیه و 

فرستاده شد. 
پیش از اين محمدحس��ن طالبیان معاون میراث فرهنگي كشور آذرماه سال 
۹۶ در نشست خبري معاون ريیس جمهور گفته بود: تا پايان امسال يا فروردين 
ماه س��ال ۹۷، س��ه پرونده يلدا، بادگیر و عود براي ثبت جهاني تكمیل خواهد 

شد كه البته برخي از اين پرونده ها به صورت مشترك بايد ثبت جهاني شود. 

تاريخنگاري

استعفاي اجباري زاهدي از نخست وزيري 
س��پهبد فضل اهلل زاهدي به فرمان محمدرضا پهلوي از رياس��ت دولت استعفا 
كرد. او كه در 2۵ مرداد ۱۳۳2 خورش��یدي به نخست وزيري رسیده بود، در ۱۶ 
فروردين ۱۳۳4 خورش��یدي از مقام خود كناره گرفت و رياست هیات نمايندگي 

ايران را در دفتر اروپايي سازمان ملل در ژنو پذيرفت. 
نام فضل اهلل زاهدي كودتاي 28 مرداد ۱۳۳2 در تاريخ سیاس��ي معاصر ايران 

عجین شده است. 
او كه در كودتاي ۱۳۰۰ رضاخان نقش كلیدي داش��ت و از س��ال ۱۳۰۰ در 
بس��یاري از مناصب حكومتي حضور داشت، اس��فند ۱۳۳۱ به اتهام توطئه علیه 
مصدق بازداشت شد، ولي در اواخر همان ماه آزاد شد. 22 مرداد ۱۳۳2 هنگامي 
كه شاه آماده خروج از ايران بود، حكم عزل مصدق و نخست وزيري زاهدي را داد. 
حكمي كه 2۵ مرداد در حالي كه ش��اه از ايران خارج ش��ده بود، به مصدق ابالغ 
شد. زاهدي در 28 مرداد با كودتايي كه از حمايت انگلیس و امريكا برخوردار بود، 

مصدق را بركنار و زمینه بازگشت شاه را از رم فراهم كرد.
زاه��دي در اي��ن دوره روزنامه هاي مخالف را توقیف كرد، موجي از بازداش��ت 
و س��ركوب ب��ه راه انداخت ، نظامیان مغض��وب مصدق را آزاد و طرف��داران او را 

بازداشت كرد. 
در همین روزها سرلش��كر باتمانقلیچ از زندان خارج شد و ريیس ستاد ارتش 
را برعهده گرفت و سرتیپ نعمت اهلل نصیري نیز پس از آزادي از زندان به رياست 
گارد شاهنش��اهي منصوب شد. در س��ه روز اول كودتا، ۵۰۰نفر از شخصیت هاي 
سیاس��ي و نظامي وفادار به دولت مصدق بازداشت و تبعید شدند. حزب توده كه 
در دوره مصدق در بس��یاري از اركان حاكمیت از جمله در ارتش نفوذ كرده بود، 

سركوب شد و ۱4نفر از افسران اين حزب تیرباران شدند. 
محاكمه مص��دق، اعدام فاطمي، برقراري مجدد رابطه با انگلیس  و س��ركوب 
اعتراضات دانش��جويان دانش��گاه تهران  ازجمل��ه رويدادهاي مه��م دوران كوتاه 

نخست وزيري زاهدي است. 

افزاي��ش اقتدار زاهدي كه از حمايت انگلیس و امريكا نیز برخوردار بود، ش��اه 
را نگران كرد. در نتیجه ش��اه پس از س��فري به امريكا در اسفند ۱۳۳۳ توانست 
موافق��ت آيزنهاور ريیس جمهور امريكا را براي تغیی��ر دولت در ايران جلب كند. 
از اين رو در فروردين ۱۳۳4 با اش��اره ش��اه، امیر اسداهلل علم وزير دربار، زاهدي 
را براي اس��تعفا تحت فشار گذاش��ت و زاهدي چهاردهم فروردين از دولت كناره  

گرفت. پس از او حسین عالء درست به مدت دو سال نخست وزير شد. 
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