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    رييس جمهور در جلسه ستاد اقتصادي دولت  با ماموريت به وزارت خارجه مطرح كرد 
ضرورت گفت وگوهاي مستقيم در مورد 

الزامات تداوم برجام
 اي�ران| برنام��ه ديدارهاي روز گذش��ته رييس جمهوري ك��ه از صبح با 
مالقات وزيرخارجه تركمنس��تان آغاز ش��ده بود در ادامه با حضور در جلسه 
س��تاد اقتصادي دولت ادامه پيدا كرد ت��ا راهبرد اجرايي دولت براي مواجهه 
با ماجراجويي هاي تازه امريكا و توس��عه مناس��بات ارتباط��ي و اقتصادي با 
همس��ايگان آغاز ش��ود؛ در جلسه صبح ديروز س��تاد اقتصادي دولت كه به 
رياس��ت رييس جمهور و با ش��ركت مس��ووالن اقتصادي دولت تشكيل شد، 
پيگيري اجراي سياس��ت هاي اقتصادي دولت در پي تحوالت اخير در برجام 
مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت. وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت 
و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در اين جلسه گزارشي از ثبت سفارش 
و تخصيص ارز به بخش هاي مختلف نيازهاي توليدي و تجاري كش��ور ارائه 
كردند. بر اس��اس اين گزارش ها، در بيست روز نخست ارديبهشت ماه جاري 
ارزش دالري صادرات كشور 32درصد و واردات كشور 5درصد افزايش يافته 
است. حس��ن روحاني در اين جلسه از كليه دستگاه هاي اقتصادي و بانك ها 
خواست كه در اجراي سياست هاي جديد ارزي، هدف تسهيل فرآيند توليد و 
تجارت را دنبال كنند و بخش خصوصي نيز از فرصت پيش آمده در انضباط 

ارزي به نفع توليد و اشتغال و آرامش در بازارها استفاده كند. 
روس��اي اتاق ه��اي بازرگاني و اصناف كش��ور نيز با بي��ان نظرات بخش 
خصوصي، آمادگي فعاالن اقتصادي براي پيشبرد اين اهداف را اعالم كردند. 
دستگاه هاي نظارتي نيز گزارشي از پيگيري و رسيدگي فوري به تخلفات در 

عرضه كاالها را ارائه كردند. 
در ادامه اين جلس��ه، وزارت خارجه گزارشي از روند مذاكرات كارشناسي 
با كش��ورهاي اروپايي در جهت اجراي تعهدات ط��رف مقابل در برجام ارائه 
كرد و پيشنهادهاي وزارت نفت، بانك مركزي و ديگر دستگاه هاي اقتصادي 
در خصوص موارد اقدام الزم جهت تحقق عملي اين تعهدات مورد بررسي و 

تصميم گيري قرار گرفت. 
روحاني با تاكيد بر ض��رورت تحقق منافع اقتصادي ايران از توافق برجام 
ب��راي ادامه همكاري از وزارت خارجه خواس��ت كه با اعزام فوري هيات هاي 
مذاكراتي، گفت وگوهاي مس��تقيم با چين، روس��يه و كشورهاي اروپايي در 
مورد الزامات تداوم برجام و تضمين هاي اجرايي ضروري براي عادي سازي و 
گس��ترش روابط اقتصادي ايران با ديگر كشورها را در اين هفته برنامه ريزي 
كنند. در راس��تاي اين تصميمات وزير امور خارجه كش��ورمان، به دس��تور 
رييس جمه��ور فردا عازم چين مي ش��ود و س��پس به روس��يه خواهد رفت. 
گفت وگوه��اي هيات كارشناس��ي سياس��ي– اقتصادي ايران با كش��ورهاي 

اروپايي نيز سه شنبه اين هفته در بروكسل آغاز خواهد شد. 
 اما قبل از ش��ركت در نشست ستاد اقتصادي دولت، رييس جمهوري در 
ديدار وزير خارجه تركمنس��تان تاكيد كرد: ايران مصمم اس��ت، روابط خود 
را با همه همس��ايگان و از جمله تركمنس��تان به عنوان يك كشور دوست و 
ب��رادر در همه عرصه هاي مورد عالقه، توس��عه و تعميق بخش��د. به گزارش 
پاد حس��ن روحاني ديروز در ديدار »مردوف« با اش��اره به سفر اخير خود به 
تركمنس��تان و با قدرداني از ميزباني خوب دولت و ملت تركمنستان، اجراي 
سريع توافقات ميان تهران – عشق آباد را در راستاي منافع دو ملت برشمرد. 
او تاكيد كرد: هيچ مانعي در مس��ير توسعه روابط دو كشور نيست و ضروري 
اس��ت كه اين روابط در همه عرصه ها توس��عه ياب��د. رييس جمهوري اجراي 
توافق ها در زمينه س��وآپ انرژي، انتقال برق، تقويت همكاري هاي ترانزيتي، 
فعال كردن خطوط راه آهن و جاده و ارائه تس��هيالت و توسعه همكاري هاي 
تجاري را مورد تاكيد قرار داد و گفت: شركت هاي ايراني آماده ارائه خدمات 
فني – مهندس��ي به تركمنستان و اجراي طرح هاي مرتبط از جمله احداث 

اتوبان ها و خطوط جاده يي در اين كشور هستند. 
ادامه در صفحه 13

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

مع��اون اول رييس جمهوري با اش��اره 
به اهميت توجه به كتاب به عنوان مظهر 
انديشه گفت: دولت در اين حوزه سياست 
گش��وده يي را در پيش گرفته و معتقديم 
حت��ي به انديش��ه رقيب نيز باي��د امكان 

فعاليت دهيم. 
به گ��زارش ايرنا، اس��حاق جهانگيري 
عصر شنبه در آيين اختتاميه سي و يكمين 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با اشاره 
به گزارش هاي مبني بر حضور بي س��ابقه 
مردم در طول روزهاي برگزاري نمايشگاه 
و بازدي��د آحاد جامعه از باالترين س��طح 
نظ��ام يعني مقام معظم رهب��ري تا افراد 
و اقش��ار مختلف از شهرهاي كشور اظهار 
داش��ت: سياس��ت هاي خوب��ي در بخش 
فرهنگي كش��ور اتخاذ ش��ده كه بايد در 
هماهنگي بين اصحاب فرهنگ و دولت آن 
را استمرار بخشيم و هر جا نياز به اصالح 
بود با نظر صاحب نظران آن را اصالح كنيم. 
مع��اون اول رييس جمهوري با اش��اره 
به ضرورت حمايت از كت��اب در مواجهه 
با كاالهاي فرهنگي جدي��د افزود: كتاب 
مظهر انديشه است و رونق آن يعني رونق 
انديشه و نقد. انديشه يي ماندگار مي شود 
كه از آزمون نقد بيرون آمده باشد و كتاب 

ميدان رقابت انديشه و نقد آن است. 
جهانگي��ري ب��ا تاكيد بر »سياس��ت 
گش��وده« دول��ت در زمينه كت��اب بيان 
داش��ت: نشر امري جمعي اس��ت و رونق 
آن مس��تلزم اين است كه همه فعاالن در 
آن حضور داش��ته باش��ند؛ دولت، بخش 

خصوصي و همه ش��هروندان نس��بت به 
جايگاه اهالي نش��ر و خان��واده كتاب بايد 
حساس باشند، زيرا تعطيلي هر واحد نشر 
ضربه بزرگي به بدنه فرهنگي كشور است. 
معاون اول رييس جمهوري در ادامه با 
اش��اره به فضاي مجازي يادآور شد: كتاب 
حي��ات جديدي با توجه به بس��تر فضاي 
مج��ازي يافته اس��ت و دول��ت و وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي بايد نقش خود 
را به ش��كل شايسته يي در اين زمينه ايفا 
كنند. جهانگيري با تاكيد بر ترويج كتاب 
عنوان داش��ت: اين امر جزو سياست هاي 

قطعي دولت و نهادهاي عمومي است. 
وي همچنين به شعار امسال نمايشگاه 
كتاب اش��اره كرد و گفت: اين شعار يعني 
»نه به كتاب نخواندن« به اين معناس��ت 
ك��ه بايد كتاب را به متن جامعه و زندگي 
م��ردم برگردانيم و بهترين مي��زان براي 
سنجش دانش گرايي مردم بررسي شاخص 

كتابخواني است. 
معاون اول رييس جمهوري با تاكيد بر 
توجه به نويسندگان جوان و پيشكسوتان 
نويس��نده و همچني��ن مولف��ان در نقاط 
مختلف كش��ور افزود: بايد به اقتصاد نشر 
بيش��تر توجه كنيم و به عنوان كسي كه 
توسعه و اقتصاد حوزه اصلي كاري اوست، 
مي گويم كه هر كاري اگر اقتصادي نباشد 

به سختي ادامه خواهد يافت. 
جهانگيري در ادامه س��خنان خود به 
استمرار قانونمند ش��دن حوزه نشر اشاره 
كرد و گفت: ب��ا محدوديت و برخوردهاي 

س��لبي نمي توان از اقدام��ات قابل قبول 
جلوگيري كرد؛ زيرا تجربه نشان داده كه 

محدوديت هرگز جوابگو نيست. 
مع��اون اول رييس جمه��وري  تصريح 
كرد: تجربه ثابت كرده به محض اينكه در 
جايي محدوديت ايجاد ش��ده؛ به ويژه در 
حوزه نش��ر، شاهد انتشار محتوا در فضاي 
مجازي در كمترين زمان ممكن به صورت 

پي دي اف كتاب بوده ايم. 
وي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
توصي��ه كرد: كت��اب در عرصه فرهنگ و 
آزادي فرهنگ��ي  راهي را كه پيش گرفته 

با قدرت ادامه دهد. 
جهانگيري با تاكيد بر اينكه شفافيت 
بايد سرلوحه سياس��ت گذاري هاي حوزه 
فرهنگ  و نش��ر قرار گي��رد ، تصريح كرد: 
ب��ه عن��وان دولت تالش خواهي��م كرد از 
اقدامات وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 

حمايت كنيم. 
مع��اون اول رييس جمه��وري گف��ت: 
سياست هاي دولت اين است كه فعاليت ها 
به بخش خصوصي و تش��كل هاي صنفي 
اين ح��وزه واگذار ش��ود. البته هم اكنون 
اين اقدام صورت گرفته اما بايد توانمندتر 
از گذش��ته انجام شود. جهانگيري به وزير 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المي توصيه كرد: 
مق��ررات مزاحم، مميزي هاي نامناس��ب، 
مجوزه��اي بي م��ورد به حداق��ل ممكن 
رسيده و از قوانين و ضوابط دست و پاگير 
در نشر جلوگيري ش��ود تا ناشران آسوده 
خاطر به فعاليت فرهنگي خود ادامه دهند. 

ب��ه گفته معاون اول دول��ت دوازدهم، 
وقتي كتاب رونق بگيرد، عقالنيت، مدارا، 
تدبير و پايه هاي حكومت تقويت مي شود. 
امروز به شدت نيازمند همه اين موارد در 
جامعه هستيم. جهانگيري ادامه داد: هنر 
مديران كش��ور ما در اين برهه حساس از 
زمان بايد اين باشد كه همه ظرفيت ها را 
به كار بس��ته و از حوادث فعلي به خوبي 

عبور كنيم. 

حف�ظ وحدت مهم ترين نياز ش�رايط 
امروز كشور 

مع��اون اول رييس جمهوري در بخش 
ديگ��ري از س��خنان خ��ود با اش��اره به 
شرايط سياسي كشور خطاب به حاضران 
به وي��ژه اهال��ي فرهنگ يادآور ش��د: در 
ابتداي تشكيل دولت يازدهم تحريم هاي 
ظالمانه يي عليه جمهوري اس��المي وضع 
شده بود؛ از سويي هم فضاي ايران هراسي 
را در س��طح بين المللي به وج��ود آورده 
بودند اما دولت تدبير و اميد در مذاكرات با 
كشورهاي 1+5 توانست برجام را به عنوان 

يك توافق چندجانبه تصويب كند. 
جهانگيري اف��زود: امريكايي ها بعد از 
برج��ام هيچ كم��ك جدي ب��راي حقوق 
مسلم مردم ايران نكردند؛ بلكه با رسيدن 
دونالد ترامپ به رياس��ت جمهوري وي در 
سخنراني ها به نوعي فضاي ايران را ناامن 
جلوه داد كه در نهايت هفته گذش��ته به 

صورت رسمي از برجام خارج شد. 
وي ب��ا ذكر اين س��وال ك��ه امريكا با 

اين اقدام چه دس��تاوردي خواهد داشت، 
خاطرنش��ان كرد: امري��كا در وهله اول به 
اعتبار بين المللي خود ضربه زد. بر اساس 
نظرس��نجي اوليه از امريكايي ها، بيش از 
60درص��د مردم مخالف خ��روج امريكا  از 

برجام بودند. 
ك��رد: هم پيمانان  تصريح  جهانگيري 
امري��كا هم برج��ام را در راس��تاي صلح 
جهان��ي مي دانن��د؛ اما امري��كا به توصيه 
رژيم  صهيونيستي و س��عودي ها از برجام 
خارج ش��د. مع��اون اول رييس جمهوري 
تصريح كرد: امروز ملت بزرگ  ايران بايد به 
اهداف پشت  پرده امريكايي ها واقف شود و 
از اين  رو اهالي فرهنگ و قلم   نقش بسزايي 

در تحقق اين مهم دارند. 
امريكايي ه��ا مي خواهند اي��ران را به 
چال��ش بكش��ند و در مرحل��ه دوم  آينده 
مخاطره انگيزي را براي ايران ترسيم كرده 

و به اقتصاد ما ضربه بزنند. 
جهانگيري  با ذكر اين سوال كه در 
مقابل اه��داف و توطئه هاي امريكا چه 
بايد ك��رد، گفت: در مقط��ع اول ملت 
ايران باي��د تفاهم، انس��جام و وحدت 
دروني و داخلي را به عنوان برگ  برنده 

ما حفظ   كند. 
وي يادآور شد: امروز به شدت نيازمند 
انسجام و وحدت ملي داخلي هستيم، بايد 
اختالفاتي را كه وجود دارد كنار گذاش��ته 
و همگ��ي يكصدا و همزب��ان و همدل به 
مي��دان آمده و حق ملت بزرگ ايران را از 

زورگويان جهاني بستانيم. 

 از س�رمايه هاي خود خوب استفاده 
كنيم 

جهانگيري همچنين ضرورت استفاده 
از س��رمايه هاي داخلي را مورد تاكيد قرار 
داد و گف��ت: ق��درت ديپلماس��ي يكي از 
ابزارهاي ماست كه بايد از آن بهره بگيريم. 
وي با اشاره به اذعان رييس جمهوري 
امري��كا به ق��درت ب��االي ديپلمات هاي 
ايران��ي خاطرنش��ان ك��رد: ب��ا ق��درت 
ديپلماس��ي پي��ش از اين ش��رايطي را 
پديد آورديم كه اكنون همه دنيا يكصدا 
عليه امريكا هس��تند؛ بايد با قدرت خود 
همچنان اين فضا را زنده نگه داريم و در 
اي��ن راه بايد به حمايت از ديپلمات هاي 

خود ادامه دهيم. 
مع��اون اول رييس جمهوري ب��ا ابراز 
اطمينان نسبت به مديريت اقتصاد كشور 
تصريح كرد: دولت امريكا فكر كرد، اقتصاد 
ايران با اين اقدامات متالش��ي مي شود و 
انتظار داش��تند تالطم ش��ديدي در وضع 
اقتص��ادي پديد آيد؛ ام��ا كمترين اتفاقي 
نيفتاد. وي افزود: سياست هاي ارزي كشور 
به موقع اتخاذ شد، كاالهاي مورد نياز با ارز 
4200توماني تامين مي شود و برنامه ريزي  
مناسب براي آينده اقتصادي كشور انجام 

شده است. 
جهانگيري گفت: ام��روز همه فعاالن 
اقتص��ادي و عالقه من��دان اي��ران بايد به 
مي��دان بياين��د، دولت هم ب��ه هيچ وجه 
به كس��ي اجازه نمي دهد از شرايط براي 

ثروت اندوزي  استفاده كند. 

خبر

    Vol.4  No .1100  Sun. May 13. 2018     يك شنبه     23  ارديبهشت 1397         26 شعبان 1439  سال چهارم   شماره 1100    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان  

»تعادل« روند تجارت جهاني طي سال هاي 2019-2018 را بررسي مي كند

3 فاكتور ضدتجارت در جهان
 صفحه 14 

عراقي ها نخستين بار پس از شكست داعش پاي صندوق هاي راي رفتند

 آينده اي جديد 
در انتظار عراق

 صفحه 7 

پرونده

21 درصد مبلغ و 14 درصد 
تعداد چك ها برگشت خورد

9

جهانگيري: به انديشه رقيب هم بايد امكان فعاليت داد

 مثب��ت ي��ا منف��ي، 18 ارديبهش��ت 
1397 در زم��ره روزهاي تاريخي ايران به 
شمار مي رود و خواهد رفت. نقطه عطفي 
كه معادالت سياس��ي و اقتصادي ايران و 
مناسبات منطقه، اتحاديه اروپا و امريكا را 
تغيير داده و خواهد داد. از آنجا كه ماهيت 
تصميم ترامپ به خروج از برجام اقتصادي 
است، زنگ ها را براي تسريع در ساماندهي 
اقتصاد كشور به صدا درآورده است و توجه 
و دقت بيش از پيش مس��ووالن نسبت به 
ش��يوه چرخش چرخ اقتص��اد و بازارهاي 
مختلف از جمله بازار مس��كن را ضروري 
كرده اس��ت. فارغ از اينكه در اين هفته و 
هفته ه��اي آتي، رايزني ه��اي ديپلماتيك 
ايران با طرف هاي اروپايي،  روسي و چيني 

برج��ام به چه نتايجي منتج ش��ود و اين 
طرف ه��ا تا چه حد بر س��ر پيمان خود با 
ايران باقي بمانند يا به عبارت ديگر تا چه 
ميزان بتوانند در برابر تحريم هاي اقتصادي 
امريكا مقاومت كنند، آنچه مس��لم است 
ماه هاي پيش رو، آبس��تن روزهايي آسان 

و عادي براي اقتصاد كشور نخواهد بود. 
اگر چه س��رانجام در 18 ارديبهش��ت 
س��ال جاري، آنچه طي دو س��ال گذشته 
»ريس��ك ترام��پ« خوانده مي ش��د، به 
شكل منفي متجلي شد، اما به باور برخي 
تحليلگران اين مس��اله خود حامل پيامي 
مثبت به بازارهاي ايران بود، چرا كه آنها را 
از بالتكليفي و انتظار خارج كرد. اين مساله 
مي تواند در مورد بازار مسكن نيز ساري و 
جاري باش��د، چرا كه بخش قابل توجهي 
از عرضه كنندگان ملك طي يكي، دو ماه 

گذشته منتظر فرارسيدن اين روز بودند و 
از عرضه واحدهاي مسكوني خود به بازار 

اجتناب مي كردند. 
بر اس��اس آمار بانك مرك��زي، تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر 
تهران درسال گذشته به 181.2هزار واحد 
مسكوني رس��يد كه در مقايس��ه با سال 
95، 11.8درصد افزايش داشته است، اما 
همگام با رش��د تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش در س��ال گذش��ته متوسط قيمت 
يك مترمربع بناي واحد مسكوني معامله 
شده در شهر تهران 4.9ميليون تومان بوده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن 11.5درصد افزايش نش��ان مي دهد، 
به عبارت ديگر در سال گذشته همگام با 
رشد معامالت شاهد افزايش قيمت ها هم 
بوديم. به اين ترتيب بازار مسكن در سال 

96 از ركود 4 ساله خود خارج شد. 
 با كاهش نرخ سود بانكي در تابستان 
س��ال گذش��ته، بازار مس��كن كه رقيب 

بالفصل بازار پول به شمار مي رود، از الك 
ركود 4ساله خود بيرون آمد و براي رونق 
گرفتن خيز برداش��ت. اين روند صعودي 
اما در فصل زمس��تان به وي��ژه در بهمن 
ماه بر اثر التهاب نرخ ارز از مس��ير رش��د 
ماليم قيمت خارج شد و همزمان به دليل 
كاهش قدرت خريد متقاضيان مصرفي در 
برابر افزايش بعضا سرس��ام آور قيمت هاي 
پيشنهادي فروش��ندگان، تعداد معامالت 
به طور معناداري نس��بت به ماه قبل از آن 
در ش��رايطي كه بازار ماه هاي پاياني سال 
هم��واره داغ بوده اس��ت، كاه��ش يافت. 
اين روند كاهش��ي در فروردي��ن 97 نيز 
تجربه شد، به گونه يي كه تعداد معامالت 
واحدهاي مسكوني شهر تهران به 5 هزار 
واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 59 و 6.3 

درصد كاهش نشان داد. 
با وجود اين، آمار خام سامانه اطالعات 
بازار ام��الك ايران تا روز گذش��ته حدود 

10هزار مورد معامله مس��كن در تهران را 
ثبت كرده است. از آنجا كه ثبت اطالعات 
معامالت در اين س��امانه با تاخير صورت 
مي گيرد و همچني��ن حدود يك هفته تا 
پايان ارديبهش��ت ماه باقي مانده اس��ت، 
انتظ��ار مي رود كه اين رقم دس��ت كم به 
حدود 15هزار مورد معامله افزايش يافته 
و در آماره��اي رس��مي بان��ك مركزي از 
تحوالت بازار ارديبهش��ت مس��كن تهران 
منعكس ش��ود. در اين ص��ورت مي توان 
گف��ت ك��ه تع��داد معامالت به ش��رايط 
زمس��تان گذش��ته نزديك مي شود. البته 
افزايش معامالت در ارديبهش��ت ماه پيام 
ديگ��ري ه��م در خ��ود دارد و آن اينكه 
برخي فروش��ندگان ملك ترديدها را كنار 
گذاشته و واحدهاي خود را به قيمت هاي 

مناسب تري به بازار عرضه كرده اند. 
در ش��رايطي كه طي ماه هاي گذشته 
ش��اهد افزايش ن��رخ دالر بوده اي��م و در 
روزها ب��ه 7300 تومان رس��يده و تدبير 

ارز تك نرخي نتوانس��ته ترمز افزايش نرخ 
غيررسمي دالر را بكشد، با توجه به اجرايي 
شدن تحريم هاي نفتي، احتماال اين روند 
صع��ودي در ماه هاي آتي ني��ز ادامه يابد. 
بازار طال نيز به عن��وان نزديك ترين بازار 
ب��ه بازار ارز روند صع��ودي خود را همگام 
با نرخ ارز ادامه خواهد داد. مداخله دولت 
در اين دو بازار، اگر چه نتوانسته از افزايش 
نرخ ارز و طال جلوگيري كند، اما به  شدت 
تعداد معامالت اين دو كاال را كاهش داده 
است. از سوي ديگر نرخ سود سپرده بانكي 
نيز فعال نسبت به ساير بازارها در شرايط 
جذاب��ي قرار ن��دارد. در چنين ش��رايطي 
به نظر مي رس��د تنها ق��رارگاه و پناهگاه 
نقدينگ��ي انب��وه موجود در كش��ور، بازار 
مسكن باشد. بازاري كه كامال داخلي است 
و ن��ه تنها به طور مس��تقيم از تحريم هاي 
اقتصاد اث��ر نمي پذيرد كه قابليت حفظ و 
تكثير ارزش پ��ول در تالطمات تورمي را 

دارد. 

سرمقاله

  مسكن پناهگاه جديد نقدينگي؟
 مجيد اعزازي   

دبير گروه مسكن و شهرسازي

 مثبت يا منفي، 18 ارديبهش��ت 1397 در 
زمره روزهاي تاريخي ايران به ش��مار مي رود و 
خواهد رفت. نقطه عطفي كه معادالت سياسي 
و اقتصادي ايران و مناس��بات منطقه، اتحاديه 
اروپا و امريكا را تغيير داده و خواهد داد. از آنجا 
ك��ه ماهيت تصميم ترامپ ب��ه خروج از برجام 
اقتصادي اس��ت، زنگ ه��ا را براي تس��ريع در 
ساماندهي اقتصاد كشور به صدا درآورده است 
و توجه و دقت بيش از پيش مس��ووالن نسبت 
به ش��يوه چرخش چ��رخ اقتص��اد و بازارهاي 
مختلف از جمله بازار مس��كن را ضروري كرده 

است ...

گروه اقتصاد كالن  آيسان تنها 
وقتي دولت يازدهم به پايان رس��يد، بسياري از 
كارشناسان و ناظران ناكامي آن دولت در ساماندهي 
برخي بخش هاي اقتصاد ايران را به پاي ناهماهنگي 
تيم اقتصادي دولت نوشتند. بسياري نسخه پيچيدند 
كه اگر دولت هماهنگ تر باشد، موفق تر خواهد بود. 
احتماال همين انتقادات بود كه ايجاد برخي تغييرات 
جزئي در تيم اقتصادي كابين��ه دوازدهم را رقم زد. 
اقدام��ي كه اكنون مي توان درباره نتيجه بخش بودن 
آن نظر داد. حال نوك پيكان برخي انتقادات به سوي  
برخ��ي چهره هاي تيم اقتصادي دول��ت در ماجراي 
نوسانات ارز نشانه رفته است.  دولت يازدهم كه بر سر 
كار بود، گفته مي شد تيم اقتصادي دولت هماهنگ 

نيست ...

مسكن پناهگاه جديد 
نقدينگي؟

جاي خالي اقتصاددانان 
تحليلگر در دولت

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه  3 

نفت و انرژي
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 احتمال ظهور 
»ب. ز«هاي جديد با 

محدوديت فروش نفت ايران
گروه انرژي  نادي صبوري 

حاال جلس��ه دادگاه هاي باب��ك زنجاني به يكي 
از پربازديدتري��ن ويديوها در اينترنت تبديل ش��ده 
اس��ت. »ب. ز« محكوم ب��ه اعدام، خس��ته به نظر 
مي رس��د. ام��ا روزي او مورد توجه ويژه مس��ووالن 
وقت وزارت نفت بوده و توانست كاري را انجام دهد 
كه بخش خصوصي در ايران هيچ  وقت نتوانس��تند؛ 
»صادرات نفت«. هر چند شرايط اين روزهاي ايران، 
تفاوت هاي ويژه ي��ي با دوراني دارد كه وزارت نفت، 
فروش نفت خام را به جواني 37س��اله س��پرد، اما 
اعم��ال محدوديت ها براي فروش نف��ت از مجراي 
دولتي، فصل مش��تركي است كه از ديدگاه بسياري 
در نهايت موجب بازتوليد امثال »زنجاني« مي شود. 
در گفت وگ��وي پيش رو اين پرس��ش را با س��عيد 
رفيعي فر رييس اتحادي��ه صادركنندگان نفت، گاز 

و پتروشيمي مطرح كرديم...

 مجيد اعزازي   



اطالع��ات  وزي��ر 
و  گفت: سس��ت عهدي 
يك طرفه  پيمان ش��كني 
امري��كا  رييس جمه��ور 
هيچ كس  تايي��د  م��ورد 
نيست و اين گونه رفتارها، 
وحدت و انس��جام ملي و 
عزت بين المللي جمهوري اسالمي را تقويت كرده 
و ب��ر قدرت اثرگذاري اي��ران در مالحظات جهاني 
مي افزاي��د.  به گ��زارش ايرنا، س��يدمحمود علوي 
ديروز در نشس��ت شوراي اداري استان يزد و آيين 
معارفه مديركل اطالعات اين استان، اعتمادآفريني 
و اطمينان بخش��ي را زيرس��اخت اصلي رسيدن به 
توس��عه و آينده درخشان كشور دانس��ت و افزود: 
انسجام و پيوند مردم و مسووالن مانع زياده خواهي 
دش��منان خواهد ب��ود. او اظهار داش��ت: هيچ آدم 
عاقلي در طول تاريخ، سست عهدي و پيمان شكني 
يك طرف��ه رييس جمهور امريكا را تاييد نمي كند و 
اين گونه رفتارها شوكت انقالب شكوهمند اسالمي 
را مي افزايد تا پرچم انقالب به دست صاحب الزمان 
)عج( برس��د. علوي همچنين در خصوص رويكرد 
كشور در س��ال حمايت از كاالي ايراني گفت: بايد 
در برابر كارآفرينان دس��ت ادب به سينه گذاشت و 
از س��رمايه گذاران براي رونق توليد در داخل كشور 

حمايت كرد. 

ش��وراي  دبي��ر   
دول��ت  اطالع رس��اني 
كل��ي  سياس��ت هاي 
تعام��ل،  را  دولتم��ردان 
پاسخگويي  و  ش��فافيت 
به م��ردم عن��وان كرد و 
گفت: دولت در شفافيت 
بودج��ه 97 تالش كرد و ت��اوان آن را هم داد و 
همچن��ان اص��رار دارد در موضوع سياس��ت هاي 
ارزي با ش��فافيت عم��ل، مصرف كنندگان واقعي 
را مش��خص كند. به گزارش ايرنا، عليرضا معزي 
دي��روز در نخس��تين گردهماي��ي مدي��ران كل 
رواب��ط عمومي و امور بين الملل اس��تانداري ها و 
س��ازمان هاي تابعه وزارت كش��ور افزود: وظيفه 
سازماني ما ارتباط دوسويه است و اگر دچار خلل 
شود، پارازيتي را در وظايف محول شده خواهيم 
داش��ت. او ادامه داد: بايد توجه كرد كه اخبار به 
مس��ووالن و مردم به چه ش��كلي ارسال مي شود 
كه اين نخس��تين قدم در ارتباط موثر با آنهاست 
و روابط بين دولت و مردم ش��كل مي گيرد. دبير 
شوراي اطالع رس��اني دولت اظهار داشت: تعامل 
به معناي ارتباط دوس��ويه نباي��د صرفا از طريق 
رس��انه ها برگزار ش��ود و بايد ب��ه گونه يي انجام 
ش��ود كه زمينه پرسش و پاس��خ از نگاه مردم به 

مسووالن فراهم شود. 

 بازتاب انتش�ار تصوي�ر رهبر معظم انقالب 
در ح�ال مطالع�ه كتاب »آتش و خش�م«-ايلنا| 
تصويري ك��ه رهبر معظم انق��الب را در حال مطالعه 
كت��اب »آتش و خش��م« نوش��ته مايكل ولف نش��ان 
مي دهد با واكنش رسانه هاي امريكايي مواجه شد. سي 
بي اس امريكا نوشت: روز جمعه تصويري از رهبر ايران 
منتشر ش��د كه در آن در حال مطالعه ترجمه فارسي 
كتاب »آتش و خشم؛ درون كاخ سفيد ترامپ« است. 
اين در حالي اس��ت كه تنها چن��د روز از اعالم خروج 
امريكا از توافق هسته يي توسط دونالد ترامپ مي گذرد. 
اين رسانه امريكايي با بيان اينكه كتاب ولف در ليست 
پرفروش تري��ن كتاب ه��اي آمازون در م��اه ژانويه قرار 
گرفت، نوشت: در اين كتاب نويسنده مدعي است كه از 

جزئياتي از درون كاخ سفيد اطالع دارد. 
 اب�الغ اصالحي�ه بودج�ه س�ال97-ايرنا| 
رييس جمهور، اصالحيه قانون بودجه سال ۱۳97 كل 
كش��ور را براي اجرا به س��ازمان برنامه و بودجه كشور 
اب��الغ كرد. حس��ن روحاني رييس جمه��ور، اصالحيه 
قانون بودجه س��ال ۱۳97 كل كش��ور را براي اجرا به 
سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ كرد. در متن ابالغيه 
رييس جمهور خطاب به س��ازمان برنامه و بودجه آمده 
اس��ت كه پيرو ابالغيه »قانون بودجه سال ۱۳97 كل 
كش��ور«، به پيوست اصالحيه مجلس شوراي اسالمي 
در اجراي اصل يكصد و بيس��ت و سوم قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ايران، جهت اجرا ابالغ مي گردد. 
 وزير دفاع افغانستان وارد تهران شد-برنا| 
وزير دفاع افغانس��تان در راس هياتي بلندپايه دفاعي 
و نظامي به دع��وت وزير دفاع ايران وارد تهران ش��د. 
س��پهبد طارق ش��اه بهرامي وزير دفاع افغانس��تان به 
دعوت امير س��رتيپ حاتمي وزير دفاع ايران در راس 
ي��ك هيات بلندپايه دفاعي و نظامي وارد تهران ش��د. 
براساس اين گزارش، وي در مدت اقامت در كشورمان، 
ضمن مالقات و مذاكره با همتاي ايراني خود با مقامات 
سياس��ي و دفاعي جمهوري اس��المي ايران پيرامون 
توسعه روابط دفاعي نظامي و همكاري هاي منطقه يي و 

بين المللي ديدار و مذاكره خواهد كرد. 
 انتق�ال ۲۸ محك�وم ايران�ي از كوي�ت به 
كشور- روابط عمومي وزارت دادگستري| معاون 
حقوق بش��ر و ام��ور بين الملل وزارت دادگس��تري از 
انتقال ۲۸ محكوم ايراني از كويت به كش��ورمان خبر 
داد. محمود عباسي گفت: در چارچوب معاهده انتقال 
محكوم��ان بين دو كش��ور ايران و كوي��ت، ۲۸ اتباع 
زنداني ايراني با پرواز از كويت به اهواز منتقل ش��دند. 
وي اف��زود: اين زندانيان با انتقال به كش��ورمان، ادامه 
محكوميت شان را سپري خواهند كرد. عباسي تصريح 
كرد: همچني��ن 9 نفر از محكومان ايراني محبوس در 
زندان هاي كويت مورد عفو قرار گرفتند و آزاد ش��دند. 
در چارچوب معاه��ده انتقال محكومان بي��ن ايران و 
افغانس��تان در نظر داريم حدود 500 نفر از محكومان 
افغاني را به كشورشان منتقل كنيم كه در انتظار پاسخ 

مقامات افغاني هستيم. 
برگ�زاري نشس�ت آس�تانه در هفت�ه    
جاري- ايلنا| نشس��ت ماه جاري آس��تانه با حضور 
هيات س��ازمان ملل به رياست اس��تفان ديميستورا 
نماينده ويژه اين س��ازمان در امور س��وريه و هياتي 
از اردن به عن��وان عضو ناظر برگزار مي ش��ود. وزارت 
خارجه قزاقس��تان اع��الم كرد كه هم��ه طرف هاي 
مذاكرات آستانه براي حل بحران سوريه حضورشان 
را در جلس��ه ۱۴-۱5 ماه مه  )دوش��نبه- سه شنبه( 
تاييد كردند. براس��اس اين گ��زارش همه طرف هاي 
مذاكرات آستانه درباره س��وريه براي مذاكرات آتي 
كه قرار اس��ت در پايتخت قزاقس��تان برگزار ش��ود، 
اعالم حضور كردند. اين نشست با حضور هيات هايي 
از كش��ورهاي ضام��ن يعني روس��يه، تركيه و ايران 
به هم��راه هيات هايي از دولت س��وريه و گروه هاي 

معارض تشكيل خواهد شد. 
 رايزني وزي�ر امور خارجه تركمنس�تان 
ب�ا ظريف- ايس�نا| رش��يد مرادف وزي��ر خارجه 
تركمنس��تان، با محمدجواد ظريف ديدار و رايزني 
ك��رد. در اين ديدار وزير امور خارجه تركمنس��تان 
ضمن ابراز خرس��ندي از س��فر به اي��ران گفت: ما 
آمادگ��ي داري��م در زمينه ه��اي مختل��ف روابط با 
جمهوري اسالمي ايران را توسعه دهيم. ظريف نيز 
در اين ديدار از توسعه همكاري هاي بين دو كشور 
در زمينه هاي سياسي اقتصادي، فرهنگي و مردمي 
استقبال كرد و افزود: در زمينه افزايش همكاري ها 
هي��چ محدوديتي نداريم و آماده توس��عه و تعميق 
رواب��ط دوجانبه با كش��ور همس��ايه تركمنس��تان 

هستيم. 

روي موج خبر

اروپايي ها با حفظ برجام به دنبال خروج از سيطره امريكا هستند

مذاكره براي استقالل 
گروه ايران  

اگر برجام نخستين موفقيت چشمگير اروپا در 
ديپلماسي بود، حفظ اين توافق از گزند تحريم هاي 
امريكا هم نخستين تقابل جدي دو هم پيمان غربي 
بر سر مساله يي امنيتي است. جدي بودن اين تقابل 
را اظهارنظري از صدراعظم آلمان نش��ان مي دهد؛ 
آنج��ا كه او از هم پيمانان آلمان در اروپا مي خواهد 
از اي��ن پس سرنوشت ش��ان را در درس��تان خود 
بگيرند؛ چراكه به اعتقاد او امريكا قابل اتكا نيست. 
اين جمله مركل نشان مي دهد تقابل امروز اروپا و 
امريكا تنها محدود به برجام نيست و بيشتر به يك 
وزن كشي سياسي مي ماند. وزن كشي كه نتيجه آن 
خيلي زود مشخص خواهد شد؛ آن هم بر سر ميز 
مذاكره ايران و س��ه كشور مهم اروپايي. در همين 
ارتباط ال پاپيس روزنامه چاپ اسپانيايي نوشت كه 
اين جمله مركل يك اظهارنظر ساده نيست، چراكه 
صدراعظم آلمان و رييس جمهور فرانس��ه پيش از 
تصمي��م ترامپ ب��ا او ديدار ك��رده بودند و تالش 
داشتند، رييس جمهور امريكا را درخصوص اهميت 
راهبردي يك ايران غيرهسته يي و يك خاورميانه 
نسبتا پايدار براي اروپا متقاعد كنند. اما به نوشته 
اين رسانه اس��پانيايي اين تالش ها هيچ نتيجه يي 
نداش��ت و ترامپ خود را به عنوان يك شخصيت 
برونگرا، راديكال و غيرآماده نش��ان داد كه به هيچ 
چيز خارج از مرزهاي امريكا توجه ندارد، جز اينكه 
تاثيري ب��ر تحوالت صحنه سياس��ت داخلي اين 

كشور داشته باشد. 
حال وقت آن است كه آلمان، انگليس و فرانسه 
نش��ان دهند براي استقالل سياس��ي- امنيتي از 
امريكا چه در چنته دارن��د. اظهارات مقامات اين 
سه كشور و رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا 
نش��ان مي دهد كه آنان به پي��روزي در اين تقابل 
اميدواري بس��ياري دارند. اين امي��دواري زماني 
افزايش يافته كه از غرب و شرق تا شمال و جنوب 
جهان، مقامات سياسي را در كنار خود مي بينند. 
ژاپن و چين در شرق پيام حمايت از حفظ برجام 

مي دهند، كان��ادا هم در چند كيلومتري امريكا با 
ابراز تاس��ف از تصميم ترام��پ تاكيد مي كند كه 
كش��ورش در كنار ديگر كشورهاي حمايت كننده 
از برجام ايستاده است. اين مواضع سران كشورها 
به اروپايي ها اميد داده تا بتوانند توافق هسته يي با 
اي��ران را از نابودي نجات دهند. تا آنجا كه فدريكا 
موگرين��ي تاكيد ك��رده » حتي ب��دون حمايت 
امريكا، برجام حفظ خواهد شد. « رييس سياست 
خارجي اتحاديه اروپا با بيان اينكه اروپا مصمم به 
حفظ برجام اس��ت، تلويحا ترامپ را مورد اش��اره 
قرار داد و گفت: »به نظر مي رسد كه داد و فرياد، 
توهين و تخريب همه آن چيزي كه به دست آمده 
اس��ت به بخشي از رفتار زمان كنوني تبديل شده 

اس��ت؛ در حالي كه تغيير به معناي آن است كه 
با حفظ توافقات گذش��ته به دنبال توافقات جديد 
بود، اين نوع رفتار مشكل ما را حل نخواهد كرد. «
اين اظهارات موگرين��ي عليه دولت امريكا را 
وزير خارج��ه آلمان تكميل كرده اس��ت. هايكو 
م��اس با تاكي��د بر اينكه خروج امري��كا از توافق 
هس��ته يي با اي��ران، روابط ف��را آتالنتيك ميان 
برلين و واش��نگتن را مسموم كرده است، افزود: 
»برلي��ن زماني كه پاي منافعش در ميان باش��د، 
سياستي سخت تر را در قبال امريكا اتخاذ خواهد 
كرد.« به گفته او آلمان آماده گفت وگو، مذاكره و 
جنگ بر س��ر منافعش در صورت نياز بوده و اين 
متوجه تمام س��طوح و نه فقط كاخ سفيد است. 

وزي��ر خارجه آلم��ان پيش از اي��ن در كنفرانس 
خبري مش��ترك ب��ا الوروف هم گفت��ه بود كه 
اروپا بايد به توافق هس��ته يي ايران پايبند باشد. 
در اين بين اوالف ش��ولتس وزي��ر دارايي آلمان 
هم قدم هايي براي پايداري توافق برداشته است. 
به گزارش رس��انه ها شولتس براي مستثنا  شدن 
شركت هاي آلماني فعال در ايران از تحريم ها، با 
همتاي امريكايي خود رايزني كرده اس��ت. وزير 
دارايي آلمان در تماس تلفني با اس��تيو منوچين 
وزي��ر خزان��ه داري امريكا، موضوع ش��ركت هاي 
آلمان��ي فع��ال در اي��ران را مطرح كرده اس��ت. 
هندلزبالت نوش��ت ك��ه ش��ولتس در گفت وگو 
با همت��اي امريكايي خود به صراحت خواس��تار 

»مس��تثنا  ش��دن ش��ركت هاي آلماني از قوانين 
تحريمي امريكا« شده است. 

از س��وي ديگر نزديك ترين هم پيمانان امريكا 
ه��م با تصمي��م ترامپ به مخالفت برخاس��ته اند. 
كانادا از مهم ترين اين كشورهاس��ت كه از خروج 
امريكا از توافق هس��ته يي ابراز تاسف كرده است. 
»جاستين ترودو« نخست وزير كانادا با ابراز تاسف 
از تصمي��م رييس جمه��وري امريكا ب��راي خروج 
از برج��ام اعالم كرد كه كش��ورش در كنار ديگر 
كش��ورهاي حمايت كننده از اين توافق هسته يي 
اس��ت. به گزارش شبكه خبري سي بي سي، ترودو 
ب��ا بيان اينكه تصميم كش��ورها درباره سياس��ت 
خارجي خودشان قابل احترام است، افزود: »كانادا 
تصميم هاي خ��ود پيرامون سياس��ت خارجي را 
در اوت��اوا مي گيرد، نه در واش��نگتن. « اظهارنظر 
نخست وزير كانادا نشان مي دهد، تصميمات ترامپ 
در عرصه سياس��ت خارجي از جمله خروج امريكا 
از برجام اين كشور را به انزوا كشانده است و حتي 
هم پيمانان سنتي امريكا هم دليلي براي حمايت 
از سياس��ت هاي رييس جمهور اياالت متحده پيدا 
نمي كنند. ب��ا اين همه، آنچه پي��روزي جبهه رو 
در روي ترام��پ در عرص��ه سياس��ت خارجي را 
تضمي��ن مي كند، توانايي اروپا و جامعه بين الملل 
در حف��ظ برجام اس��ت. اينك��ه آن��ان بتوانند به 
ايران تضمين دهند كه منافع جمهوري اس��المي 
در برج��ام با وجود خ��روج امريكا همچنان حفظ 
خواهد ش��د. رفع اين ابه��ام تنها چند هفته زمان 
نياز دارد. ظريف از ش��ب گذش��ته سفر هاي خود 
در راستاي اخذ اين تضمين ها را از چين و روسيه 
آغاز كرده و روز سه شنبه هم در بروكسل به ديدار 
وزراي خارجه سه كشور اروپايي به همراه فدريكا 
موگريني رييس سياس��ت خارج��ي اتحاديه اروپا 
مي رود. اگر اروپا موفق به ارائه اين تضمين ها شود، 
مس��ير براي ايجاد سياستي مستقل يا آنچه صدر 
اعظم آلمان » گرفتن سرنوش��ت اروپا در دستان 

خود« مي خواند، هموار خواهد شد. 
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چهرهها

عهدشكني ترامپ، وحدت ملي و عزت 
بين المللي ايران را تقويت كرد

 دولت بر شفافيت و تعامل 
با مردم اصرار دارد

مذاكره كنن��ده ارش��د 
هس��ته يي  مذاكرات  تيم 
اصالح��ات  دول��ت  در 
برجام ب��راي ايران را يك 
آزماي��ش ديگر دانس��ت 
ت��ا آمادگي امري��كا براي 
بهب��ود روابط ب��ا ايران را 
امتحان كند. سيدحسين موسويان در يادداشتي در 
نش��ريه امريكايي فارن افرز نوشت: ترامپ با خروج 
خ��ود از برجام در حقيقت به ايران گفت كه تعامل 
دو كش��ور ممكن نيس��ت. اين موضع ترامپ تاييد 
موضع سياس��تمداراني اس��ت كه در ايران سال ها 
مخالف مذاك��ره با امريكا بودند چراكه واش��نگتن 
اساسا مخالف استقالل سياسي، اقتصادي و امنيتي 
ايران بوده و به دنبال تغيير حكومت در ايران است 
و لذا حس��ن   نيت ايران براي امريكا اهميتي ندارد. 
او آورد: در حقيق��ت خصومت ه��اي ديرينه امريكا 
 و به ويژه ترامپ موجب ش��د كه رهبر معظم ايران 
آي��ت اهلل خامن��ه اي، اخيرا در تعيي��ن اولويت هاي 
سياس��ت خارجي ايران، روابط با شرق را بر روابط 
با غرب ارجح بداند. در اين راستا ايران قراردادهاي 
بزرگي با روس��يه و چين امضا كرده اس��ت. به نظر 
مي رسد در صورت قصور اروپايي ها در تامين منافع 
اقتصادي ايران از برجام، ايران ديگر وقعي به روابط 

با غرب نگذارد. 

 برجام آزمايش 
امريكا بود

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهب��ر معظ��م 
انقالب اس��المي صب��ح ديروز )ش��نبه( در ديدار 
ش��ركت كنندگان در كنگ��ره بين المللي »نقش 
ش��يعه در پيدايش و گس��ترش علوم اس��المي« 
مهم تري��ن نياز امروز دنياي اس��الم را »وحدت و 
يكپارچگ��ي« و همچنين »حرك��ت جدي براي 
پيش��رفت علمي در همه علوم« دانستند و تاكيد 
كردند: امروز »بيداري« در دنياي اسالم به وجود 
آمده است و با وجود تالش غربي ها براي انكار آن، 
اين بيداري زمينه س��از گرايش بيشتر به اسالم و 

نويدبخش آينده يي بهتر است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري؛ رهبر معظم انقالب اس��المي با قدرداني 
از دس��ت اندركاران و پديدآورندگان اين همايش 
به ويژه ش��خص حضرت آيت اهلل مكارم ش��يرازي 
گفتن��د: ام��روز هر حركتي كه موجب ش��ناخت 
بيشتر گروه ها و فرقه هاي اسالمي از يكديگر شود، 
يك حس��نه اس��ت و اين گردهمايي از مصاديق 

حركت در جهت اتحاد امت اسالمي است. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به تالش 
ديرين��ه دش��منان ب��راي رو در رو ق��رار دادن 
مس��لمانان افزودند: در چنين شرايطي هر عملي 
ك��ه موجب ش��ناخت مس��لمانان از نق��اط قوت 
يكديگر و زمينه ساز هم افزايي آنها شود، به وحدت 

و يكپارچگي امت اسالمي كمك خواهد كرد. 
ايش��ان به نقش ش��يعه در ط��ول تاريخ براي 

اعتالي علوم اسالمي و طبيعي اشاره و خاطرنشان 
كردند: اي��ن آثار و خدمات گرانبه��ا بايد به امت 
اسالمي معرفي ش��وند، زيرا مايه افتخار و موجب 

يكپارچگي خواهند بود. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با تاكيد بر لزوم 
مراقب��ت جدي براي جلوگي��ري از ايجاد هرگونه 
ش��ائبه و گاليه ميان فِرق اس��المي گفتند: يكي 
از مس��ائل بس��يار مهم و مورد نياز كنوني دنياي 
اسالم، موضوع پيش��رفت علمي و حركت جدي 
در اين زمينه اس��ت. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي، 
علت اصلي تحت سلطه قرار گرفتن دنياي اسالم 
را عقب ماندگي علمي دانس��تند و افزودند: دنياي 
غرب بعد از قرن هاي متمادي عقب ماندگي علمي 
توانس��ت با استفاده از پيشرفت هاي علمي دنياي 
اس��الم، ثروت و قدرت علمي، نظامي، سياس��ي 
و تبليغاتي خ��ود را افزايش ده��د و در نهايت با 
استعمار، وضعيت كشورهاي اسالمي را به شرايط 

كنوني برساند. 
ايشان با اش��اره به زورگويي قدرت هاي غربي 
به كش��ورهاي اس��المي و دنباله روي بسياري از 
حكام اين كش��ورها از زورگويان بين المللي تاكيد 
كردند: اين شرايط بايد به واسطه پيشرفت علمي 
كش��ورهاي اس��المي تغيير كند و دنياي اسالم 
مي تواند بار ديگر در قله تمدن بشري قرار گيرد. 

رهبر معظم انقالب، حركت در مسير پيشرفت 
علمي را وظيفه حكومت هاي اسالمي و نخبگان آن 

برشمردند و گفتند: نخبگان دنياي اسالم بايد يك 
حركت عظيم فكري و يك خواست عمومي براي 
پيشرفت علمي و رسيدن به قله علم و دانش را به 
وج��ود آورند. حضرت آيت اهلل خامنه اي از حركت 
جمهوري اسالمي ايران در مسير پيشرفت علمي 
ب��ه عنوان يك نمونه موفق ي��اد كردند و افزودند: 
بر اساس گزارش هاي مراكز علمي جهاني، شتاب 
حركت علمي ايران در سال هاي گذشته، ۱۳برابر 
متوس��ط جهاني بوده است. ايش��ان خاطرنشان 
كردند: ما اين مسير را تا رسيدن به مرزهاي علم و 
دانش ادامه خواهيم داد و ايران بر خالف غربي ها، 
آمادگي انتقال دستاوردها و پيشرفت هاي علمي 

خود را به ديگر كشورهاي اسالمي دارد. 
رهبر معظم انقالب، پيشرفت در علوم اسالمي 
و علوم طبيعي را ضروري خواندند و افزودند: يكي 
از مواردي كه اس��الم مي تواند در مسائل مختلف 
بش��ري »حرف نو« داشته باشد، در زمينه مسائل 
فقهي اس��ت كه بايد در اين زمينه كار بيش��تر و 

جدي تري انجام شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه بايد 
در زمينه فلس��فه و علوم عقلي، س��رعت حركت 
علمي افزايش يابد، گفتند: غربي ها، فلسفه خود را 
تا عرصه هاي مختلف مسائل سياسي و اجتماعي 
امت��داد داده اند و ما نيز بايد چنين كاري را انجام 
دهيم، زيرا فلس��فه اسالمي، قوي تر، ريشه دارتر و 

مستحكم تر از فلسفه غربي است. 

ايش��ان ب��ا اش��اره به گس��ترش بي��داري در 
دني��اي اس��الم و افزاي��ش گرايش به اس��الم در 
جهان خاطرنش��ان كردند: امروز جوانان در دنيا، 
س��وال هاي زي��ادي دارند كه مي خواهند پاس��خ 
آنها را در چارچوب اس��الم بيابن��د، بنابراين بايد 
حركت علمي در دنياي اسالم شتاب بگيرد و امت 
اسالمي بار ديگر به اوج اقتدار علمي و تمدني خود 
برسد تا دشمنان اس��الم و امريكايي ها نتوانند به 
روساي كشورهاي اسالمي دستور بدهند و »بايد 
و نباي��د« بگويند. پيش از س��خنان رهبر معظم 

انقالب اسالمي، حجت االسالم والمسلمين اعرافي 
رييس شوراي سياست گذاري كنگره »نقش شيعه 
در پيداي��ش و گس��ترش علوم اس��المي« گفت: 
»پاسخ به شبهات«، »تعميق تفاهم ميان مذاهب 
اسالمي«، »بازشناسي سرمايه هاي فكري شيعه و 
مسلمانان« و »دستيابي به نقاط قوت براي تكميل 
و ارائه علوم اس��المي« ج��زو اهداف اصلي كنگره 
بوده اس��ت. همچنين حجت االسالم رضايي دبير 
كنگره گزارشي از اهداف و برنامه هاي اين همايش 

بيان كرد. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار شركت كنندگان در كنگره »نقش شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسالمي« :

مهم ترين نياز امروز دنياي اسالم، وحدت و پيشرفت علمي است
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3 كالن
رشد 15درصدي صادرات 

پس از راه اندازي »نيما«
ريي��س كل گم��رك اي��ران از رش��د ۱۵درصدي 
صادرات كش��ور پس از راه اندازي س��امانه نيما خبر داد 
و گفت: حجم صادرات كش��ور در فروردين ماه امس��ال 
به 3.۱ ميليارد دالر رس��يد.  فرود عسگري در گفت وگو 
با ايبنا درباره وضعيت تجاري كش��ور پ��س از راه اندازي 
س��امانه نيما )نظام يكپارچه معامالت ارزي( اظهار كرد: 
براساس آمار دريافتي از فعاليت حوزه تجارت خارجي در 
يك ماهه فروردين به ميزان 3.۱ميليارد دالر صادرات با 
رشد ۱۵درصدي به ثبت رسيد.  وي افزود: همچنين در 
زمينه ورود كاال به كشور نيز رقم ۲ميليارد و ۵۰۰ميليون 
دالر به ثبت رس��يد كه رش��د ۷درصدي داش��ته است. 
رييس كل گمرك ايران ادامه داد: در حوزه صادرات غير 
از دو حوزه پتروش��يمي و ميعانات گازي در بخش ساير 
كااله��ا با افزايش ۴۰درصدي مواجه بوديم كه همه اين 
آمار و ارقام نشان دهنده ادامه فعاليت ها پس از راه اندازي 
سامانه نيما و با سرعتي بيش از گذشته است.  عسگري 
در ادامه با اشاره به اينكه اميدوارم اين روند مثبت ادامه 
داشته باش��د، گفت: بر اس��اس اعالم بانك مركزي نيز 
س��امانه در حال فعاليت اس��ت و تاكنون در اين سامانه 

حدود ۵ميليارد دالر ارز تخصيص داده شده است. 

رشد 200 ميليون دالري 
سرمايه گذاري خارجي مصوب

يك مس��وول در سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي 
اقتصادي و فني ايران اعالم كرد: ميزان س��رمايه گذاري 
مصوب خارجي در س��ال 96 با حدود ۲۰۰ميليون دالر 
افزايش نسبت به سال 9۵ از ۱۰ميليارد و 6۰۰ ميليون 
دالر عب��ور ك��رد.  اكبر قهرماني مع��اون مديركل دفتر 
س��رمايه گذاري خارجي اين سازمان در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: در سال 9۵ بالغ بر ۱۰ميليارد و ۴۰۰ميليون 
دالر س��رمايه گذاري خارجي به تصويب رس��يد.  معاون 
مديركل دفتر س��رمايه گذاري خارجي تاكيد كرد: رشد 
اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش سطح معيشت مردم در 
اقتصاد ايران نيازمند سرمايه گذاري متناسب با نيازهاي 
كشور اس��ت كه بخش��ي از آن از طريق سرمايه گذاري 
خارجي انجام مي ش��ود.  قهرماني تاكيد كرد: با توجه به 
شرايط و ظرفيت هاي اقتصادي كشور، فرصت هاي خوبي 
در بخش هاي مختلف اعم از كشاورزي، صنعت، معدن و 
خدمات براي سرمايه گذاران وجود دارد.  معاون مديركل 
دفتر سرمايه گذاري خارجي درباره جذب سرمايه گذاري 
پ��س از اج��راي برج��ام در دي ماه س��ال 9۴ گفت: در 
دوران برجام بيشترين ركورد را در جلب سرمايه گذاران 
خارجي و جذب اين سرمايه گذاري ها داشتيم.  به گفته 
قهرماني در س��ال 96 حدود ۱۰ميليارد و 6۰۰ ميليون 
دالر س��رمايه گذاري خارجي مص��وب و ۴ميليارد دالر 

سرمايه گذاري خارجي جذب كشور شد.

اخبار كالن

اقتصاد ايران به كدام سو مي رود؟

جاي خالي اقتصاددانان تحليلگر در دولت
گروه اقتصاد كالن  آيسان تنها 

وقتي دولت يازدهم به پايان رس��يد، بس��ياري از 
كارشناسان و ناظران ناكامي آن دولت در ساماندهي 
برخي بخش ه��اي اقتصاد ايران را به پاي ناهماهنگي 
تيم اقتصادي دولت نوشتند. بسياري نسخه پيچيدند 
كه اگر دولت هماهنگ تر باش��د، موفق تر خواهد بود. 
احتماال همين انتقادات بود كه ايجاد برخي تغييرات 
جزئ��ي در تيم اقتصادي كابينه دوازده��م را رقم زد. 
اقدامي كه اكنون مي ت��وان درباره نتيجه بخش بودن 
آن نظر داد. حال نوك پيكان برخي انتقادات به سوي  
برخي چهره هاي تي��م اقتصادي دول��ت در ماجراي 

نوسانات ارز نشانه رفته است. 
دول��ت يازدهم كه بر س��ر كار بود، گفته مي ش��د 
تيم اقتص��ادي دول��ت هماهنگ نيس��ت. البته اين 
ناهماهنگي بعضا در سخنراني ها و تصميم گيري هاي 
سياس��ت گذاران هم پيدا بود. يك سوي ماجرا مشاور 
اقتصادي رييس جمهور قرار داشت، سوي ديگر رييس 
سازمان برنامه و بودجه در كنار وزير اقتصاد و رييس 
كل بانك مركزي كه به گمان بسياري از كارشناسان 

مصداق چند پادشاه در يك ملك بودند. 
ش��ايد يك��ي از پراختالف تري��ن دس��تگاه ها در 
آن دوران س��ازمان برنام��ه و وزارت اقتصاد بودند. 
اختالفات��ي كه در طيف وس��يعي ازجمله پرداخت 
يارانه ها گرفته تا نحوه اس��تفاده از منابع حاصل از 

واگذاري اوراق گسترده بود. 
طيب نيا از همان ابت��داي دولت يازدهم مي گفت 
براي پرداخت يارانه ها بايد از پايين اقدام كرد. به اين 
معن��ي كه يارانه هاي همه آحاد جامعه به غير از افراد 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي ازجمله كميته امداد و 
بهزيستي قطع شود. او شديدا نسبت به حيف و ميل 
منابع مالي دولت در قالب يارانه ها معترض بود. اقدامي 
كه س��ازمان برنامه و بودج��ه به آن تن نداد و ترجيح 
داد تا پايان دولت يازده��م براي حذف ثروتمندان از 
دريافت يارانه بيشتر بر شيوه هاي داوطلبانه تاكيد كند. 
بودجه دولت نيز مورد انتقاد سياس��ت گذار مالي 
كش��ور بود. وزير وقت اقتصاد ايران در دولت يازدهم 
كه بر حسب وظيفه ذاتي وزارتخانه متبوعش متولي 
درآمدهاي مالياتي كش��ور اس��ت در مراس��م توديع 
خ��ود از يك اختالف ۴س��اله مي��ان وزارت اقتصاد و 
س��ازمان برنامه پرده برداش��ت و اعالم ك��رد، بودجه 
كشور را از  مهم ترين عوامل ايجاد تورم و پايين بودن 
رش��د اقتصادي در كش��ور مي داند و معتقد است اگر 

بودجه نويسي كشور اصالح نشود، نمي توان به داشتن 
رشد اقتصادي پايدار و كنترل تورم اميدوار بود. 

وزارت اقتصاد دول��ت يازدهم با بانك مركزي هم 
اختالفاتي داش��ت. مثال وزير اقتصاد مدام نس��بت به 
وضعيت س��ود بانكي اعتراض مي ك��رد و آن را يكي 
از عوامل ركود اقتصادي در كش��ور مي دانست. با اين 
توجيه كه وقتي نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم 
كاهش نيافته اوال بازگرداندن پول مردم ممكن است 
با مشكالتي مواجه شود در ثاني نرخ باالي سود بانكي 
انگيزه توليد را از صاحبان سرمايه مي گيرد. با اين حال 
بان��ك مركزي و مجموع نظام بانكي نيز با توضيحاتي 
از قبيل بيم خروج سرمايه از بانك ها در مقابل كاهش 
سود بانكي متناسب با تورم تا مدت ها مقاومت كرد و 
در نهايت ني��ز ديرتر از آنچه مورد انتظار وزير اقتصاد 

بود، سود بانكي كاهش يافت. 
از ديگر اختالفات بان��ك مركزي و وزارت اقتصاد، 
موضوع ماليات بر سود سپرده بود. وزير وقت قائل به 
دريافت ماليات از س��پرده گذاران كالن بود. عمدتا به 
اين دليل كه وقتي توليد و تجارت و... مشمول ماليات 
است نبايد كس��اني كه پول خود را در بانك خوابانده  
و س��ود آن را مي گيرند از ماليات معاف باشند. در اين 
موض��وع نيز توضي��ح وزير وقت ش��اخص هاي كالن 
اقتصادي بود. اينكه اگر سود بانكي براي سرمايه داران 
جذاب باش��د، انگيزه يي ب��راي ورود به بخش توليد و 
بازار سرمايه نخواهند داشت. اين نكته يي بود كه بانك 
مركزي وقعي به آن نگذاش��ت. مجموعه نظام بانكي 
نيز مخالف چنين تصميم��ي بود عمدتا به اين دليل 
كه نظام بانكي در معرض مشكالت فراوان؛ نياز داشت 
كه وجوه مردم را نزد خود نگه دارد ضمن اينكه بعضا 
برخي اظهارنظرهايي درباره بيم سرازير شدن سرمايه 

مردم به سمت بازارهاي موازي نيز مطرح مي شد. 
در اين ميان اختالفات ديگري هم وجود داشت از 
قبيل اختالفات ميان بانك مركزي و س��ازمان برنامه  
و بودجه بر س��ر رقم بدهي دولت به بانك ها، اختالف 
وزارت اقتصاد و مش��اور رييس جمهوري درباره نحوه 

ساماندهي نظام بانكي و... .
ب��ا اي��ن ح��ال خروج��ي مجموع��ه تصميمات 
سياست گذاران اقتصادي دولت يازدهم با وجود همه 
اختالف��ات تا حدي مقبول بود كه طيف وس��يعي از 
بدنه كارشناسي كشور را قانع كند در جريان تبليغات 
انتخابات��ي دول��ت دوازدهم از انتخاب مجدد حس��ن 

روحاني حمايت كنند. 

كاهش تورم، افزايش س��هم ماليات از درآمدهاي 
كش��ور، ثبات در برخ��ي بازارها ازجمله ب��ازار ارز و... 
ازجمله دستاوردهايي بود كه احتماال منجر به آن شد 
كه ۵۰ اقتصاددان موسوم به اقتصاددانان جريان بازار و 
۱6۰ اقتصاددان نهادگرا، حامي استمرار حضور دولت 
يازدهم باشند البته طبق گفته برخي از آنها مشروط 
بر اينك��ه دولت روحاني قول دهد در برخي رويه هاي 

خود تغيير ايجاد كند. 

 دولت دوازدهم و تالش براي هماهنگي
دس��تاوردهاي اقتص��ادي دول��ت يازدهم هر 
چ��ه هم كه ب��ود، ناظران را مج��اب نكرد كه اين 
اختالفات وس��يع مي��ان اعضاي تي��م اقتصادي 
ضروري اس��ت. منتقدان مي گفتند اگر دولت تيم 
منسجم تر و هماهنگ تري داشت، اقتصاد ايران در 
مسير درست تري پيش  مي رفت. بسياري از تكثر 
افراد و نهادهاي تصميم گير در دولت هم شكايت 
داش��تند. اينكه وقتي يك تصميم غلط در دولت 
گرفته مي شود چه كس��ي مسوول است؟ شوراي 
اقتصاد؟ س��تاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي؟ وزير 
اقتصاد؟ مش��اور اقتصادي رييس جمهور؟ رييس 
سازمان برنامه و بودجه؟ معاون اول رييس جمهور؟ 

رييس بانك مركزي؟
با اي��ن حال انتقاد ب��ه ناهماهنگي ها در ميان 
اعضاي تي��م اقتصادي دول��ت در نهايت فقط به 

سمت طيب نيا نشانه رفت. او كه پيش تر هم گفته 
بود اگر س��ازمان برنام��ه و بانك مركزي مطابق با 
نظر او هماهنگ نشوند در دولت بعد باقي نخواهد 
ماند به عنوان تنها گزينه تغيير در دولت دوازدهم 
انتخاب شد و جاي او را مسعود كرباسيان، معاون 
خود طيب نيا در س��ازمان گمرك گرفت كه اميد 
مي رفت، هماهنگي بيشتري با دولت داشته باشد. 
البته در دولت دوازدهم تغيير ديگري هم ايجاد 
ش��د. معاونتي تازه به اسم معاونت اقتصادي داير 
شد. معاونتي كه در گذشته هاي دور اقتصاد ايران 
در زمان مرحوم نوربخش عمر كوتاهي داش��ت و 
بعدها منحل ش��ده بود. ايجاد اين معاونت البته با 
موجي از انتقادات برخي كارشناس��ان و البته نهاد 
ناظر هم رو به رو ش��د. محمدرض��ا پورابراهيمي، 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس صراحتا مطرح 
كرد اين تغيير حتي مي تواند دولت را ناهماهنگ تر 
كند. بس��ياري اين نكته را مطرح كردند كه دولت 
با اين اقدام به تكث��ر نهادهاي تصميم گير افزوده 
اس��ت. البته به زعم بسياري اين معاونت تاسيس 
شد تا احتماال مس��ووليت فرماندهي اقتصادي را 
به عه��ده گيرد؛ موضوعي كه البت��ه هيچ وقت به 
صورت رس��مي تاييد نش��د و با گذر نيم سال از 
بر س��ر كار آمدن دول��ت دوازدهم عالمت خاصي 
مبني بر س��كانداري توسط معاونت اقتصادي هم 

وجود ندارد. 

 چه كسي مسوول است؟
نزدي��كان مس��عود نيل��ي مي گويند، وي مس��وول 
تصميمات اقتصادي دولت نيست. آن طور كه از نوشته ها 
و اظهارنظرهاي او هم برمي آيد چنين گمانه يي را تاييد 
مي كند. بهمن ماه سال گذشته بود كه عباس آخوندي، 
 وزير راه و شهرسازي از تاثير ۱۰درصدي توصيه هاي نيلي 
بر اقتصاد ايران س��خن گفت. با اين حال بسياري وي را 
مغز متفكر تصميمات اقتصادي دولت دوازدهم مي دانند. 
هر چند كه ش��ايد اتفاقات اخير مربوط به ارز نشان داد 
چنين حدس��ياتي احتم��اال چندان نس��بتي با واقعيت 
ندارند. همچنانكه نيلي به عنوان متهم اصلي نوس��انات 
دو ماه گذش��ته بازار ارز شناخته شد. وقتي وي با انتقاد 
از سياس��ت هاي تثبيت نرخ ارز خواهان آن شده بود كه 
دولت اجازه دهد، نرخ ارز مسير خود را پيدا كند. بسياري 
مي گفتند اين نيلي بوده كه به بازار ارز عالمت داده و بازار 
را به هم ريخته است. مواضع نيلي را، اكبر تركان مشاور 
ديگ��ر رييس جمهور هم تكرار ك��رد. موضعي كه ظاهرا 
چندان م��ورد تاييد برخي ديگر از اعضاي تيم اقتصادي 
دول��ت نبود. چنانكه نوبخت، س��خنگوي دولت و رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه اعالم كرد »مش��اور اقتصادي 
رييس جمهور نظر شخصي خود را درباره ارز گفته است 
و اين موضوع ربطي به نظر رسمي دولت ندارد.« هر چند 
كه معلوم نيست روي سخنان وي با كدام يك است؟ نيلي 
يا تركان؟ نوس��انات نرخ ارز هر علتي داش��ت در نهايت 
منجر به آن ش��د كه دولت سياس��ت تثبيت نرخ ارز را 
پيگيري كند. نرخي كه ۴۲۰۰تومان تعيين شد. آن هم 
نه از س��وي رييس بانك مركزي به عنوان سياست گذار 
پولي بلكه از سوي معاون اول رييس جمهوري كه عنوان 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هم دارد.  نوبخت 
هم در سخناني اظهار كرد از بانك مركزي انتظار مي رود 
ب��ا تحرك تر و فعال تر بر بازار ارز مس��لط ش��ود؛ چراكه 
وضعيتي كه براي ارز به وجود آمد به هيچ وجه مناس��ب 
نيست.  بنابر آنچه مطرح شد از ظواهر امر پيداست آنچه 
ناهماهنگ��ي در تيم اقتصادي دول��ت يازدهم به عنوان 
پاش��نه آشيل آن مطرح مي ش��د در دولت دوازدهم نيز 
استمرار يافته اس��ت. نكته  ديگري هم كه مزيد بر علت 
شده حضور كم رنگ اقتصاددانان در تيم اقتصادي دولت 
اس��ت كه جمشيد پژويان در گفت وگو با »تعادل« به آن 
اش��اره كرده و مي گويد جز نيلي كه نقش آن در اقتصاد 
ايران چندان شفاف نيست در تيم اقتصادي دولت جاي 
اقتصادداني كه بتواند مسائل ساختاري كشور را تحليل 

كند، خالي است. 
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 نقش سرمايه اجتماعي
در التهابات ارزي

وهاب قليچ | صاحب نظر پولي و بانكي|
با افزايش سطح س��رمايه اجتماعي در هر جامعه يي 
مي توان اميدوار بود كه مسووليت پذيري اجتماعي افراد 
ارتق��ا يابد و در التهابات و بحران هاي اقتصادي به كمك 

سياست گذاران در بازگشت آرامش و ثبات بشتابند. 
 CSR براساس فلسفه مس��ووليت اجتماعي شركتي
به خص��وص در بحران هاي اقتص��ادي ازجمله التهابات 
ارزي اخير در اقتصاد ايران، شركت ها بايد در قبال پيامد 
اقدامات خود بر فضاي اقتصادي جامعه حساس باشند و 
دست به كارهايي نزنند كه به تشديد التهاب در بازارهاي 

مختلف اقتصاد بينجامد. 
حال سوال اساس��ي و مهم اين است كه چه عواملي 
بر تقويت مس��ووليت پذيري شركتي نهادها و بنگاه هاي 
اقتص��ادي اثرگ��ذاري دارند؟ پاس��خ به اين پرس��ش در 
سرمايه يي گرانبها نهفته شده است كه امروزه اساس رشد 
و توسعه اقتصادي جوامع را شكل داده و بدون آن سخت 

بتوان اقتصادي پيشرفته و شكوفا را متصور بود. 
اين س��رمايه چيزي نيس��ت جز س��رمايه اجتماعي 
)social capital( ب��ه عبارتي كليد مس��ووليت پذيري 
اجتماعي در دس��ت س��رمايه اجتماعي است. با افزايش 
سطح سرمايه اجتماعي در هر جامعه يي مي توان اميدوار 
بود كه مس��ووليت پذيري اجتماعي اش��خاص حقيقي و 
حقوق��ي ارتقا يابد و در التهاب��ات و بحران هاي اقتصادي 
به ياري سياس��ت گذاران در بازگش��ت آرامش و ثبات به 
دامن اقتصاد جامعه بشتابد. به عبارتي مسووليت پذيري 
اجتماعي نتيجه و ثمره سرمايه اجتماعي قدرتمند است 
كه به خصوص در شرايط حاد و بحراني اقتصاد بيشتر به 
آن احساس نياز مي شود. مرور برخي شاخص هاي سرمايه 
اجتماعي در كش��ور گواه روند نه چندان مثبت سرمايه 
اجتماعي در ايران طي ساليان گذشته بوده كه اين پديده 
مي تواند نتايج ناگواري براي نظام اقتصادي، سياس��ي و 
اجتماعي كشور به دنبال داشته باشد. در عرصه اقتصادي 
ازجمل��ه ش��اخص هاي كليدي ك��ه تحت اثر س��رمايه 
اجتماعي قرار دارد، نرخ رش��د اقتصادي است. گرچه در 
س��ال هاي اخير وضعيت اين نرخ در اقتصاد ايران مرتبط 
با برخي رخدادهاي اقتصادي و سياسي كشور بوده اما به 
واقع نمي توان از روند نامناسب سرمايه اجتماعي به عنوان 
عاملي در س��رعت پايين نرخ رشد اقتصادي)بدون نفت( 
كشور چشم پوشي كرد. براساس مطالعات انجام شده در 
حوزه س��رمايه اجتماعي مي توان به اين حقيقت پي برد 
كه »اعتماد و اطمينان« محور و ركن اساس��ي س��رمايه 
اجتماعي اس��ت و اين عنصر فراهم نمي آيد مگر با درك 
صداقت و ش��فافيت در مجموعه سياست گذاري مديران 
ارش��د اقتصادي توس��ط آحاد افراد جامع��ه. به عبارتي 
چنانچه سياست گذار نس��بت به وعده هاي خود وفادار و 
پايبند باش��د، در سياست گذاري خود از اصول منطقي و 
علمي پيروي نمايد و در افزايش سطح شفافيت و كاهش 
رخداد فساد در تكاپو باشد، حس اعتماد در آحاد جامعه 
به وجود خواهد آمد و اين يعني پايه ريزي براي ايجاد يك 

سرمايه اجتماعي قدرتمند.

 اهداي 1.5ميليارد جوايز
توسط بانك آينده 

جواي��ز برندگان طرح »هر آرزوي��ي در آينده برآورده 
ميشه«؛ هفتمين طرح باشگاه مشتريان بانك آينده اهدا 

شد. 
روز سه ش��نبه 18 ارديبهشت ماه س��ال 1397 طي 
مراسمي در سالن همايش ساختمان مركزي و با حضور 
جمعي از مشتريان، اعضاي هيات مديره، معاونان، مديران 
و روساي ش��عب؛ جوايز مش��تريان برنده خوش شانس 
ش��امل: 1 )يك( آرزوي 3 )سه( ميليارد ريالي، 5 )پنج( 
آرزوي 200 )دويست( ميليون ريالي، 20 )بيست( آرزوي 
50 )پنجاه( ميلي��ون ريالي، 50 )پنجاه( آرزوي 10 )ده( 
ميلي��ون ريالي، 300 )س��يصد( آرزوي 5 )پنج( ميليون 
ريال��ي و 1600 )يك هزار و شش��صد( جاي��زه 5 )پنج( 

ميليون ريالي اختصاصي شعب به اين عزيزان اهدا شد. 
ش��ايان ذكر اس��ت؛ پيش از اين مراس��م قرعه كشي 
هفتمين طرح باشگاه مشتريان بانك آينده با عنوان »هر 
آرزويي در آينده برآورده ميش��ه« ب��ا حضور مديران اداره 
كنترل داخلي و بازرس��ي و تعدادي از روس��اي شعب در 
س��اختمان مركزي بان��ك آينده برگزار ش��ده و برندگان 
مش��خص ش��دند. آقاي مجتبي افضالن از شعبه شوشتر 
برنده جايزه بزرگ و نخس��ت باشگاه مشتريان به مبلغ 3 
)سه( ميليارد ريال جايزه خود را دريافت كرد. سپس جوايز 
ساير برندگان نيز اهدا شد. الزم به ذكر است؛ در اين مراسم 
آقاي غدير صابري خوش��خو از شعبه بلوار هاشميه مشهد 
برنده جايزه ويژه باشگاه پذيرندگان، جايزه ويژه خود يك 
دس��تگاه خودرو رنو كپچر را دريافت كرد. گفتني اس��ت؛ 
هفتمين طرح باشگاه مشتريان بانك آينده طي بازه  زماني 
10 آبان ماه لغايت 22 بهمن ماه س��ال 1396 و به   منظور 
گسترش فرهنگ بهره  برداري از بانكداري نوين و نيز ايجاد 
ارزش  افزوده براي هموطنان گرامي از س��وي بانك آينده 
به  مرحله اجرا در آمد. بر اس��اس اين طرح كليه مشتريان 
حقيقي كه داراي حداقل يك حساب در اين بانك بوده يا 
نسبت به افتتاح حساب اقدام كردند؛ بر اساس نوع حساب 
و با استفاده از درگاه  هاي الكترونيكي و انجام تراكنش هاي 
غيرحضوري و نيز ش��ركت در 6 )ش��ش( طرح تشويقي 
برگزار ش��ده، اقدام به كس��ب امتي��از مي كردند. از جمله 
اقدامات انجام ش��ده كه اين طرح را از طرح هاي گذش��ته 
متمايز مي كرد؛ مشاركت مشتريان گرامي در نظرسنجي 
آرزوها بود. مشتريان گرامي آرزوي خود را طي نظرسنجي 
و از طريق س��امانه هاي ارتباطي باشگاه مشتريان انتخاب 
كردن��د. بانك آينده ب��ه پاس وفاداري مش��تريان گرامي 
براي نخس��تين بار در هفتمين دوره از باش��گاه مشتريان، 
بي��ش از 2000 )دو ه��زار( جايزه ب��ه ارزش 15 )پانزده( 
ميليارد ريال اختص��اص داد. همچنين در اين طرح براي 
نخس��تين بار قرعه كش��ي مجزايي ميان مشتريان شعب 
برگزار شد. مشتريان عزيز مي توانند براي كسب اطالعات 
بيشتر و مشاهده اسامي برندگان به سامانه اينترنتي باشگاه 
مشتريان بانك آينده به نش��اني: ba.efarda.ir مراجعه 
فرمايند. به  زودي جزئيات هشتمين طرح باشگاه مشتريان 

بانك آينده به اطالع عموم مردم عزيز خواهد رسيد.

يادداشت

خبر

جا به  جايي دالر قاچاق با پيك موتوري 

خريدارزگردشگرانخارجيبهنرخرسميدربانكها

»تعادل« روش جلوگيري از اتالف منابع سپرده گذاران و سرمايه هاي ملي را بررسي مي كند 

ساماندهي 5 هزار موسسه غيرمجاز كوچك در كنار ادغام بانك ها
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|

موضوع ادغام موسس��ات مالي و اعتباري كه با 
ادغام دو موسسه ثامن و مهر اقتصاد با بانك انصار 
و س��ه موسس��ه و بانك ديگر در آينده شروع شده 
به دنبال ساماندهي موسسات غيرمجاز در دستور 
كار قرار گرفت تا با افزايش س��رمايه، تعداد شعب 
و پشتيباني مالي يك بانك بزرگ تر بتواند شرايط 
موسس��ات اعتباري را بهتر كند و از سوي ديگر به 
استاندارد سازي بانك ها كمك و فضاي بازار پول را 

به سمت تعادل بهتر هدايت كند. 
به گزارش »تعادل« بعد از انتشار گزارش مركز 
پژوهش ه��اي مجلس در م��ورد ادغ��ام بانك ها و 
همچنين اعالم موضوع ادغام موسس��ات و بانك ها 
توس��ط بانك مرك��زي در اواخر س��ال 96،  اكنون 
نخستين ادغام بزرگ كه به دنبال آن 2000 شعبه 
براي بانك انصار ايجاد مي كند در دس��تور كار قرار 
گرفته و اطمينان و اعتماد سپرده گذاران موسسات 

ثامن و مهر اقتصاد و انصار را بيشتر كرده است. 
اين راهكار اگرچه يكي از روش هاي بهبود بازار 
پول و س��اماندهي موسس��ات اس��ت، اما مي تواند 
تا حدودي مش��كالت احتمالي را توسط خود اين 
موسسات و بانك ها كاهش دهد. با حذف موسسات 
مال��ي و اعتباري غيرمجاز اكنون موسس��ات ادغام 
ش��ده كه از ابتدا داراي بس��ترهاي صحيح بانكي و 
مال��ي بوده اند ب��ا توجه به زيرس��اخت هاي اصولي 
و همچني��ن پش��توانه مالي قوي نه تنه��ا از ادغام 
موسس��ات و مق��ررات و س��خت گيري هاي بانك 

مركزي متضرر نشده اند، بلكه منتفع نيز شده اند. 
به نحوي كه مجموع س��پرده هاي موسس��ات 
اعتباري ادغام ش��ده از زمان صدور مجوز تا پايان 
س��ال گذش��ته، از حدود 70هزار ميليارد به رقمي 
معادل 315ه��زار ميليارد توم��ان افزايش يافته و 

4.5برابر شده است. 
برخي كارشناس��ان در اين زمين��ه مي گويند 
كه اگر موسس��ات مالي با بدهي هاي��ي كه دارند 

با بانك ها ادغام ش��وند، بدهي موسسات به گردن 
بانك هاي فعال مي افتد و شاهد حركت دومينوي 
مش��كالت مالي خواهند ب��ود. در نتيجه در زمان 
ادغام موسس��ات بايد مي��زان بدهي ها و وضعيت 
ش��اخص هاي بانكي و پولي و بدهي ها و مطالبات 
مشخص ش��ود تا برنامه هدايت و ساماندهي آنها 
شفاف سازي شود و اين موسسات عامل مشكالت 
بيش��تر براي بانك هاي بزرگ نباش��ند. به عبارت 
ديگر ش��رط موفقي��ت اين طرح، بررس��ي دقيق 
شاخص ها و برنامه ريزي عبور از وضعيت فعلي به 

شرايط مورد انتظار است. 

 اولويت ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي 
پ��س از بح��ران اخي��ر موسس��ات غيرمجاز و 
پرداخت 14هزار ميليارد تومان پول سپرده گذاران 
از محل منابع عمومي توس��ط دولت و آرام ش��دن 
فضاي بازار مالي از گوشه و كنار شايعاتي مبني بر 
ورشكستگي برخي موسسات مالي مجاز و غيرمجاز 
و عدم اجراي تعهدات مالي برخي سرمايه گذاري ها 
مطرح شده كه نش��ان از ريشه دار بودن مشكالت 
بازار پ��ول و س��رمايه گذاري ها دارد و الزم اس��ت 
كه بعد از س��اماندهي موسس��ات غيرمج��از، بازار 
غيرمتشكل پولي و سرمايه گذاري ها نيز ساماندهي 

شود و نيز تحت نظارت و رسيدگي قرار گيرند. 
با مراجعه به سايت بانك مركزي نام 42 بانك و 
موسسه اعتباري داراي مجوز مشاهده مي شود كه از 
اين تعداد 5 موسسه مالي و اعتباري داراي مجوز و 
يك موسسه متقاضي دريافت مجوز است در حالي 
كه گفته مي ش��ود 5 تا 6هزار موسسه غيرمجاز در 

كشور وجود دارد.
در گذش��ته شاهد فعاليت موسس��ات مالي به 
ش��كل هاي مختلف بوديم اما امروز براي مديريت 
حوزه اقتصادي كش��ور به دنبال آن هستيم تا اين 
موسسات به بانك تبديل شود. البته تشكيل بانك 
نياز به مولفه هاي مشخص دارد و براي اينكه بانكي 

تش��كيل شود بايد شاخص ها و س��رمايه هاي قابل 
قبولي داشته باشد، ميزان سرمايه و مجوز دريافتي 

از بانك مركزي از مولفه هاي اصلي است. 
بر اين اس��اس الزم است كه در كنار ساماندهي 
موسس��ات غيرمجاز، ادغام موسس��ات و بانك ها، 
برنام��ه بازار غيرمتش��كل پولي نيز به س��رعت در 

دستور كار قرار گيرد. 
در حال حاضر اين نگران��ي وجود دارد كه بازار 
غيرمتش��كل پول��ي جايگزين غيرمجازها ش��وند. 
موسس��ات مالي غيرمجاز نرخ س��ود باالتري را به 
مشتريان خود پيشنهاد مي دادند و بانك ها نيز ناچار 
در رقابت با موسسات غيرمجاز به دنبال راهكارهاي 
مختلفي براي محاس��به نرخ سود به گونه متفاوتي 
هستند كه بتوانند مشتريان خود را حفظ كنند. اين 
در حالي اس��ت  كه اگر نرخ سود اعالمي 18درصد 
است آنها معموال به گونه يي عمل مي كنند كه اين 

نرخ 2 درصد باالتر اعالم مي شد. 
اين موسس��ه ها و تعاوني ها طي چند سال اخير 
ب��دون اينكه قوانين پولي و مال��ي را رعايت كنند، 
اقدام به جذب س��پرده و اعطاي تسهيالت كرده اند 
كه اين امر باعث به  وجود آمدن مشكالتي در شبكه 

پولي كشور شده است. 
اين موسسه ها براي اينكه بتوانند، مجوز بانك را 
دريافت كنند نيازمند سرمايه 600ميليارد توماني 
هستند. بنابراين از آنجايي كه سرمايه الزم را ندارند 
با حداقل سرمايه بدون دخالت بانك مركزي تحت 
عنوان موسسات مالي و اعتباري در چند سال اخير 
فعاليت كردند كه اين خالف قانون بوده اس��ت. به 
همين دليل اين موسسه ها پس از مدتي به لحاظ 
مالي با مش��كالت عديده يي مواجه ش��دند. بر اين 
اساس الزم است كه به صورت مرحله يي و تدريجي 
تح��ت نظارت قرار گيرند و س��رمايه آنها و كفايت 
سرمايه و شاخص هاي ديگر به تدريج بهبود يابد تا 
بار ديگر موجب رشد سپرده گيري افسارگسيخته و 

سودهاي موهوم نشوند. 

 فعاليت 5 هزار موسسه غيرمجاز كوچك
5 تا 6هزار موسس��ه غيرمجاز در كشور وجود 
دارد ك��ه البت��ه در ح��د و اندازه هاي موسس��ه 
ثامن الحج��ج نيس��تند اما ش��رايط ب��ازار پول، 
نرخ هاي س��ود مصوب و تمايل سپرده گذاران به 
دريافت س��ود باال باعث بزرگ شدن تعدادي از 
آنها خواهد ش��د و الزم است كه به سرعت بانك 
مركزي و نهادهاي نظارتي و قوه قضاييه و نيروي 
انتظامي و وزارت اطالعات نس��بت به نظارت بر 
آنها و جلوگيري از فعاليت آنها اقدام كنند، زيرا 
اگ��ر به  موقع برخورد نش��ود و بان��ك مركزي و 
س��اير نهادها در برابر مدي��ران صاحب نفوذ آنها 
ضعف نشان دهند، باعث ايجاد بحران هايي مانند 
ميزان، ثامن الحجج و 8 تعاوني زير نظر كاسپين 

خواهد شد. 
اي��ن در حالي اس��ت كه بان��ك مركزي بايد 
از ابت��دا بدون مالحظه نف��وذ و عملكرد مديران 
اين گونه موسس��ات، ب��ه  موقع اس��امي مديران 

و س��هامداران، عملكرد و تخلف��ات آنها را اعالم 
مي كرد و از رش��د و توسعه و از هدر رفتن منابع 

مالي و دارايي ها توسط آنها جلوگيري مي شد. 
تا زماني ك��ه بانك مرك��زي منتظر مي ماند 
تا موسس��ات غيرمج��از و تعاوني ه��ا، يكي پس 
از ديگري ايجاد مش��كل كنند و س��پرده گذاران 
تجم��ع كنند و پول و س��ود خ��ود را بخواهند، 
وضعيت به همين ش��كل خواهد بود و متاسفانه 
هر س��ال نام يكي از اين موسسات، اعتبار بانك 
مركزي و بازار پول و ش��بكه بانكي را زير سوال 
مي ب��رد و دول��ت و نظ��ام بايد از منابع كش��ور 
هزينه هايي را براي ساماندهي، ارزيابي دارايي ها، 
انتقال آنها، پرداخت سود و... بپردازد، اما موضوع 
اين است كه اعتبار ش��بكه مالي و بانكي كشور 
به اين سادگي احيا نمي شود و فسادها و رانت ها 
و عملكرد موسس��ات غيرمجاز به سرمايه گذاري 
و توليد و اش��تغال و مش��اركت اجتماعي لطمه 

وارد مي كند. 

گروه بانك و بيمه|
 قيمت انواع س��كه روز شنبه در بازار تهران 

نسبت به پنج شنبه گذشته افزايش يافت. 
به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه س��كه 
تم��ام بهار آزادي ط��رح جديد)امامي( در بازار 
ته��ران با 66 ه��زار تومان افزايش نس��بت به 
پنج شنبه گذشته 2ميليون و 105 هزار تومان 
تعيين شد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با 33هزار تومان رشد در 
مدت مش��ابه يك ميلي��ون و 981 هزار تومان 

داد و ستد شد. 
هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با 22هزار 
توم��ان افزاي��ش قيمت نس��بت به پنج ش��نبه 
گذش��ته يك ميلي��ون و 18ه��زار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با 12هزار تومان رشد 

در مدت مشابه 603 هزار تومان معامله شد. 
از سوي ديگر هر قطعه سكه گرمي با افزايش 
7هزار توماني نس��بت به پنج ش��نبه گذشته به 
قيمت 367ه��زار تومان معامله ش��د. هر گرم 
ط��الي 18عيار نيز با رش��د 19هزار توماني به 
قيمت 197هزار و 300تومان ارزش گذاري شد. 
در بازار ارز نيز قيم��ت هر دالر امريكا بدون 
تغيير نس��بت ب��ه روزهاي گذش��ته 4ه��زار و 
200تومان تعيين ش��د. افزون بر اين هر يورو با 
24ريال افزايش نسبت به روز پنج شنبه 5 هزار 
و 16ريال و هر پوند نيز با 11ريال افت در مدت 

مشابه 5 هزار و 687 ريال ارزش گذاري شد. 
 

 خريد ارز به نرخ رسمي در بانك ها
بانك ها مي توانند ارز گردش��گران خارجي، 
رانن��دگان ترانزي��ت خارجي، س��رمايه گذاران 
خارج��ي ب��ا تاييد س��ازمان س��رمايه گذاري و 
كمك هاي اقتصادي و فني ايران، نمايندگي هاي 
سياسي مقيم ايران همچنين دفاتر نمايندگي 
بانك هاي خارجي را با درخواست كتبي به نرخ 
روز اعالمي بانك مركزي، خريداري كنند و در 

چارچوب مقررات ارزي به فروش برسانند. 
 در راس��تاي اج��راي تصويب نام��ه هي��ات 
وزيران درخصوص س��اماندهي و مديريت بازار 
ارز به تمام بانك ها و موسس��ات اعتباري ابالغ 
كرده اس��ت كه مي توانند نس��بت به خريد ارز 
از گردش��گران خارج��ي، رانن��دگان ترانزيت 
خارج��ي، س��رمايه گذاران خارج��ي ب��ا تاييد 
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و 
فني ايران، نمايندگي هاي سياسي مقيم ايران 
همچنين دفاتر نمايندگ��ي بانك هاي خارجي 
با درخواس��ت كتبي به ن��رخ روز اعالمي بانك 
مركزي اقدام كنند و ارز خريداري ش��ده را در 

چارچوب مقررات ارزي به فروش برسانند. 
گفتني اس��ت، خري��د ارز توس��ط بانك ها 
در راس��تاي ايفاي نقش اصلي آنه��ا به عنوان 
واس��طه گران در مديريت مناب��ع ارزي صورت 
مي گيرد كه منابع را از س��مت عرضه كنندگان 

به متقاضيان هدايت مي كنند. 
جدي��د  سياس��ت  مي ش��ود،  خاطرنش��ان 
ارزي ب��ا هدف برگرداندن آرام��ش به بازار ارز، 
مصون سازي كشور در برابر تهديدات خارجي، 
تامين نيازه��اي واقعي جامعه در هر دو بخش 
كااليي و خدماتي از طريق ش��فاف و مطمئن، 

جلوگي��ري از مص��رف منابع ارزي كش��ور در 
قاچاق و خروج س��رمايه و ش��فافيت كامل در 
عرضه و تقاضاي بازار ارز توس��ط هيات دولت، 
تصوي��ب و از 22فروردي��ن م��اه س��ال جاري 

الزم االجرا شد. 

پيش  بيني بازار طال تا پايان ارديبهشت
ريي��س اتحاديه طال و جواه��ر تهران گفت: 
قيم��ت ط��ال در بازار در س��ال جديد نوس��ان 
زيادي داش��ته و بازار س��كه درح��ال حاضر از 

ثبات برخوردار نيست. 
آيت محمدول��ي درباره وضعي��ت بازار طال 
و س��كه اظه��ار كرد: بازار س��كه ب��ا اعالم نرخ 
4200تومان��ي دالر نياز به زم��ان براي تعديل 
قيمت ها داشت اما در اين ميان با مطرح شدن 
بح��ث خروج امري��كا از برجام، نوس��انات بازار 
تش��ديد ش��د به نحوي كه در يك ماه گذشته 
فراز و نش��يب هاي زيادي را در قيمت س��كه و 

طال شاهد بوديم. 
وي افزود: ب��ازاري كه هر مثقال طال در آن 
طي يكي دو ماه گذشته حدود 100هزار تومان 
نوسان دارد، بازار با ثباتي نيست و براي تحليل 

بازار بايد تا آخر ارديبهشت ماه صبر كرد. 
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با تاكيد 
بر اينكه بورس هاي معتبر دنيا روزهاي ش��نبه 
و يك ش��نبه تعطيل است، اظهار كرد: قيمت ها 
در بازار صوري اس��ت ام��ا قيمت طال به گرمي 
200ه��زار توم��ان رس��يده و مقايس��ه قيمت 
نس��بت به هفته گذشته كه گرمي 180هزار تا 
190هزار تومان بود، نش��ان مي دهد كه نوسان 
در ب��ازار درحال حاضر زياد اس��ت. وي با بيان 
اينكه در بازار س��كه و ط��ال دو قيمت واقعي و 
كاذب داريم، گفت: قيمت كاذب به تصميمات 
سياس��ت گذاران اقتصادي مانن��د بحث عرضه 
در ب��ازار بازمي گردد كه اگ��ر عرضه به صورت 
مناس��ب صورت گي��رد، حبابي كه در س��كه 

شاهد هس��تيم به حداقل مي رسد. محمدولي 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به فراز و نشيب هايي 
كه در اقتصاد دنيا به ويژه ايران ش��اهد بوديم، 
مردم به خريد س��كه و ط��ال روي آورده اند كه 
دول��ت بايد اين تقاض��ا را رصد كند و از طريق 
بانك مركزي سياس��ت جمع آوري پول در بازار 
را مديريت كند. ريي��س اتحاديه طال و جواهر 
تهران تاكيد كرد: البته بايد به اين موضوع نيز 
توجه داش��ت كه قيمت پايه طال در دنيا رو به 
افزايش اس��ت اما با مديريت و سياست گذاري 
مناسب مي توان ثبات را در قيمت سكه در بازار 

شاهد بود. 

 جا به  جايي دالر قاچاق با پيك موتوري 
در همي��ن حال عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس از درز دالر در بيخ گوش بانك مركزي 
خب��ر داد و گفت اين دالرها ب��ا پيك موتوري 

جابه جا مي شود. 
س��يدتقي كبي��ري در گفت وگ��و ب��ا خانه 
ملت با اش��اره به فروش دالر در بازار س��ياه با 
قيمت��ي فراتر از 4200توم��ان اظهار كرد: تك 
نرخي ش��دن دالر اتفاق ناگهاني و بدون ايجاد 
زيرس��اخت ها بود درحالي كه براي تك نرخي 
ك��ردن باي��د زيرس��اخت ها را در برنامه ه��اي 

ميان مدت و بلندمدت فراهم  كرد. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه دولت بعد از اعالم سياست 
تك نرخي با حواشي متعددي مواجه شد، گفت: 
دولت با اتخاذ سياس��ت تك نرخي با حواش��ي 
مانن��د تامي��ن ارز توليدكنن��ده، صادركنن��ده، 

مسافران و دانشجويان رو به رو شد. 
نماين��ده خوي و چايپ��اره در مجلس دهم 
ش��وراي اس��المي با انتقاد از عملكرد دولت در 
زمين��ه تك نرخي كردن ارز بي��ان كرد: دولت 
در وضعيت بحراني نسبت به تك نرخي كردن 
دالر اقدام كرد البته مجلس از گذش��ته بر اين 

موضوع تاكيد داشت؛ اما نه اينكه ناگهاني و در 
وضعيت بح��ران آن را عملياتي كند. وي ادامه 
داد: بايد لوازم اج��راي چنين تصميمي فراهم 
مي ش��د. در اين راس��تا نخس��تين ابراز روشن 
ش��دن مس��ير خروج دالر از نرخ 4200تومان 
بود. درحال حاضر ش��اهد آن هس��تيم كه بيخ 
گوش بان��ك مركزي و صرافي ها، دالر در قالب 
پيك موت��وري در اختيار افراد ق��رار مي گيرد. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه بايد درزهاي 
دالر غيرقانوني و قاچاق مش��خص شود، گفت: 
درحال��ي كه دالر قاچاق در اختي��ار افراد قرار 
مي گيرد اما واردكنن��دگان ارز مورد نياز براي 

ثبت سفارش را پيدا نمي كنند. 
كبيري ب��ا بيان اينكه دولت و بانك مركزي 
بايد كار جامعي را براي تك نرخي شدن انجام 
مي دادن��د، اظهار كرد: ارز در ب��ازار از جاهايي 
درز مي كند كه الزم اس��ت، دول��ت از درز آن 
جلوگي��ري كند. درح��ال حاضر ب��ا چند نرخ 
دالر روب��ه رو هس��تيم، دالر 4200تومان، دالر 
واردكننده با يارانه و دالر با نرخ هاي بيشتر از 5 
ه��زار تومان كه اگر دولت به اين وضعيت ورود 
نكند، ش��رايط خطرناك تري نسبت به گذشته 

ايجاد مي شود. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه دالر غير4200تومان 
قاچاق محس��وب مي ش��ود، گفت: دولت براي 
مقابل��ه با دالر قاچ��اق بايد ليس��تي از افراد و 
سيس��تمي كه عامل فروش چني��ن دالرهايي 
مي شوند، تهيه كند؛ اما تاكنون چنين ليستي 

تهيه نشده است.

 نشست غيرعلني مجلس درباره بازار ارز
همچنين عضو هيات رييسه مجلس از نشست 
غيرعلني پارلمان براي بررسي وضعيت بازار ارز 
خب��ر داد. غالمرض��ا كاتب، عضو هيات رييس��ه 
مجلس از برگزاري نشست غيرعلني خانه ملت 
براي بررسي علل نوس��انات موجود در بازار ارز 

خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده، قرار است نشست غيرعلني پارلمان براي 
بررس��ي وضعيت بازار ارز و نوسانات موجود در 
اين بازار روز يك ش��نبه 23 ارديبهش��ت برگزار 
شود. وي افزود: از كارشناسان مركز پژوهش هاي 
مجلس، وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز بانك 
مركزي براي حضور در نشست غيرعلني مجلس 
جهت بررس��ي وضعيت بازار ارز دعوت كرده ايم. 
نماينده گرمس��ار در مجلس با اشاره به جزئيات 
چگونگي برگزاري جلسه غيرعلني مجلس براي 
بررس��ي وضعيت بازار ارز اظهار كرد: قرار است 
روساي كميسيون هاي اقتصادي مجلس در اين 
نشس��ت س��خنراني كرده و ديدگاه هاي خود را 
پيرام��ون وضعيت بازار ارز مط��رح كنند. عضو 
هيات رييس��ه مجلس در پايان با تاكيد بر اينكه 
بازار ارز نيازمند س��اماندهي اس��ت، خاطرنشان 
كرد: مجلس از تمامي ظرفيت هاي قانوني براي 
س��اماندهي وضعيت بازار ارز استفاده كرده و در 
اين مس��ير راهكارهاي الزم را نيز به دولت ارائه 

مي دهد.

 صنعت بيمه تابع ارز مبادله اي
همچنين معصوم ضميري، مديرعامل بيمه 
پاسارگاد در نشست بررس��ي نوسانات نرخ ارز 
بر صنعت بيم��ه كه در س��نديكاي بيمه گران 
برگ��زار ش��د، گف��ت: از نظ��ر مق��ررات ارزي، 
صنعت بيمه تابع دريافت ارز مبادله يي اس��ت 
و نيازه��اي خود را از بانك مرك��زي و با تاييد 
بيمه مركزي دريافت مي كند. مديرعامل بيمه 
پاس��ارگاد اعالم كرد: ش��ركت هايي كه دارايي 
يا مناب��ع ارزي دارن��د از تس��عير ارز بهره مند 
مي ش��وند ولي شركت هايي كه بايد خسارت به 
ارز پرداخ��ت كنند، بدهي آنها افزايش مي يابد. 
ضميري خاطرنشان كرد: حق بيمه اتكايي بايد 
به ارز پرداخت شود و به همين دليل حق بيمه 
دريافتي نيز افزاي��ش مي يابد. مديرعامل بيمه 
پاس��ارگاد توضيح داد: اگر شركت هاي بيمه در 
زم��ان عقد ق��رارداد، افزايش ن��رخ ارز را پيش 
بيني نكرده باش��ند بايد با نرخ باالتر خس��ارت 
بپردازن��د. وي افزود: ش��ركت هاي بيمه تالش 
مي كنند تا در زمان عق��د قرارداد يك نرخ ارز 
ثابت را لحاظ كرده و آن را مالك قرار دهند. 

 چالش نقدينگي
همچني��ن محمد آس��وده، مديرعامل بيمه 
اتكاي��ي ايرانيان اظهار كرد: افزايش نرخ ارز در 
صورت هاي مالي شايد مثبت باشد اما نقدينگي 
براي ش��ركت ها به همراه نخواهد داش��ت زيرا 
داراي��ي 3700تومان��ي آنها ب��ه 4200تومان 
افزايش مي يابد ولي نقدينگي به همراه ندارد. 

آس��وده با اش��اره ب��ه قاعده نس��بي و ماده 
10 قان��ون بيمه گفت: در صورت��ي كه دارايي 
به كمتر از ارزش واقعي بيمه ش��ده باش��د به 
تناسب خس��ارت كمتري دريافت مي كند. وي 
بيمه نامه هاي داخلي را به 3 دسته بيمه نامه هاي 
ريال��ي، بيمه نامه ه��اي ارزي و بيمه نامه هاي با 
نرخ ثابت ارز تقس��يم كرد و اف��زود: حق بيمه 
برخي از اي��ن بيمه نامه ها زودتر و برخي ديرتر 

به افزايش نرخ ارز حساس هستند. 
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5 بورس و فرابورس
 افزاي�ش 79درصدي عملك�رد »ختراك«: 
شركت ريخته گري تراكتورس��ازي ايران اطالعات 
و صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 29 اس��فند 
ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 
213ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه بر اين، شركت 
انتش��ار عملكرد 12ماهه سال مالي گذشته خود را 
اعالم كرد كه در سال مالي 96 مبلغ 27ميليارد و 
501 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 129ريال سود به ازاي هر سهم كنار 
گذاش��ت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 79درصد افزايش داشت. افزون بر اين 
»ختراك« در سال مالي 95 مبلغ 72ريال سود به 
ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنين به 
سود خالص دوره سود انباشته ابتداي سال افزوده 
ش��د و در نهايت مبل��غ 68 ميليارد و 127ميليون 
ريال سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 
 تحقق س�ود هر سهم داروسازي ابوريحان: 
شركت داروسازي ابوريحان اطالعات و صورت هاي 
مال��ي 12ماهه منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرسي شده و با س��رمايه معادل 288ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. عالوه بر اين ش��ركت انتش��ار 
عملكرد 12ماهه سال مالي گذشته خود اعالم كرد 
در سال مالي 96 مبلغ 374ميليارد و 853 ميليون 
ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
يك هزار و 302ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار 
گذاش��ت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 51 درصد كاهش داش��ت. در س��ويي 
ديگر »دابور« در س��ال مال��ي 95 مبلغ دو هزار و 
652 ريال س��ود به ازاي هر س��هم خود اختصاص 
داده ب��ود. همچني��ن به س��ود خالص دوره س��ود 
انباشته ابتداي س��ال افزوده شد و در نهايت مبلغ 
411ميليارد و 808 ميليون ريال س��ود انباش��ته 
پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي ب�ر عملكرد يك س�اله توليد مواد 
اولي�ه داروپخ�ش: ش��ركت تولي��د م��واد اوليه 
داروپخ��ش اطالعات و صورت ه��اي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي شده 
و با س��رمايه معادل 360ميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين شركت با انتش��ار عملكرد 12ماهه سال 
مالي گذش��ته خ��ود اعالم كرد در س��ال مالي 96 
مبلغ 303ميليارد و 237ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 842 ريال سود به 
ازاي هر س��هم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 25درصد كاهش 
داش��ت. افزون ب��ر اين »دتما« در س��ال مالي 95 
مبلغ يك هزار و 121ريال س��ود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داده بود. در س��ويي ديگر به س��ود 
خالص دوره س��ود انباشته ابتداي سال افزوده شد 
و در نهايت مبلغ 477ميليارد و 430ميليون ريال 
سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 افزاي�ش 54 درصدي عملكرد »س�خوز«: 
شركت س��يمان خوزستان اطالعات و صورت هاي 
مال��ي 12ماهه منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 650 ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين ش��ركت در سال 
مال��ي 96 مبلغ 273ميلي��ارد و 771ميليون ريال 
س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 
421ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه 
در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 
54 درصد افزايش داش��ت. همچنين »سخوز« در 
س��ال مالي 95 مبلغ 274ريال س��ود به ازاي هر 
اختص��اص داده بود. عالوه بر اين به س��ود خالص 
دوره نيز س��ود انباش��ته ابتداي س��ال اضافه شد 
و در نهاي��ت مبل��غ 587 ميلي��ارد و 207ميليون 
ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد.
 دالي�ل افزاي�ش عملك�رد قن�د اصفهان: 
ش��ركت قن��د اصفه��ان اطالع��ات و صورت هاي 
مال��ي 12ماهه منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 195ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. همچنين شركت در سال مالي 
96 مبلغ 295ميليارد و 525 ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و 
516 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه 
در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 
71درصد افزايش داش��ت. افزون بر اين »قصفها« 
در سال مالي 95 مبلغ 889 ريال سود به ازاي هر 
اختصاص داده بود. در سويي ديگر به سود خالص 
دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در 
نهايت مبلغ 298ميليارد و 237ميليون ريال سود 
انباش��ته پايان دوره در حس��اب هاي اين شركت 
منظور ش��د. اين ش��ركت داليل تغيي��رات واقعي 
دوره منته��ي به 29 اس��فند ماه 96)حسابرس��ي 
نش��ده( نس��بت به اطالعيه قبلي را به ش��رح زير 
منتش��ر كرد. بر اين اس��اس عل��ت اصلي افزايش 
س��ود خالص نس��بت به گزارش قبل��ي مربوط به 
طبقه بن��دي اقالم مندرج از س��رفصل بهاي تمام 
ش��ده به س��رفصل س��اير هزينه ه��اي عملياتي و 
ماليات بر درآمد است. اين درحالي است كه مبلغ 
17ميليارد و 685 ميليون ريال از مبلغ مندرج در 
ماليات بر درآمد سال جاري نيز مربوط به سنوات 

گذشته است.
 انتش�ار صورت هاي مالي حسابرسي شده 
»س�بهان«: شركت س��يمان بهبهان اطالعات و 
صورت ه��اي مالي 12ماهه منتهي به 29 اس��فند 
 ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل
55 ميليارد ريال منتشر كرد. بر اين اساس شركت 
در سال مالي 96 مبلغ 130ميليارد و 760ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
دو هزار و 377ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار 
گذاشت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل مع��ادل 3درص��د كاهش داش��ت. همچنين 
»س��بهان« در س��ال مال��ي 95 مبل��غ دو هزار و 
440ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده 
بود. عالوه بر اين به س��ود خالص دوره نيز س��ود 
انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
301ميليارد و 35ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

نخستين دبيركل سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار عنوان كرد

تامينكسريبودجهدولتبرعهدهبازارسرمايه
طي 2 الي 3سال گذشته با توسعه قابل توجه 
ب��ازار بدهي عالوه بر بنگاه ه��ا و بخش خصوصي 
حتي دولت هم از بازار س��رمايه تامين مالي قابل 
توجهي كرده اس��ت. نخس��تين دبيركل سازمان 
كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران وظيفه اصلي 
و بالق��وه بازار س��رمايه را تامين مالي دانس��ت و 
گفت: از س��ال هاي گذش��ته بنگاه هاي اقتصادي 
تا حدودي ب��راي تامين مال��ي بلندمدت خود از 
طريق بازار س��رمايه اقدام مي كردند اما در 2 الي 
3سال گذشته اين روند به طور جدي توسعه يافته 
است. اهلل ويردي  رجايي سلماسي درخصوص نقش 
بازار س��رمايه در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي 
و صنايع گفت: به ط��ور معمول منابع كوتاه مدت 
بنگاه هاي اقتصادي از بازار پول و منابع بلندمدت 
از بازار سرمايه تامين مي شود. به گزارش سنا، وي 
با اشاره به اينكه در دهه هاي گذشته امكانات بازار 
سرمايه براي تامين مالي بلندمدت صنايع كم بود 
به توسعه چشمگير بازار سرمايه در سال هاي اخير 
اش��اره كرد و گفت: طي 2 الي 3س��ال گذشته با 
توس��عه قابل توجه بازار بدهي عالوه بر بنگاه ها و 
بخش خصوصي حتي دولت هم از بازار س��رمايه 
تامين مالي قابل توجهي كرده است. وي با تاكيد 
بر اينكه بازار سرمايه خدمات شاياني در اين مدت 
به دولت ارائه كرده اس��ت، اف��زود: در بازار بدهي 
معامله اسناد خزانه اسالمي درحال انجام است كه 
ارزش اين معامالت بالغ بر چند هزارميليارد تومان 
اس��ت همچنين انواع اوراق مش��اركت، صكوك و 

اوراق قابل معامله در بازار بدهي وجود دارد. 

 تامين  مالي ارزان
رجايي سلماس��ي با تاكيد بر اينكه بازار بدهي 
هنوز جاي رشد و توسعه دارد، افزود: بازار سرمايه 
با راه اندازي و توسعه بازار بدهي در كنار بازار سهام 
باعث شد تا بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي 
تامين مالي ارزان تري در س��ال هاي اخير داش��ته 
باش��ند. وي با تاكيد بر اينكه دولت براي كسري 

بودجه خود در اين س��ال ها از بازار بدهي استفاده 
كرده اس��ت، افزود: در س��ال ج��اري نيز وظيفه 
سنگين تامين كسري بودجه دولت بر عهده بازار 

سرمايه گذاشته شده است. 

 بازار سرمايه جايگزين بازار پول
وي با اش��اره به اينكه بازار سرمايه شرايطي را 
فراهم آورده است تا هر بنگاه اقتصادي كه بتواند 
اوراق منتشر كند از بازار بدهي تامين مالي انجام 
دهد، اظهار كرد: سرعت حركت بازار سرمايه براي 
افزاي��ش نقش تامين مال��ي و جايگزين بازار پول 
ش��دن خوب و قابل قبول است. نخستين دبيركل 

سازمان كارگزاران بورس پيش بيني كرد در چند 
سال آينده بازار س��رمايه به خوبي جايگزين بازار 
پول براي تامين مالي بلندمدت بنگاه ها شود و بازار 
پول فقط براي تامين مالي كوتاه مدت و سرمايه در 
گردش گزينه مناسب بخش خصوصي خواهد بود 
به اين ترتيب بازارها در جايگاه درس��ت خود قرار 
مي گيرند. وي با اشاره به مشكالت عديده بانك ها 
و نظ��ام بانكي تاكيد كرد: تنها جايي كه مي تواند 
به بانك ها براي كمب��ود منابع مالي كمك كند، 
بازار س��رمايه است. به طور قطع جايگزين شدن 
بازار س��رمايه به جاي بانك ه��ا براي تامين مالي 
بخ��ش خصوصي كمك بزرگي به بانك ها خواهد 

بود كه با توجه به س��رعت توسعه بازار بدهي به 
زودي شاهد اين اتفاق خواهيم بود.

 
 افزايش سواد مالي؛ كاهش رفتار هيجاني

در س��ويي ديگر يك كارشناس بازار سرمايه با 
اشاره به ضرورت ارتقاي سواد مالي گفت: ارتقاي 
سطح سواد مالي جامعه س��هامداري به خصوص 
س��هامداران حقيقي باعث مي ش��ود تا رفتارهاي 
هيجاني در بازار س��رمايه كاهش و كارايي و عمق 
بازار سرمايه افزايش يابد. اميرحسين ارضا درباره 
راهكارهاي ارتقاي س��واد مال��ي جامعه و افزايش 
ضريب نفوذ بازار س��رمايه در جامعه گفت: مدتي 

پيش تحقيق ميداني توس��ط يك دانشگاه درباره 
س��واد مالي س��هامداران حقيقي در بازار سرمايه 
انجام ش��د. در اين تحقيق جامعه مورد بررس��ي، 
گروهي از س��هامداران حقيقي بازار س��رمايه در 
دانشگاه بودند. پس از بررسي سطح سواد مالي اين 
گروه از سهامداران حقيقي اين نتيجه حاصل شد 
كه ميانگين نمرات اين گروه در حد متوس��ط و از 
آنچه انتظار مي رفت، كمتر بود. وي نكته مهم اين 
پژوهش را ارتباط س��طح سواد مالي افراد با درجه 
ريس��ك گريزي آنها دانس��ت و گفت: اين تحقيق 
نشان داد كه هر چه سطح سواد مالي سهامداران 
حقيق��ي باالتر باش��د، درجه ريس��ك پذيري آنها 
نيز بيش��تر مي ش��ود و اي��ن موضوع ب��ه افزايش 
عمق بخشي و كارايي بازار سرمايه كمك مي كند. 

 منتفع شدن از بازار منفي
وي در ادامه به دو س��ويه كردن بازار س��رمايه 
تاكيد كرد و گفت: درحال حاضر بازار سرمايه كشور 
ما يك طرفه اس��ت به اين مفهوم كه وقتي مثبت 
است همه خوشحال هستند و زماني كه بازار منفي 
است همه ناراحت هستند. اين درحالي است كه بايد 
گروهي از بازارهاي منفي نيز سود كنند. وي يكي 
از الزامات دو س��ويه شدن بازار را طراحي ابزارهاي 
جديد براي سودآوري سرمايه گذاران در بازار منفي 
دانست و گفت: بايد براي نفع بردن سرمايه گذاران 
از ب��ازار منفي ابزارهاي جدي��دي طراحي كرد. در 
س��ال هاي اخير ابزارهاي مالي جديد و متنوعي به 
بازار سرمايه معرفي ش��ده اما براي دو سويه شدن 
بازار و نفع بردن گروهي از س��رمايه گذاران از بازار 
منفي بايد ابزارهاي جديدت��ري طراحي و معرفي 
ش��وند. اين كارش��ناس بازار با بي��ان اينكه آغاز به 
كار موسس��ات رتبه بندي در بازار س��رمايه فرصت 
خوبي براي توس��عه بيش��تر اين بازار است، اظهار 
كرد: شركت هاي تامين سرمايه نيز مي توانند براي 
طراحي ابزارهاي جديد و متنوع نقش تاثيرگذاري 

داشته باشند. 

مع��اون وزير صنعت، مع��دن و تجارت معتقد 
است، بورس كاال در سال حمايت از كاالي ايراني، 
سه امتياز مهم در راستاي حمايت از توليد و كاالي 
ايراني ايجاد مي كند. به گزارش مهر، كرباسيان با 
اشاره به مطالب فوق بيان كرد: در ايميدرو شديدا 
از عرض��ه س��نگ آه��ن در ب��ورس كاال حمايت 
مي كنيم و معتقديم اين اقدام بس��يار كار مثبتي 
است و مزاياي متعددي براي صنعت كشور در پي 
دارد. مهدي كرباس��يان با بيان اينكه بايد پرسيد 
چرا عرضه سنگ آهن تا االن اجرايي نشده، گفت: 
عرضه س��نگ آهن در رين��گ داخلي بورس كاال 
بايد زودتر از اينها به اجرا در مي آمد و اميدوارم به 

زودي شاهد عرضه اين محصول در رينگ داخلي 
بورس كاال باشيم. رييس هيات عامل ايميدرو در 
خص��وص نقش بورس كاال براي ايجاد ش��فافيت 
قيمت��ي و تكمي��ل زنجيره ارزش تولي��د فوالد با 
عرضه سنگ آهن گفت: به طور قطع هر آنچه اعم 
از كاال و نيز ساير ابزارهاي مالي مبتني بر كاال وارد 
بورس كاال شود، به شفافيت قيمتي و به طور كلي 

شفافيت اقتصادي كمك مي كند. 

 بورس كاال در خدمت حمايت از توليد ايراني
كرباس��يان در خصوص نقش ب��ورس كاال در 
حمايت از كاالي ايراني نيز تاكيد كرد: بورس كاال 

چند امتياز مهم در راس��تاي حماي��ت از توليد و 
كاالي ايراني ايجاد مي كند؛ نخس��تين امتياز اين 
اس��ت كه بورس، ش��فافيت اقتصادي را در كشور 
افزايش مي دهد. در بيان دومين مزيت آن نيز بايد 
گفت عرض��ه كاال در اين بازار به نفع توليدكننده 
و توام��ان مصرف كننده اس��ت، چراكه آن مانع از 
دالل ب��ازي و واس��طه گري هاي مخرب مي ش��ود؛ 
س��ومين مورد نيز ايجاد س��المت رفتار اقتصادي 
بين توليدكننده و مصرف كننده در بس��تر بورس 

كاالست. 
ريي��س هيات عامل ايمي��درو در ادامه به افق 
1404 اش��اره كرد و گفت: در افق 1404 نزديك 
به 160 ميليون تن س��نگ آهن براي توليد فوالد 
نياز داريم كه اين ظرفيت اينك حدود 70 ميليون 
تن اس��ت و بايد به بي��ش از دوبرابر افزايش يابد. 

وي تاكيد كرد: نگراني درباره كمبود س��نگ آهن 
مورد نياز به تدريج كمتر مي ش��ود، زيرا دولت به 
دنبال حمايت از معادن كوچك و متوس��ط بوده و 
كش��ور از نظر اكتش��افات معدني بكر مانده است. 
وي با اش��اره به معدن طالي موته يادآوري كرد: 
با پشتيباني از معادن كوچك، توليد اين معدن از 
ساالنه 200كيلوگرم در سال هاي گذشته به بيش 
از 600كيلوگ��رم در س��ال 1396 افزايش يافت. 
كرباسيان تصريح كرد: در سال هاي گذشته معدن 
جزو اولويت هاي اقتصادي كشور نبود اما ايميدرو 
برنامه اكتش��اف در پهنه يي به وس��عت 250هزار 
كيلومترمربع را كليد زد و 15محدوده معدني آن 
را مش��خص كرد كه با اس��تقبال بخش خصوصي 
همراه ش��ده اس��ت. وي گفت: معدن روباز بزرگ 
براي س��نگ آهن در كش��ور پيش بيني نمي شود 

و از لح��اظ فن��اوري بخش مع��ادن زيرزميني در 
مضيقه ايم. اينها نشان مي دهد در زمينه اكتشاف 

اين بخش عقب ماندگي داريم. 

 صادرات ۶ ميليون تني كنسانتره 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به صادرات 
6 ميليون تني كنسانتره در سال 1396 اشاره كرد 
و آن را نشان دهنده توجه به مقوله فرآوري برشمرد. 
او همچنين تشكيل كنسرسيوم اكتشافي از سوي 
شركت هاي بزرگ معدن و صنايع معدني كشور را 
خواستار شد و گفت: دولت از اين امر مهم حمايت 
مي كند. كرباسيان ادامه داد: متاسفانه حقوق دولتي 
معادن در زيرساخت هاي مورد نياز اين حوزه هزينه 
نمي شود، در حالي كه توسعه زيرساخت ها و تامين 

ماشين آالت معدني بسيار مهم است. 

 توق�ف نم�اد بانك�ي و بيم�ه اي در بورس: 
آخرين ليس��ت منتش��ره در بورس تهران نشان 
مي ده��د كه در بين 23 ش��ركتي ك��ه نماد آنها 
در ب��ورس متوقف ش��ده، نماد ي��ك بانك و يك 
بيم��ه نيز در تاالر شيش��ه يي متوقف اس��ت. به 
گزارش ايبنا، بورس اوراق بهادار تهران با انتش��ار 
 آخري��ن ليس��ت توق��ف نمادها، اع��الم كرد كه 
23 نم��اد در بورس متوقف هس��تند كه در بين 
آنها نماد بانك پاس��ارگاد و بيمه آسيا نيز وجود 
دارد. براس��اس اين گزارش، نماد بانك پاسارگاد 
از 2 آذر ماه س��ال 95 و نماد بيمه آس��يا از 12 
ارديبهشت ماه 97 تا به امروز متوقف شده است. 

 ۲۰ ماه توقف براي يك نماد
همچني��ن 21 نماد معامالتي ديگ��ر در بورس 
متوق��ف هس��تند كه نماد ش��ركت كنتورس��ازي 
»آكنت��ور« ب��ا توق��ف از 13 ش��هريور م��اه 95، 
طوالني ترين زمان توقف را در بين همه ش��ركت ها 

به خود اختصاص داده است. 

 تابلو ايست معامالتي 
نگاهي دقيق تر به آمار نمادهاي ممنوع المعامله 
مشخص مي كند كه شركت هاي »به پرداخت ملت، 
 واس��پاري ملت، س��رمايه گذاري ملت، فيبر ايران، 
حمل و نقل توكا، داروس��ازي زهراوي، داروپخش، 
مپنا، سيمان خاش، سيمان فارس نو، سيمان قائن، 
سيمان س��فيد ني ريز، صنايع آذرآب، صنعتي آما، 
آلومينيوم ايران، لوله و ماشين س��ازي ايران، پشم 
شيشه ايران،  معادن منگنز ايران،  هاي وب و گروه 
صنعت��ي ملي« نيز با توقف نماد مواجه ش��ده اند و 
هيچ گون��ه معامله ي��ي روي اي��ن نماده��ا صورت 

نمي گيرد. 

 داليل توقف نمادها در تاالر شيشه اي
گفتني اس��ت توقف نماد شركت ها در بورس با 
داليلي همانند »برگزاري مجمع عادي و فوق العاده، 
افشاي اطالعات با اهميت، شفاف سازي صورت هاي 
مال��ي، تغيي��رات مهم در س��اختار ش��ركت و...« 
ص��ورت مي گيرد و تا زماني ك��ه اين موارد مرتبط 

با هر شركت برطرف نشود، سازمان بورس و اوراق 
بهادار براي حفظ منافع سهامداران و شفاف شدن 
اطالعات مبهم ناشران، اجازه بازگشايي نماد و آغاز 
دوباره خريد و فروش س��هام اين گونه شركت ها را 

صادر نمي كند. 
ب�ورس  ش�اخص  ۲.7درص�دي  كاه�ش   
منتش��ر  آماره��اي   :97 س�ال  ابت�داي  از 
ش��ده از س��وي ب��ورس ته��ران نش��ان مي دهد 
ابت��داي س��ال 97 تاكن��ون در م��دت  از   ك��ه 
29 روز معامالتي ش��اخص ب��ورس 2599 واحد 
معادل 2.7درصد كاهش را به ثبت رسانده است. 
بر اين اساس، از ابتداي سال تاكنون در مدت 29 
روز معامالتي، تع��داد 21 ميليارد و 310 ميليون 
سهم و حق تقدم به ارزش 51 هزار و 171 ميليارد 
ريال در يك ميليون و 310 هزار و 74 دفعه مورد 
معامله قرار گرفته است. همچنين بررسي معامالت 
بازار س��هام به تفكيك بازار نشان مي دهد در اين 
مدت 14 ميليارد و 432ميليون س��هم به ارزش 
27 ه��زار و 42ميليارد ريال در 604 هزار و 411 
نوبت در بازار اول، 6ميليارد و 965 ميليون سهم به 
 ارزش 14 هزار و 347ميليارد ريال در 680 هزار و

673 نوبت در بازار دوم، 5ميليون سهم به ارزش 5 

ه��زار و 393 ميليارد ريال در 3 هزار و 479 نوبت 
در بازار بدهي، 79 هزار سهم به ارزش 1.7 ميليارد 
ريال در 171 نوبت در بازار مشتقه و 430 ميليون 
واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش 4هزار و 387 ميليارد ريال 
در 21 ه��زار و 30نوبت م��ورد معامله قرار گرفته 
اس��ت. اين گزارش مي افزايد: شاخص كل نيز كه 
 معامالت امس��ال ب��ورس را از ارتف��اع 96هزار و

289 واح��د آغ��از كرده اس��ت تاكن��ون به رقم 
93هزار و 691 واحد رس��يد ك��ه حكايت از ثبت 
اف��ت 2599واحدي و كاه��ش 2.7درصدي دارد. 
ش��اخص بازار اول نيز در اين مدت با 1427 واحد 
افت و ش��اخص بازار دوم ب��ا 7731 واحد كاهش 

مواجه شده اند. 
 رشد قيمت س�هام ش�ركت هاي دارويي: 
ش��اخص ها در بازار امريكا آخرين روز كاري هفته 
را با افزايش س��پري كردند در حالي كه بيشترين 
ميزان رشد صنايع داروسازي و بهداشت و سالمت 
به ثبت رسيد. به گزارش سنا، افزايش قيمت سهام 
شركت هاي دارويي و سالمت در آخرين روز كاري 
هفته در بازار امريكا به ثبت رس��يد. در حالي كه 
رييس جمهور امريكا در تازه ترين س��خنراني هاي 

خود اع��الم كرد كه تصميم به كنت��رل نرخ دارو 
دارد و تصميمات سياس��ي آتي هي��چ تاثيري بر 
قيمت دارو نخواهد داش��ت. براساس اين گزارش، 
در بازار وال استريت، رشد چشمگير قيمت صنايع 
بهداشتي و س��المت موجب كاهش قيمت سهام 
شركت هاي تكنولوژي مخابراتي و بانكي ها شد. در 
اين بين، ش��اخص اس اند پي با رشد 4.6درصدي 
رو ب��ه رو ش��د و ش��اخص داوجونز نيز با رش��د 
0.4درصدي همراه ش��د. نزدك نيز در اين ميان 
0.03درصد منفي ش��د. پ��س از اينكه، ترامپ در 
خص��وص تس��هيالت روي صنايع داروس��ازي و 
بهداش��ت و سالمت با كابينه خود جلسه تشكيل 
داد، قيمت س��هام اين صنايع با رشد چشمگيري 
همراه ش��د. در اين ميان، قيمت س��هام ش��ركت 
دارويي Regeneron با رشد 6.2درصدي رو به 
رو شد قيمت سهام ش��ركت دارويي CVS رشد 
3.2درصدي داش��ت و ش��ركت دارويي بيوژن با 
افزايش 3.1درصدي قيمت س��هام همراه شد. در 
سوي ديگر، قيمت س��هام شركت هاي تكنولوژي 
كه از ابتداي س��ال جاري با رش��د 10.8درصدي 
همراه ش��ده ب��ود، بيش��ترين روند منف��ي را در 

شاخص اس اند پي از آن خود كرد. 

بازار سرمايه

3امتيازبورسكاالدرحمايتازكااليايراني

نگاهيبهتحوالتبازار

گروه بورس 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
معامالت روز ش��نبه به ادام��ه روند صعودي خود 
پرداخت و توانس��ت با افزاي��ش 199واحدي رقم 
93 ه��زارو 891 واح��دي را به خ��ود اختصاص 
دهد. اين در حالي اس��ت كه برخي كارشناس��ان 
بازار س��رمايه معتقدند، رش��د ش��اخص بورس با 
توجه به شوك هاي سياسي جديد قابل مالحظه 
اس��ت، چرا كه اين افزايش نماگر نش��ان از رفتار 
منطقي معامله گران در بازار س��هام كش��ور دارد. 
عالوه بر اين، گروه هاي فلزات اساس��ي، خودرو و 
فرآورده هاي نفتي در معامالت روز ش��نبه بورس 
تهران با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر 
برترين گروه هاي صنعتي قرار گرفتند. در همين 
حال در معامالت روز گذش��ته همه 7 ش��اخص 

منتخب بورس تهران صع��ودي بودند. همچنين 
در اين روز س��رمايه گذاران بورس��ي بيش از يك 
ميليارد و 63 ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير 
دارايي هاي مالي را در بازار دست به دست كردند 
ك��ه ارزش اين مبادالت بي��ش از 2 هزار و 219 
ميلي��ارد ريال ب��ود و در 44 هزار نوبت معامالتي 
انجام ش��د. افزون بر اين، روز گذش��ته نمادهاي 
فوالد خراس��ان، گل گهر، پتروش��يمي جم، ملي 
مس، آلوميني��وم ايران و پاالي��ش بندرعباس با 
بيشترين تاثير مثبت بر شاخص رشد اين متغير 
را رقم زدند. بر اين اس��اس نم��اد چادرملو ديروز 
با بيش��ترين تاثير منفي بر ش��اخص مانع رش��د 
بيش��تر اين متغير شد. ش��اخص هاي بازار اول و 
دوم نيز ب��ه ترتي��ب 141 و 431 واحد صعودي 
شدند. همچنين گروه هاي فلزات اساسي، خودرو 

و فرآورده هاي نفتي در معامالت روز شنبه بورس 
تهران با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر 
برترين گروه هاي صنعت��ي قرار گرفتند. عالوه بر 
اين صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت 
متعلق به نمادهاي آلومينيوم ايران، سرمايه گذاري 
س��اختمان اي��ران، لعابي��ران، الب��رز دارو، فوالد 
خراس��ان، قند پيرانش��هر و بين المللي توس��عه 
س��اختمان بود. در مقاب��ل نمادهاي حمل و نقل 
بين المللي خليج فارس، موتورسازان تراكتورسازي 
ايران، توسعه ش��هري توس گستر، سرما آفرين، 
كارت��ن ايران، ريخته گري تراكتورس��ازي ايران و 
تامين س��رمايه اميد با بيش��ترين كاهش قيمت 
در انتهاي جدول معامالت نشس��تند. به گزارش 
س��نا، س��رمايه گذاران بورس��ي روز گذشته براي 
خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، واحدهاي 
صندوق امين يكم، اوراق صكوك س��ايپا، س��هام 
آلومينيوم ايران، اوراق مشاركت شهرداري شيراز 
و اوراق مشاركت شهرداري مشهد بيشترين تقاضا 
را ثب��ت كردند. در مقابل بيش��ترين عرضه ها در 
نمادهاي اوراق صكوك س��ايپا و اوراق مش��اركت 
شهرداري مش��هد ثبت ش��د. در پايان معامالت 

دي��روز بانك ملت با معامل��ه بلوكي 323ميليون 
حجمي ب��ه ارزش 295ميليارد ريال بيش��ترين 
حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. 

 نماگر در رقم 1۰74واحد
در س��وي ديگر نخس��تين روز از آخرين هفته 
ارديبهشت ماه در فرابورس ايران در حالي به پايان 
رس��يد كه بيش از 8ميليون ورقه بهادار متعلق به 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( به ارزش افزون 
بر 132ميليارد تغيير مالكيت يافت. عالوه بر اين، 
روز شنبه ش��اخص كل فرابورس ايران با بيش از 
4 واحد افزاي��ش در ارتفاع باالتر از 1074واحدي 
ايس��تاد و حج��م معام��الت در بازار ه��اي 9گانه 
نزدي��ك به 237 ميليون ورقه و ارزش آن به بيش 
از يك هزار و 946 ميليارد ريال رس��يد. همچنين 
در مجم��وع بازار هاي اول و دوم فرابورس ش��اهد 
جا به جايي نزديك به 113 ميليون سهم به ارزش 
نزديك به 325ميليارد ريال بوديم كه در اين ميان 
نماد »زاگرس« با بيش از 78 ميليارد ريال ارزش 
بيش��ترين ارزش معامالتي و گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي نزديك به 30 ميليون جابه جايي 

سهم، بيشترين حجم معامالتي را در بازارهاي اول 
و دوم به خود اختصاص دادند. همچنين سه تابلو 
بازار پايه ميزبان جابه جايي بيش از 113 ميليون 
سهم به ارزش نزديك به 119ميليارد ريال معامله 
بودند. افزون بر اين در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز 
ديروز بيش از يك ميليون ورقه بهادار با ارزش��ي 
بيش از يك هزار و 302 ميليارد ريال جابه جا شد 
كه با تغيير مالكيت 835هزار ورقه بهادار به ارزش 
734 ميليارد ريال، »اش��اد94« بيشترين حجم و 
ارزش را در معام��الت اين بازار به خود اختصاص 
داد. بر اس��اس اين گزارش، نگاه��ي به معامالت 
تابلو تسهيالت مسكن نيز نش��ان مي دهد، ديروز 
بيش از 100 هزار ورقه تس��ه با ارزشي بالغ بر 66 
ميليارد ريال معامله شده است؛ با نقل وانتقال بيش 
از 32 هزار ورقه امتياز تسهيالت مسكن مهر 96 با 
ارزشي بالغ بر 21 ميليارد ريال، اين اوراق بيشترين 
حجم و ارزش را در معامالت روزگذش��ته تسه ها 
به خود اختصاص داد. همچنين نماد هاي »ذوب«، 
»زاگ��رس« و »اپرداز« به ترتي��ب پر بيننده ترين 
نماد ه��ا بودند و نماد   »م��ارون« با بيش از 2واحد 
تاثير مثبت ترين اهرم  بر شاخص كل فرابورس بود. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

رشد منطقي بازار
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  ۹۱ درصد بازار خودرو
در اختيار شبه دولتي ها

خبرگ�زاري ص�دا و س�يما  ريي��س انجم��ن 
واردكنندگان خودرو گفت: بيش از ۵۰ درصد قطعات 
منفصله وارداتي خودرو براي خودروس��ازان از كشور 
چين وارد مي شود كه ارزش آنها حدود دو برابر ارزش 
خودروهاي وارداتي در س��ال گذش��ته اس��ت. فرهاد 
احتشام زاد افزود: سال گذش��ته سهم واردات خودرو 
از كل واردات ح��دود 4/8درصد بوده كه از اين ميزان 
هم ح��دود يك درصد مربوط به خود خودروس��ازان 
اس��ت ضمن اينكه ۹۱درصد اين بازار هم در اختيار 
ش��ركت هاي ب��زرگ توليدي ش��به دولتي اس��ت. او 
همچنين در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: با 
توجه به تمام اتفاقاتي كه در سال ۹۶ در حوزه واردات 
خودرو افتاد هر ماه با يك بخشنامه و تالطم جديد در 
حوزه واردات خودرو مواجه شديم به طوري كه تعرفه 
واردات خودرو ۳۰درصد افزايش يافت و با وجود تمام 
دستورهاي قضايي اين افزايش تعرفه، اعمال مي شود. 
احتشام زاد اضافه كرد: از ابتداي امسال هم هزينه هاي 
جديدي به واردات خودرو اضافه ش��د كه با احتساب 
۱۰درصدي كه به عنوان يك تعرفه جديد در بودجه 
امسال آورده شده، مجموع تعرفه ها 4۰درصد افزايش 
را نش��ان مي دهد ضمن اينك��ه هزينه هاي ترخيص 
گمرك��ي و حق��وق و عوارض گمركي نيز به نس��بت 
دالر 4۲۰۰تومان��ي رش��د كرده اس��ت از اين رو اگر 
4۰درص��د افزايش تعرفه ها را بخواهيم به نرخ واقعي 
محاس��به كني��م اكنون ح��دود ۶۰ درص��د افزايش 
هزين��ه در واردات خودرو داريم. رييس فدراس��يون 
واردات همچنين گفت: سال گذشته مجموعه تعداد 
خودروهاي وارد شده ۶۷ هزار و 8۰۰ دستگاه بوده كه 
نسبت به سال گذشته ۱۲درصد از نظر ارزش دالري 
و ريالي كاهش داش��ته كه همه اينها به علت دخالت 
بيش از حد دولت در اين فرآيند است. او با بيان اينكه 
در حق مصرف  كننده اجحاف شده است، اضافه كرد: 
درحالي كه مصرف كنن��ده هزينه را براي خودروهاي 
باكيفيت پرداخت مي كن��د اما در عمل از آن محروم 
اس��ت حتي مي بينيم خودروهاي داخلي نيز افزايش 
قيمت داش��ته و همه اينها ناشي از تصدي گري هاي 

دولتي است كه در حوزه خودرو اتفاق افتاده است.  

  لزوم تهيه
بانك اطالعاتي كاالها 

ايرن�ا  ريي��س ات��اق بازرگاني البرز ايج��اد بانك 
اطالع��ات با هدف آگاه��ي از وضعيت كمي و كيفي 
محصوالت تولي��دي و صادراتي كارخانه ها را بهترين 
راهكار در حمايت از كاالي ايراني در داخل و خارج از 
كشور عنوان كرد. رحيم بنامواليي در ادامه اظهار كرد: 
دسترسي نداشتن به آمار و اطالعات از نحوه فعاليت 
و عملكرد بخش توليد در گذر تامين نيازهاي داخلي 
و صادراتي عمده ترين  چالشي است كه فعاالن عرصه 
اقتصاد كش��ور با آن مواجه هس��تند. رييس پارلمان 
بح��ش خصوصي البرز در توجيه اهميت دسترس��ي 
فعاالن اقتصادي ب��ه آمار و اطالعات به روز و صحيح 
اف��زود: با توجه به حضور مس��تمر هيات هاي تجاري 
و صنعتي كش��ورهاي مختلف در كشورمان با هدف 
مشاركت و سرمايه گذاري، ايجاد بانك اطالعات براي 
شناسايي واحدهاي فعال و نيمه فعال ضروري است. 
او در ادامه ايجاد تغييرات در روش هاي كنترل ماليات 
را ضرورتي انكارناپذير دانست و گفت: اكنون چگونگي 
و نح��وه پرداخت ماليات به عنوان عمده ترين چالش 
بخش توليد مطرح است بنابراين براي رعايت عدالت 
اجتماعي بايد ماليات از وضعيت غيرمستقيم كنوني 
خارج و به صورت مس��تقيم از افراد گرفته شود. او در 
بخش ديگري از س��خنان خود، جذب سرمايه گذاري 
خارجي براي مشاركت در بخش توليد و حضور فعال 
در بازار جهاني حتي ب��ا برند آنان را مورد تاكيد قرار 
داد و گف��ت: در صورتي كه توانمندي  و ظرفيت هاي 
صنعتي كشورمان با مشاركت سرمايه گذاران خارجي 
همراه ش��ود، ايجاد اش��تغال در حد انتظار و توسعه 

 صادرات را در پي خواهد داشت. 

  ميزان گراني و ارزاني
كاالهاي اساسي اعالم شد

ايسنا  قيمت و بازار محصوالت اساسي غذايي در 
پايان سال گذش��ته با نوسانات قيمتي نسبي مواجه 
بود و جالب اينجاست كه براساس آمار رسمي موجود 
در كنار گراني ۲۱.۶درصدي برنج پاكستاني باسماتي 
نس��بت به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ ش��اهد ارزاني يك 
محصول استراتژيك مانند ش��كر سفيد نيز بوده ايم. 
براس��اس آمار و ارقام��ي ك��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در اختيار ايس��نا ق��رار داده، بازار ۱۲قلم از 
محصوالت اساسي و اس��تراتژيك در ماه پاياني سال 
گذشته و ميزان تغيير قيمت آن نسبت به اسفند سال 
قبلش گوياي نكات قابل توجهي است چراكه در بازه 
زماني مورد اش��اره از سويي برنج پاكستاني باسماتي 
درجه يك كيلوي��ي ۷۶۰۶تومان فروخته ش��ده كه 
شاهد افزايش قيمت ۲۱.۶درصدي آن بوده ايم كه در 
صدر جدول نوس��انات قيمت قرار دارد. از سوي ديگر 
قيمت ش��كر سفيد نيز در قياس با همين بازه زماني 
منفي ۹.4درصد كاهش داشته و كيلويي ۲۹۶۰تومان 
فروخته شد. البته گوشت قرمز پس از برنج بيشترين 
تغيي��ر قيمت را تجربه كرده و در رده هاي بعدي قرار 
گرفته اس��ت. گوشت گوس��فندي)مخلوط( كيلويي 
۳۹هزار و 4۹۰تومان در اس��فند ماه س��ال گذش��ته 
فروخته ش��د كه نس��بت به ماه پاياني س��ال قبلش 
۱۶.۱ افزاي��ش را تجربه كرد و گوش��ت گوس��اله نيز 
ب��ا قرار گرفتن در رتبه س��وم افزايش قيمت ۳۷هزار 
4۷۶تومان در بازار اين ماه عرضه ش��د كه نسبت به 
اسفند ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳.۷درصد گران تر شده 
است. طبق اين گزارش، برنج تايلندي و شير استريل 
پاكتي ۲.۵درصد افزايش قيمت داشته اند. همچنين 
برنج ايراني هاشمي درجه يك، گوشت مرغ تازه، برنج 
طارم اع��الء، روغن مايع و روغ��ن نباتي جامد نيز از 
۱۱.8درصد تا يك درصد افزايش قيمت را در اين بازه 
زماني تجربه كرده اند. در اين مدت فقط ش��كر سفيد 

تنها محصول ارزان شده بوده است. 

اخبار

چرا اصناف برچسب قيمت نصب نمي كنند؟

ضرورت اصالح قانون نظام صنفي 
جريمه ۶۰ هزار توماني عدم نصب برچسب، بازدارنده نيست 

تعادل 
چندي پيش س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان طي نامه يي به رييس اتاق اصناف 
ايران از عدم رعايت نصب برچس��ب قيمت توسط 
اصناف انتقاد و خواس��تار شد تا ضمن هماهنگي با 
اتحاديه هاي ذي ربط براي رفع مشكل، مراتب به قيد 
فوريت پيگيري و با متخلفين برابر قوانين و مقررات 
برخورد ش��ود. اما اين درحالي است كه رييس اتاق 
اصناف ايران در اين باره به »تعادل« مي گويد: انتقاد 
س��ازمان حمايت به ايراداتي بود كه در كار نظارتي 
از مجموع��ه فروش��ندگان خرد وجود داش��ت كه 
هم اكنون اين ايراد رفع ش��ده است. به گفته او درج 
قيمت قانوني است كه تمام اصناف بايد رعايت كنند 
و اي��ن مورد نقطه اختالف ما نيس��ت. البته متولي 
اصناف كش��ور بر اين باور اس��ت كه ميزان جريمه 
عدم نصب برچس��ب روي كاال ك��ه در قانون نظام 
صنفي آمده، بازدارنده نيست و متخلفان توجهي به 

آن ندارند. از اين رو پيش��نهاد آنها بر اين است كه 
قانون نظام صنفي بايد اصالح شود. عدم درج قيمت 
از سوي فروشندگان عالوه بر گرانفروشي محصوالت 
تا سه برابر قيمت واقعي و بروز نابساماني ها در بازار، 
ظل��م به مصرف كننده و احجاف به توليدكننده نيز 
تلقي مي شود. اين درحالي است كه با وجود اجراي 
طرح-هاي مختلف نظارتي و ابالغ دستورالعمل هاي 
مختلف و متعدد توس��ط مراجع ذي صالح ش��اهد 
تخلفات متنوعي مبني بر عدم درج قيمت در مناطق 
مختلف و برخي كاالها با بهانه هاي گوناگون هستيم. 
از ديگر سو نصب برچسب قيمت كاال و خدمات در 
واحدهاي صنفي خرده فروشي و عمده فروشي نقش 
موثري در شفافيت بازار، كاهش تخلفات اقتصادي، 
احقاق حقوق مصرف كنندگان در مبادالت عرضه و 
تقاضا ايفاي نقش مي نمايد و ابزاري اس��ت مناسب 
براي ايجاد رقابت سالم و بررسي رعايت ضرايب سود 

قانوني مي شود. 

 اختالف برسر برچسب قيمت؟ 
برخي فروش��ندگان با ع��دم درج قيمت روي 
كااله��اي خ��ود، از اين طريق اجناس خ��ود را با 
قيمت هايي باالتر به فروش مي رسانند. اين درحالي 
است كه براي جلوگيري از تخلفات اقتصادي و در 
راستاي ش��فافيت بازار در قانون حمايت از حقوق 
مصرف كنن��دگان مص��وب ۱۳88و در ماده ۵ اين 
قانون آمده اس��ت كه تمامي عرضه كنندگان كاال 
و خدمات مكلف اند با الصاق برچس��ب روي كاال يا 
نصب تابلو در محل كس��ب يا حرفه ، قيمت واحد 
كاال يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب 
به گونه يي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعالم 

كنند. 
از اين رو، ش��هرام ميرآخورلو عضو هيات مديره 
و معاون بازرسي و رس��يدگي به تخلفات سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با ارسال 
نامه ي��ي به علي فاضلي رييس ات��اق اصناف ايران 

اظهار كرد: با وجود صراحت قانون و تاكيدات مكرر 
داير بر ضرورت نصب برچسب قيمت، نتايج حاصل 
از بررس��ي هاي ميداني و گزارش هاي واصله بيانگر 
عدم رعايت مقوله مذكور از سوي برخي واحدهايي 
صنفي از جمله فروشندگان پوشاك و كيف و كفش 
اس��ت. پيرو همين نامه و به لحاظ اهميت موضوع 
ضروري اس��ت ضم��ن هماهنگي ب��ا اتحاديه هاي 
ذي ربط متضمن اتخاذ تدابير و تمهيدات مناسب 
براي رفع مش��كل، مراتب به قيد فوريت پيگيري 
و با متخلف��ان برابر قوانين و مقررات برخورد موثر 
و بازدارن��ده صورت گرفت��ه و نتايج حاصله به اين 
معاونت منعكس ش��ود. بنابراين گ��زارش اتحاديه 
صنف براس��اس اي��ن نام��ه رييس ات��اق اصناف 
تهران نامه يي به اتحاديه هاي صنفي به ش��رح زير 
مي نويس��د: پيرو مكاتبات قبل��ي درخصوص درج 
قيمت و رعايت موازين قانوني بدين وس��يله، اتاق 
اصناف ايران مبني بر نصب برچس��ب قيمت كاال 
و خدم��ات در واحدهاي صنفي خرده فروش��ي و 
عمده فروشي به پيوست جهت اطالع و اقدام الزم 

ايفاد مي شود. 
در همين رابطه، رييس ات��اق اصناف ايران در 
تشريح ماجرا به »تعادل« مي گويد: انتقاد سازمان 
حماي��ت به ايراداتي اس��ت ك��ه در كار نظارتي از 
مجموعه فروش��ندگان خرد صورت گرفته اس��ت. 
عل��ي فاضلي در عين حال خبر از رفع اين ايرادات 

داد. 
ريي��س اتاق اصن��اف اي��ران، در ادامه توضيح 
مي دهد: درج قيمت يك فرايند قانوني اس��ت كه 
تم��ام اصناف باي��د رعايت كنند و اخت��الف ما با 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
بر سر اين موضوع نيس��ت. چراكه براساس قانون 
تمام فروش��ندگان بايد قيمت ها را روي كاالهاي 
خود درج و با نصب برچسب، قيمت ها براي تمامي 
خريداران و مصرف كنندگان قابل مش��اهده باشد. 
به گفته او چنانچه فروش��نده يي، قيمت ها را روي 
كاالي خود نصب نكند برابر قانون مجرم شناخته 
مي شود و برابر قانون با ان فرد برخورد خواهد شد. 
او همچنين تاكيد كرد كه يكي از داليل باال بودن 
ميزان تخل��ف اصناف به خص��وص در مورد عدم 
رعايت نصب قيمت روي كاال به علت عدم برابري 

نوع تخلفات با نوع جرايم است. 
اين اظهارات درحالي مطرح مي ش��ود كه حتي 
رييس اتاق اصناف تهران بر اين موضوع اذعان دارد 
كه يكي از بيشترين تخلفات اصناف مربوط به اين 
ن��وع تخلف يعني عدم درج قيمت بروي كاال بوده 

است. 
البت��ه اگرچه آمار دقيقي از تعداد افراد متخلف 
در دس��ت نيست اما طيف بس��يار بزرگي از افراد 
براي عدم درج قيمت  روي كاالهايشان به سازمان 

تعزيراتي كشور معرفي شده و جريمه شده اند. اين 
قانون براي رعايت حق مصرف كننده تعيين شده و 
فروشندگان بر حسب منصف بودن، بايد قيمت ها 
را روي محصوالت درج كنن��د تا خريدار با ديدن 

ميزان اين قيمت ها تصميم گيري كند. 
ب��ه گفته او، اما يكي از اش��كاالتي كه در قانون 
وجود دارد و باعث شده تا ميزان جرايم نيز افزايش 
يابد، عدم برابري و تطابق نوع جرايم با نوع تخلف 
است؛ به طوري كه ميزان جرايمي كه براي برخي 
تخلف��ات ازجمله همين مورد خاص در نظرگرفته 
شده، تناسب و همخواني ندارد. رييس اتاق اصناف 
ايران بر اين باور است كه پايين بودن ميزان جريمه 
باعث ش��ده، كه اين جريمه بازدارندگي نداش��ته 
باشند و فروشنده از انجام تخلف و پرداخت جريمه 
ابايي نداشته باشد. فاضلي بيان كرد كه اين موضوع 
به هيات نمايندگان ارسال و در دست اقدام است و 

مراحل پاياني خود را مي گذراند. 
حال در همين راستا، رييس بازرسي اتاق اصناف 
تهران با اشاره به پيشنهاد اتاق اصناف براي اصالح 
قانون نظام صنفي گفت: ميران جريمه عدم نصب 
برچسب روي كاال كه در قانون نظام صنفي آمده، 
بازدارنده نيس��ت و متخلفان توجهي به آن ندارند. 
يكي از مشكالت اصناف، اصالح قانون نظام صنفي 
اس��ت كه قانون نصب برچسب قيمت كاال هم به 
عنوان زيرمجموعه يي از اين قانون به شمار مي رود 
كه متاسفانه برخي واحدهاي صنفي از اجراي آن 
سرباز مي زنند. از اين رو دروديان با بيان اينكه قانون 
نظام صنفي، مصوبه مجلس شوراي اسالمي است 
و بايد در مجلس اصالح ش��ود، بيان كرد: درحال 
حاضر جريمه متخلفان واحدهاي صنفي در صورت 
عدم نصب برچسب ۶۰ هزار تومان است و اين رقم 

بازدارنده نيست. 
به گ��زارش فارس حس��ين درودي��ان، رييس 
بازرس��ي ات��اق اصناف ته��ران با تاكيد ب��ر اينكه 
واحدهاي صنفي براس��اس قانون، مكلف به نصب 
برچس��ب قيم��ت روي كاال در واحدهاي صنفي 
هستند، گفت: براساس قانون بازرسان اتاق اصناف 
در بازديد از واحدهاي صنفي در صورت رويت عدم 
نصب برچسب قيمت روي كاال با متخلف براساس 
موازي��ن قانوني برخورد كرده و آنها را جريمه و به 
س��ازمان تعزيرات معرفي مي كنن��د. او با تاكيد بر 
اينكه براس��اس قانون نظام صنفي واحدها مكلف 
به نصب برچس��ب قيم��ت روي كاالها هس��تند، 
افزود: متاس��فانه با توجه به اينك��ه مقدار جريمه 
در اين مورد بازدانده نيس��ت، اف��راد به اين قضيه 
توجه زيادي ندارن��د. او همچنين گفت: هزينه يي 
كه صرف برخ��ورد با متخلف و تهيه گزارش براي 
معرف��ي متخلف به تعزيرات مي ش��ود بيش از ۶۰ 

هزار تومان است.

در پانزدهمين نشست كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران مطرح شد

پيشنهاد معافيت صادرات بخش كشاورزي از الزام بازگرداندن ارز
گروه تشكل ها   

اعضاي كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق 
تهران در پانزدهمين جلسه اين كميسيون بار ديگر 
به آسيب شناسي آثار سياست  جديد ارزي دولت در 
بخش كش��اورزي و صادرات اين ح��وزه پرداختند. 
در اين نشس��ت، پيش��نهاد معافيت صادركنندگان 
محصوالت كش��اورزي از بازگردان��دن ارز حاصل از 
صادرات مطرح و مقرر ش��د اين پيشنهاد به هيات 
رييس��ه اتاق تهران ارسال شود تا در مورد ارسال آن 

به نهادهاي مسوول تصميم گيري شود. 
رييس كميس��يون كش��اورزي و صنايع غذايي 
اتاق تهران در اين نشس��ت با اشاره به اينكه بخش 
عمده يي از بخشنامه ها و آيين نامه هاي مصوب دولت 
به دليل ناهماهنگي ميان دس��تگاه ها و س��ازمان ها 
اجرايي نشده اس��ت، گفت: در حال حاضر پرداخت 
مابه التفاوت 4۰۰ تومان��ي نرخ ارز به واردكنندگان، 
ب��ه دليل عدم همكاري برخي دس��تگاه هاي دولتي 
در هاله يي از ابهام قرار دارد و اين ناهماهنگي باعث 
ش��ده است كه واردكنندگان فعال از ترخيص كاالها 
از گمركات تا تعيين تكليف پرداخت مابه التفاوت ها 
ممانعت كنند. كاوه زرگ��ران با بيان اينكه فروش و 
عرضه برخي مواد اوليه و كاالها عمال متوقف ش��ده 
است، افزود: عدم اجراي برخي مصوبات دولت منجر 
به آن شده كه طي هفته هاي اخير بازار كاالي كشور 

با كمبود مواجه شود و حتي در برخي كاالها شاهد 
افزايش يك باره قيمت ها هستيم. رييس كميسيون 
كش��اورزي اتاق تهران در ادامه اف��زود: تجار زيادي 
از اعتبارات اس��نادي فاينانس و يوزانس براي خريد 
كاالها استفاده كرده  و اكنون به پرداخت بدهي هاي 
خود با نرخ هاي باال متعهد هستند. مشكالت ايجاد 
ش��ده در بازار ارز در روزهاي اخير س��بب شده اين 
گروه عرضه كاالهاي خود به بازار را به حالت تعليق 
درآورده كه صن��ف و صنعت را در تامين مواد اوليه 

مورد نياز خود با مشكل مواجه كرده است. 
او با اشاره به تغييرات نرخ دالر آزاد و تورم در 4۰ 
سال گذشته در كش��ور افزود: متوسط تغييرات در 
قيمت دالر ۷۶ درصد و اين رقم براي تورم ۷۵ درصد 
بوده است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران سپس 
ب��ه پيامدهاي جهش نرخ ارز بر صادرات محصوالت 
كشاورزي اشاره كرد و گفت: در بلندمدت با افزايش 
نوس��انات مثبت نرخ ارز واقعي، صادرات محصوالت 
كشاورزي افزايش و با افزايش نوسانات منفي نرخ ارز 

واقعي، صادرات اين بخش كاهش مي يابد. 
زرگران در ادامه با اش��اره به مصوبه اخير هيات 
دولت مبن��ي بر مكلف ش��دن صادركنن��دگان به 
بازگردان��دن ۹۵ درص��د ارز حاصل از ص��ادرات به 
چرخه اقتصادي كشور طي زمان ۶ماه از تاريخ صدور 
پروانه صادراتي افزود: اين مصوبه منجر به پيدايش 

شرايطي خاص براي تجار شده به گونه يي كه عمده 
صادركنندگان به سمت صادرات از طريق بازارهاي 
عراق و افغانس��تان تمايل پيدا كرده اند و اين خطر 
وجود دارد كه ساير بازارهاي صادراتي كشور به مرور 

زمان از بين برود. 
مدي��ركل دفتر توس��عه ص��ادرات وزارت جهاد 
كش��اورزي نيز در اين نشس��ت با تاكي��د بر اينكه 
در گم��ركات كش��ور ارزش پايه ه��اي صادراتي به 
اش��تباه محاسبه مي شود، گفت: بايد اصالحاتي در 
اين زمينه صورت گيرد. ش��اهرخ ش��جري افزود: 
به نظر مي رس��د تا زماني كه دولت درباره نرخ ارز 
به نتيجه قطعي نرس��يده اس��ت، بايد ص��ادرات را 
مس��تثنا ك��رده و اين بخ��ش را از محدوديت هاي 
س��امانه نيما كنار گذاش��ت. احمدرضا فرشچيان 
نايب رييس هيات مديره انجمن واردكنندگان مواد 
غذايي و آش��اميدني نيز طي سخناني بر بي اعتبار 
ش��دن واردكنندگان نزد مشتريان خارجي خود به 
دليل سياس��ت هاي جديد ارزي اشاره كرد و گفت: 
به دنبال تنش هاي ارزي چند وقت اخير، بسياري 
از واردكنندگان به اعتبار خود اقدام به واردات مواد 
غذايي و كش��اورزي كرده اند در حالي كه همچنان 
از پرداخت تعهدات خود عاجز مانده اند. او با اش��اره 
به تصمي��م دولت مبني بر معافيت صادركنندگان 
به عراق و افغانس��تان از بازگردان��دن ارز حاصل از 

ص��ادرات به چرخه اقتصادي كش��ور اف��زود: اين 
تصميم منجر به آن ش��ده كه بخ��ش عمده يي از 
صادرات كش��ور به كش��ورهاي عراق و افغانستان 
متمركز ش��ود و اين در حالي اس��ت كه كاالهاي 
بي كيفيت و توس��ط افراد ناش��ناس به اين دو بازار 
صادرات مي ش��ود كه به طور قطع به كاالي ايراني 

ضربه خواهد زد. 
فرشچيان با اشاره به تالش هاي بازرگانان ايراني 
ب��راي رفع ممنوعيت صادرات محصوالت پس��ته و 
كشمش ايران به كشورهاي مشترك المنافع گفت: 
اتاق بازرگاني ب��راي صادرات محص��والت ايراني با 
هيات اتحاديه اروپا مذاكرات بسياري انجام داد ولي 
اجراي اين سياست سبب مي شود اين بازارها مجددا 
از دست برود. احمد صادقيان عضو هيات نمايندگان 
ات��اق تهران و از اعضاي كميس��يون ب��ر اعمال نرخ 
ارز توافق��ي مي��ان صادركنن��دگان و واردكنندگان 
تاكيد ك��رد و گفت: يك پيش��نهاد اين اس��ت كه 
دولت محدوديت هاي ناش��ي از بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات را جز صادرات پتروش��يمي ها از س��اير 
صادركنندگان ب��ردارد، در اين حالت نگراني دولت 
نيز از بابت بازگش��ت ارز صادركنندگان به كش��ور 
مرتفع خواهد شد. جمشيد مغازه اي افزايش يك باره 
تعرفه ها به دنبال افزايش ناگهاني نرخ ارز مبادله يي و 
عدم امكان دريافت وجوه از بانك هاي خارجي براي 

صادركنندگاني كه ملزم به بازگرداندن ارز به چرخه 
اقتصادي كشور هس��تند را از مشكالت ايجاد شده 
براي فعاالن اقتصادي برشمرد و درخواست مستثنا 
كردن صادرات غيرنفتي جز محصوالت پتروشيمي 
از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را بسيار منطقي 

توصيف كرد. 
 وي همچنين پيشنهاد مستثنا شدن صادرات به 
كشور پاكستان در كنار كشورهاي افغانستان و عراق 
را نيز مطرح كرد، چرا كه حجم بااليي از محصوالت 
ش��يريني و ش��كالت كشور كه س��هم عمده يي در 
صادرات محصوالت كش��اورزي و غذايي كشور را به 
خود اختصاص داده اند به اين كشور صادر مي شوند. 
دبير انجمن بيسكويت، شيريني و شكالت ايران 
ني��ز با تاييد پيش��نهاد احمد صادقي��ان گفت: اين 
پيش��نهاد مي تواند، كمك كند تا بازارهاي صادراتي 

كشور دچار تهديد نشود. 
محسن رشيدي فرخي رييس انجمن ملي خرماي 
اي��ران از اجراي طرح خريد تضميني براي محصول 
خرما و تكرار آزمون و خطا به طور دوره يي بدون هيچ 
مشورتي با بخش خصوصي اظهار ناخرسندي كرد و 
گف��ت: حتي فرمانداري نيز با نصب پالكارد اقدام به 
خريد خرما از كشاورزان كرده است. رشيدي فرخي 
نيز از مس��تثنا كردن صادرات بخش كش��اورزي از 
الزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات استقبال كرد 
و گفت: اين معافيت مش��كالت بسياري را از پيش 
پاي صادركنندگان برخواهد داشت. لطف اله سعيدي 
ديگر عضو كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق 
ته��ران نيز گفت: بخش خصوص��ي و اتاق بازرگاني 
باي��د در مذاكره با دولت اص��رار كند كه ارز حاصل 

از صادرات بخش كشاورزي وارد بازار توافقي شود. 

ع��راق از حي��ث سياس��ي و اقتصادي ب��ه ويژه تج��ارت از 
همسايه هاي ثروتمند بوده كه براي كشورمان از اهميت ويژه يي 
برخوردار اس��ت. بر اين اس��اس رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايالم خواستار افزايش مرزهاي رسمي بين 
اين اس��تان و كش��ور عراق با هدف توسعه روابط اقتصادي شد. 
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق ايران، ش��عبان فروتن در جريان 
بازديد معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزير امور خارجه كشورمان 
از چنگوله مهران در مجاورت كش��ور عراق گفت: استان ايالم با 
داش��تن 4۳۰ كيلومتر مرز مشترك با عراق تنها داراي يك مرز 
رسمي در شهرس��تان مهران با كشور همسايه است. مي طلبد 
كه مرزهاي جديدي براي گسترش مراودات تجاري با عراق در 
اين اس��تان ايجاد شود. او ادامه داد: اين استان به سبب داشتن 
طوالني تري��ن مرز با عراق و همچنين امنيت مطلوب و نزديكي 
به شهرهاي اقتصادي عراق داراي بهترين شرايط براي ايجاد مرز 

رسمي و حتي بازارچه است. 
او در بخش ديگري از س��خنان خود به جانمايي از مرزهاي 
»چيالت دهلران و چنگوله مهران« با كشور عراق در اين استان 
اشاره كرد و گفت: ضرورت دارد كه از طريق ديپلماسي كشورمان 
زمينه تسريع در ايجاد اين مرزها براي مرزهاي پشتيبان مهران 
فراهم شود. رييس اتاق بازرگاني ايالم همچنين بر ضرورت رفع 

مشكالت مرزي مهران با كش��ور عراق شد و گفت: عدم صدور 
وي��زاي متعدد براي تج��ار، باال بودن تعرفه در م��رز، كم بودن 
كاميون هاي عراقي براي صادرات از جمله مش��كالتي است كه 
عراق در مرز مهران ايجاد كرده است. فروتن ابراز اميدواري كرد: 
با تعام��ل و همدلي دولتمردان با فعاالن بخش خصوصي زمينه 
مناسبي براي توس��عه مراوده هاي تجاري با كشور عراق فراهم 

شود. 
از ديگر س��و معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزير امور خارجه 
نيز در اين نشس��ت گفت: هدف اصلي ماموريت حوزه اقتصادي 
وزارت امور خارجه در استان ايالم بررسي وضعيت مرزهاي غرب 
كشور براي توسعه تجارت با كشور عراق است. غالمرضا انصاري 
بيان كرد: عراق از حيث سياس��ي و اقتص��ادي به ويژه تجارت، 
از همس��ايه هاي ثروتمن��د بوده كه براي كش��ورمان از اهميت 
ويژه يي برخوردار اس��ت. او ادامه داد: تمام تالش ما اين اس��ت 
كه ظرفيت هاي موجود با كش��ور عراق را به حداكثر برس��انيم 
تا زمينه الزم براي توس��عه بيش از پيش مراوده هاي تجاري با 
كشور همسايه فراهم ش��ود. او همچنين با بيان اينكه ما با ۱۵ 
كش��ور همسايه ارتباط اقتصادي مطلوبي داريم، افزود: عراق در 
بين اين كش��ورها از حيث سياست خارجي و اقتصادي اهميت 

بااليي دارد. 

رييس اتاق ايالم خواستار شد

افزايش مرزهاي رسمي بين ايالم و عراق
خرما به عنوان محصول اصلي بخش كشاورزي استان بوشهر 
با مش��كالتي از جمله تامين آب، بازاريابي، فراوري، بسته بندي 
و مكانيزاسيون روبه روس��ت كه در اين خصوص، فعاالن بخش 
خصوصي و مسووالن دولتي اين استان براي برطرف كردن اين 
موانع و رونق بازار اين ميوه شيرين به گفت وگو نشستند. رييس 
انجمن خرماي بوشهر در اين نشست، از كم ابي رودخانه دالكي 
به عن��وان يكي از منابع اصلي تامين كننده آب نخلس��تان هاي 
شهرس��تان دشتستان خبر داد كه منجر به نابودي نخل ها شده 

است. 
 تش��كيل كارگ��روه ويژه نظ��ارت ب��ر ص��ادرات، برگزاري 
جشنواره هاي ترويجي، تغيير شيوه آبياري، پرداخت تسهيالت 
نوسازي، حذف پرداخت سهم بيمه كارفرما در واحدهاي مربوط 
به فرآوري و بس��ته بندي خرما، محاس��به بهاي برق بخش هاي 
مرتبط با نخيالت با تعرفه كش��اورزي از محورهاي گفت وگوي 
نشس��ت فعاالن بخش خصوصي و مس��ووالن دولتي در استان 

بوشهر بود. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، رييس اتاق بوشهر در اين 
نشس��ت گفت: براي كاهش هزينه هاي كشاورزان ضرورت دارد 
س��ازو كار محاس��به حامل هاي انرژي براساس تعرفه كشاورزي 
صورت گيرد. خورش��يد گزدرازي ادامه داد: تسهيل در حمل و 

نقل حوزه كشاورزي بهسازي جاده هاي بين مزارع و نخيالت به 
عنوان يكي از خواسته هاي مهم كشاورزان است كه بايد پيگيري 
شود. از اين رو، تشكيل مركزي براي تحقيق، پژوهش و توسعه 
فناوري خرما از مطالبات حوزه نخيالت است كه بايد در راستاي 

بهبود بازار خرما در مسير گام برداشت. 
گزدرازي اظهار كرد: با توجه به بحران شديد كم آبي اصالح 
الگوي آبياري نخيالت اس��تان از شيوه سنتي و غرقابي به نوين 
بايد بيش از پيش مورد توجه باش��د و تسريع شود. او همچنين 
گف��ت: در حوزه ص��ادرات محصول خرما نيز براي س��اماندهي 
مناس��ب بايد كميته وي��ژه نظارت بر ص��ادرات محصول خرما 
تش��كيل شود كه در صورت تحقق چنين تشكلي اتاق بازرگاني 

مهياي همكاري با اين تشكل خواهد بود. 
از ديگر س��و رييس انجمن خرماي بوش��هر ني��ز كه در اين 
نشس��ت س��خن مي گفت، اظهار كرد: رودخانه دالكي به عنوان 
يكي از منابع اصلي تامين كننده آب نخلس��تان هاي شهرستان 
دشتس��تان به حدي كم آب ش��ده كه آب به بسياري از نخل ها 
نمي رس��د و آنها ايس��تاده مي ميرند. ابوالقاسم كاووسي رييس 
انجمن خرماي استان بوشهر در ادامه گفت: بخشي از مشكالت 
توليد خرما به نحوه آبياري برمي گردد كه با وجود گذشت سال ها 

تاكنون تغييري در شيوه آن حاصل نشده است. 

كم آبي گريبان نخلستان ها را گرفت

توليد خرما در خطر
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7  جهان
وعده  امريكا به كره  شمالي 
صلح و شكوفايي اقتصادي

گروه جهان  وزير خارج��ه امريكا وعده داده اگر 
كره شمالي خلع سالح هسته يي را بپذيرد، كمك هاي 
اقتصادي در اختيار اين كشور قرار مي گيرد. قرار است 
رهبر كره ش��مالي و رييس جمه��وري امريكا يك ماه 
ديگر در سنگاپور مالقات و در اين باره مذاكره كنند. 
به گزارش دويچه وله مايك پمپئو وزير خارجه اياالت 
متحده وعده داده كه اگر پيونگ يانگ »اقدام شجاعانه« 
خلع س��الح اتمي را هر چه س��ريع تر به اجرا بگذارد، 
امريكا براي دس��ت  يافتن كره ش��مالي به رفاه با اين 
كشور همكاري كند. پمپئو اين سخنان را روز جمعه 
در يك كنفرانس خبري با همتاي خود از كره جنوبي 
بيان كرد. كانگ كيونگ وها وزير خارجه كره جنوبي نيز 
در نشس��ت خبري مشترك با همتاي امريكايي خود 
تاكيد كرد كه تحريم ها عليه همس��ايه شمالي زماني 
لغو مي شوند كه »گام هاي مشخصي« را در مسير خلع 
سالح اتمي برداشته باشد. وزير خارجه امريكا در ادامه 
هدف از مذاكرات مستقيم با كره شمالي را خلع سالح 
اتمي »كامل و قابل راس��تي آزمايي« در ش��به جزيره 
كره عن��وان كرد. پمپئو گفت: »اگ��ر كيم جونگ اون 
راه صحيح را انتخاب كند، آينده يي سرش��ار از صلح 
و رف��اه اقتصادي در انتظار مردم كره ش��مالي خواهد 
بود.« مالقات تاريخي رييس جمهوري امريكا و رهبر 
كره شمالي براي ۱۲ژوئن)۲۲خرداد( برنامه ريزي شده 
است. گمان مي رفت، كره جنوبي كه متحد واشنگتن 
اس��ت و در مركز تنش هاي شبه جزيره كره قرار دارد، 
ميزبان ديدار رهبران دو كشور باشد اما در نهايت محل 
برگزاري اين نشست سنگاپور اعالم شد. از سنگاپور به 
عنوان منطقه يي بي طرف در بحران شبه جزيره كره ياد 
مي ش��ود؛ اما اين انتخاب داليل و ويژگي هاي ديگري 
نيز دارد. برخي كارشناسان فاصله نزديك سنگاپور به 
پيونگ يانگ را اولويتي براي انتخاب اين كوچك ترين 
كش��ور جنوب شرقي آس��يا به عنوان محل برگزاري 
گفت وگوهاي واش��نگتن و پيونگ يانگ دانس��ته اند. 
سنگاپور همچنين از زيرساختارهاي امنيتي پيچيده 
و پيش��رفته يي برخوردار اس��ت و يك��ي از امن ترين 
كش��ورهاي منطقه آسيا محسوب مي ش��ود. برخي 
كارشناس��ان اعمال محدوديت هاي شديد بر فعاليت 
آزاد رس��انه يي و تجمع��ات را ازجمله ويژگي هاي آن 
برش��مرده اند به  عالوه دو طرف مذاكره با س��نگاپور 
روابط سياس��ي دارند. در همين ح��ال، هدر نائورت 
س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در توئيتي نوش��ت 
برداشت از سخنان پومپئو به صورت وعده كمك هاي 

مالي نادرست است.

سفر اردوغان به بريتانيا
 رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه، در سفر 
س��ه روزه خود به بريتانيا با ملكه اليزابت و ترزا مي 
نخس��ت وزير اين كش��ور ديدار و گفت وگو مي كند. 
به  گ��زارش آناتولي، همچنين اردوغان در س��فرش 
در ضيافت ش��ام ششمين نشس��ت انجمن تركيه-

بريتانيايي تاتلي ديل شركت خواهد كرد. اين انجمن 
۲۰۱۱ تاسيس شد كه در اين نشست چهره هايي از 
دانشگاه، تجارت، رسانه و سياست براي تقويت روابط 
ميان دو كشور گردهم مي آيند. همچنين قرار است 
رييس جمهور تركيه در انديش��كده چتم هاوس كه 
مقر آن در لندن است، سخنراني كند. انتظار مي رود 
اردوغ��ان درباره هم��كاري كش��ورها در حوزه هاي 
اقتصاد، تج��ارت، امنيت، صناي��ع دفاعي، فرهنگ، 
مس��ائل سوريه و عراق، مبارزه با تروريسم و روابط با 

اتحاديه اروپا سخنراني كند. 

 طالبان، اوشان در
غرب افغانستان را گرفتند 

مقام هاي افغانس��تان اعالم كردند در درگيري با 
طالبان، اوش��ان در استان غور س��قوط كرده است. 
وزارت دفاع افغانس��تان كشته شدن ۱6 سرباز خود 
را در اين حمالت تاييد كرده اس��ت. به گزارش ايرنا، 
استان غور در ش��مال غرب افغانستان است. طالبان 
پنج شنبه ش��ب نيز به چندين پاس��گاه امنيتي در 
اس��تان فراه حمله كردند كه اين درگيري تا جمعه 

ادامه داشت. 

 البي هاي سودجو
عامل نابساماني لير تركيه

رجب طي��ب اردوغان رييس جمه��وري تركيه، 
البي هاي س��ودجو را عامل نابس��اماني ب��ازار ارز در 
كش��ورش خوانده و گفته دش��منان تركيه با پنهان 
ش��دن پش��ت دالالن ارز و موسس��ات اعتب��اري 
نمي توانند به آن��كارا ضربه بزنند. به گ��زارش ايرنا، 
افزايش ن��رخ ارزهاي خارجي در بازار تركيه س��ال 
جاري موجب نگراني هاي جدي ش��ده به طوري كه 
س��ال جاري ارزش لير در براب��ر دالر ۱8درصد و در 
برابر يورو نيز ۱3درصد كاهش يافته است. هم اكنون 
ه��ر دالر امريكا به ارزش 4.3 لير و هر يورو به ارزش 

5.۱5 لير در تركيه به فروش مي رسد. 

راهپيمايي در اردن و تركيه 
در حمايت از قدس

هزاران نفر از شهروندان اردني و تركيه يي راهپيمايي 
گس��ترده يي در حماي��ت از قدس برگ��زار كردند. به 
گزارش اليوم الس��ابع، اين راهپيماي��ي در مخالفت با 
تصميم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، مبني بر 
به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسراييل 
و انتقال سفارت واشنگتن به اين مكان شركت كردند. 
در همين راستا، در اردن فعاالن ملي، احزاب سياسي و 
شهرونداني از مناطق مختلف اين كشور حضور داشتند 
و ش��عار »قدس مقصد بازگش��ت« را س��ر دادند و بر 

ماهيت عربي شهر قدس تاكيد كردند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

عراقي ها نخستين بار پس از شكست داعش پاي صندوق هاي راي رفتند

آينده اي جديد در انتظار عراق

نخست وزير هند مي خواهد در قدرت بماند

انتخابات سرنوشت ساز رائول گاندي

گروه جهان   
مردم عراق شنبه در نخستين انتخابات پارلماني 
پ��س از شكس��ت داعش پ��اي صندوق ه��اي راي 
 رفتن��د. در اين انتخابات بيش از ۷ ه��زار نامزد در 
۱8 اس��تان بر سر 3۲۹ كرسي مجلس با هم رقابت 
كردند. عراق يك��ي از بزرگ ترين توليد كننده هاي 
نفت جهان از زمان حمله امريكا در س��ال ۲۰۰3 و 
سقوط صدام دستخوش ناآرامي  است. انتظار مي رود 
كميسيون مستقل انتخابات نتايج اين راي گيري را 

ظرف 48 ساعت اعالم كند. 
به گزارش يورونيوز، در ساختار قدرت پساصدام 
پُست نخست وزيري سهميه شيعيان درنظر گرفته 
شده است، رييس مجلس از اهل سنت خواهد بود و 
رييس جمهور تشريفاتي نيز به كردها خواهد رسيد. 
روساي سه قوه از س��وي مجلس تعيين مي شوند. 
آيت اهلل علي سيستاني مرجع تقليد شيعي در عراق، 
بدون ه��واداري از هيچ  يك از نامزدها، بر حق راي 
شهروندان تاكيد كرده و از مردم اين كشور خواسته 

به سياستمداران فاسد راي ندهند. 
شبكه الجزيره نوشته، فساد، چالش هاي امنيتي، 
فقر، نف��وذ ايران در ع��راق و سرنوش��ت نيروهاي 
امريكاي��ي در اين كش��ور رقابت ه��اي انتخاباتي را 
تحت تاثير قرار داده است. گفته شده، حزب  الدعوه 
كه از سال ۲۰۰6 ميالدي بدين سو نخست وزيري 
را در دس��ت دارد امسال با دو كانديداي متفاوت در 
انتخابات حضور يافته است. از سويي حيدر العبادي 
نخست وزير فعلي ائتالف »النصر« را رهبري مي كند 
و از س��وي ديگر نوري  المالكي نخست وزير پيشين 
و مع��اون رييس جمهور هدايت ائتالف موس��وم به 
دول��ت قانون را برعه��ده دارد. تحليلگران معتقدند 
در انتخابات پيش رو حيدر العبادي از حاش��يه امن 
برخوردار است گرچه پيروزي براي او قطعي نيست. 
درحال��ي كه العبادي در بهب��ود وضعيت اقتصادي 
عراق ناكام بوده، پيروزي بر داعش در ماه هاي اخير 
موقعيت سياس��ي او را بهتر كرده اس��ت. العبادي 

كه با ش��عار فراقوميتي-فرامذهب��ي وارد انتخابات 
ش��ده در نقطه مقابل نوري المالكي قرار دارد كه بر 
جذب آراي شيعيان تمركز كرده است. با اين حال 
منتقدان المالكي، سياس��ت هاي تفرقه انگيزانه او را 
هنگام زمامداري هشت ساله اش بر عراق زمينه ساز 

نارضايتي داخلي و ظهور داعش قلمداد مي كنند. 
ناظران بر اين باورند كه حتي اگر ائتالف »النصر« 
به رهبري العبادي بيش��تر كرس��ي هاي مجلس را 
كس��ب كند، هنوز به مذاكره ب��ا ديگر احزاب براي 
تش��كيل دولت ائتالفي ني��از دارد. مجلس از زمان 
آغ��از ب��ه كار ۹۰ روز وقت دارد ت��ا دولت جديد را 
معرفي كند. رقيب ديگر حيدر العبادي در انتخابات 
جاري، هادي العامري فرمانده گروه سپاه بدر است 

كه ائتالفي متش��كل از 5 گروه تحت عنوان »اتحاد 
فتح« رهبري مي كند. مقتدي صدر روحاني پرنفوذ 
ش��يعي نيز همراه با حزب كمونيست عراق ائتالف 
موسوم به »سائرون« )رهسپاران اصالحات( تشكيل 
داده و از ائتالف هاي اصلي در اين انتخابات اس��ت. 
گروه هاي س��ني  مذهبي عمدتا ب��ر محور »ائتالف 
بغداد« گرد آمده ان��د و گروه هاي كرد نيز با ائتالف 
»صلح كردستان« در انتخابات شنبه شركت دارند. 

ائت��الف »الوطنيه« ب��ه رهبري اي��اد عالوي و 
جنبش »الحكم��ا« به رهبري عمار حكيم، از ديگر 
ائتالف ه��ا و احزاب عمده در اي��ن دوره از انتخابات 
هس��تند. از 3۲۹ كرس��ي مجلس عراق، ۹ كرسي 
ب��ه اقليت ها اختصاص دارد كه تركيب آن ش��امل 

پنج كرس��ي براي مس��يحيان و چهار كرسي براي 
چهار اقليت صابئين مندايي، يزيدي ها، ش��بك ها 
و كرده��اي فيلي اس��ت. اين چهارمي��ن انتخابات 
سراس��ري از زمان س��قوط صدام ديكتاتور پيشين 

عراق، به شمار مي رود. 

 نامزدهاي جديد؛ ايده هاي كهنه 
نش��ريه اكونوميس��ت ش��نبه در گزارش��ي با 
عن��وان »عراق در جس��ت وجوي ايده هاي جديد« 
مي نويس��د، اغل��ب نامزدهاي حاض��ر در انتخابات 
ايده هاي جديد بسيار كمي براي آينده دارند. حيدر 
العبادي در كارنامه خود شكس��ت داعش، مخالفت 
با اس��تقالل طلبي كردها و افزاي��ش صادرات نفت 

عراق را دارد. او همچنين در مقام نخست وزير عراق 
ي��اد گرفته كه چطور با تقابل قدرت هاي جهاني با 
يكديگر در عراق برخورد كند. با اين حال عراقي ها 
ش��نبه در شرايطي به پاي صندوق هاي راي رفتند 
كه خواست اكثر آنها بهبود شرايط اقتصادي است. 
نرخ بيكاري در عراق اوج گرفته و درآمدها همچنان 
پايين اس��ت. توليد ناخالص داخلي عراق از ۷ هزار 
دالر در ۲۰۱3 ميالدي به زير 5 هزار دالر در سال 
گذشته رسيده اس��ت كه دليل عمده آن مبارزه با 
داعش بوده اس��ت. با اين حال بسياري از منتقدان 
العب��ادي ناكامي العبادي در مبارزه با فس��اد را نيز 
در ش��رايط امروز اقتصاد عراق بي تاثير نمي دانند. 
مانيفست ۲۰3۰ العبادي برگرفته از طرح اصالحات 
اقتصادي عربستان س��عودي است. با اين حال هيچ 
جزئياتي از اين مانيفست ارائه نشده است. او بارها 
درباره لزوم مقابله با حكومت داري ضعيف، برخورد 
با سياس��تمداران فاسد و سياست زدايي از خدمات 
درماني داد س��خن داده اس��ت؛ حرف هاي تكراري 
كه عراقي ها سال هاس��ت مي شنوند، ولي مردم اين 
كشور به دنبال تفكري جديد هستند. محمد المومن 
كارش��ناس عراقي، مي گويد: »ش��رايط امروز عراق 
مانن��د بريتانياي پس از جنگ جهاني دوم اس��ت. 
مردم عراق به دنبال ايده هاي جديد هس��تند. آنها 

رهبري جديد براي دوران صلح مي خواهند.«
اكونوميس��ت در بخش ديگ��ري از مطلب خود 
آورده: »بعيد اس��ت كه پيروزي العبادي در انتخابات 
بتوان��د اكثريت راي دهندگان عراق��ي را راضي كند؛ 
حتي اين احتمال وجود دارد كه ناآرامي ها در عراق را 
نيز افزايش دهد چراكه پس از هر دو انتخابات پيشين 
تظاهرات هاي اعتراضي گس��ترده يي در اين كش��ور 
روي داد. واقعيت اين است كه تعدادي قابل توجهي 
از عراقي ها به دنبال فردي قدرتمند هستند، به همين 
دليل نخس��ت وزرير بعدي عراق باي��د فارغ از منافع 
نخبگان سياسي اين كشور به دنبال خدمت به مردم و 

تالش براي ايجاد همبستگي بيشتر باشد.« 

رييس بازرسان آژانس بين المللي 
انرژي اتمي استعفا كرد

لغو ممنوعيت تصدي سمت هاي دولتي 
براي برلوسكني

 دراگي: اروپا به ابزار مالي جديد
نياز دارد

گروه جهان 
دادگاهي در ايتاليا ش��نبه ممنوعيت فعاليت نخس��ت وزير سابق اين كشور در 
مناصب دولتي را لغو كرد. سيلويو برلوسكني در سال ۲۰۱3 به اتهام فرار مالياتي 
به 4سال حبس متهم و از فعاليت در سمت هاي دولتي منع شده بود. به گزارش 
روزنامه محلي كوريره دال س��را، دادگاه ميالن حكم پيش��ين دادگاه عالي ايتاليا 
مبني بر ممنوعيت تصدي هر گونه س��مت دولتي توس��ط سيلويو برلوسكني 8۱ 
ساله در مدت زماني 6 ساله را لغو كرده است. اين نخست وزير سابق جنجالي ماه 
مارس گذش��ته درخواست استيناف مرتبطي به دادگاه ارائه كرده بود. برلوسكني 
همچنين در تالش بود تا اين ممنوعيت را در دادگاه حقوق بشر اروپايي به چالش 
بكشد. او در سال ۲۰۱3 به اتهامات مرتبط با فرار مالياتي به 4سال حبس محكوم 
شد و 3سال حبس او به صورت خودكار مورد عفو قرار گرفت و يك سال حبس 
باقي مانده هم به بهانه س��ن باالي برلوس��كني ب��ه كار اجتماعي اجباري تبديل 
ش��د. با اين حال محكوميت در پرونده جعل و فرار مالياتي منجر ش��د تا س��ناي 
ايتاليا او را به مدت 6 سال از هر گونه فعاليت در مشاغل دولتي منع كند. ايتاليا 
از زم��ان انتخاب��ات بي نتيجه ماه مارس بدون دولت مانده اس��ت و هيچ حزب يا 
ائتالفي نتوانس��ته اكثريت مطلق را در پارلمان به دست آورد. جنبش پوپوليست 
5 س��تاره و ليگ جناح راس��ت براي تش��كيل يك ائتالف دولتي تقال مي كنند و 
همين باعث ش��د رييس جمهوري ايتاليا تا امروز يك شنبه به آنها فرصت بدهد تا 
اختالفاتشان را حل كنند چراكه ممكن است كار به برگزاري انتخابات زودهنگام 
بكش��د. برلوسكني هم كه رياست حزب جناح راست موسوم به فورزا ايتاليا را در 
دس��ت دارد به نوبه خود گفته اس��ت يا »اپوزيسيون سازنده« تشكيل مي دهد يا 

وارد ائتالف با جنبش5 ستاره و ليگ مي شود. 

گروه جهان 
آژانس بين المللي انرژي اتمي از اس��تعفاي غيرمنتظره ترو واريورانتا رييس بازرسان 
اين نهاد تحت نظارت س��ازمان ملل متحد خبر داد. به گزارش يورونيوز، خبر استعفاي 
ترو واريورانتا در حالي منتشر  شد كه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا سه شنبه شب 
گذشته پس از بارها تعليق تحريم هاي هسته يي ايران به  صورت رسمي خروج كشورش 
را از برج��ام اع��الم كرد. او كه پيش تر وعده داده بود پس از به قدرت رس��يدن برجام را 
پاره خواهد كرد، چند روز مانده تا آخرين موعد تاييد تعليق تحريم هاي ايران و با وجود 
مخالفت متحدان اروپايي به قول خود عمل كرد و از بازگشت تحريم ها در باالترين سطح 
خود خبر داد. ترامپ همچنين گفت: امريكا قصد دارد مجازات هاي اقتصادي سنگيني را 
عليه ايران وضع كند و چنانچه شركت هاي بين المللي از جمله اروپايي ها اين تحريم ها را 
نقض كنند، با تنبيهات سخت امريكا مواجه خواهند شد. هنوز هيچ دليلي براي استعفاي 
رييس بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح نشده است؛ حال آنكه كاخ سفيد با 
وجود تاكيد بر بي تاثير بودن توافق هس��ته يي بر روند دستيابي ايران به سالح هسته يي 
و در نهايت خروج از اين توافقنامه خواس��تار آن ش��ده كه بازرسي مراكز هسته يي ايران 
همچنان ادامه داشته باشد. ترامپ گفت: »بايد امكان رفتن به محل و انجام بررسي هاي 
دقيق را داش��ته باشيم، بايد به پايگاه هاي نظامي دسترسي داشته باشيم تا ببينيم آنها 
تقلب مي كنند يا نه.« اين در حالي اس��ت كه س��خنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
ضمن تاييد استعفاي رييس بازرسان اين سازمان تاكيد كرده است، فعاليت هاي نظارتي 
و راستي آزمايي آژانس به  صورت كامال حرفه يي و در باالترين سطح ادامه خواهد داشت. 
واريورانتا چندين بار به همراه يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران 
سفر كرده بود. آژانس بين المللي انرژي اتمي روز چهارشنبه بار ديگر تاييد كرد كه ايران 

به تعهداتش در چارچوب توافقنامه هسته يي با قدرت هاي جهاني پايبند بوده است. 

گروه جهان 
ريي��س بانك مرك��زي اروپا گفته منطقه يورو نياز به ابزار مالي جديد و مش��تركي 
دارد تا كش��ورهاي عضو را در كنار يكديگر نگه دارد. به گزارش رويترز، انتظار مي رود 
رهبران اروپايي در نشس��ت ماه آينده خود براي تحقق بخش��يدن به برخي از مس��ائل 
پابرجا درون اتحاديه نظير فراهم كردن مساعده هاي نقدي به بانك هاي داراي مشكل به 
پيشرفت هايي دست يابند. ماريو دراگي كه در رويدادي در شهر فلورانس سخن مي گفت 
از اين اقدام حمايت كرده و از اعضاي منطقه يورو خواسته، ابزاري با حمايت هاي دولتي 
براي كمك به كش��ورهاي ضعيف تر كه در زمان بحران بدهي توس��ط س��رمايه گذاران 
جريمه مي ش��وند، طراحي كنند. وي گفته: »به ابزارهاي مالي بيش��تري نياز داريم تا 
در زمان ش��وك هاي بزرگ بدون تحمل بار ناشي از سياست هاي پولي، همگرايي خود 
را حف��ظ كنيم. هدف از اين اقدام تامين يك اليه ثبات ديگر اس��ت كه اطميناني تازه 
به سياس��ت هاي ملي مي دهد«. دراگي جزئيات بيشتري از پيشنهاد خود ارائه نكرده و 
گفته طراحي چنين ابزاري به  دليل قوانين تامين مالي اتحاديه اروپا آسان نخواهد بود. 
ايده هاي مشابهي در زمان بحران ۲۰۱۲ منطقه يورو مطرح شدند كه از جانب آلمان كه 
مي ترسيد، مجبور به پرداخت پول بيشتري براي كشورهاي مقروض اين اتحاديه نظير 
ايتاليا ش��ود به شكست انجاميد. دراگي گفته، ارز واحد اروپايي مورد اعتماد شهروندان 
منطقه يوروست اما تاكيد كرده، يورو بايد مزايايي كه قولش را داده است، ايجاد كند. او 
گفته: »مردم اروپا انتظار دارند، يورو ثبات و رفاهي كه وعده داده را ايجاد كند بنابراين 
وظيفه ما به عنوان سياست گذاران اين است كه اعتماد آنها را مجددا جلب كنيم«. رونو 
لومر وزير اقتصاد فرانسه نيز به همتايان اروپايي خود پيشنهاد داده تا به  منظور برداشتن 
گام هاي عمل��ي براي حفاظت از مبادالت اقتصادي اروپا ب��ا ايران يك جايگزين صرفا 

اروپايي براي سيستم مبادالت بين بانكي سوييفت طراحي شود. 

گروه جهان   
انتخابات شنبه در ايالت كارناتاكا در جنوب هند 
صحنه رقابتي جدي بين حزب حاكم بهاراتيا جاناتا 
ب��ا احزاب كنگ��ره و جاناتا دال ب��ود. نارندرا مودي، 
نخست وزير هند كه ۱۲ماه ديگر با انتخابات سراسري 
مواجه است، مي خواهد كنترل را در ايالتي به دست 
بگيرد كه يكي از آخرين پايگاه هاي اپوزيسيون است. 
در حقيقت مي توان گفت، چگونگي عملكرد حزب 
بهاراتيا جاناتا ش��اخص عملكرد مودي در انتخابات 
سراسري سال آينده خواهد بود؛ انتخابات كارناتاكا 
در حقيقت س��خت ترين رويارويي م��ودي با رائول 
گان��دي، رهبر حزب كنگ��ره و جدي ترين رقيب او 

براي تصدي س��مت نخست وزيري پس از انتخابات 
سراسري بوده است. 

به گ��زارش رويترز، بهاراتي��ا جاناتا و متحدانش 
درح��ال حاضر ق��درت را در ۲۲ ايال��ت از مجموع 
۲۹ ايالت هند در دس��ت دارند. پ��س از كارناتاكا 3 
انتخابات ايالتي ديگر نيز تا پيش از پايان سال جاري 
ميالدي برگزار خواهد شد؛ اما انتخابات در اين ايالت 
سرنوشت دو سياستمدار را كه كمپين فعالي در اين 

ايالت 66 ميليون نفري داشتند، رقم مي زند. 
كارنات��اكا تنه��ا ايالت در جنوب هند اس��ت كه 
ملي گراي��ان هندوي بهاراتيا جاناتا موفق به كس��ب 
قدرت در دولت ايالتي ش��ده اند. شهر بنگالورو مركز 

اين ايالت مقر »س��يليكون ولي«)مركز شركت هاي 
فن��اوري( هند اس��ت و راي دهندگان در بخش هاي 
كش��اورزي و معدن��ي در اين ايال��ت، اولويت هايي 
متفاوت از همتايان شهرنشين خود را دنبال مي كنند. 
نظرس��نجي هاي پيش از انتخابات از اين مساله 
حكايت داش��تند كه هيچ يك از دو ح��زب بهاراتيا 
جاناتا يا كنگره پيروز قطعي انتخابات نخواهند بود. 
چنين نتيجه يي بدين معني است كه جاناتا دال كه 
گروهي منطقه يي است، نقش تعيين كننده در تعيين 
حزب پيروز در مجمع ايالتي خواهد داش��ت. با اين 
حال نظرس��نجي هاي انتخاباتي در هند در گذشته 
چندان معتبر نبوده اند و اكنون نيز معيار خوبي براي 
گمانه زني درباره نسبت مشاركت احزاب در مجمع 

۲۲4عضوي ايالت كارناتاكا به حساب نمي  آيند. 
زماني كه راي دهندگان در انتخابات سال ۲۰۱4 
مودي را در پي وعده هاي او درباره رش��د اقتصادي 
برگزيدند، نگراني هايي درباره موضع گيري او در قبال 
اقليت هاي غيرهندو و ناراحتي هاي ناش��ي از برخي 
اقدامات اقتصادي وجود داش��ت. اجراي اصالحاتي 
در زمين��ه ماليات بر خدمات و كاالهاي جديد ملي 
در م��اه جوالي گذش��ته به تجارت ه��اي كوچك و 
رشد اقتصادي آسيب رساند. راديكا رائو، كارشناس 
اقتصادي بانك »دي بي اس« در يادداش��تي نوشت: 
»بازارها به نتايج انتخاب��ات ايالت كارناتاكا به مثابه 
آزم��ون محبوبيت دولت در ميانه اختالالت ناش��ي 
از اج��راي اصالح��ات ماليات بر خدم��ات و كاالها 

مي نگرند«.
نش��ريه تايمز آوايندي��ا در گزارش��ي درباره اين 
انتخابات ايالتي نوش��ت، مبارزه شديد ميان 3حزب 
كنگ��ره، بهاراتيا جاناتا و جانات��ا دال مي تواند تاريخ 
سياس��ي ايال��ت كارنات��اكا را تغيير ده��د و حتي 
سرنوشت سياست ملي را از نو بنويسد. داليل اهميت 

اين انتخابات عبارتند از: 
 تغيير روندي قديمي

اتفاقات در كارناتاكا بر مبناي قاعده خاصي روي 

نمي دهد؛ در 3دهه گذشته حزب در قدرت در كشور 
در انتخابات در اين ايالت پيروز نشده اند. اكنون سوال 
مهم اين است كه آيا س��يدارامايا، رييس اين ايالت 
مي تواند روند قديمي را تغيير دهد؟ او گفته اس��ت: 
»اغلب به من گفته ش��ده كه تاريخ عليه من است 
به اي��ن دليل كه هيچ دولتي در ايال��ت كارناتاكا از 
گذشته هاي دور تاكنون موفق به پيروزي مجدد در 
انتخابات نشده است. اما ما اينجا هستيم تا تاريخ را 
رقم بزنيم.« بايد ديد كه راي دهندگان نيز نظر او را 

دارند يا خير. 
 تغيير الگو

كارناتاكا همچنين به  دليل راي دهي متفاوت در 
انتخابات ايالتي و سراس��ري مش��هور است. ناظران 
سياس��ي در اي��ن ب��اره گفته اند:»ح��زب در قدرت 
در كارنات��اكا و حزب حاكم در قدرت در كش��ور در 
3۰سال گذش��ته هيچگاه يكي نبوده اند. اين مساله 
عجيب از ويژگي هاي خاص اين ايالت است.« اكنون 
كه ح��زب بهاراتيا جاناتا به رهبري مودي در قدرت 
مركزي است، آيا مي تواند اكثريت آراء را در كارناتاكا 

كسب كند و الگوي ديرينه را بر هم بزند؟
 بازي نامعلوم

كارناتاكا همواره درگيري دو قطبي را شاهد بوده 
اس��ت اما اين مرتبه احتمال مناسباتي ائتالفي زياد 
به نظر مي رس��د. براي جاناتا دال جدال بين مرگ و 
زندگي است و شكست انتخاباتي مي تواند اين حزب 
را تا مرز نابودي بكشاند. از سوي ديگر اگر اين حزب 
در انتخابات پيروز شود، اچ دي ديو گودا، رهبر حزب 
و رييس پيشين ايالت بار ديگر اين فرصت را خواهد 
داش��ت كه نقش مهره  اصلي را در صحنه سياس��ت 

ملي ايفا كند. 
 استراتژي هاي رهبري

انتخابات در كارناتاكا در رابطه با استراتژي هاي 
رهب��ري براي هر دو حزب بهاراتيا جاناتا و كنگره 
اهميت زيادي داشتند. درحالي كه كمپين بهاراتيا 
جانات��ا ب��ا تمركز بر ق��درت مركزي ب��ه رهبري 

ايالتي توجه چنداني نش��ان ن��داده، حزب كنگره 
س��يدارامايا، رييس ايالتي را طاليه دار خود كرده 
و ق��درت مرك��زي را در وهل��ه دوم اهميتي قرار 
داده اس��ت. اكنون انتخابات در اين ايالت جنوبي 
مش��خص مي كند كه ك��دام اس��تراتژي رهبري 

كارايي بيشتري خواهند داشت. 
بازي بودجه

اين مس��اله كه ح��زب كنگره كه در بيش��تر 
ايالت ها شكست خورده براي جبران خسارت ها و 
هزينه ها به  شدت بر ايالت كارناتاكا حساب كرده، 
رازي سرگشاده است و دقيقا به همين دليل است 
كه بهاراتيا جانات��ا درباره راي گيري مجمع ايالتي 
كارناتاكا جدي است و مي خواهد به هر نحوي كه 
ش��ده، حزب كنگره را شكس��ت دهد. در حقيقت 
حزب ناراندرا مودي به انتخابات ايالتي كارناتاكا به 
مثابه سرمايه گذاري در آستانه انتخابات سراسري 
س��ال ۲۰۱۹ مي نگ��رد. رهب��ران بهاراتي��ا جاناتا 
احساس مي كنند، شكس��ت در اين ايالت جنوبي 
حزب كنگ��ره را به  كلي از دور خارج خواهد كرد. 
س��يدارمايا و رائول گاندي نيز ب��ر اين باورند كه 
ظهور مجدد حزب كنگره از ايالت كارناتاكا ميسر 

خواهد شد. 
 قدرت آزمايي مودي و رائول

انتخابات در ايالت كارناتاكا براي نخست وزيري 
از اهميت بسزايي برخوردار است و نخستين مبارزه 
ج��دي او در جنوب كش��ور و در مق��ر غيرهندوها 
محس��وب مي ش��ود. اگرچه مودي توانسته روحيه 
اعض��اي حزب را باال بب��رد اما اين نتيجه انتخابات 
ايالت��ي اس��ت كه نش��ان مي دهد، بهاراتي��ا جاناتا 
انتخابات سراسري را به  آساني پشت سر مي گذارد 
يا خير. رائول كه معبدي را در كارناتاكا اداره مي كند 
در كمپين انتخاباتي خود نظر بيش��تر اقليت هاي 
غيرهندو در ايالت را جلب كرده اس��ت اما بايد ديد 
مي تواند در ميان اكثريت هندو نيز به  همين اندازه 

محبوب شود يا خير. 
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پرونده8
سن بهره برداران بخش 

كشاورزي چقدر است
ي��ك مقام مس��وول گف��ت: برآوردها از هرم س��ني 
بهره برداران بخش كشاورزي در سال 1403 حاكي از آن 
است كه متوسط سن بهره برداران به 65 سال مي رسد و 

اين امر مطلوب نيست. 
به گ��زارش خبرن��گار باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
جالل الدين بصام، رييس موسس��ه آموزش عالي علمي 
كاربردي و مهارتي جهاد كش��اورزي در همايش معرفي 
برترين هاي آموزش هاي مهارتي وزارت جهاد كشاورزي 
با اش��اره به اينكه آموزش مس��يري براي ارتقاي زندگي 
كش��اورز به ش��مار مي رود، اظه��ار ك��رد: وزارت جهاد 
كشاورزي براي اثربخشي آموزش اولويت هايي همچون 
ارائه آموزش به اعضاي تش��كل ها، حفظ پيوستگي براي 
آموزش گيرندگان و تمركز 70درصد آموزش در اولويت 

استان ها را در دستور كار خود قرار داده است. 
وي افزود: برآوردها از هرم س��ني بهره برداران بخش 
كشاورزي در سال 1403 حاكي از آن است كه متوسط 
س��ن بهره برداران 60 تا 65 سال خواهد بود كه اين امر 
نش��ان مي دهد در سال هاي پيش رو جمعيت پيري در 
بخش كش��اورزي فعال خواهند بود به همين دليل بايد 

نگاهمان را به سمت آموزش جوانان سوق دهيم. 
بصام با اش��اره به اينكه دانشگاه علمي- كاربردي در 
بخش دولتي دانشجو نمي پذيرد، بيان كرد: طبق مصوبه 
شوراي عالي اداري، دستگاه هاي اجرايي دولتي دانشجوي 
كشاورزي پذيرش نمي كنند و تنها بخش خصوصي اين 
ام��ر را بر عهده دارد كه بنده به عنوان يك كارش��ناس 
معتقدم قبل از اين توقف بايد ظرفيت هاي جديدي ايجاد 

مي شد. 
اين مقام مس��وول ادامه داد: براساس قانون افزايش 
بهره وري قرار اس��ت، دانش��جويان بخش كشاورزي به 
مدت 6 ماه به صورت اجباري در محيط واقعي كار كنند 
اين درحالي است كه اين قانون مصوب سال 89 بود كه 

امسال به حالت اجرا درآمد. 

شيوع بيماري لكه  سفيد ميگو 
رييس سازمان دامپزشكي از شناسايي 9 استخر آلوده 
به بيماري لكه س��فيد ميگو در چابهار و معدوم سازي 7 
اس��تخر خبر داد و گفت: عوامل بس��ياري در شيوع اين 
بيماري اثرگذار است كه مناسب نبودن زيرساخت  مزارع 
پرورشي يكي از آنهاست كه جزو وظايف سازمان شيالت 

به شمار مي رود. 
عليرضا رفيعي پور در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
در س��ايت پرورش ميگ��وي گواتر چابه��ار ۲6مزرعه و 
473 استخر فعال وجود دارد كه تاكنون 9 استخر آلوده 
شناسايي و 7 استخر معدوم س��ازي شده اند. اما درحال 
حاضر بيماري با اقدامات آموزشي و قرنطينه يي فروكش 
كرده است. البته استرس دمايي امسال به شيوع بيماري 
كمك كرده و برداشت از برخي استخرها در دستور كار 

قرار گرفته است. 
وي درباره اينكه چرا پس از سال ها هنوز بيماري لكه 
سفيد ميگو در كشور به ويژه سايت  پرورشي گواتر چابهار 
وجود دارد و ساالنه تلفات قابل توجهي از مجموع توليد 
را مي گيرد؟ گفت: بيماري ها در حوزه دام، طيور و آبزيان 
به دليل اينكه عوامل بيماري زا در محيط كشور ما وجود 
دارد و خواهد داش��ت با رعايت همه اصول بهداش��تي و 
قرنطينه يي مي توانيم در امان باش��يم اما مسلما زماني 
كه برخي نكات رعايت نش��ود، احتمال ش��يوع افزايش 
پيدا مي كند. اما امس��ال وقتي بچه ميگو از طريق مراكز 
تكثير غيرمجاز تهيه ش��ده و بعدا مشخص شود كه اين 
بچه ميگو آلوده بوده است اين مساله خود به يك عامل 
بيماري زا تبديل مي شود و ممكن است به ديگر استخرها 
نيز سرايت كند همچنين عوامل مكانيكي و انساني نيز 

مي توانند در انتقال بيماري موثر باشند. 
رييس سازمان دامپزشكي ادامه داد: ابتدا در يكي دو 
س��ايت از گواتر تحت عنوان آلودگي بيماري لكه سفيد 
ميگو ش��يوع پيدا كرد. البته براساس آمار و ارقام موجود 
همه اقدامات بهداشتي و قرنطينه يي انجام شده و درحال 
انجام است و اگر در ادامه نيز تعداد بيشتري از استخرها 
به اين بيماري آلوده شوند قطعا به اطالع مردم و رسانه ها 
خواهيم رس��اند. به گفته وي، اس��تخرهاي آلوده از يك 
سيس��تم تغذيه، كارگري و مديريتي اداره مي شدند كه 
با توجه به امكان جابه جايي بچه ميگو، خوراك ميگو و... 
از يك اس��تخر به اس��تخر ديگر و از مزرعه يي به مزرعه 
ديگر، بيماري به همين ميزان احتمال گسترش و انتقال 
پيدا مي كند. رفيعي پور اظهار كرد: چيزي مبني بر كمبود 
آه��ك و مواد ضدعفون��ي  كننده براي معدوم س��ازي و 
پاكسازي استخرهاي آلوده از شهرستان چابهار گزارش 
نشده است اما مجددا اين مساله را پيگيري خواهم كرد. 
وي گفت: زيرس��اخت هاي موجود مانند زيرساخت 
استخرها و شرايط فيزيكي آنها به متوليان آن، كه سازمان 
شيالت كشور و پرورش دهندگاني كه اين مراكز را ايجاد 
كرده اند، برمي گردد. همچني��ن چگونگي ارتباط مراكز 
سايت هاي پرورش و ديگر مسائل بهداشتي و قرنطينه يي 
نظير ش��يوع و انتقال بيماري لكه سفيد ميگو مي تواند 
اثرگذار باشد چراكه اين ويروس مساله ماندگار چند ساله 
است. رييس سازمان دامپزشكي با اشاره به كاهش كانون 
آلوده به بيماري لكه سفيد ميگو در مزارع پرورشي طي 
سال هاي گذش��ته اعالم كرد: در سال 1395و سال هاي 
قبل از آن با حدود 80 تا 100كانون آلوده به اين بيماري 
مواجه بوديم اما در سال گذشته ميزان آن به حدود 60 
كانون كاه��ش يافت. اما بايد زيرس��اخت ها به گونه يي 
اصالح شوند كه در يك مزرعه يي با بيش از 1000هكتار 
تا استخري با وسعت يك تا 1.5هكتار بتوانيم چارچوبي 
براي ورود و خروج و كنترل آن داشته باشيم كه اگر اين 
اتفاق بيفتد، مي توان به كنترل دقيق و سريع ويروس لكه 

سفيد ميگو اميدوار بود اما چنين چيزي وجود ندارد. 
وي ب��ا بيان اينكه روش ها و زيرس��اخت ها بايد براي 
مقابله بهتر با بيماري لكه سفيد ميگو تغيير كند، گفت: 
البته در كنار بيماري، توليدات بسيار مناسب و خوبي در 
مزارع پرورشي ميگو صورت گرفته است و اين مساله نشان 
مي دهد كه مي توان در كنار بيماري و كنترل مناسب آن، 
تولي��د و پرورش مطلوبي در زمينه ميگو داش��ت. البته 
هيچ كس نبايد بگويد كه تنها پرورش دهندگان يا عوامل 
مكانيكال در شيوع و گسترش بيماري لكه سفيد ميگو 
موث��ر بوده اند بلكه ويروس مي تواند در آب و اس��تخرها 
حضور داشته باشد و بماند و همه عوامل دست به دست 

هم داده تا شاهد اين بيماري باشيم.

اخبار

سيد حميد ميرمعيني استاد دانشگاه و كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

دستكاريشاخصهامانعارسالپيامدرستبهسياستگذاران
سيد مسعود آريادوست|

شاخص كل بازار بورس از بحث برانگيزترين و 
پرحاشيه ترين مباحث در اين بازار است. آنچنانكه 
بس�ياري از تحليلگران تكنيكال، اين شاخص را 
معيار ورود و خروج و پيش بيني براي آينده بازار 
قرار مي دهند. با اين اوصاف سيد حميد ميرمعيني 
اس�تاد دانشگاه و كارش�ناس حوزه بازار سرمايه 
معتقد اس�ت كه ش�اخص بورس، مبناي مناسبي 
براي ارزيابي اوضاع بازار سرمايه نيست. به گفته 
اين تحليلگر بازار س�رمايه يك�ي از داليل مهمي 
ك�ه مانع از اعتماد به ش�اخص كل بورس اس�ت، 
دستكاري هاي تعمدي و حساسيت هايي است كه 
توسط سازمان متولي روي شاخص انجام مي شود. 
او بيش�ترين حجم س�ود را در دس�تان سهامدار 
عم�ده مي بيند و مي گويد: »بيش�ترين ب�ازده را 
س�هامداران عمده در اين بازار دارند. سهامداران 
عمده با توجه به مش�خص نشدن بحث حاكميت 
شركتي در نظام مديريتي، بيشترين منافع را در 
اين بازار عائد خود مي كنند. « به گفته ميرمعيني 
بيشترين ضرر نيز عايد سهامدار خرد است. اين 
تحليلگر بازار بورس در تحليل اوضاع كنوني بازار 
مي گوي�د: »... به بحران نزديك ش�ده ايم. بحران 
زي�اد هم دور نيس�ت... در ب�ازار س�رمايه ايران 
فساد بسيار زياد اس�ت... «. ميرمعيني در اوضاع 
كنون�ي ب�ازار توصيه ب�ه ورود ن�دارد مگر اينكه 
با مش�اوران خبره، مش�ورت ص�ورت بگيرد. اگر 
قصد س�رمايه گذاري در بازار بورس را داريد، اين 
گفت وگو را بخوانيد تا از كم و كس�ري هاي حاكم 
بر بازار مطلع شويد. الزم به يادآوري است كه اين 
گفت وگو قب�ل از خروج امري�كا از برجام صورت 
گرفته اس�ت و لذا به موضوعات نوس�انات شديد 
ارزي و سياست هاي كنترل ارزي و پيامدهاي آن 

پرداخته نشده است. 
  

ش�اخص كل بازار بورس در چند ماه منتهي به 
سال 96 و همچنين در روزهاي ابتدايي سال 97، 
با رش�د قابل توجهي همراه بود. به نظر ش�ما آيا 
بين اين رشد و اوضاع اقتصادي كشور، سنخيتي 

وجود دارد؟ 
در خصوص شاخص بورس كه در حال حاضر بسيار 
مورد توجه اهالي رسانه است، با قاطعيت بايد گفت كه 
ش��اخص بورس، مبناي مناس��بي براي ارزيابي اوضاع 
بازار س��رمايه نيست. ش��اخص بورس در واقع نواقصي 
دارد و اين نواقص س��اليان سال اس��ت كه وجود دارند 
و ش��اخص جايگزين هنوز هم تعريف نش��ده است، هر 
چند جايگزين مناس��ب نيز براي اين مساله وجود دارد 
كه نماگر مناس��بي از اوضاع و ش��رايط بازار سرمايه و 
اوضاع اقتصادي باشد. در بازارهاي كشورهاي پيشرفته 
البته چنين نماگري تعبيه و طراحي شده است. اما در 
ايران به داليل متفاوت، ش��اهد ارائه نماگر مناس��ب در 

بورس نيستيم. 
از جمله نواقص شاخص مي توان به ناهمگوني وزن 
صنايع مختلف در بازار س��رمايه اش��اره ك��رد. در حال 
حاضر، ش��ركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس در قالب 
37 صنعت مختلف طبقه بندي ش��ده اند و سهامش��ان 
م��ورد معامله ق��رار مي گيرن��د. بر اس��اس گروه بندي 
حس��اب هاي ملي كه توسط سازمان ملل طراحي شده 
اس��ت همه فعاليت هاي اقتصادي در قالب 99 صنعت 
كلي گروه بندي شده اند. در ايران نيز 99 صنعت وجود 
دارد كه به زيرگروه هاي متعددي تقس��يم مي شوند. از 
اي��ن 99 صنعت كه در اقتصاد كش��ور فعاليت دارند و 
در ايجاد توليد ناخالص كش��ور مش��اركت دارند، فقط 
37 گروه در بورس پذيرش ش��ده  اند، بنابراين شاخص 
نمي تواند كليت اقتصاد را نمايندگي كند و گوياي اوضاع 

اقتصادي كشور باشد. 
از طرفي وزن تاثيرگذاري ش��ركت هاي مختلف به 
لحاظ محاسبه مبلغ س��رمايه آنها در محاسبه شاخص 
ناهمگ��ون اس��ت. وزن هر ي��ك از اين صناي��ع نيز با 
يكديگر متفاوت است. به عنوان مثال وزن شركت هاي 
پااليشي و پتروش��يمي را نمي توان با وزن شركت هاي 
خودرو سازي يا غذايي مقايسه كرد با وجود اينكه تعداد 
شركت هاي پااليش��ي كمتر است ولي به جهت ميزان 
س��رمايه و ارزش بازاري كه دارند، تاثير بيش��تري هم 
در ش��اخص كل از خود بر ج��اي مي گذارند. به عنوان 
نمونه نوسانات هلدينگ خليج فارس به تنهايي مي تواند 
بر روند ش��اخص كل، ح��دود 500 واحد تاثير بگذارد. 
بر اين اس��اس اگر بازار روندي منفي داش��ته باشد ولي 
اين هلدينگ روندي مثبت داش��ته باش��د، تاثيرش در 
خنثي سازي بخش��ي از روند بازار و شاخص كل آشكار 
مي شود. بنابراين به دليل هم وزن نبودن صنايع مختلف 
در بازار س��رمايه، شاخص كل نمي تواند معيار مناسبي 

براي رشد بازار سرمايه قلمداد شود. 
مس��اله ديگري كه منجر مي شود تا شاخص كل را 
نماگر مناس��بي براي بازار سهام ندانيم، دستكاري هاي 
تعمدي و حساس��يت هايي اس��ت كه توس��ط سازمان 
متولي روي شاخص انجام مي شود. متاسفانه ما روزهاي 
بسيار بدي را هم داشته ايم كه شاخص بايد نزول بسيار 
ش��ديدي را تجربه مي كرد تا پي��ام اوضاع بد اقتصادي 
به گوش مسووالن و تصميم گيران و فعاالن برساند. اما 
به دليل دس��تكاري هاي صورت گرفته در شاخص كل، 
اين مس��اله رخ نداد. لذا ش��اخص كل كنوني نمي تواند 
به عنوان ش��اخص بورس اوراق بهاردار و ارزيابي كننده 
عملكرد بازار س��رمايه باش��د. اين شاخص به هيچ وجه 
نماگر مناس��بي براي اوضاع بازار سرمايه نيست. حتي 
از اين شاخص نمي توان به عنوان يك شاخص پيش نگر 
اس��تفاده كرد، تا تغييرات آينده اقتصاد را بر اساس آن 
پيش بيني كنيم. در دنيا نخستين شاخصي كه بر اساس 
آن، اتفاقات آينده جهان سياس��ت مورد پيش بيني قرار 
مي گيرد، ش��اخص بازار س��رمايه است. اين شاخص در 
دنيا، يك ش��اخص پيش نگر است كه قبل از وقوع يك 
رخدادي بر اس��اس آن مي توان دست به پيش بيني زد. 

در حقيقت رخدادها توس��ط اين ش��اخص پيش بيني 
مي ش��وند. در ش��اخص كل بورس، ضعف هاي اساسي 
وجود داد. به همين جهت بايد گفت كه اين ش��اخص، 
يك ش��اخص قابل اعتماد و قابل اتكايي نيست؛ چراكه 
قابليت توضيح دهندگي اوضاع بازار س��رمايه و اقتصاد 
كش��ور را ندارد. البته بازار س��رمايه نيز به نوبه خود از 
نواق��ص زيادي رنج مي ب��رد كه در ادام��ه گفت وگو به 

يكايك اين نواقص خواهيم پرداخت. 
بحث س�فته بازي نيز از جمل�ه مباحث مهمي 
اس�ت كه در بازار س�هام مدام مطرح مي شود. به 
كرات ديده ش�ده كه نماد خاصي به طور ناگهاني 
با رشد تندي مواجه شده است. اما با بررسي هاي 
صورت گرفته مش�خص  ش�ده كه تنها عاملي كه 
اين حركت صعودي نماد را منجر شده، سفته بازي 
بوده نه چيز ديگر. به نظر ش�ما اين مساله سفته 
ب�ازي تا چ�ه اندازه در س�ياه نمايي ش�اخص كل 

مي تواند تاثيرگذار باشد؟
البته سفته بازي در تمام دنيا مرسوم است. سفته بازها 
از جمله عوامل حياتي بازارها هس��تند. در بازار خودرو، 
ارز، مسكن و ساير بازارهاي ديگر سفته بازي وجود دارد. 
اين س��فته بازها البته دالل نيس��تند و نمي توان به آنها 
دالل گف��ت؛ چرا كه دالل ها در پي اين هس��تند كه با 
غنيمت شمردن يك فرصت، ضمن كسب سود از بازار 

خارج شوند و منتظر موقعيت جديد شوند. 
اما سفته باز اين گونه عملكردي ندارد و صرفا در پي 
س��ودي موقت و فرصتي مختصر نيست. سفته بازها در 
حقيقت حرفه يي هاي بازار هستند. اگر سيستم به آنها 
اجازه حيات غي��ر طبيعي و غير معمول بدهد مطمئنا 
حركت مي كنند. در هر جايي كه باكتري وجود داشته 
باشد، بالفاصله تكثير مي شود و ايجاد بيماري مي كند. 

در بازارهاي مختلف نيز همين گونه است. 
در مورد حضور سفته بازان بايد گفت كه در وهله اول 
آنها بايد در بازارها وجود داش��ته باشند تا نقد شوندگي 
و حيات بازار به مخاط��ره نيفتد. يكي از عواملي كه به 
نقدشوندگي بازار كمك مي كند، وجود همين سفته بازان 
در بازار اس��ت كه از شرايط مناسب و موقعيت هايي كه 
ايجاد مي شود، استفاده مي كنند كه نهايتا منجر به سود 
و زيانشان مي ش��ود. اگر حركات اين سفته بازان را نگاه 
كنيم، عمدتا بازده  سودش��ان باالتر از بازده بازار نبوده 

است. آنها هم سود مي كنند و هم ضرر. 
در بازار س��رمايه ايران به دليل نواقص س��اختاري 
موجود، از جمله عمق نامناس��ب بازار، نوسان گيري ها و 
س��فته بازي ها مي تواند اثر عيني و مخرب تري داش��ته 
باش��د. عمق بازار داراي متغيرهاي ويژه خود است كه 

بحث سهام شناور آزاد از جمله آن است. 
در حال حاضر در ايران ش��ايد ب��االي 90 درصد از 
ش��ركت هاي حاضر در بورس، س��هام شناورش��ان زير 
10درصد اس��ت كه با آوردن يك مبلغ جمعي و عمده، 
مي توان ارزش س��هم را به راحتي باال و پايين كرد. اگر 
عمق بازار به لحاظ س��هام ش��ناوري افزايش پيدا كند، 
نوس��ان گيري كه توسط س��فته بازان صورت مي گيرد، 
كاهش پيدا مي كند و بازده هاي غير معمول نيز كاهش 

پيدا مي كند. 
تعداد فعاالن در بازار س��رمايه نيز از جمله مباحث 
مربوط به عمق بازار است. در حال حاضر تعداد فعاالن 
بازار س��رمايه در ايران چندان زياد نيست. در سال 95 
ميانگين تعداد نفراتي كه روزانه معامله مي كردند شايد 
به ۲0 هزار نفر هم نمي رس��يد. اگر فعاالن بازار سرمايه 
افزايش پيدا كند، بازار داراي عمق بيشتري خواهد شد. 
قرار نيس��ت دوباره چرخ را اختراع كنيم. محورهاي 
توس��عه يافتگي در بازار س��رمايه كامال مشخص است. 
عمق، س��رمايه، فعاالن ب��ازار و... از لوازم بازار س��رمايه 
پويا محسوب مي ش��ود. در حال حاضر شبيه ترين بازار 
س��رمايه به بازار اي��ران. بازار تركيه اس��ت. اين بازارها 
مراحل توسعه يافتگي را كامال طي كرده اند. مخصوصا 
بازار س��رمايه مالزي كه بعد از ژاپن دومين بازار بزرگ 
س��رمايه را در آس��يا به خود اختصاص داده است. تمام 

ابزارها در اين بازارها معامله مي شود. 
ورود و خ��روج در ب��ازار مال��زي از مناطق مختلف 
جهان صورت مي گيرد. از س��ال 1998 كه بحران مالي 
در جنوب شرق آسيا اتفاق افتاد، در بازار سرمايه مالزي 
برنامه ريزي خاصي صورت گرفت. در مالزي دو »مستر 
پلن« 10 س��اله براي بازار سرمايه شان به عنوان موتور 
محرك اقتصادي تعريف ش��د. اكنون مالزي داراي بازار 
توس��عه يافته خوبي است. آنها به عموم چشم اندازهاي 

تعريف شده در برنامه هايشان رسيده اند. 
ما ب��راي تدوين برنام��ه كار س��ختي نداريم. براي 
اجراي برنامه ها با مش��كل مواجه هستيم. براي اجراي 

اين برنامه ها اراده يي از سوي  مسووالن وجود ندارد؛ اگر 
هم اراده يي وجود داشته باشد، به لحاظ سياسي امكان 
اجرايي شدن آن وجود ندارد. اگر بازار سرمايه در ايران 
بتواند به عنوان موتور محرك اقتصاد انتحاب ش��ود به 
بيراهه نرفته ايم؛ چون كه طي تحقيقات صورت گرفته، 
بازارهاي س��رمايه عمدتا نقش موتور محرك توس��عه 

اقتصادي را در نظام هاي اقتصادي بازي كرده اند. 
از نق�ش س�رمايه گذار خارج�ي در بازارهاي 
سرمايه صحبت كرديد. مشخصا براي داشتن يك 
بازار سرمايه مطلوب، حضور سرمايه گذار خارجي 
ني�ز از اهميت خاصي برخوردار اس�ت. اين دقيقا 
مساله يي است كه ما از وجود آن بي بهره هستيم. 
داليل عدم حضور س�رمايه گذار خارجي در بازار 
سرمايه و سهام ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

وجود سرمايه گذار خارجي بستر مي خواهد. با وجود 
اينكه اقتصاد و بازار سرمايه ايران بازارهاي جذابي براي 
س��رمايه گذار خارجي است، اما بسترهاي آن بسترهاي 
مناس��بي براي س��رمايه گذار خارجي نيست. نخستين 
مس��اله در اين م��ورد به ريس��ك س��رمايه گذاري باز 
مي گردد. س��رمايه گذار مشخصا به فكر امنيت سرمايه 
خود است. با توجه به محدوديت هاي ناشي از تحريم كه 
در حال حاضر وجود دارد، مشخصا امنيت مورد توجه و 
مورد نظر سرمايه گذار خارجي تامين نشده است. بحث 
امنيت مي تواند شاخه هاي زيادي داشته باشد. از جمله 
امنيت در مصادره نشدن دارايي سرمايه  سرمايه گذار كه 
در حال حاضر وزارت اقتصاد و امور دارايي اين مساله را 

گارانتي مي كند. اما اين به تنهايي كافي نيست. 
مساله ديگر به حفظ ارزش دارايي هاي سرمايه گذار 
باز مي گردد. حفظ اين ارزش به واسطه پول ملي صورت 
مي گي��رد. به اين ص��ورت كه اگر نظام مناس��بي براي 
تغييرات ارزش پول ملي نداش��ته باش��يم، سرمايه گذار 
خارج��ي نمي تواند وارد ش��ود. اگر يك س��رمايه گذار 
خارجي قرار از ش��هريور ماه 96 وارد بازار ايران مي شد، 
بايد پ��ول خود را به ريال تبديل مي ك��رد. او بايد دالر 
خود را ب��ا 3700 تومان تبديل به ريال مي كرد. اكنون 
اگر بخواهد ريال خود را به دالر تبديل كند، دارايي اش 

متناسب با افزايش نرخ ارز مشخصا كمتر شده است. 
اين س��رمايه گذار اگر چه در بازار س��رمايه، سودي 
هم كس��ب كرده باشد به واسطه كاهش ارزش ريال در 
مقابل دالر اين ميزان سود، كاهش چشمگيري داشته 
است. ريسك نوسانات نرخ ارز بايد پوشش داده شود كه 
متاسفانه تاكنون اين مساله صورت نگرفته است. بارها 
پيشنهاد شده كه بورس ارز راه اندازي شود كه اين اتفاق 

تاكنون رخ نداده است. 
مش��كل ديگ��ري كه مان��ع از حضور س��رمايه گذار 
خارجي در كشور مي ش��ود، ورود و خروج ارز به كشور 
است. با توجه به بسترهايي كه در كشور است، سيستم 
م��راودات مالي بين المل��ل، اجازه اين انتقاالت ميس��ر 
نيس��ت. اين نيز يكي ديگر از دغدغه هاي سرمايه گذار 

خارجي است. 
م��ورد ديگر بحث فس��اد اقتصادي و اداري اس��ت 
ك��ه در برخي مراجع وجود دارد. عمده اين مش��كالت 
منجر به اين مي شود كه سرمايه گذار خارجي وارد بازار 
ايران نش��ود. اين مسائل تا زماني كه حل نشود حضور 
سرمايه گذار خارجي در بازار سرمايه ايران منتفي است. 
از مشكالت عديده موجود در بازار سهام ايران 
صحبت كرديم. وجود سفته بازان، نوسانات شديد 
نرخ ارز، مشكالت بانكي، مس�ائل سياسي، نبود 
س�رمايه خارجي و... از جمله اين مش�كالت بود. 
اما با اين اوصاف باز هم ش�اهد خريد و فروش در 
اين بازار هستيم. سوال اين است كه در اين بازار 
آلوده،   اصل سود را چه كساني صاحب مي شوند؟ 

چه كساني متضرر هستند؟
واقعيت اين است كه بيش��ترين بازده را سهامداران 
عم��ده در اين بازار دارند. س��هامداران عمده با توجه به 
مشخص نشدن بحث حاكميت شركتي در نظام مديريتي، 

بيشترين منافع را در اين بازار عائد خود مي كنند. 
به نظر شما اين سهامداران عمده براي كسب 

سود دست به سفته بازي هم مي زنند؟
برخي اوقات بله. به صورت غير مس��تقيم اين اتفاق 
رخ مي دهد. البته س��هامدار عمده به طور مستقيم وارد 
نمي شود. سهامداران عمده چونكه داراي مشاوران خبره 
و بيشترين اطالعات هس��تند، در ورود مناسب به بازار 
درست عمل مي كنند و در نتيجه بيشترين سود را هم 

كسب مي كنند. 
ب��ه عنوان مثال در مورد قضيه كنتورس��ازي ايران، 
بيش��ترين منافع را همين س��هامداران عمده كس��ب 
كردند. سهامدار عمده عمدتا دستكاري هايي  را در اين 

نماد انجام داد و اطالعات ناردستي منتشر كرد و با چند 
معامله كالن پيش از بسته شدن سهم، كل بدهي هاي 
خود را پرداخت كرد و چندين برابر سرمايه خود را سود 
كند. از طرفي، ديگران از اين روند متضرر ش��دند. البته 
راه��كار برخورد با اين معضالت هم وجود دارد. اما بازار 
ما به ش��دت از توس��عه نيافتگي رنج مي برد و به همين 
دليل چنين اتفاقاتي در بازار س��رمايه و بورس كش��ور 

رخ مي دهد. 
بيشترين متضرران هم قاعدتا سهامداران 

خرد هستند.
بله، متاس��فانه بيشترين ضرر نيز نصيب سهامداران 
خرد مي ش��ود. در توقف ه��اي طوالني مدتي كه برخي 
نماده��ا دارن��د از جمله نماده��اي بانكي، بيش��ترين 
متضرران متاسفانه س��هامداران خرد هستند. سهامدار 
خرد مقداري از سرمايه خود را صرف خريد نماد بانكي 
ك��رده و اكنون نيز ب��ه آن نياز دارد. ام��ا مي بينيم كه 
نماد مربوطه معامله نمي شود و اگر هم نماد بازگشايي 
شود، مي بينيم كه با تعديل هاي منفي سنگيني مواجه 
ش��ده است كه اين ضرر زيادي را به سهامدار خرد وارد 
مي كند. حتي بانك ها حاضر نيستند كه سرمايه مذكور 
را كه صرف خريد س��هام آن بانك شده، بابت تضمين 
وام قبول كنند. آنها سهام خودشان را هم قبول ندارند! 
بنابراين پول سهامدار خوابيده و سودي هم به آن تعلق 
نمي گيرد. از س��ويي هم بانك به س��هامداران پاسخگو 
نيس��ت. كس��اني را س��راغ دارم كه باب��ت اين موضوع 
به ش��دت دچار خس��ران ش��ده اند. نماد برخي بانك ها 
نزديك به ۲سال متوقف بود. بعد از بازگشايي نيز ديديم 

كه با چه قيمتي هم بازگشايي شدند. 
چرا نبايد در تصميم گيري هايي كه در دولت صورت 
مي گيرد، به بازار س��رمايه توجه شود؟ چرا كسي نبايد 
پاسخگو باشد؟ چرا از بازار سرمايه اقبال نمي شود؟ بازار 
سرمايه كش��ور هيچ وقت نماينده يي نزد دولت نداشته 
اس��ت. هميش��ه اين بازار به مثابه بچه يي سر راهي به 
آن نگريسته مي ش��ود. در صورتي كه اگر بازار سرمايه 
م��ا به صورت يك بازار با اهميت به آن توجه ش��ود در 
توسعه اقتصادي بس��يار تاثير دارد. هم به لحاظ اينكه 
پول هاي خرد جامعه جمع آوري مي شود و هم به لحاظ 
اينكه منجر به توليد در بازارها مي شود. اين بزرگ ترين 

ماموريت بازار سرمايه است كه از آن غافليم. 
با توجه به مش�كالت عظيمي كه در بازار غير 
ش�فاف بورس و س�رمايه اي�ران وج�ود دارد، آيا 
توصيه يي خاص به سهامداران خرد داريد كه وارد 

اين بازار نشوند؟
ببينيد؛ سهامدار خرد بايد حتما هنگام ورود و خروج 
اگر آشنايي ندارند حتما از نظرات مشاوران خبره استفاده 
كنند. سهامداران اگر پول مازادي دارند و مي خواهند از 
منافع بازار سرمايه استفاده كنند. من توصيه نمي كنم 
كه به صورت مس��تقل وارد شوند. اين بازار تجربيات و 
تخصص خاص خود را الزم دارد. حتما بايد از مشاوران و 
شركت هاي سرمايه گذاري استفاده شود تا ريسك خود 
را كم كنند. در كل با وجود اينكه اشخاص در اين بازار 
هستند، به ديگران هيچ گاه پيشنهاد نمي كنم تا ضمن 
رفع محدوديت ها و نواقص وارد بازار شوند. تا زماني كه 
دولت ها به اين ب��ازار به عنوان يك بازار با اهميت نگاه 

نكنند، بهتر است كه وارد بازار نشوند. 
ب��ر اس��اس تحقيقات ص��ورت گرفته، بازده س��ود 
س��هامدار خرد طي ۲5س��ال گذش��ته، كمت��ر از كل 
بازارهاي موازي بوده است. ش��خصا بازار سرمايه ايران 
را براي اينكه محلي براي جذب س��رمايه مردم باش��د، 
مناس��ب ارزيابي نمي كنم. در اين بازار بس��ترهاي الزم 
براي اينكه بتوان بخش��ي از نقدينگي جامعه را در اين 
بازار جذب كنيم، بدون اينكه آس��يبي به سهامدار وارد 
شود، وجود ندارد. اين معضل به همان توسعه نيافتگي 
بازار س��هام ايران باز مي گردد كه به نظر نمي رس��د كه 

برنامه يي هم براي آن وجود داشته باشد. 
يقينا در عدم برنامه ريزي و تعيين تكليف بازار 
س�رمايه در ايران، مسائل گوناگوني دخيل است. 
آيا به نظر ش�ما سهامدار عمده، در اين نابساماني 
دخي�ل نيس�ت؟ چراك�ه در اي�ن بازار ب�ا چنين 
روند غير شفافي، بيش�ترين سودها عائد همين 

سهامدار عمده شده است. نظر شما چست؟
يقينا همين گونه اس��ت. بنگاه��داران و مالكاني كه 
ش��ركت هاي خود را وارد ب��ازار س��رمايه مي كنند، به 
خوبي منتف��ع ش��ده اند. اول اينكه س��االنه 10درصد 
ماليات كمت��ري پرداخت مي كنن��د. دوم اينكه از يك 
س��ري منافع تامين مالي اس��تفاده كنند كه بنگاه هاي 
خارج از بورس نمي توانند، اس��تفاده كنند. سوم اينكه 
نقد ش��وندگي سهم ش��ان افزايش پيدا مي كند. چهارم 

اينكه با يك س��ري كارهاي خ��اص كه مي توانند انجام 
دهند، ارزش هاي چندين برابري را براي خودشان ايجاد 
مي كنند. به عنوان مثال ش��ركتي كه ساالنه ۲0 تومان 
بابت هر سهم سود مي دهد، طي يك نوع ارزش گذاري 
و بر اس��اس فعاليت خود، نس��بت عائدي بر درآمد آنها 
)پي بر  اي، P/E( به صورت خاصي تعريف مي ش��ود. از 
س��ويي اگر دقت كنيم هر يك از شركت هاي حاضر در 
ب��ورس ايران پي ب��ر  اي كمتر از 5 ي��ا 6 ندارند. با اين 
ميزان از P/E، ارزش گذاري يك سهم حدودا 140تومان 
تعيين مي ش��ود. در صورتي كه معلوم نيست اين روند 
س��ودآوري واقعيت باش��د يا نه. اين دارايي خوبي براي 

سهامدار عمده در بازار مي شود. 
س��هامدار عمده اين گونه مي تواند سود كالن كسب 
كند. چنين روندي در حقيقت ناش��ي از نبود قوانين و 
عدم اجراي صحيح قوانين است كه منافع بسيار زيادي 

عايد سهامدار كالن كرده است. 
بنابراي�ن با توجه ب�ه نوع عملكرد س�هامدار 
عمده و سازمان بورس بايد گفت كه فساد در اين 

بازار وجود دارد. 
بله، در بازار س��رمايه ايران فساد بسيار زياد است. از 
انتشار اطالعات گرفته تا ايجاد باندهايي براي تغييرات و 
دستكاري در قيمت بازار سرمايه و سود سازي در بنگاه 
اقتصادي، فس��اد وجود دارد. اين فساد تا زماني كه نهاد 
متولي بازار سرمايه، قدرت قانوني و اجرايي نداشته باشد 
تا ناشرين )مخصوصا شركت هاي ناشر( را به طور كامل 
و جدي مجازات كند، رفع اين مشكل قابل اجرا نيست. 
در هر سيس��تمي كه ش��كاف وجود داش��ته باشد، 
آدم ه��اي سوءاس��تفاده كننده يي هس��تند ك��ه از اين 

شكاف ها بهره هاي نادرست مي برند. 
اجازه بدهيد مقداري در مورد س�ود بازارهاي 
موازي با بازار سرمايه و سهام صحبت كنيم. سود 
بانكي 15 درص�د را مي توان يكي از رقباي جدي 
بازار س�هام محس�وب كرد. از س�وء تاثيرات اين 
مساله بگوييد. در هيچ جاي جهان بانك ها چنين 
سودي را به سپرده گذاران خود نمي دهند تا براي 

بازار سرمايه رقيب تراشي شود. 
بازار پول و س��رمايه هميش��ه رقي��ب بوده اند. بازار 
س��رمايه به هر حال ريسك بيشتري دارد و در آن سود 
تضمين ش��ده يي وجود ندارد ك��ه در آينده به صورت 
قطعي به سرمايه گذار پرداخت شود. احتمال نوسان در 
سوددهي وجود دارد. لذا بايد يك ميزان بازدهي نسبت 
به بازار پول وجود داشته باشد كه البته در بازار سرمايه 

ايران، طي اين چند سال اين گونه نبوده است. 
اصوال كس��ي كه در بازار پول س��رمايه گذاري كرده 
اس��ت، سود بيش��تري داش��ته و ضرر هم نكرده است. 
كساني كه در بازار س��رمايه حضور داشته اند، هم ضرر 
كرده ان��د و هم فرصت جايگزيني را از دس��ت داده اند. 
اين اتفاقات اصوال در بازارهاي ناكارآمد رخ مي دهد. در 
بازارهاي سرمايه دنياي با توجه ويژگي هايي كه دارند و 
منجر به صرفه ريسك و بازده مي شد، متناسب با صرف 
ريس��ك، بازده مناسبي را هم به دس��ت مي آورند. اين 
مس��اله در بازار س��رمايه ايران وجود نداشت؛ لذا باعث 
مي شد هم سرمايه گذار از بازار خارج شود و هم منجر به 

اين مي شد كه سرمايه بازار، كاهش پيدا كند. 
بازار س��رمايه اي��ران تنگناها و نواق��ص زيادي دارد 
ك��ه بايد ت��ك تك آنها حل و فصل ش��ود. اين موضوع 
پش��تيباني حاكميت را طلب مي كند. در دنيا نخستين 
محور در خصوص رش��د و توسعه، بحث سرمايه گذاري 
اس��ت؛ چه داخلي و چه خارجي. كشورهايي كه اكنون 
توسعه يافته محسوب مي شوند، در زمينه ورود و خروج 
سرمايه شان نسبت معقوالنه يي وجود دارد؛ چراكه ورود 
س��رمايه نسبت به خروج آن بيشتر است. اين در حالي 
اس��ت كه در ايران خروج س��رمايه حرف اول را مي زند. 
خروج سرمايه در ايران چندين برابر ورود سرمايه است. 
همين موضوع باعث شده است كه شاهد سرمايه گذاري 
كافي نباشيم و ريسك بااليي در بازار به وجود آيد. نبود 
برنامه نيز باعث ش��ده كه مش��كالت ما در حيطه بازار 

سرمايه دوچندان شود. 
براي اينكه بازار بورس و سرمايه در ايران رونق 
بگيرد، تصميمات عجيبي هم گرفته ش�ده است. 
به عنوان مث�ال خريد و فروش در ب�ازار فاركس 
را ممن�وع كردند تا براي بازار بورس ايران رقيبي 
پيدا نشود. به نظر ش�ما آيا چنين سياست هايي 
مي تواند در پويايي بازار سرمايه ايران موثر باشد؟

بازار فاركس يك بازار تخصصي اس��ت كه به صورت 
۲4 س��اعته در آن معامله صورت مي گيرد. اين بازار بر 
اس��اس اخبار و اطالعات روز حركت مي كند. في الواقع 
بازيگ��ران ايراني ه��م نمي توانند در رون��د آن نقش و 
تاثيري داشته باشند. اين بازار، بازار بسيار بزرگي است. 
كليه رخدادهايي كه در دنيا اتفاق مي افتد، در روند اين 
بازار تاثير دارد. ما به داليل متعددي نمي توانيم به بازار 
فاركس دسترس��ي داشته باش��يم. اين بازار در واقع در 

اقتصاد ايران نمي تواند تاثير مثبتي داشته باشد. 
در مورد بازار فاركس بيش��تر بحث خروج ارز مطرح 
بود ك��ه محدوديت هاي بين المللي و حاكميتي مانع از 
اين امر مي ش��د. به همين جهت سرمايه گذار ايراني در 

انتخاب بروكرهاي خارجي دچار مشكل مي شد. 
از س��ويي نظام بازار ارز در ايران مبتني بر نظام بازار 
آزاد نيس��ت. نظام بازار فاركس بر اساس نظام بازار آزاد 

است كه ما متاسفانه اين گونه نيستيم. 
شما در صحبت هايتان از فساد در بازار سرمايه 
و بورس ايران صحبت به ميان آورديد. آيا در بازار 

سرمايه ايران به بحران رسيده ايم؟
خير، ما هنوز به بحران نرس��يده ايم. بحران ما زماني 
ايجاد مي شود كه اقتصاد از هم بپاشد. بازار سرمايه هنوز به 
اين مرحله نرسيده است. چرا كه بازار سرمايه براي اقتصاد 

كشور پيشرو نيست تا وارد مرحله بحران شده باشد. 
آيا به بحران نزديك شده ايم؟

بله. به بحران نزديك ش��ده ايم. بحران زياد هم دور 
نيس��ت. به بحران بانك ها نگاه كنيد كه هنوز هم رفع 

نشده است. بازار سرمايه هم از اين بحران دور نيست. 
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1.4ميليون چك برگشتي به مبلغ 18500ميليارد تومان در اسفند ماه

21 درصد مبلغ و 14 درصد تعداد چك ها برگشت خورد
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 

 در اس��فندماه ١٣٩٦ در كل كش��ور بالغ ب��ر 
 ٩ميلي��ون و ٩٦8 ه��زار فقره چك وص�ول ش��د 
ك���ه از اي�ن تعداد بالغ ب��ر 8 ميليون و ٦48 هزار 
فقره چك عادي و حدود يك ميليون و ٣20 هزار 
فقره چك رمزدار بوده اس��ت. براي�ن اس��اس در 
كل كش��ور 8٦.8درص��د از كل تعداد چك ه�اي 
وص�ولي، چ���ك ع���ادي و١٣.2 درص�د چ�ك 
رمزدار بوده اس��ت. در اس��فند ٩٦ در كل كشور 
مبلغ��ي حدود ٣٦٦١ه��زار ميلي��ارد ريال چك 
وص�ول ش��د كه حدود ٦٩١ ه��زار ميليارد ريال 
چ�ك ع���ادي و ح�دود 2٩70ه���زار ميلي�ارد 
ري�ال چ�ك رم�زدار اس��ت. ب��ه عبارتي در كل 
كش���ور ١8.٩درص�د از ك���ل مبل�غ چك هاي 
وص�ول��ي، چ���ك ع���ادي و 8١.١ درصد چك 

رمزدار بوده است. 
به گزارش تع��ادل، اين نكته نش��ان مي دهد 
كه در س��ال هاي اخير با حقوقي ش��دن چك ها 
و افزاي��ش تعداد برگش��تي، توج��ه به چك هاي 
رمزدار در مبادالت بانك��ي و همچنين اطمينان 
از وصول مبلغ آن به ش��دت افزايش يافته و سهم 
چك رمزدار ب��ه بيش از 8١ درصد مبلغ چك ها 
رسيده و با وجود گردش 8.٦ ميليون چك عادي 
در كش��ور س��هم چك عادي به ١٩ درصد مبلغ 

چك محدود شده است. 
در اس��فند ٩٦ به مي��زان ١0 ميليون چك به 
مبل��غ 87٦00ميلي��ارد تومان مبادله ش��ده كه 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 4.4 و 20 
افزايش داشته است كه از اين تعداد 8.٦ ميليون 
فقره به مبلغ ٦٩ هزار ميليارد تومان وصول شده 
كه نس��بت به بهمن ماه ٩٦ تعداد آن 5.7 درصد 
و مبل��غ آن ١٩ درص��د افزايش نش��ان مي دهد. 
از س��وي ديگر بالغ بر ١.4ميلي��ون فقره چك به 
ارزش��ي بالغ بر ١85هزار ميليارد ريال برگش��ت 
داده ش��ده است. كه نس��بت به بهمن ماه از نظر 
تع��داد ٣.١ درص��د و از نظر مبل��غ 2٣.7 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. براين اساس ١4 درصد 
تع��داد و 2١ درصد مبلغ چك هاي مبادله ش��ده 

برگشت خورده است. 
همچنين در اس��تان تهران ني��ز ٣.7 ميليون 
فقره ب��ا ارزش 5٦ ه��زار ميليارد توم��ان مبادله 
ش��ده اس��ت. كه ٣.2 ميليون به مبلغ 44٣ هزار 
ميلي��ارد ريال آن وصول ش��ده و 47٩ هزار فقره 
آن ب��ه ارزش ح��دود ١١8 ه��زار ميلي��ارد ريال 
برگشت خورده است. براين اساس در كل كشور 
تعداد ١٣.٩ درصد چك هاي مبادله ش��ده و 2١ 
درصد مبلغ آنها برگشت خورده است. در استان 
تهران نيز ١2.٩ درصد و 2١ درصد مبلغ چك ها 

برگشت داده شده است. 
از س��وي ديگ��ر، بيش��ترين نس��بت ارزش 
چك ه��اي برگش��تي متعلق به هرم��زگان با ٦٣ 
درصد، ايالم 42 درصد، گلستان 28 درصد بوده 
است. كمترين نسبت نيز متعلق به البرز با 7.١٣ 
درصد، خوزستان و گيالن با ١4 درصد و زنجان 

با ١٦.5 درصد بوده است. 

  سهم برگشتي از كل چك هاي مبادله اي
طبق آمار موج��ود، بخش عمده يي از چك ها 
به دلي��ل فقدان يا كس��ري موجودي برگش��ت 
داده ش��ده اس��ت، بطوري كه در اسفندماه سال 
ج��اري ٩٦.٩درص��د از تع��داد و ٩٣.٩درصد از 
ارزش كل چك هاي برگش��تي به دليل كس��ري 
يا فقدان موجودي بوده اس��ت. در استان تهران 
ني��ز 4٦0 هزار چك ب��ه ارزش ١0٩ هزار ميليارد 
ري��ال به دليل كس��ري موجودي برگش��ت داده 
ش��ده اس��ت و ٩٦.١درصد و ارزش ٩2.4 درصد 
از چك برگش��تي در استان را به خود اختصاص 

داده است. 
 چ��ك به عنوان يك��ي از ابزارهاي مهم نظام 
پرداخ��ت همواره نقش قابل توجهي در تس��ويه 
مبادالت خرد و كالن جامعه داش��ته است. ليكن 
طي دو دهه اخير به دليل تداوم توسعه سامانه ها 
و تجهيزات پرداخ��ت الكترونيكي، تراكنش هاي 
پردازش ش��ده از طريق اين ابزارها و س��امانه ها 
رش��د متناس��بي داش��ته و ابزاره��اي پرداخت 
الكترونيكي به  م��رور زمان جايگزي��ن ابزارهاي 
پرداخت سنتي نظير اسكناس و مسكوك و انواع 

چك ش��ده اس��ت. با  وجود اين، به دليل اهميت 
كارك��رد و امتي��از چ��ك و به خص��وص جايگاه 
اعتب��اري چ��ك در مبادالت كش��ور، اي��ن ابزار 
پرداخت هن��وز هم از مهم تري��ن ابزارهاي نظام 
پرداخت كشور محسوب مي ش��ود. اگرچه متاثر 
ش��دن فضاي كسب وكار كشور از ركود اقتصادي 
س��ال هاي گذش��ته مي تواند از داليل برگش��ت 
چك ها به دليل كسري يا فقدان موجودي باشد، 
ليكن عدم وجود سازوكارهاي موثر اعتبارسنجي 
مش��تريان در فرآين��د صدور دس��ته چك نيز از 
ديگر دالي��ل مهم اين امر اس��ت. انتظار مي رود 
با تداوم روند رش��د اقتصادي س��ال گذش��ته و 
همچني��ن بهب��ود س��ازوكارهاي اعتبارس��نجي 
مش��تريان بانك ها در اين زمين��ه، به  مرور زمان 
سهم چك هاي برگشتي از بابت كسري يا فقدان 
موجودي كاهش يابد. بانك مركزي در راس��تاي 
كاهش چك ه��اي برگش��تي، در كن��ار تكميل 
زيرس��اخت پردازش و پذيرش الكترونيكي چك، 
پياده س��ازي كامل س��امانه هاي نظارتي مرتبط 
نظير سامانه چك برگشتي، سامانه مركز كنترل 
و نظ��ارت اعتباري )مكنا( و به خصوص س��امانه 
صدور يكپارچه الكترونيكي دس��ته چك )صياد( 
را با هدف ايجاد زمينه نظارت موثر بر س��ازوكار 
صدور دسته چك در دستور كار قرار داده است. 
يادآور مي شود در سامانه صياد عالوه بر مواردي 
نظير ايجاد شفافيت اطالعاتي و ايجاد محدوديت 
ب��راي صدور چك هاي بالمح��ل، تدابيري جهت 
ارتق��اي ضرايب امنيتي چ��ك نيز در نظر گرفته 
شده اس��ت. ضمن آنكه بررسي صالحيت دارنده 
دس��ته چك و همچنين ايجاد شفافيت اطالعاتي 
و جلوگي��ري از سوءاس��تفاده  ب��راي اختص��اص 
دس��ته چك به متقاضيان فاقد صالحيت از ديگر 
قابليت ه��اي س��امانه هاي نظارت��ي مرتبط بوده 
و عملياتي ش��دن كامل اين س��امانه ها مي تواند 
موجب ايجاد شفافيت اطالعاتي از طريق برپايي 
نظام اس��تعالم همگاني ش��ده و انتظار مي رود با 
تكميل س��امانه مزبور س��هم چك هاي برگشتي 
در نظام پرداخت كش��ور بط��ور قابل مالحظه يي 

كاهش يابد. 
در اس��فندماه ١٣٩٦، معادل 54.4 درصد از 
تعداد چك هاي مبادله يي ك�ل كش���ور در س�ه 
اس���تان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله 
ش��ده اس��ت كه به ترتي���ب ب���ا ٣٦.٩درص�د، 
٩.٦درص�د و 7.٩درصد بيش��ترين س��هم را در 
مقايس��ه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچن�ين 
ب�ه لح���اظ مبل�غ7٣درص�د از مب�الغ چك هاي 
ف�وق در س�ه اس�تان ته�ران )٦4درصد اصفهان 
4.٦ درص��د و خراس���ان رض�وي 4.5 درص���د( 
مبادل�ه ش��ده اس�ت ك�ه بيش��ترين سهم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
در اس��فندم�اه ١٣٩٦ در ك�ل كش�ور بالغ بر 
8.٦ميلي���ون فق�ره چ�ك ب���ه مبلغ�ي ح�دود 
٦٩١ هزار ميليارد ريال وصول ش��د ك�ه نس�بت 
ب���ه م�اه قب���ل از نظ���ر تع���داد و مبل�غ ب�ه 
ترتي�ب5.7درصد ١٩درصد افزايش نشان مي دهد 

در ماه مورد گزارش در كل كش��ور8٦.١درصد از 
كل تعداد چك ه��اي مبادله يي و 78.٩ درصد از 

كل مبلغ چك هاي مبادله يي وصول شد. 
در اس��فندم�اه ١٣٩٦ در اس���تان ته���ران 
ح���دود ٣.2ميلي�ون فق�ره چ���ك ب�ه مبلغ�ي 
ح���دود 44٣ هزار ميليارد ريال وصول ش��د. در 
ماه مورد گزارش در اس��تان تهران از نظر تعداد 
87.١درصد و از نظر مبلغ 7٩درصد از كل مبلغ 

چك هاي مبادله يي وصول شده است. 

 كمترين وصولي و بيشترين برگشتي در هرمزگان 
در ماه مذكور در بين س��اير استان هاي كشور 
بيش��ترين نس��بت تعداد چك ه��اي وصولي به 
ك�ل چك هاي مبادله يي در اس��تان به ترتيب به 
اس��تان هاي گيالن )88.8درص�د(، ي�زد )88.5 
درص���د( و الب��رز )88درصد( اختص��اص يافته 
اس��ت و اس��تان هاي كهگيلوي���ه و بويراحم���د 
77.٣درص�د(، كردستان 77.8درصد( و خراسان 
ش��مالي 80.٣ درصد( پايين ترين نس��بت تعداد 
چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله ش��ده 

در استان را به خود اختصاص داده اند. 
در ماه مورد گزارش، در بين س��اير اس��تان هاي 
كشور بيش��ترين نس��بت مبالغ چك هاي وص�ولي 
ب�ه ك�ل مب�ال��غ چك هاي مبادل�ه يي در اس���تان 
ب�ه ترتي�ب ب�ه اس��تان هاي الب���رز )8٦.٣درص�د(، 
خوزس��تان )85.7درص��د( و زنجان )8٣.5درص��د( 
اختص��اص يافت��ه اس��ت و استان هاي هرمزگ�ان 
٣٦.4درص���د(، اي���الم )57 درص���د( و گلس��تان 
7١درصد( كمترين نس�بت مب�الغ چك هاي وصولي 
به كل مبالغ چك هاي مبادل�ه ش�ده در اس�تان را ب�ه 

خ�ود اختص�اص داده ان�د. 
در اس��فندماه ١٣٩٦ در ك�ل كش���ور بالغ بر 
١.4ميلي���ون فق���ره چ�ك ب�ه مبلغ���ي بالغ بر 
١85هزارميليارد ريال برگش��ت داده شده است 
كه نس��بت به م��اه قبل از نظر تع��داد و مبلغ به 
ترتي�ب ٣.١درصد و 2٣.7 درصد افزايش نش��ان 
مي ده��د. در م�اه م���ورد گ�زارش در اس���تان 
ته���ران ح���دود 47٩ه���زار فق���ره چ�ك ب�ه 
مبلغ�ي ح�دود ١١8هزار ميليارد ريال برگش��ت 
داده ش��د. در م��اه م���ورد گ���زارش در ك���ل 
كش���ور١٣.٩درص�د از ك�ل تع���داد چك هاي 
مبادل�ه ي��ي و 2١.١ درصد از كل مبلغ چك هاي 
مبادله يي برگش��ت داده شده است. در ماه مورد 
گزارش در استان تهران ١2.٩درصد از كل تعداد 

چك ه���اي مبادله ي��ي و 2١درص��د از كل مبلغ 
چك هاي مبادله يي برگشت داده شده است. 

در ماه مذكور در بين س��اير استان هاي كشور 
بيشترين نسبت مبالغ چك هاي برگشتي به كل 
مب�الغ چك هاي مبادل�ه ش���ده در اس���تان ب�ه 
ترتي�ب ب�ه اس��تان هاي هرمزگ�ان ٦٣ ايالم 42 
و گلستان 28 اختصاص يافته است و استان هاي 
البرز ١٣درصد(، خوزستان و گيالن ١4 و زنجان 
١٦ درص��د كمتري��ن نس��بت مبال��غ چك هاي 
برگشتي به ك�ل مبالغ چك هاي مبادله شده در 
استان را به خود اختصاص داده اند. در اسفندم�اه 
١٣٩٦ در ك�ل كش�ور ح�دود ١.4ميلي�ون فق�ره 
چ���ك ب�ه مبلغ�ي بالغ بر ١7٣هزار ميليارد ريال 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده 
ش��ده اس��ت. در واقع در كل كشور از نظر تعداد 
٩7 و از نظ��ر مبلغ ٩4 درصد از كل چ�ك ه�اي 
برگش���تي ب�ه دالي�ل كسري يا فقدان موجودي 

بوده است. 
در ماه م��ورد گزارش در اس��تان ته�ران بالغ بر 
4٦0 هزار فق�ره چ�ك ب�ه مبلغ�ي بالغ بر ١0٩ هزار 
ميليارد ريال به داليل كسري يا فق�دان موج�ودي 
برگش���ت داده ش�ده اس���ت. در واق�ع در استان 
ته��ران از نظر تعداد ٩٦ درص��د و از نظر مبلغ ٩2 
درص��د از ك�ل چ�ك ه�اي برگش���تي ب�ه داليل 
كسري يا فقدان موجودي بوده است. در ماه مذكور 
در بين ساير اس��تان هاي كشور، بيشترين نسبت 
مبالغ چ�ك ه�اي برگش���تي ب�ه داليل كسري يا 
فقدان موجودي به كل مبالغ چك هاي برگشتي در 
اس��تان به ترتيب به استان هاي هرمزگان اردبيل و 
ايالم و س��منان با بيش از ٩8 درصد و كمترين به 
خراسان شمالي و چهارمحال بختياري با ٩5 درصد 

اختصاص داشته است. 

 چك رمزدار 
در اس��فندماه ١٣٩٦ در كل كش��ور ح��دود 
١.٣ هزار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه مبلغ�ي ح�دود 
2٩70هزار ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به 
ماه قبل از نظ�ر تع�داد4٩ درص�د و از نظر مبلغ 
٦٦.5 درصد افزايش داش��ته اس��ت. در ماه مورد 
گزارش در اس��تان تهران بالغ ب��ر 50٦هزار فقره 
چك رم�زدار ب���ه مبلغ�ي ح���دود 224٣ هزار 

ميليارد ريال وصول شد. 
در م���اه م�ذك��ور 52.5درص���د از تع���داد 
چك ه��اي رم���زدار وص�ولي در س���ه اس���تان 

ته���ران )٣8درص��د(، اص�فه��ان 7.2 درص�د و 
خراس��ان رضوي 7 درصد وص�ول ش��ده اس�ت 
ك���ه بيش��ترين س��هم را در مقايس��ه با س��اير 
اس��تان ها دارا بوده ان��د. همچن�ين ب���ه لح�اظ 
مبل���غ 8١.٦درص�د از مب�ال��غ چك هاي ف�وق 
در اس��تان هاي ته�ران )75.5درص�د(، اص�فهان 
)٣.4درص�د( و خراس�ان رض�وي )2.7 درص�د( 

وص�ول شده اس�ت. 

 بررسي 6  ماهه اول 
بررس��ي ٦ ماهه اول س��ال ٩٦ نشان مي دهد 
ك��ه روي ه��م رفت��ه بي��ش از 8.5 ميليون چك 
به مبلغ ح��دود 74ه��زار و 500 ميليارد تومان 
برگش��ت خورده كه ميانگي��ن آن ١5.7 درصد 
تعداد و 22.١ درصد مبلغ چك هاي مبادله شده 
بوده اس��ت. به عبارت ديگر، بطور متوسط در هر 
ماه معادل ١.42 ميلي��ون چك به مبلغ ميانگين 
ماهانه ١2.42 هزار ميليارد تومان برگشت خورده 

است. 
 آماره��ا نش��ان مي دهد ك��ه مهم ترين علت 
برگشت چك ها، كس��ري موجودي بوده و بيش 
از ٩7 درصد چك ها به خاطر كس��ري موجودي 

برگشت خورده است. 
در فروردين ماه ١٣٩٦، در كل كش��ور بالغ بر 
١.١ ميليون به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان، معادل 
١4.8درصد تع��داد و 2١ درصد مبلغ چك هاي 
مبادله يي برگشت خورده اس��ت. در ارديبهشت 
ماه ١٣٩٦ نيز در كل كشور بالغ بر ١.5 ميليون به 
مبلغ ١٣ هزار ميليارد تومان، معادل ١5.7 درصد 
تعداد و 2١.٩ درصد مبل��غ چك هاي مبادله يي 

برگشت خورده است. 
همچنين در خرداد ماه ١٣٩٦، در كل كشور 
بالغ ب��ر ١.5 ميليون به مبلغ ١٣.8 ه��زار ميليارد 
توم��ان، مع��ادل ١٦.2 درص��د تع��داد و 2٣.١ 
درصد مبلغ چك هاي مبادله يي برگش��ت خورده 
اس��ت. در تي��ر ماه ١٣٩٦، در كل كش��ور بالغ بر 
١.5 ميلي��ون به مبلغ ١٣.١ ه��زار ميليارد تومان، 
معادل ١٦.٣ درصد تع��داد و 22.8 درصد مبلغ 

چك هاي مبادله يي برگشت خورده است. 
در م��رداد م��اه ١٣٩٦ ني��ز در كل كش��ور 
بالغ ب��ر ١.5 ميليون به مبلغ ١٣.8 ه��زار ميليارد 
توم��ان، معادل ١5.8 درص��د تعداد و 22 درصد 
مبلغ چك هاي مبادله يي برگش��ت خورده است 
و در ش��هريور ماه ١٣٩٦، در كل كش���ور بالغ بر 
١.4 ميلي��ون فق���ره چ���ك ب�ه مبلغ���ي بالغ بر 
١2.8 هزارميلي��ارد توم��ان مع��ادل ١5.٦ درصد 
تعداد و 2١.8 درصد مبل��غ چك هاي مبادله يي 

برگشت داده شده است
 آماره��ا نش��ان مي دهد ك��ه مهم ترين علت 
برگشت چك ها، كس��ري موجودي بوده و بيش 
از ٩7 درصد چك ها به خاطر كس��ري موجودي 

برگشت خورده است. 
در فروردين ماه ١٣٩٦، در كل كش��ور بالغ بر 
١.١ ميليون به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان، معادل 
١4.8درصد تع��داد و 2١ درصد مبلغ چك هاي 
مبادله يي برگشت خورده اس��ت. در ارديبهشت 
ماه ١٣٩٦ نيز در كل كشور بالغ بر ١.5 ميليون به 
مبلغ ١٣ هزار ميليارد تومان، معادل ١5.7 درصد 
تعداد و 2١.٩ درصد مبل��غ چك هاي مبادله يي 

برگشت خورده است. 
همچنين در خرداد ماه ١٣٩٦، در كل كشور 
بالغ ب��ر ١.5 ميليون به مبلغ ١٣.8 ه��زار ميليارد 
توم��ان، مع��ادل ١٦.2 درص��د تع��داد و 2٣.١ 
درصد مبلغ چك هاي مبادله يي برگش��ت خورده 
اس��ت. در تي��ر ماه ١٣٩٦، در كل كش��ور بالغ بر 
١.5 ميلي��ون به مبلغ ١٣.١ ه��زار ميليارد تومان، 
مع��ادل ١٦.٣ درصد تع��داد و 22.8درصد مبلغ 

چك هاي مبادله يي برگشت خورده است. 
در م��رداد م��اه ١٣٩٦ ني��ز در كل كش��ور 
بالغ ب��ر ١.5 ميليون به مبلغ ١٣.8 ه��زار ميليارد 
توم��ان، معادل ١5.8 درص��د تعداد و 22 درصد 
مبلغ چك هاي مبادله يي برگش��ت خورده است 
و در ش��هريور ماه ١٣٩٦، در كل كش���ور بالغ بر 
١.4 ميلي��ون فق���ره چ���ك ب�ه مبلغ���ي بالغ بر 
١2.8 هزارميلي��ارد توم��ان مع��ادل ١5.٦ درصد 
تعداد و 2١.8 درصد مبل��غ چك هاي مبادله يي 

برگشت داده شده است.

تاملي بر نسبت  قرض الحسنه 
به كل تسهيالت

وهاب قليچ  صاحب نظر پولي و بانكي 
آنچه عموما در مطالعات بانكداري اسالمي به عنوان 
ش��اخص س��نجش ميزان موفقيت بانك هاي كش��ور 
در تحق��ق اه��داف عدالت مدارانه از آن ياد مي ش��ود، 
ش��اخص »نسبت تسهيالت قرض الحس��نه اعطايي به 
كل تسهيالت اعطايي بانكي« است.  سنجش موفقيت 
اجراي بانكداري اسالمي در كشور يا رتبه بندي بانك هاي 
كشور در اجراي موفق موازين بانكداري اسالمي همواره 
يك��ي از دغدغه هاي محققان و كارشناس��ان بانكداري 
اسالمي بوده است. بديهي است براي سنجش عملكرد 
بانك ها يا رتبه بندي آن در هر شاخه و موضوعي نياز به 
شاخص و معيار وجود دارد. بهره گيري از شاخص هاي 
جام��ع و قدرتمن��د اين امكان را به محقق مي بخش��د 
كه برداش��ت درست و كاملي از موضوع تحقيق داشته 
باش��د و به نتيجه يي كاربردي و مفيد دست پيدا كند.  
يكي از بخش هاي مورد تاكيد بانكداري اسالمي تالش 
جهت تحقق »عدالت« و كمك به شكس��تن دايره فقر 
در مناطق محروم كش��ور است. افزون بر توصيه شديد 
موازين اقتصاد اسالمي، توصيه قوانين نيز بر اين محور 
استوار اس��ت. به عنوان نمونه ماده يك قانون عمليات 
بانكي ب��دون ربا با هدف گذاري اس��تقرار نظام پولي و 
اعتباري بر مبناي حق و عدل )با ضوابط اس��المي( اين 
امر مهم را مورد تاكيد قرار داده اس��ت.  آنچه بعضا در 
تحقيقات اين حوزه به عنوان ش��اخص سنجش ميزان 
موفقيت بانك هاي كشور در تحقق اهداف عدالت مدارانه 
بانكداري اس��المي از آن ياد مي شود، شاخص »نسبت 
تس��هيالت قرض الحس��نه اعطايي به كل تس��هيالت 
اعطايي بانكي« اس��ت. اين انتخاب از اين تصور نشات 
مي گي��رد كه هر چه اين نس��بت در ي��ك بانك باالتر 
باش��د، آن بانك به عدالت م��داري و تالش جهت رفع 
فقر و ش��كاف طبقاتي نزديك تر است! به نظر مي رسد 
نسبت تسهيالت قرض الحسنه اعطايي به كل تسهيالت 
اعطايي بانكي، شاخصي بسيار ضعيف براي هدف مذكور 
است و نمي تواند برداشتي صحيح و كامل براي مقصود 
محقق برآورد كند؛ علت اين امر آن است كه اوال از كجا 
معلوم كه تسهيالت قرض الحسنه اعطايي در بانك مورد 
مطالعه ب��ه گروه كمتر برخوردار جامعه تخصيص داده 
ش��ده باشد؟ چه بس��ا در آن بانك، طبقات محروم در 
دستيابي به اين نوع تسهيالت ارزان قيمت هم محروم 
بوده باش��ند و اين نوع تس��هيالت عموما سهم طبقات 
بهره مند جامعه شده باشد.  دوم آنكه با فرض آنكه تمام 
تسهيالت قرض الحس��نه يي به دست كم برخوردارهاي 
جامعه رسيده باشد؛ نكته مهم آن است كه عدالت صرفا 

در رسيدگي به طبقه محروم خالصه نمي شود. 
در مطالعات عدالت پژوهي، توجه به طبقه محروم در 
دس��ته سوم عدالت به نام »بازتوزيع منابع« و پس از دو 
دسته مهم ديگر به نام عدالت پيشيني )توزيع متناسب 
امكان��ات و اطالع��ات پيش از توليد( و عدالت پس��يني 
)توزيع متناس��ب درآمده��ا پس از توليد با س��هم بري 
متناسب طرف هاي ايجادكننده درآمد( قابل طرح است.

سياس��ت هاي  ب��ه  تنه��ا  توج��ه  اي��ن رو  از 
محروميت زدايي بانك��ي مي تواند نگاهي ناقص به 

مقوله پيچيده عدالت باشد. 

 رايزني با سفارتخانه ها
براي پرداخت بهاي صدور ويزا
بانك مرك��زي از طريق وزارت ام��ور خارجه درحال 
رايزن��ي با س��فارتخانه هاي خارجي اس��ت تا متقاضيان 
درياف��ت و تمديد ويزا به جاي پرداخت ارز معادل ريالي 
آن را پرداخت كنند.  به گزارش فارس، هم اكنون يكي از 
مشكالت متقاضيان دريافت ويزا و تمديد آن تهيه و ارائه 
ارز به سفارتخانه هاي كشورهاي مختلف است. اين مشكل 
پ��س از آن به وجود آمد كه بانك مركزي براي مقابله با 
افزايش نرخ ارز و التهابات بازار سياست هاي جديد ارزي 
را تدوين و اولويت هاي تخصيص ارز را مشخص كرد. در 
همين راستا بانك مركزي از طريق و با همكاري وزارت 
امور خارجه درحال رايزني با س��فارتخانه هاي كش��ورها 
براي حل اين مساله است. پيشنهاد بانك مركزي در اين 
باره پرداخت ريالي هزينه از طريق دستگاه هاي كارتخوان 
سفارتخانه ها توسط متقاضيان دريافت و تمديد ويزاست. 
براساس اين پيشنهاد پس از انجام تراكنش و وصول وجه 
ريالي هزينه صدور ويزا، سفارتخانه  از طريق بانك سامان 
معادل ارزي آن را دريافت خواهد كرد.  با اين اقدام ديگر 
متقاضيان صدور و تمديد ويزا نيازي به خريد ارز از بازار يا 
از بانك ها ندارند و سيستم بانكي با سفارتخانه ها مبادالت 

ارزي را انجام مي دهد. 

كاهش 80 هزار ميلياردي 
نقدينگي

حجم كل درآمد بانك مركزي ناش��ي از پيش فروش 
سكه ١0هزار و ٩00ميليارد تومان بوده و با توجه به اينكه 
اين منابع به حساب بانك مركزي واريز شده است، معادل 
اين رقم از حجم پايه پولي كاس��ته شده است. به گزارش 
ف��ارس با توجه ب��ه زمان هاي تعيين ش��ده براي عرضه 
س��كه هاي پيش فروشي، ميزان س��كه  در سررسيد هاي 
مختلف و ارزش مجموع سكه هاي پيش فروش شده، قابل 
محاسبه اس��ت.  بانك مركزي از ١7فروردين ماه قيمت 
س��كه ٦ ماهه و يك س��اله را به ترتيب 75هزار تومان و 
50هزار تومان افزايش داد و بخش��ي از سكه  هاي اين ماه 
پي��ش از افزايش قيمت پيش خريد ش��ده بود، ميانگين 
بهاي هر قطعه سكه براي تحويل در مهر ماه امسال يك 
ميليون و 455هزار تومان و براي تحويل در فروردين ماه 
س��ال آينده يك ميليون ٣40هزار تومان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت.  در طرح پيش ف��روش س��كه 7ميليون و 
٦50هزار قطعه سكه پيش فروش شد كه 7٩٩هزار قطعه 
س��كه يك ماهه، ٦٦٦ هزار و 500 قطعه س��كه ٣ماهه، 
2ميليون و 852 هزار قطعه سكه ٦ ماهه، 825 هزار قطعه 
سكه ٩ماهه، 2ميليون و 28هزار و 500 قطعه سكه يك 
س��اله، ٦5 هزار و 500 قطعه س��كه ١8ماهه و 408هزار 

قطعه سكه دو ساله بوده است. 

يادداشت

خبر

سعيد بيات 
كس��ري بودجه مداوم در طول س��اليان طوالني به انباشت 
بدهي هاي دولت منجر شده و بالشك بخش مهمي از مشكالت 

اقتصادي كشور به همين موضوع مرتبط است. 
انجم��اد طرف دارايي ترازنامه بانك ها در اثر عدم بازپرداخت 
بدهي ه��اي دولت، س��لطه مالي ب��ر ترازنامه بان��ك مركزي و 
زمين گير ش��دن پيمان��كاران بخش خصوصي ب��ه خاطر عدم 
دريافت مطالباتشان از دولت تنها بخشي از اين آثار منفي است. 
اما اخيرا برخي كارشناس��ان پيشنهاد كرده اند كه دولت معادل 
تمام��ي بدهي هاي خود اوراق بدهي منتش��ر كرده و در اختيار 
طلبكاران قرار دهد. به فرض اينكه بپذيريم اين پيشنهاد به لحاظ 
تئوريك پيشنهاد خوبي است، حال سوال اين است كه آيا رفتار 
مالي دولت ايران به گونه يي اس��ت كه اجراي چنين پيشنهادي 

را امكان پذير كند؟ 
ميزان تراز عملياتي و تراز مالي دولت ايران در طول سال هاي 
١٣8١تا ١٣٩٦و درآمد نفتي ساالنه ايران بر حسب دالر امريكا 
و تراز عملياتي يعني مابه التف��اوت درآمدهاي جاري)كه بخش 
عمده آن درآمدهاي مالياتي است( از هزينه هاي جاري دولت)كه 

بخ��ش عمده آن مربوط به حقوق و دس��تمزد كارمندان دولت 
است( نشان مي دهد كه دولت با كسري تراز عملياتي روبه روست 
و درآمدهاي مالياتي كفاف هزينه هاي جاري دولت را نمي دهد. 
دولت براي اينكه بتواند كسري تراز عملياتي خود را جبران 
كند، سهم خود از درآمدهاي نفتي را به بانك مركزي مي فروشد 
و ب��ا اين درآمد، هم بخش��ي از كس��ري ت��راز عملياتي خود را 
پوشش مي دهد و هم به تملك دارايي هاي سرمايه يي مي پردازد. 
ما به التف��اوت درآمده��اي نفتي دول��ت از تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه يي با عنوان تراز سرمايه يي دولت شناخته مي شود كه 
دولت در همه سال ها با مازاد تراز سرمايه يي روبه روست. بنابراين 
دولت مازاد تراز سرمايه يي را براي جبران كسري تراز عملياتي 
هزين��ه مي كند. حاص��ل جمع تراز عملياتي و تراز س��رمايه يي 
دولت، تراز مالي نام دارد كه روي محور چپ نمودار ١ نشان داده 
شده است. وقتي صحبت از كسري بودجه دولت مي شود، منظور 

همين تراز مالي دولت است. 
رفتار مالي دولت در فاصله ١٣8١تا ١٣88 با رفتار مالي دولت 
از ١٣8٩ به بعد كامال متفاوت اس��ت. در فاصله ١٣8١تا ١٣88 
درآمدهاي نفتي به سرعت درحال افزايش است اما تراز عملياتي 

و تراز مالي دولت با يك شيب بسيار ماليم در حال افزايش بوده 
اس��ت. در واقع جز سال هاي ١٣85و ١٣87 كه با سياست هاي 
انبساطي دولت و افزايش كسري تراز عملياتي و تراز مالي همراه 
بوده است در مابقي س��ال هاي دوره زماني ١٣8١تا ١٣88 تراز 
عملياتي و تراز مالي رشد آرامي داشته اند. همچنين به دليل چاق 
شدن حساب ذخيره ارزي در فاصله ١٣8١تا ١٣88، كسري هاي 
مربوط به س��ال هاي ١٣85و ١٣87 نيز از حساب ذخيره ارزي 
تامين شده اس��ت. بنابراين در اين فاصله زماني هر چند چشم 
دولت ها براي تامين كس��ري تراز عملياتي به درآمدهاي نفتي 
بوده اما در غالب سال ها رشد غافلگير كننده يي در تراز عملياتي 

دولت مشاهده نمي شود. 
اما از س��ال ١٣8٩ به بعد تراز عملياتي دولت با شيب بسيار 
تندي رو ب��ه افزايش مي گذارد و با اينك��ه درآمدهاي نفتي در 
غالب سال هاي بعد از ١٣8٩ روند كاهشي داشته است اما دولت 
اهميتي به اين موضوع نداده و با اش��تهاي زيادي مخارج جاري 
خ��ود را افزايش مي دهد. هر چند در طول س��ال هاي اين دوره 
درياف��ت مالي��ات روند صعودي به خود گرفته اما قادر نيس��ت 
افزايش ش��ديد تراز عملياتي را تامين مال��ي كند بنابراين تراز 
عملياتي و به تبع آن تراز مالي دولت شيب صعودي پيدا كرده اند. 
بنابراين اينگونه استنباط مي شود كه لينك ميان تراز عملياتي و 
درآمدهاي نفتي دولت از سال ١٣8٩ به بعد بسيار ضعيف شده 

و دولت براي اينكه بتواند كس��ري تراز عملياتي خود را جبران 
كند به راه هاي ديگري متوس��ل شده است. آمارهاي مربوط به 
وضع مالي دولت نشان مي دهد كه از سال ١٣8٩تا ١٣٩4 بخش 
بزرگي از كسري تراز مالي از محل واگذاري شركت هاي دولتي 
بوده و در سال هاي ١٣٩5و ١٣٩٦ انتشار اوراق بدهي ابزار دولت 
براي تامين كسري تراز مالي بوده است. بنابراين به نظر مي رسد 
كه از س��ال ١٣8٩ ب��ه بعد نظام بودجه ري��زي در ايران به يك 
بيماري جديد مبتال شده است و بيماري اين است كه مي توان 
هزينه هاي ج��اري دولت را به اندازه دلخ��واه افزايش داد و اگر 
درآمد نفت و ماليات كفاف تامين آن را نداد به س��راغ واگذاري 

شركت هاي دولتي و انتشار اوراق بدهي رفت. 
با اين توضيحات جواب سوالي كه در ابتداي يادداشت مطرح 
شد روشن مي شود. رفتار مالي دولت در ٩سال اخير به گونه يي 
تغيير كرده كه انتشار اوراق بدهي دولتي را بيش از آنكه ابزاري 
براي بازپرداخت بدهي هاي قبلي بداند ابزاري براي تامين كسري  
بودجه جاري خود مي داند. بنابراين بعيد به نظر نمي رسد دولت 
حاضر باشد حجم انبوهي اوراق بدهي منتشر كند تا بدهي هاي 
گذش��ته خود را تسويه كند چراكه اشتهاي سيري ناپذير دولت 
به خرج كردن ديگر با درآمدهاي نفتي قابل پوش��ش نيست و 
دولت الزم مي بيند كه ابزارهاي نوين تامين مالي را براي اهداف 

مهم تري مثل كسري بودجه جاري هزينه نمايد!

بيماري جديد كسري بودجه و بدهي دولت به بانك ها

در سال هاي اخير با حقوقي شدن چك ها و افزايش تعداد برگشتي، توجه به 
چك هاي رمزدار در مبادالت بانكي و همچنين اطمينان از وصول مبلغ آن به شدت 

افزايش يافته و سهم چك رمزدار به بيش از 81 درصد مبلغ چك ها رسيده و با وجود 
گردش 8.6 ميليون چك عادي در كشور سهم چك عادي به 19 درصد مبلغ چك 

محدود شده است

آمارها نشان مي دهد كه مهم ترين علت برگشت چك ها، كسري موجودي بوده و 
بيش از 97 درصد چك ها به خاطر كسري موجودي برگشت خورده است
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دانشوفن10
شناسايي بدافزارهاي جديد 

در »گوگل پلي«
اندروي�د هدالينز| ش��ركت امنيتي س��مانتك از 
شناس��ايي تعدادي بدافزار جدي��د و خطرناك خبر داد 
ك��ه تداوم حض��ور آنها در گوگل پلي كارب��ران را به طور 
ج��دي تهديد مي كند. بدافزارهاي يادش��ده قبال هم در 
گوگل پلي وجود داش��ته و حذف شده بودند، اما حاال با 
اس��امي جديد به اين فروش��گاه آنالين بازگشته اند. اين 
بدافزارها در برنامه هاي موبايلي مختلفي مخفي شده اند 
كه برخي از آنها هم داراي محبوبيت هس��تند و همين 
مساله مي تواند تعداد افرادي كه به علت نصب برنامه هاي 
مذكور دچار مشكل مي شوند را افزايش دهد. كارشناسان 
س��مانتك مي گويند اين بدافزارها از خانواده بدافزارهايي 
موس��وم به Android.Reputation. ۱ هس��تند كه 
نخستين بار در سال ۲۰۱۴ از راه رسيدند. اين بدافزارها 
بع��د از مدتي مخفي كاري فعالي��ت مخرب خود را آغاز 
كرده و ابتدا جلوي پاكس��ازي خود را مي گيرند و سپس 
وب سايت هاي آلوده يي را به طور تصادفي در معرض ديد 
كاربران قرار مي دهند. هدف اصلي بدافزار يادشده كسب 
درآمد از كاربران پ��س از كليك آنها روي صفحات اين 

وب سايتهاست. 

 عرضه كارت اعتباري »اپل«
تا اوايل ٢٠١٩ 

ديجيتال ترندز| اپل قصد دارد با همكاري يك بانك 
س��رمايه گذاري خدمت كارت اعتباري را تا اوايل ۲۰۱٩ 

براي مشتريانش عرضه كند. 
گزارش هاي جديد حاكي از آن است كه اپل مشغول 
مذاكره براي يك كارت اعتباري Apple Pay است. اين 
ش��ركت قصد دارد كارت اعتباري مذكور را با همكاري 
بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس ارائه كند. همچنين 
به نظر مي رسد همكاري ميان دو شركت شامل خدمات 
ديگر نيز مي شود. البته هر دو آنها هنوز مشغول مذاكره 
درباره جزئيات اين همكاري هس��تند، اما اپل قصد دارد 
در اوايل ۲۰۱٩ اين كارت اعتباري را براي مش��تريانش 
ارائ��ه كند. البته پيش از اين اپل خدمت كارت اعتباري 
Apple Rewards را ب��ا هم��كاري بانك باركليز ارائه 
كرده اس��ت، اما همكاري با گلدمن س��اكس جايگزين 

خدمت قبلي مي شود. 

استفاده فيس بوك از فناوري 
»بالك چين« 

پي سي ورلد| فيس بوك يك گروه اختصاصي را در 
اين شركت مامور توسعه فناوري بالك چين كرده است. 
البته خود اين شركت هنوز به طور رسمي در اين زمينه 

اطالع رساني نكرده است. 
هنوز دقيقا مش��خص نيس��ت ه��دف فيس بوك از 
تمركز روي فناوري يادشده چيست. برخي كارشناسان 
مي گويند اين ش��ركت به دنبال ارتقاي زيرساخت هاي 
خ��ود در ح��وزه پرداخت الكترونيك اس��ت و در مقابل 
برخي ديگر مي گويند قرار اس��ت در بس��تر اين فناوري 
ابزار تازه يي براي برنامه نويس��ان و توسعه دهندگان ابداع 
شود. اس��تفاده از فناوري بالك چين به تمركززدايي از 
روش هاي فعلي ذخيره سازي اطالعات و افزايش امنيت 
ابزار ذخيره سازي اطالعات منجر مي شود و بستري براي 
تبادل ارزهاي ديجيتال مانند بيت كوين هم محس��وب 
مي ش��ود. رهبري اين گروه چند نفره را ديويد ماركوس 
برعهده دارد كه قبال رياست شركت پي پال را هم برعهده 
داشت و در ماه هاي گذشته هم مديريت برنامه پيام رسان 
فيس بوك را در دس��ت داش��ت. وي از تج��ارب زيادي 
در زمينه ارائه خدمات مال��ي و تبادل ارزهاي ديجيتال 
برخوردار است. برخي منابع مطلع مي گويند ممكن است 
اس��تفاده از اين فناوري در ماه هاي آينده در اينستاگرام 
هم در دستور كار قرار بگيرد. هر چند در اين زمينه هيچ 

قطعيتي وجود ندارد. 

 استفاده از » آي مسيج«
در ويندوز ممكن مي شود

اپل اينس�ايدر| مايكروسافت كه در سال هاي اخير 
وين��دوز را با اندروي��د و اي او اس به ميزان قابل توجهي 
سازگار كرده، قصد دارد برنامه محبوب پيام رسان اپل را 
هم با ويندوز سازگار كند. جو بلفيور يكي از مديران ارشد 
شركت مايكروسافت مي گويد اين شركت ويندوز۱۰ را با 
 iOS رابط هاي كاربري دو سيستم عامل همراه اندرويد و
سازگار كرده و قرار است اين كار را در آينده با عرضه ابزار 
تازه يي ادامه دهد. ويندوز مايكروسافت خود داراي پيام 
رسان اختصاصي است ولي پيش بيني مي شود با سازگار 
شدن اي مس��يج با آن استقبال از ويندوز۱۰ هم بيشتر 
ش��ود. مايكروسافت در ش��رايطي به سيستم عامل هاي 
رقيب مانند اندرويد و  آي اواس روي خوش نشان مي دهد 
كه تا چند سال قبل در برابر استفاده كارمندان و مديران 
خود از پالتفورم هاي رقيب واكنش تندي نشان مي داد و 

حتي در مواردي آنها را مجازات مي كرد.

بازگشت »بلك بري« به بازار 
گوشي هاي هوشمند 

سي نت| ش��ركت بلك بري كه مدت ها بود گوشي 
تلفن هم��راه خاص��ي را روانه بازاره��اي جهاني نكرده 
ب��ود، گوش��ي كي۲ را تا س��ه هفته ديگر در دس��ترس 
عالقه مندان قرار مي دهد. اين گوش��ي جايگزيني براي 
گوشي كي۱ محسوب مي شود كه يك گوشي اندرويدي 
با صفحه كليد كامل بود. بلك بري خود با ارسال پيامي 
در توئيتر خبر عرضه گوش��ي يادش��ده را تاييد كرده و 
مي گويد رونمايي از كي ۲ در س��اعت ۱۰ صبح ۷ ژوئن 
در نيويورك انجام مي ش��ود. اين گوش��ي در پشت خود 
داراي دوربين دوگانه است و البته صفحه كليد فيزيكي 
كي ۱ را هم حفظ كرده است. دقت نمايشگر ۴.5 اينچي 
اين گوشي ۱۰۸۰ در ۱۶۲۰ پيكسل است. باتري ۳۳۶۰ 
ميلي آمپري، ۶ گيگابايت رم، سيستم عامل اندرويد ۸.۱ 
و ۶۴ گيگابايت حافظه داخلي از جمله امكانات گوش��ي 
يادشده است. ميزان حافظه اين گوشي تا ۱۲۸ گيگابايت 
قابل ارتقا اس��ت. قرار است جزئيات بيشتر در مورد اين 

گوشي در زمان عرضه آن اعالم شود. 

اخبار

معاون قضايي دادستان كل كشور: 

تلگرامبههيچوجهرفعفيلترنميشود
گروه دانش و فن|

معاون قضايي دادس�تان كل كشور با انتشار 
متن�ي تاكيد ك�رد كه تلگرام ب�ه هيچ وجه رفع 

فيلتر نخواهد شد. 
از چند هفته پيش پيام رسان تلگرام با دستور 
قضايي از دس�ترس كاربران خارج ش�د و برخي 
امي�دوار بودند با توجه ب�ه مخالفت هاي دولت و 
برخي مسووالن تلگرام رفع فيلتر شود،  اما روز 
گذش�ته عبدالصمد خرم آبادي مع�اون قضايي 
دادس�تان كل كش�ور با انتش�ار متني در كانال 
اطالع خود در پيام رس�ان سروش اعالم كرد كه 

فيلتر تلگرام دايمي و قطعي است. 
خرم آبادي معاون قضايي دادستان كل كشور 

به 8 سوال اينگونه پاسخ داده است. 
  

گفته مي ش�ود دس�توري كه قوه قضاييه در 
خص�وص تلگرام صادر ك�رده غيرقانوني بوده و 
چنين اموري جزو اختيارات قوه قضاييه نيست. 

آيا اينطور است؟
دستور قضايي مربوط به پيام رسان تلگرام هم از نظر 
ماهوي و هم ش��كلي كامال منطبق با قانون بوده و در 

چارچوب اختيارات قانوني است
اين دستور در اجراي نص صريح مواد ۷۴٩ و ۷5۱ 
قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات صادر شده است. 
به موجب مواد قانوني مذك��ور چنانچه ارائه دهندگان 
خدمات اينترنت��ي عمدا به وظيفه قانوني خود دائر بر 
ممانعت از دسترسي به محتواي مجرمانه عمل نكنند 

بايد از فعاليت آنها جلوگيري شود. 
تلگرام يك س��امانه ارائه دهن��ده خدمات اينترنتي 
است كه هزاران كانال داراي محتواي مجرمانه در بستر 
آن فعاليت مي كنند و مدير تلگرام عمدا به دستورهاي 
قضاي��ي دائر بر حذف محت��واي مجرمانه عمل نكرده 
است. بنابر اين دستور جلوگيري از فعاليت تلگرام در 
ايران يك تكليف قانوني براي قاضي رسيدگي كننده به 
پرونده بوده و اين پيام رسان بر اساس نص صريح قانون 

فيلتر شده است
برخي سياسيون و حقوقدانان مدعي شده اند 
چ�ون ُجرم�ي ص�ورت نگرفته، دادس�را چنين 
اختياري نداش�ته اس�ت. برخي ني�ز مي گويند 
چنين تصميم بزرگي نبايد توس�ط قوه قضاييه 

اتخاذ شود. نظر شما چيست؟
عل��ت طرح برخي از اين ش��بهات ع��دم اطالع از 
وضعي��ت فضاي مجازي و هزاران جرم ارتكاب يافته و 
پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدير تلگرام است و 
برخي ديگر از شبهات ناشي از عدم آشنايي با مقررات 
آيين دادرسي است يا ناشي از نگاه سياسي به مسائل 
حقوقي اس��ت. گاهي نگاه سياسي به مسائل حقوقي 
باعث مي شود كه حتي يك حقوقدان هم براي حفظ 
منافع سياسي خود در مقابل منصوصات قانوني بايستد. 
 داشتن اختيارات وسيع قانوني مختص قضات ايران 
نيست. در اكثر كشورهاي جهان اختيارات وسيعي به 

قضات داده شده است. به عنوان نمونه اخيرا در امريكا 
يك قاضي دستور رييس جمهور در مورد اتباع خارجي 
را ابطال كرد، ولي كس��ي در صحت دس��تور يا حدود 
اختيار قاضي امريكايي تش��كيك نكرد. در روسيه نيز 
چند روز پيش دستور فيلتر تلگرام را دستگاه قضايي 

صادر كرد و بدون هيچ شبهه يي بالفاصله اجرا شد. 
 شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص فيلتر 
تلگرام چه تصميمي گرفته بود؟ آيا هم نظر با قوه 

قضاييه بود يا مخالف فيلترينگ بود؟
دس��تگاه قضايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي 
اس��ت و ۱۰۰درصد با آن ش��ورا هماهنگ است و در 
اجراي سياست هاي كلي تعيين شده توسط آن شورا 
اقدام به صدور دستور مسدود سازي تلگرام كرده است. 
ترتيب كار به اين صورت بوده كه بعد از اغتشاشات 
دي ماه ٩۶ در يكي از جلس��ات ش��وراي عالي فضاي 
مجازي موضوع مسدود سازي تلگرام بطور جدي مورد 
بررسي قرار گرفته بود. اما با توجه به اينكه شورا مرجع 
صدور دس��تور مسدود سازي نيس��ت و مراجع قانوني 
خاص ديگري غير از شورا متولي امر فيلترينگ هستند، 
لذا در آن جلسه شورا راسا دستور فيلتر صادر نكرد اما 
همه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصميم در خصوص فيلتر 

تلگرام ظرف چند ماه آينده تاكيد كرده بودند. 
در چند هفته اخير هماهنگي خوبي بين همه 
دس�تگاه هاي كشور از جمله قواي سه گانه ديده 
مي شد و اين تصور بود كه همه مسووالن كشور 
در زمينه مديري�ت معضل تلگرام به يك برنامه 
هماهنگ رسيده بودند و قرار است اين تصميم 
س�ر موقع و با رضاي�ت همه اجرا ش�ود؛ چرا به 

ص�ورت ناگهان�ي و توس�ط قوه قضاي�ي و بطور 
مستقل اجرا شد؟

هماهنگي بين نهادها هميش��ه وجود داشته و اين 
هماهنگي ناشي از تصميم شوراي عالي فضاي مجازي 
است. آن شورا در جلسه اوايل بهمن ٩۶ نهادهاي عضو 
را مكلف ك��رده بود كه هري��ك در چارچوب وظايف 
قانوني خود ظرف مدت حدود س��ه ماه زمينه تقويت 
پيام رس��ان هاي داخلي و مهاجرت از پيام رس��ان هاي 
خارجي به داخل��ي و در نهايت فيلتر تلگرام را فراهم 

نمايند. 
در اجراي تصميم آن ش��ورا جلس��ات كارشناسي 
متع��ددي با حضور رييس مرك��ز ملي فضاي مجازي 
نماينده رييس جمهور و معاونين وزرا و معاونين ساير 
نهاد هاي عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي و اعضاي 
حقيقي آن شورا تشكيل شد و در آن جلسات نيز كه 
هماهنگي كامل بين همه نهادها وجود داشت باالتفاق 
بر ض��رورت فيلتر تلگرام تاكيد ش��د و همه نهادها از 
جمله وزارت ارتباطات پذيرفتند زمينه اتخاذ تصميم 

فيلترينگ را فراهم كنند. 
بنابراين هميش��ه هماهنگي وجود داش��ته و هيچ 
اختالف نظر س��ازماني در اين مورد بين نهادها وجود 

نداشته و ندارد. 
بن��ده در تمام اين جلس��ات كارشناس��ي حضور 
داشته ام و صورتجلس��ه هاي مربوط به اين تصميمات 
توسط مركز ملي براي دادستاني كل ارسال شده است. 
بع��د از اين هماهنگي ها نظرات كارشناس��ي همه 
نهاد ها به دادس��راي تهران ارس��ال و قاضي پرونده با 
توجه به شكايات فراواني كه از مدير پيام رسان تلگرام 

ش��ده بود بادر نظر گرفتن نظريات كارشناسي واصله 
دستور مسدود سازي تلگرام را صادر كرد. 

به گ��زارش ايس��نا، بنابراين هي��چ اختالف نظر 
كارشناسي بين بدنه نهادها در خصوص فيلتر تلگرام 
وجود نداش��ته و ندارد و دستور مسدود سازي فيلتر 
تلگ��رام با وج��ود اينكه يك تصمي��م قضايي صرف 
اس��ت ولي نتيجه چند ماه كار و تالش و هماهنگي 
بين نهادهاي مختلف اس��ت. اگر مشاهده مي كنيد 
كه برخي مس��ووالن گاهي نظ��ر مخالفي در فضاي 
مجازي ابراز مي كنند اين نظر شخصي آنها است كه 
متاثر از مس��ائل سياسي اس��ت. آنچه در عمل و در 
عرصه حقوقي اتفاق مي افتد چيز ديگري اس��ت كه 

همه بدان پايبند هستند. 
مرجع قانوني فيلترينگ كدام نهاد است؟

به موجب ن��ص صريح م��اده ۷۴٩ قانون مجازات 
اس��المي مرج��ع قانون��ي فيلترينگ در م��واردي كه 
ش��كايتي وجود دارد دس��تگاه قضايي است و قاضي 
پرون��ده بايد تصميم بگيرد و در س��اير موارد كارگروه 
تعيين مصاديق است. در مورد تلگرام هم چون شكايات 
زيادي واصل ش��ده بود لذا قاضي تصميم گرفت. البته 
پرونده تلگرام مفتوح است و ممكن است قاضي دستور 
جلب مدير تلگرام را به اتهام همكاري آگاهانه با مديران 
كانال هايي كه اعمال تروريس��تي را ترويج مي كردند 
صادر نمايد. در اين صورت اين روند منجر به استرداد 

قضايي وي نيز خواهد شد. 
ريي�س جمه�ور در صفحه اينس�تاگرام خود 
اعالم كرده: دستور فيلتر تلگرام مغاير با استقالل، 

آزادي و دموكراسي است. آيا اينطور است؟

تلگرام استقالل كش��ور در فضاي مجازي را كامال 
مخ��دوش كرده بود و قطع ي��د تلگرام از ايران نه تنها 
با منطوق و مفهوم واژه اس��تقالل مغايرتي ندارد بلكه 
اين امر اس��تقالل را به كش��ور برگردانده اس��ت. عدم 
استقالل كشور در فضاي مجازي و وابستگي به تلگرام 
به جايي رسيده بود كه يكي از وزرا در مقطعي از مدير 
تلگرام درخواس��ت مي كند كه فالن كانال تروريستي 
را در فضاي كش��ور ما مس��دود كند. ولي او با رد اين 
درخواس��ت به مقام عالي دولتي كشورما بي احترامي 
مي كند! اين بي احترامي انس��ان به ياد وضعيت كشور 
در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متكبرانه بيگانگان با 

دولتمردان آن زمان مي اندازد. 
دستور قضايي مربوط به مسدود سازي تلگرام يكي 
از معدود دستورات قضايي است كه استقالل از دست 
رفته كشور در فضاي مجازي را اعاده كرد و اين دستور 

قضايي باعث افتخار قوه قضاييه و كشور است. 
 برخ�الف دس�تور صري�ح ق�وه قضايي�ه، 
فيلترين�گ بط�ور كامل اج�را نش�ده و هنوز از 
طريق بعضي از فيلترش�كن ها قابل دسترس�ي 
اس�ت. علت اين موضوع چيست؟ آيا قرار است 

در همين حد باشد يا به مرور كامل خواهد شد؟
همه نهادها تالش خود را براي اجراي كامل دستور 
قضايي فيلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به 

پيام رسان هاي داخلي به كار گرفته اند. 
دسترسي به تلگرام از طريق فيلترشكن ها ناشي از 
ضعف سامانه هاي كشور نيست بلكه ناشي از برنامه ها و 
سياست هاي از پيش تعيين شده است. مهاجرت بايد 

آرام انجام شود تا مردم آسيب نبينند. 
مبارزه با فيلترش��كن ها به تناسب افزايش قابليت 
و ظرفيت پيام رس��ان هاي داخلي انجام مي شود. مردم 
استقبال بسيار خوبي از پيام رسان هاي داخلي داشته اند. 
مهاجرت مردم موفقيت آميز ارزيابي شده است. تاكنون 
قريب به ۲5 ميليون نفر در پيام رسان هاي داخلي ثبت 
نام كرده اند. فقط س��روش ح��دود ۱۰.5ميليون عضو 
دارد ميليون ه��ا نف��ر از آنها هر روز فعالي��ت دارند. به 
نوبه خود از مردم شريف كشورمان بابت اين مهاجرت 

مبارك تشكر مي كنم. 
 برخي مي گويند اين فيلترينگ موقت است. 
آيا درست است يا اين فيلترينگ قطعي است و 

بايد با قدرت ادامه پيدا كند؟
 به اين ش��ايعات ك��ه فيلترينگ تلگ��رام موقت 
اس��ت توجه نكني��د. فيلتر تلگ��رام دايمي و قطعي 
اس��ت. به حول و قوه الهي كش��ور اي��ران در فضاي 
مجازي مس��تقل خواهد ش��د و ارتباطات مردم در 
اي��ن فضا هم از نظر س��رعت و هم كيفيت و كميت 
نسبت به گذش��ته افزايش خواهد داشت وتلگرام و 
ساير پايگاه هاي اينترنتي كه قوانين كشور را ناديده 
گرفته اند هيچ جايي در آينده فضاي مجازي كش��ور 
نخواهند داش��ت و ان شاءاهلل اس��تقالل و حاكميت 
مل��ي در فضاي مج��ازي تثبيت خواهد ش��د« لذا 

تلگرام به هيچ وجه رفع فيلتر نخواهد شد.«

فورچون |
 بال��غ بر ۱۰هزار ش��ركت و س��ازمان 
در جهان هنوز از نرم افزار آس��يب پذيري 
اس��تفاده مي كنن��د كه موجب افش��اي 
اطالعات ميليون ها نفر از مشتريان شركت 

امريكايي اكوئيفاكس شد. 
متخصصان فناوري و اطالعات در يك 
ش��ركت فعال در حوزه امنيت س��ايبري 

مستقر در مري لند به تازگي با انتشار گزارشي اعالم كرده اند كه ۱۰هزار و ۸۰۱ سازمان 
و ش��ركت در جهان هم اكنون از نرم افزار آلوده يي اس��تفاده مي كنند كه آس��يب پذيري 
موجود در آن به هكرها و مجرمان س��ايبري اين اجازه را مي دهد تا از راه دور به تمامي 
اطالعات موردنظر خود دست يابند. شركت اكوئيفاكس مستقر در اياالت متحده امريكا به 
عنوان يكي از بزرگ ترين شركت هاي مالي در جهان كه سال گذشته با رسوايي و چالش 
بزرگي در زمينه امنيت سايبري مواجه شد، با استفاده از يك نرم افزار منبع باز و رايگان به 
نام Apache Struts، اطالعات شخصي و مالي بيش از ۱۴۸ ميليون نفر از مشتريان و 
كاربران خود را به ورطه افشا و نابودي كشاند. اين رسوايي بزرگ موجب شد تا معلوم شود 
آس��يب پذيري و روزنه هاي امنيتي موجود در نرم افزار مورد استفاده شركت اكوئيفاكس 
علت اصلي افش��اي اطالعات خصوصي و مالي مش��تريان اين شركت بزرگ بوده است. 
ضعف هاي امنيتي موجود در نرم افزار و س��خت افزارهاي به كار رفته توسط شركت هاي 
مختلف، اخيرا جنجال هاي بسياري به پا كرده و به شدت مبحث امنيت اطالعات كاربران 
را زيرسوال برده است. اما تازه ترين آمار و گزارش هاي منتشر شده از سوي اين موسسه 
تحقيقاتي نش��ان مي دهد كه تعداد زيادي از ش��ركت هاي بزرگ در جهان هنوز از اين 
نرم افزار يا موارد مشابه استفاده مي كنند بنابراين خطر افشاي اطالعات مالي و خصوصي 
مشتريان و كاربران در تمامي نقاط جهان هنوز وجود دارد. از جمله اطالعات مشتريان 
اكوئيفاكس كه در رس��وايي س��ال گذشته افشا شد، مي توان به شماره ملي، تاريخ تولد، 
آدرس و نش��اني منزل و پست هاي الكترونيك و همچنين برخي ديگر از اطالعات مالي 
اشاره كرد. از ميان اين شركت هايي كه هنوز از نرم افزارهاي آلوده استفاده مي كنند، ۱۰۰ 
ش��ركت در حوزه تكنولوژي و فناوري اطالعات، ۸ ش��ركت در حوزه خودروسازي و ۱5 

شركت در حوزه خدمات مالي و بيمه فعاليت دارند. 

گيزمگ|
 محقق��ان دانش��گاه كلمبي��ا موفق به 
ابداع يك سيس��تم رمزن��گاري پيغام ها در 
متون غيرمرتبط ش��ده اند كه كاربردي تر از 

سيستم هاي كنوني است. 
در حالي كه در حال حاضر امكان انتقال 
 QR اطالع��ات از طريق باركد ي��ا كدهاي
وجود دارد، اين كدها كامال قابل مش��اهده 

هس��تند. با اين حال، با استفاده از سيستم موسوم به »فونت كد« )FontCode( كه توسط 
محققان دانشگاه كلمبيا ابداع شده، كاربران مي توانند پيغام هاي خود را در متون غيرمرتبط 
با تغييرات تقريبا نامرئي در حروف نمايش داده ش��ده، پنهان كنند. »فونت كد« توسط يك 
تيم تحت هدايت »ژانگژي ژنگ« دانشيار علوم كامپيوتر طراحي شده است كه با فونت هاي 
معمولي مانند Times Roman، Helvetica و Calibri كار مي كند و همچنين با اكثر 
برنامه هاي پردازش متن سازگار است. عالوه بر اين، پيام هاي پنهان حتي زماني كه متن روي 
كاغذ چاپ مي ش��ود يا به يك نوع فايل ديگر تبديل مي شوند، حفظ مي شوند. كاربران، پيام 
موردنظ��ر خود را همراه با يك متن انحرافي و غيرمرتبط كه ب��ه اندازه كافي براي جا دادن 
پيام موردنظر بلند باش��د، بارگذاري مي كنند. سپس »فونت كد« تغييرات بسيار ظريفي در 
حروف )كاراكترها( متن، مانند تغيير عرض خطوط آنها، ارتفاع حروف يا زاويه منحني ها ايجاد 
مي كند. هر گروه ترتيبي از تغييرات نشان دهنده حرفي متفاوت در پيام است. تغييرات اعمال 
شده توسط سيستم »فونت كد« با چشم غيرمسلح قابل تشخيص نيست. با اين حال، هنگامي 
كه يك رايانه داراي سيستم »فونت كد« متن را تحليل مي كند، حتي اگر يك تصوير ديجيتالي 
از يك كپي كاغذي از آن باشد، قادر به رمزگشايي پيام داخل متن است. البته فقط هر رايانه 
داراي برنام��ه »فونت كد« لزوم��ا نمي تواند همه پيام هاي مخفي را بازخواني كند، بلكه رايانه 
 گيرنده براي رمزگشايي پيام نياز به دانستن كليد رمزگذاري اختصاصي كه رايانه فرستنده در 

هنگام رمزگذاري استفاده كرده، دارد. 
»ژن��گ« مي گوي��د: در حالي كه برنامه هاي زيادي براي جاسوس��ي وج��ود دارد، ما فكر 
مي كنيم »FontCode« براي ش��ركت هايي كه مايل به جلوگيري از دستكاري سندها يا 
محافظت از حق نسخه برداري هستند و براي خرده فروشان و هنرمنداني كه مايل به جاسازي 

كدهاي QR و ديگر ابرداده هاي بدون تغيير ظاهري هستند، بيشتر كاربردي است.

رويترز|
 به تازگي بازار س��رمايه ش��ركت اپل 
به باالترين ارزش خود رس��يده و توانسته 
از اي��ن حيث ركورد ش��كني كن��د. اين 
افزايش ارزش ش��ايد به دليل حمايت ها و 
صحبت هاي »وارن بافِت« رييس هلدينگ 
بركش��اير هاتاوي رخ داده باشد. در حال 
حاضر هر سهم اپل در بازار بورس ارزشي 

معادل ۱۸۷ دالر پيدا كرده و پيشرفتي خيره كننده را تجربه كرده است. مسلماً اگر اين 
روند ادامه پيدا كند، كمپاني ياد ش��ده در آينده يي نزديك به نخستين شركت تريليون 

دالري دنيا بدل خواهد شد. 
افزايش ارزش سهام اش��اره شده، موجب گشته كه ارزش كلي كمپاني كوپرتينويي 
ب��ه رقم ٩۲۰ ميليارد دالر برس��د و تنه��ا ۸۰ ميليارد دالر ديگ��ر الزم دارد تا اپل را به 
 نخستين شركت تريليون دالري دنيا تبديل كند. پس از اين شركت، آمازون با ارزش كلي

۷۷۶ ميلي��ارد دالر و الفب��ت با ۷۱۶ ميليارد دالر ارزش كلي س��هام در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند. در بين اين دو ش��ركت آمازون با توجه به رشد خيره  كننده و سرمايه گذاري 
عظيمش در صنعت سرگرمي نزديك ترين رقيب اپل به شمار مي رود كه البته با كمپاني 

كوپرتينويي هنوز فاصله يي ۱۴۴ ميليارد دالري دارد. 
كارشناسان باور دارند كه افزايش ارزش سهام اپل به علت صحبت هايي است كه »وارن 
بافِت« رييس هلدينگ بركشاير هاتاوي به تازگي در ستايش اين شركت، گفته است. او 
پس از اينكه اعالم نمود اين هلدينگ سرمايه گذاري اش را در كمپاني كوپرتينويي بيشتر 
كرده و به س��ومين سرمايه گذار بزرگ اين شركت تبديل شده، در ستايش فعاليت هاي 
اپل و احتمال تبديل شدن اين كمپاني به نخستين شركت تريليون دالري دنيا گفت: اپل 
پردرآمدترين شركت اياالت متحده امريكا به حساب مي آيد و تقريباً دو برابر شركت دوم 
در اين رتبه بندي درآمد دارد. هيچ كس روي يك مزرعه  كه از مفيد بودن شرايط كشتش 
اطالعاتي ندارد، سرمايه گذاري نمي كند. شما ممكن است تنها در شرايطي مزرعه بخريد 
كه مطمئن هستيد سرمايه گذاري مطلوبي بوده و قادر است در ۱۰ يا ۲۰ سال آينده به 
شما سود برساند. ما نگران اين نيستيم كه طي ۳ ماهه آينده چه مقدار آيفون ۱۰ فروخته 

خواهد شد چرا كه روزبه روز اين رقم باال خواهد رفت و جاي نگراني نيست. 

استفاده۱۰هزارشركتازنرمافزارهايآسيبپذير ارزشسرمايه»اپل«درمرزيكتريليوندالرابداعسيستمرمزنگاريپيامهادرمتون

زاويه بازاركاربر

بيزينس اينسايدر|
س��اندار پيچاي مديرعامل گ��وگل از قدرتمندترين فناوري 
هوش مصنوعي گوگل موسوم به گوگل داپلكس رونمايي كرده 
اس��ت. اين نرم افزار هوش مصنوعي جديد دق��ت بااليي دارد و 

مي تواند به طور كامل مانند انسان حرف بزند. 
شباهت نرم افزار يادشده با شيوه تكلم انسان تابدان حد است 
كه حتي از تكيه كالم هايي مانند اووم يا آه يا اصطالحات عاميانه 
بهره مي گيرد. گوگل داپلكس مي تواند تماس هاي تلفني مدنظر 
كارب��ران را به جاي آنها انجام دهد و دقت و هوش��مندي آن تا 
بدان حد اس��ت كه فردي كه در آن س��وي خط تماس در حال 
صحبت است، به هيچ وجه متوجه نمي شود كه با يك نرم افزار و 

نه يك انس��ان در حال گفت وگو است. همين مساله باعث شده 
كه نگراني هايي در مورد پيامدهاي اس��تفاده از گوگل داپلكس 
ايجاد ش��ود و حتي برخي از امكان سواس��تفاده از اين نرم افزار 
سخن بگويند. شركت گوگل مدعي شده كه نهايت تالش خود 
را به عمل خواهد آورد تا اس��تفاده از اين نرم افزار با ش��فافيت و 
به طور مناسب انجام شود. ساندار پيچاي هم اظهار داشته كه اين 
فناوري نيرويي پيش برنده خواهد بود و كيفيت زندگي ميلياردها 
نفر را در سراسر جهان ارتقا مي بخشد. اما هنوز مشخص نيست 
كه نتيجه ابداع اين فناوري چه خواهد بود و سواالت زيادي در 
مورد نقش و تاثير آن بر زندگي وجود دارد. ما بايد اين مسير را 
با احتياط طي كنيم و احساس مسووليت بااليي داشته باشيم. 

انگجت|
شركت سازنده پيشرفته ترين روبات سگ نماي امدادي، از فروش 
اين روبات از سال آتي خبر داد، در حالي كه هيچ اشاره يي به قيمت 

احتمالي آن نكرده است. 
ش��ركت »بوس��تون ديناميكز« طي مراحل س��اخت، توسعه و 
آزمايش پيش��رفته ترين روبات خود موسوم به »اسپات ميني« كه 
شبيه به يك سگ ساخته شده، ويدئوهايي از باز كردن درب، كاهش 
دخالت انساني و يافتن مسير و طي آن به تنهايي، منتشر كرده است. 
»مارك ريبرت«، رييس »بوس��تون ديناميك��ز« امروز در كنفرانس 
CNET گفت كه »اسپات ميني« در سال آينده عرضه خواهد شد. 
در حال حاضر، اين ش��ركت ۱۰ نمونه از اين روبات چهارپا ساخته 

اس��ت و قصد دارد تا پايان امسال، ۱۰۰ نمونه ديگر نيز توليد كند. 
»ريبرت« گفت كه ش��ركت »بوستون ديناميكز« با توليدكنندگان 
كار خواهد كرد تا ميزان توليد خود را پيش از آغاز فروش در س��ال 
۲۰۱٩ افزايش دهد. وي در مورد قيمت اين روبات صحبتي نكرد و 
اين يعني اينكه قيمت بااليي خواهد داشت. در عوض، او بحث كرد 
كه »اس��پات ميني« چگونه مي تواند براي گشت هاي امنيتي يا در 
س��اختمان هاي در حال ساخت مورد استفاده قرار گيرد. »بوستون 
ديناميكز« در ويديويي كه ديروز منتش��ر كرد، نش��ان داد كه اين 
روبات چگونه از دوربين هاي خود براي نقشه برداري يك فضا استفاده 
مي كند و سپس موقعيت خود را در آن نقشه پيدا مي كند و به طور 

خودكار از طريق اين نقشه حركت مي كند. 

فروش»روباتامدادي«براينخستينبارهوشمصنوعي»گوگل«تفاوتيباانسانندارد
دريچهفراسو
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11 بنگاهها
 ماجراي كوتاه  كردن م�وي دانش آموز دختر 
آبادان�ي چه ب�ود؟- آب�ادان| ريي��س اداره آموزش و 
پرورش آبادان با تش��ريح جزئيات كوتاه كردن موي يك 
دانش آموز دختر توس��ط معاون پرورش��ي مدرسه گفت: 
درحال حاضر معاون پرورش��ي خاطي اخراج و تعليق از 
خدمت ش��ده و دو پرونده در دادس��تاني آبادان و هيات 

تخلف آموزش و پرورش استان تشكيل شده است. 
اعظم قاس��مي زاده درباره خبر منتش��ر شده در فضاي 
مجازي از تراش��يدن موي يك دانش آموز دختر در يكي از 
مدارس آبادان اظهار ك��رد: اين دانش آموز دختر در مقطع 
ششم دبستان گلستان تحصيل مي كند كه معاون پرورشي 
مدرس��ه باره��ا به اين دانش آموز نس��بت به بي��رون بودن 
موي دانش آموز از پش��ت مقنعه تذك��ر داده بود. وي ادامه 
داد: متاس��فانه روز 16 ارديبهشت  ماه، معاون پرورشي اين 
دبستان در اقدامي بسيار غيرمنطقي، خالف موازين تربيتي 
و غيرقانوني با بردن اين دانش آموز به دفتر مدرسه، او را به 
قيچي موي س��ر تهديد كرد سپس با يك قيچي حدود دو 
سانت از انتهاي موي پشت سر اين دانش آموز را به صورت 
نامرت��ب بريد. رييس اداره آموزش و پ��رورش آبادان افزود: 
همان روز از طريق پيامك فرماندار آبادان از اين مساله مطلع 
شدم. البته در پيامك فرماندار قيد شده بود كه قيچي كردن 
موي دانش آموز توس��ط مدير مدرس��ه كه يك مرد است، 
صورت گرفته اس��ت! درحالي كه طبق قانون هيچ  كدام از 

كادر آموزشي مدرسه دخترانه نمي تواند مرد باشد. 
 آشنايي مسووالن ورزش ادارات با روش هاي 
مصرف بهينه آب- اصفهان| در نشس��ت مس��ووالن 
ورزش ادارات، نهاده��ا و دس��تگاه هاي اجراي��ي اس��تان 
اصفهان بر لزوم آشنايي ورزشكاران با روش هاي مصرف 
بهينه آب و استفاده از لوازم كاهنده مصرف در مكان هاي 
ورزش��ي تاكيد شد. در اين نشست كه روز يك شنبه 16 
ارديبهش��ت ماه جاري در س��راي ورزش��كاران اداره كل 
ورزش و جوانان برگزار شد، رحمت اهلل آقابابايي مدير دفتر 
خدمات مشتركين شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
در سخناني گزارشي از وضعيت بارندگي هاي سال جاري، 
ذخاير آبي استان، تعداد مشتركين، جمعيت تحت پوشش 
آب ش��هري و ميزان مصرف آب بخش هاي مختلف ارائه 
كرد. سپس زهره تشيعي، رييس خانه فرهنگ آب آبفاي 
اس��تان اصفهان به جايگاه باالي ورزش��كاران در جامعه 
و الگوگي��ري افراد ب��ه ويژه جوانان از آنان اش��اره كرد و 
خواس��تار آشنايي بيشتر ورزشكاران با روش هاي مصرف 
بهينه آب و انتقال اين آموزش ها به ساير افراد جامعه شد. 
وي همچنين بر استفاده از شيرهاي كاهنده مصرف آب 

در ورزشگاه ها و اماكن ورزشي تاكيد كرد. 
اضاف��ه مي ش��ود همزمان با اين نشس��ت چند تن از 
مروج��ان فرهنگ مصرف بهينه آب ب��ا حضور در محل 
ورودي سراي ورزش��كاران با ارائه بروشور و آموزش هاي 
الزم، ش��ركت كنندگان در اين نشس��ت را با روش هاي 

صرفه جويي در مصرف آب آشنا كردند. 
 پيمانكاران آبفار يزد در حال انصراف از ادامه 
كار- يزد| مديرعامل آب و فاضالب روس��تايي اس��تان 
يزد با اش��اره به مطالبات 12ميليارد توماني پيمانكاران 
و فروش��ندگان كاال از ش��ركت آبفار اظهار كرد: به دليل 
افزايش قيمت ه��ا و نبود اعتبارات كافي اكثر پيمانكاران 
اين ش��ركت درحال انصراف هس��تند. محمد فاتحي در 
نشست تخصصي آب كه با حضور معاون هماهنگي امور 
عمراني استاندار، نماينده يزد و اشكذر در مجلس، مديران 
عامل ش��ركت هاي حوزه آب و جهادكش��اورزي و برخي 
ديگر از مديران مرتبط استان كه به ميزباني شركت آبفار 
برگزار ش��د، اظهار كرد: 116طرح آبرساني روستايي در 
اعتبارات اس��تاني تعريف ش��ده و اين درحالي است كه 
12ميليارد تومان مطالبات پيمانكاران و فروشندگان كاال 
از ش��ركت آبفار اس��ت. او ادامه داد: 53 مورد از چاه هاي 
شهرستان تفت نياز به كف ش��كني دارند كه تحقق اين 
امر مس��تلزم تامين اعتبارات مورد نياز است. مديرعامل 
آبفار يزد با اشاره به اينكه به دليل افزايش قيمت ها و نبود 
اعتبارات كافي اكثر پيمانكاران اين شركت درحال انصراف 
هستند، عنوان كرد: كف شكني منابع آب، كمك رساني به 
آب رساني سيار، حصاركشي تاسيسات و بازسازي شبكه 
توزيع آب از اقدامات اين شركت جهت آب رساني بهتر و 

موثرتر به روستاهاي استان است.
 قط�ع 300 اصله درخت بلوط كهنس�ال براي 
تعريض ج�اده - ياس�وج| درختان جنگل��ي بلوط و 
طبيعت منطقه »بي س��ردره« به صورت شبانه به بهانه 

تعريض جاده قطع شده اند. 
پيمانكار اداره كل راه و شهرس��ازي به بهانه تعريض 
جاده در منطقه جنگلي »بي س��ردره« در ش��مال شهر 
ياس��وج اقدام به تخري��ب درختان كهنس��ال بلوط اين 
منطقه به صورت ش��بانه كرده است كه خسارات فراواني 
را وارد كرد. عزت اهلل بهشتي فرد، مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان كهگيلويه و بويراحمد در اين خصوص 
به ايسنا گفت: تخريب ناشي از جاده سازي در منطقه »بي 

سردره« به منابع طبيعي برآورد شده است. 
او افزود: قانونا ما نمي توانيم جلو پروژه هاي عمراني را 
بگيريم اما بايد خس��ارات وارده برآورد و دستگاهي كه به 

منابع طبيعي خسارت وارد مي كند بايد پرداخت كند. 
  پيش بين�ي برداش�ت 40هزار ت�ن خرما در 
سراوان-زاهدان| مدير جهاد كشاورزي سراوان گفت: 
امسال پيش بيني شده 40هزار تن خرما از نخلستان هاي 
سراوان برداشت و روانه بازار مصرف داخل و خارج كشور 
مي شود. شيرزاد كمالي افزود: رقم ربي خرماي سراوان نه 
تنها در كشور ما بلكه در تمام دنيا از بازارپسندي بهتري 
برخوردار اس��ت. مدير جهاد كش��اورزي س��راوان سطح 
زيركش��ت در اين شهرستان را 13هزارهكتار ذكر كرد و 
گفت: 8 هكتار از اين س��طح به صورت پراكنده و ديمي، 
4هكتار به صورت رقم مضافتي و هزار هكتار ديگر ساير 

ارقام كشت مي شود. 
 بيش از 50 درصد چابهاري ها حاشيه نش�ين 
هستند-زاهدان| معاون استاندار سيستان و بلوچستان 
و فرماندار شهرس��تان وي��ژه چابهار گف��ت: از جمعيت 
 112هزار نفري ش��هر چابهار بي��ش از 50 درصد يعني

56 ه��زار نفر در مناطق حاشيه نش��ين س��كونت دارند. 
غالمرضا مجيدي در نشس��ت كارگ��روه ويژه پيش بيني 
و پيش��گيري از گس��ترش بافت هاي ناكارآمد شهري در 
شهرس��تان چابهار افزود: س��اماندهي و توس��عه مناطق 
حاشيه نشين و حل اين مش��كالت ضروري است و بايد 
مس��ووالن براي حل مش��كالت اين اف��راد همت كنند. 
مجيدي موضوع حاشيه نشيني در چابهار  را ويژه دانست و 
گفت: بايد به چابهار با نگاهي ويژه نگريست و تصميمات 
ويژه يي گرفته شود . او گفت: متاسفانه ما با شهري مواجه 
هستيم كه يك سوم آن به صورت غيررسمي شكل گرفته  

كه در نوع خود در كشور بي نظير است.

اخبارشهرستانها

 ايجاد بانك اطالع��ات با هدف آگاهي از وضعيت كمي و 
كيفي محصوالت توليدي و صادراتي كارخانه ها بهترين راهكار 
در حمايت از كاالي ايراني در داخل و خارج از كش��ور اس��ت 
و از سوي ديگر دسترسي نداشتن به آمار و اطالعات از نحوه 
فعاليت و عملكرد بخش توليد در گذر تامين نيازهاي داخلي 
و صادراتي، عمده ترين  چالشي است كه فعاالن عرصه اقتصاد 

كشور با آن مواجه هستند. 
نظ��ر به اينك��ه فرمان رهبر معظم انق��الب در حمايت از 
كاالي ايراني در دستور كار مجريان نظام قرار گرفته، ضروري 
است مديران مياني دس��تگاه هاي اجرايي به صورت مستمر 
آمار و اطالعات دريافتي از وضعيت توليد و صادرات را منتشر 
كنند تا بس��تر ب��راي پيش��گيري از موازي كاري ها در تامين 

نيازهاي داخلي و صادراتي فراهم  ش��ود. اهميت دسترس��ي 
فعاالن اقتصادي به آمار و اطالعات با توجه به حضور مستمر 
هيات هاي تجاري و صنعتي كشورهاي مختلف در كشورمان 
با هدف مشاركت و سرمايه گذاري، ايجاد بانك اطالعات براي 

شناسايي واحدهاي فعال و نيمه فعال ضروري است. 
در فضاي اقتصادي كرج و اس��تان البرز تالش كرده ايم تا 
اين بانك اطالعاتي را طراحي و راه اندازي كنيم. س��ايت تازه 
تاسيس تجارت الكترونيكي اتاق بازرگاني البرز تالش مي كند 
ب��ا بهره گيري از امكانات عالوه بر معرفي و عرضه محصوالت 
توليدي البرز بستر براي جمع آوري آمار و اطالعات واحدهاي 

توليدي و صنعتي استان را نيز فراهم كند. 
 فعاالن اقتصادي مي توانند ب��ا مراجعه به پورتال تجاري 

اتاق بازرگاني استان هر كدام يك صفحه از اين سايت تجارت 
الكترونيك��ي را ب��راي معرفي و عرضه محص��والت توليدي 

واحدهايشان اختصاص دهند. 
موضوع ديگري كه بايد براي توس��عه فرهنگ اس��تفاده 
از كاالي ايران��ي م��ورد توجه قرار دهيم، ايج��اد تغييرات در 
روش ه��اي كنترل ماليات اس��ت. اكنون چگونگ��ي و نحوه 
پرداخت مالي��ات به عنوان عمده تري��ن چالش بخش توليد 
مطرح اس��ت. ب��راي رعايت عدالت اجتماع��ي بايد ماليات از 
وضعيت غيرمس��تقيم كنوني خارج و به صورت مس��تقيم از 
افراد گرفته ش��ود. از قواي مجريه و مقننه انتظار داريم،  نظام 
ماليات��ي را به نحوي اصالح كنند تا بس��تر براي حضور فعال 
كارآفرينان در  بخش توليد و اش��تغال فراهم و س��رمايه هاي 

مردمي از صحنه دالل بازي ها خارج و در مس��ير رونق اقتصاد 
جامعه هدايت ش��ود. در اين صورت كارآفرينان بدون دغدغه 
و با تمام توان وارد صحنه مي شوند و پس از ساليان متمادي 

تحول و پويايي درتوليد و اشتغال را تجربه خواهيم كرد. 
 در صورت��ي ك��ه توانمندي ه��ا و ظرفيت ه��اي صنعتي 
كش��ورمان با مشاركت س��رمايه گذاران خارجي همراه شود، 
ايجاد اشتغال در حد انتظار و توسعه  صادرات را در پي خواهد 
داشت. ما از توانمندي  و ظرفيت هاي صنعتي خوبي برخوردار 
هستيم و بر اين باوريم كه در مسير توسعه صادرات در مرحله 
نخست بايد با مشاركت سرمايه گذاران خارجي محصوالتمان 
را در بازارها معرفي كنيم و در مراحل بعدي به صورت مستقل 

و با برند خودمان صادرات را انجام خواهيم داد. 

رحيم بنامواليي
رييس اتاق بازرگاني 

البرز

یادداشت

تهيه بانك اطالعات كاالهاي با كيفيت ضروري است

مديرعامل بنياد تعاون زندان ها مطرح كرد

توسعهكسبوكاركوچكدرزندانها
3500 نوع كاال توسط زندانيان كشور توليد مي شود

گروه بنگاه ها|
اشتغال زايي در زندان و مهارت آموزي به جمعيت 
زندانيان براي راه اندازي يك كسب وكار كوچك يكي از 
مهم ترين عوامل براي دستيابي به اهداف و برنامه هاي 
كشور در راس��تاي بازپروري شخصيت مددجويان و 
كاستن از آسيب هاي اجتماعي كشور است. فرآيندي 
كه هم زمين��ه خودكفايي زندانيان را بع��د از آزادي 
فراهم مي كند و هم به آنها براي راه اندازي يك كسب 
وكار مستقل ياري مي رساند. نمونه هاي جالب توجهي 
از زندانيان��ي وجود دارد كه بع��د از مهارت آموزي در 
محيط هاي زندان در زمان آزادي توانسته اند، پايه هاي 
يك كسب وكار آبرومند را ساماندهي كنند و از فضاي 
بزهكاري و خالف فاصله بگيرند. در راس��تاي همين 
اهميت س��اختاري است كه شنيدن خبر بهره برداري 
از فاز دوم مزرعه پرورش ش��ترمرغ بنياد تعاون حامي 
در زندان بيرجند با ظرفيت 2500قطعه ش��ترمرغ و 
س��رمايه گذاري 3ميلي��ارد و 500 ميليون ريال مورد 
توجه قرار مي گيرد و در ويترين رس��انه هاي گروهي 
مي نشيند. مديرعامل بنياد تعاون زندان ها در همين 
زمينه مي گويد: درحال حاضر 3هزار و 500 نوع كاال 
در 800 مجموعه توليدي توسط زندانيان كشور توليد 
مي ش��ود.  رحيم مطهرنژاد ديروز در آيين افتتاح فاز 
دوم مزرعه پرورش ش��ترمرغ بنياد تعاون زندان هاي 
حام��ي در زندان بيرجند افزود: در 6 س��ال گذش��ته 
80 ميليارد تومان حقوق ب��ه زندانيان و خانواده هاي 
مش��غول در اي��ن واحدهاي توليدي پرداخت ش��ده 
اس��ت. همچنين در اين مدت 15ميلي��ارد تومان به 
خانواده هاي زندانيان از محل درآمدهاي بنياد تعاون 
به صورت بالعوض پرداخت ش��ده است. او ادامه داد: 
همچنين در اين بازه زماني 200ميليارد تومان براي 
سرمايه گذاري هاي جديد هزينه و 300واحد توليدي 
جديد به مجموعه بنياد تعاون اضافه ش��د. مطهرنژاد 
عنوان كرد: اس��فند ماه سال 96 با حضور معاون اول 
قوه قضاييه در اصفهان نمايشگاه 2هزار واحدي در اين 

شهر راه اندازي ش��د، تنها در اين شهرستان زندانيان 
2هزار نوع كاال توليد مي كنند. وي اظهار كرد: كمك 
ب��ه نيروهاي مس��لح، توليد قطع��ات نظامي، دوخت 
لباس، تامين تجهيزات صنعت خودروس��ازي، صنايع 
كشور، قطعات خودرويي و... در تمامي استان ها توسط 
زندانيان توليد و در كشور عرضه مي شود. مديرعامل 
بني��اد تع��اون زندان هاي كش��ور، زن��دان را كارخانه 
انسان س��ازي دانس��ت و يادآور ش��د: برعكس تصور 
اش��تباهي كه در جامعه مطرح است در زندان عالوه 
بر اصالح و تربيت افراد زنداني، آموزش هاي حرفه يي و 
مهارتي نيز به آنها آموخته سپس وارد جامعه مي شوند. 

 نگاه بدبينانه به زندانيان
مطهرنژاد با بيان اينكه زندانيان با نگاه هاي بدبينانه 
جامعه مواجه هس��تند، افزود: اف��رادي كه يك  بار به 
هر دليلي وارد زندان ش��ده اند به محض آزادي وقتي 
مي خواهند وارد شغلي شوند، سوءپيشينه مانع ورود 
آنها به شغلش��ان مي شود. مس��ووالن كشور ازجمله 
دولت، مجلس و دس��تگاه قضا بايد به اين فكر بيفتند 
كه سوءپيش��ينه براي جرايم غيرموث��ق و پاك وارد 
پرونده زندانيان مي شود، ورشكستگي، مهريه، تصادف 

و... سبب ورود شخص به زندان شده است. 
او ب��ا بيان اينك��ه 40درصد زنداني��ان به زندان ها 
بازگش��ت مي كنن��د، اظهار كرد: علت بازگش��ت اين 
درصد باال به دليل داشتن سوءپيشينه است كه كسي 
به اين افراد ش��غل نمي دهد. او ب��ا تاكيد بر اينكه به 
زندانيان شغل دهيم تا آسيب هاي اجتماعي كم شود، 
گفت: به ازاي هر ش��غلي كه ب��راي يك زنداني ايجاد 
شود 4 آس��يب اجتماعي كم خواهد شد. مديرعامل 
بنياد تعاون زندان هاي كش��ور با بيان اينكه زنداني را 
به خاط��ر تخلف نمي توان جراحي كرد، يادآور ش��د: 
بايد بعد از آزادي فرد زنداني را ش��هروند عادي تلقي 
كرد چه بس��ا جوانان زيادي كه به دليل زنداني بودن 
يك��ي از اقوام ي��ا خانواده خودش��ان از ازدواج محروم 

ش��ده اند. مطهرنژاد با تاكيد بر اينك��ه بايد فضا براي 
برگشت مجدد اين افراد به جامعه فراهم شود، گفت: 
اف��راد زنداني و خانواده هاي آنها نياز به حمايت مردم 
و مسووالن دارند. او در ارتباط با افتتاح فاز دوم مزرعه 
پرورش شترمرغ بنياد تعاون در زندان بيرجند گفت: 
نبايد فقط به ديد صنعت ب��ه اين مجموعه نگاه كرد 
بلكه مي توان با حضور دانش آموزان، دانشجويان و ساير 

اقشار از اين فرصت ها بهره مند شد. 
او اظهار اميدواري كرد به زودي ش��اهد اش��تغال 
بيش از پيش در خراس��ان جنوبي به ويژه براي افراد 
زنداني باشيم چراكه اين استان محروم نيست و داراي 
ظرفيت هاي فراواني است كه بايد از آن بهره مند شد. 

 تاثير اشتغال زايي براي زندانيان آزاد شده 
بر كاهش چشمگير بازگشت به زندان

براساس گفته مديركل زندان هاي كردستان، نرخ 
بازگش��ت مجدد زندانيان آزاد شده يي كه تسهيالت 
خوداش��تغالي دريافت كرده اند كمتر از 2درصد است 
كه نش��ان دهنده نقش موثر داشتن شغل در كاهش 
آسيب هاي اجتماعي است. به گزارش ايرنا، با توجه به 
اينكه درصد قابل توجهي از زندانيان به دليل نداشتن 
ش��غل و بيكاري به بزه��كاري روي مي آورند بنابراين 
كس��ب درآمد و داشتن ش��غل در كاهش آسيب هاي 
اجتماعي و انحراف در جامعه تاثير بسيار زيادي دارد. 
البته برخ��ي از جوانان به دليل اينكه از داش��تن 
مهارت و حرفه بي بهره هس��تند، راه نادرست را براي 
كس��ب درآم��د انتخاب ك��رده، دچار بزه ش��ده و در 
نهايت س��ر از زندان در مي آوردند. در اين راستا اداره 
كل زندان هاي كردس��تان و آم��وزش فني و حرفه اي 
كردس��تان با هدف آم��وزش مهارت ب��ه مددجويان 
زندان هاي استان، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي 

در رشته هاي مختلف فني و حرفه اي مي كنند. 
مددجوي��ان پ��س از كس��ب آم��وزش و دريافت 
گواهينامه مهارت و بعد از پايان دوره محكوميتش��ان 

ب��ا هدف ايجاد ش��غل و كس��ب درآمد، تس��هيالت 
اشتغال زايي از زندان هاي استان دريافت مي كنند. 

مديركل زندان هاي كردستان در اين باره مي گويد: 
معضل بي��كاري در جامعه يك��ي از مهم ترين داليل 

ارتكاب جرم و ورود افراد به زندان است. 
اس��حاق ابراهيمي، زندان ها را داراي 2 رس��الت 
مه��م تامين��ي و تربيتي خوان��د و اف��زود: در حوزه 
برنامه ه��اي تاميني، به مقوله امني��ت در اين مراكز 
توجه مي ش��ود اما در حوزه فعاليت هاي تربيتي كه 
بسيار مهم تر بوده، مس��اله اصالح، تربيت همچنين 
بازگش��ت س��عادتمندانه زندانيان به جامعه مدنظر 
اس��ت. وي يادآور شد: بررس��ي ها نشان مي دهد كه 
60 درصد افرادي كه وارد زندان مي ش��وند، بيكار يا 
داراي مش��اغلي كاذب هستند كه اين موضوع نشان 
از وج��ود رابطه يي تنگاتنگ مي��ان بيكاري و ميزان 
وقوع بزهكاري در جامعه اس��ت. مديركل زندان هاي 
كردستان توسعه برنامه هاي حرفه آموزي در زندان ها 
را يك��ي از موثرترين راهكارها در راس��تاي كمك به 
بازس��ازگاري اجتماعي مددجويان دانس��ت و گفت: 
خوش��بختانه با همكاري و تعامل بس��يار خوبي كه 
مي��ان زندان ها و مراكز آموزش فن��ي و حرفه اي در 

استان وجود دارد شاهد برگزاري مستمر آموزش هاي 
فني و حرفه اي براي مددجويان هستيم. 

ابراهيمي به كسب رتبه برتر اداره كل زندان هاي 
كردس��تان در سال جاري در ميان زندان هاي كشور 
در زمينه حرفه آموزي و ايجاد اشتغال اشاره و اظهار 
ك��رد: فعاليت ه��اي حرفه آم��وزي در زندان ها تاثير 
چش��مگيري در كاهش نرخ بازگشت مجدد به اين 

مراكز را دارد. 
او اضافه كرد: بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه نرخ 
بازگشت مجدد آن دسته از زندانيان آزاد شده كه در 
زمان تحمل حبس ضمن كس��ب گواهينامه مهارت 
موفق به دريافت وام هاي اشتغال زايي شده اند كمتر 

از 2درصد است. 
ابراهيمي از پرداخ��ت 20ميليارد و 150ميليون 
ريال تس��هيالت اشتغال زايي به زندانيان آزاد شده و 
داراي مه��ارت در س��ال 96 خبر داد و يادآور ش��د: 
در اي��ن مدت بي��ش از 250نف��ر از زنداني��ان آزاد 
ش��ده و داراي گواهينامه مهارت ب��راي دريافت وام 
اش��تغال زايي به صن��دوق كارآفرين��ي اميد معرفي 
ك��ه از اين تعداد 144نفر موفق ب��ه دريافت 120تا 

180ميليون ريال وام قرض الحسنه شده اند.

چهره هاي استاني

اسحاقي در مراسم تقدير از عاملين فروش شركت نفت ايرانول: 

ايرانول روغن موتورهايي با تاييديه رنو و بنز به بازار عرضه مي كند
مديرعامل شركت نفت ايرانول از عرضه روغن 

موتورهايي با تاييديه رنو و بنز به بازار خبر داد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« از رواب��ط عمومي و 
تبليغات ش��ركت نفت ايرانول، عيس��ي اسحاقي 
ف��روش  برت��ر  عاملي��ن  از  تقدي��ر  مراس��م  در 
ش��ركت نف��ت ايران��ول، گف��ت: ش��ركت نف��ت 
 ايران��ول در س��ال حماي��ت از كاالي ايران��ي و 
در راس��تاي افزايش كيفيت عالوه بر تاييديه هاي 
خودروسازان مطرح جهاني، 5 محصول جديد طي 
ماه هاي آينده با سطح كيفي باال و تاييديه هاي بنز 

و رنو به بازار عرضه مي كند. 
اس��حاقي اظهار داش��ت: در س��ال گذشته با 
همكاري پتروناس براي نخس��تين بار در كش��ور 

روغن درياي��ي توليد كرديم و به زودي روغن هاي 
صنعتي، موتوري و گريس را توليد و به بازار عرضه 
خواهيم كرد. مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول در 
ادامه به برخي اقدامات انجام شده در شركت طي 
س��ال گذشته اش��اره كرد و گفت: سال 96 يكي 
از بهترين س��ال هاي ش��ركت نفت ايرانول از اول 
تاس��يس تاكنون بوده اس��ت و توانس��تيم ركورد 
توليد، ف��روش روغن موتور )با ف��روش نقدي( و 
صادرات را بشكنيم و بيشترين رشد فروش روغن 
موتور و افزايش س��هم بازار را به خود اختصاص و 

خام فروشي را 40درصد كاهش دهيم. 
اس��حاقي در ادامه با اشاره به پايانه صادراتي با 
مخازن 25هزار تن��ي ايرانول در بندر امام، گفت: 

اين مخازن مورد بهره برداري قرار گرفته كه با اين 
اقدام ذخيره سازي محصوالت به سه برابر افزايش 
خواهد يافت و ان ش��اءاهلل به زودي افتتاح رسمي 
خواهد ش��د. در ادامه اين مراس��م كاظمي مدير 
بازاريابي، فروش و صادرات ش��ركت نفت ايرانول 
ني��ز توضيحاتي در م��ورد سياس��ت هاي فروش 
اين ش��ركت در سال گذش��ته و برنامه هاي آينده 
بيان كرد. گفتني اس��ت در پايان اين مراس��م از 
عاملين برتر فروش شركت نفت ايرانول با اهداي 
لوح، تقدير به عمل آمد. اسامي عاملين حايز رتبه 
اول تا س��وم عبارتند از: شركت روانكاران صنعت 
پهلوانزاده، شركت روانكار صنعت شاهوار و شركت 

ريستاب روانكار ايرانيان. 

آذربايجان غربي|
گاز  ش��ركت  مديرعام��ل 
آذربايجان غرب��ي ب��ا اش��اره به جهش 
قابل توجه گازرساني به روستاهاي اين 
اس��تان در دولت تدبير و اميد، گفت: 
تا پايان س��ال گذش��ته 801 روستاي 
اس��تان از نعمت گاز بهره مند ش��دند 
درحالي كه اين تعداد تا پيش از دولت يازدهم كمتر از 200 روستا 
بود. عليرضا ش��يخي ديروز در گفت وگو با ايرنا، سخت گذر بودن 
مسير برخي شبكه هاي گازرساني روستايي استان را يادآوري كرد 
و افزود: 188 روستاي استان در سال گذشته از نعمت گاز طبيعي 

برخوردار شدند كه يك ركورد در نوع خود به شمار مي رود. 
او با اش��اره به بهره مندي 56درصدي جمعيت روستايي اين 
استان از گاز در زمان حاضر، اضافه كرد: بيش از يك ميليون و 100 
هزار نفر از مردم استان در روستاها زندگي مي كنند و براساس اين 
آمار، بيش از 600هزار روس��تايي از نعمت گاز برخوردار هستند. 
عالوه بر اين، عمليات اجرايي گازرس��اني به 331 روستاي استان 
نيز آغاز ش��ده و اكنون در سراس��ر آذربايجان غرب��ي در مراحل 
مختلفي از اجرا قرار دارد. مديرعامل شركت گاز آذربايجان غربي 
گفت: براس��اس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، امس��ال با نصب 
10هزار انش��عاب ش��هري و 35 هزار انشعاب روستايي به ترتيب 
26هزار خانوار ش��هري و 40هزار خانوار روستايي ديگر از نعمت 
گاز بهره مند مي ش��وند. ش��يخي افزود: در سال جاري يك هزار و 

850كيلومتر شبكه گذاري در استان برنامه ريزي شده است.

801 روستا در آذربايجان غربي از نعمت گاز 
بهره مند شدند

كرمان|
مدير حج و زيارت اس��تان كرمان 
با بيان اينك��ه آزادبرها به دنبال منافع 
اقتصادي خود هس��تند، گفت: حق و 
حقوق زائران در سفر به عتبات عاليات 

توسط آزادبرها رعايت نمي شود. 
به گزارش تسنيم، محمود عرب نژاد 
ديروز در جمع خبرنگاران با بي��ان اينكه تاكنون 400 زائر براي 
سفر حج تمتع امسال اسم نوشتند و ما منتظر اختصاص سهميه 
هس��تيم، اظهار داش��ت: زائران ما در اس��تان كرمان مدينه اولي 
هس��تند. او با بيان اينكه در كرمان در هفته يك پرواز بيشتر به 
عتبات عاليات نداريم، افزود: آزادبرها در اس��تان در حال فعاليت 
هستند و متاسفانه حق و حقوق زائران در سفر به عتبات عاليات 
توسط آزادبرها رعايت نمي شود. مدير حج و زيارت استان كرمان 
با بيان اينكه متوجه شديم كه مردم اطالع كافي از اين گونه سفرها 
و كاروان ه��اي آزادبر ندارند، تصريح كرد: متاس��فانه امروز همه و 
بدون مجوز از حج و زيارت اقدام به ثبت نام زائران عتبات عاليات 
مي كنند. او با اش��اره به اينكه در كرم��ان 2 هزار و 400 كارگزار 
عتبات داريم، افزود: بي��ش از 120 دفتر زيارتي حج و زيارت در 
سطح اس��تان داريم كه مردم از اين طريق بايد سفرهاي عتبات 
خ��ود را پيگيري كنند. عرب نژاد با بي��ان اينكه آزادبرها به دنبال 
منافع اقتصادي خود هس��تند، خاطرنش��ان ك��رد: در بحث هاي 
مختلف در جريان س��فر با اين كاروان ها براي زائران مش��كالتي 

ايجاد شده است. 

 آزادبرها حقوق زائران 
عتبات را رعايت نمي كنند

گيالن|
استاندار گيالن معتقد است: راه آهن 
بين المللي آستارا-آستارا قسمت مهم 
كري��دور ش��مال-جنوب را تش��كيل 

مي دهد. 
به گزارش ايسنا، مصطفي ساالري در 
هفتمين سفر خود به شهرستان مرزي 
 بندر آستارا و شركت در همايش تجاري نقش راه آهن آستارا در تسهيل 
حمل و نقل بين المللي در كريدورهاي شمال-جنوب و غرب-شرق، 
در جمع خبرنگاران خبرگزاري ها اظهار كرد: در راس��تاي تسريع 
رواب��ط خارجي و روابط ترانزيتي، تكميل كريدور ش��مال-جنوب 
بس��يار ضروري اس��ت و راه آهن بين المللي آستارا-آستارا، قسمت 

مهم آن محسوب مي گردد.
 او با بيان اينكه راه آهن آس��تارا به رشت بخشي از توافق دو 
كش��ور است، ادامه داد: تامين مالي آن به صورت فاينانس است 
كه جمهوري آذربايجان در آن مش��اركت كرده است. او با بيان 
اينكه بايد براي تكميل راه آهن گام هاي ديگري برداشته شود، 
افزود: اين همايش بخشي از آن كارهاست و نياز است كارهاي 
بيشتري انجام شود. ساالري با تاكيد بر اينكه بايد ظرفيت هاي 
قانوني و اداري ديگري نيز فراهم شود، خاطرنشان كرد: مبادالت 
بانكي دو كشور و معافيت هاي مربوط به تعرفه هاي گمركي نيز 
بايد تسهيل ش��ود. اتصال بارانداز ريلي بين المللي آستارا را به 
منطقه ويژه اقتصادي بندر آستارا الحاق كنيم تا در فعاليت ها از 

مزاياي منطقه ويژه بهره مند شويم. 

راه آهن بين المللي آستارا قسمت مهم كريدور 
شمال- جنوب

كهگيلويه وبويراحمد|
فرمان��دار بويراحم��د ب��ا ضروري 
خواندن همكاري مردم و بازاريان شهر 
ياس��وج در روزهاي بحراني، نسبت به 
برخي سوءاس��تفاده ها در گران كردن 
كاالهاي مورد نياز مردم اين شهرستان 

در روزهاي زلزله انتقاد كرد. 
ب��ه  گزارش ايلنا، ش��اهرخ كن��اري در جمع تع��داد زيادي از 
زلزله زدگان شهر ياسوج و برخي روستاهاي شهرستان بويراحمد 
در مح��ل فرمان��داري اين شهرس��تان گفت: متاس��فانه هر متر 
پالس��تيك از 6هزار و 500 تومان به 11 هزار تومان و گاهي هم 
بيشتر رس��يده است. او با انتقاد از كس��اني كه در روزهاي وقوع 
زلزله در مناطق مختلف شهرستان بويراحمد به فكر سوءاستفاده 
از وضعيت موجود هس��تند، خاطرنش��ان كرد: 5 ه��زار خانه در 
بويراحمد آس��يب ديده اند و بعضي ني��از به تعمير و تعدادي هم 
بايد دوباره بازسازي ش��وند. فرماندار بويراحمد با اظهار تاسف از 
اينكه افرادي داريم كه االن 4 س��ال در »كما« به س��ر مي برند و 
جانبازاني داريم كه شرايط حضور در كمپ هاي ما را ندارند، ادامه 
داد: انتظار داريم مردم همكاري بيشتري كنند و اصال به شايعات 
توج��ه نكنند. كناري گف��ت: وضعيت شهرس��تان بويراحمد در 
موضوع زلزله نه سفيد و نه قرمز است. هنوز پس لرزه هايي داريم و 
باتوجه به اينكه در وضعيت زرد قرار داريم، انتظار داريم كه مردم 
هم همكاري كنند و اجازه دهند به معلوالن، جانبازان با وضعيت 
نامناسب و زنان بي سرپرست كه شرايط حادي دارند، كمك كنيم. 

 انتقاد از گراني مايحتاج مردم 
به بهانه زلزله
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اقتصاد اجتماعي12
آلودگي آب شرب مازندراني ها 

به شيرابه زباله
عضو مجمع نمايندگان استان مازندران از ورود 
شيرابه هاي خطرناك به آب شرب استان مازندران 

خبر داد. 
ولي اهلل نانواكناري در مورد مش��كالت پس��ماند در 
اس��تان هاي ش��مالي كشور، گفت: پس��ماند به بحران 
طاقت فرسايي در استان مازندران تبديل شده است، به 
اين معني كه درحال حاضر دپوي پس��ماند در تمامي 
نقاط اين اس��تان درجنگل و س��احل مازندران وجود 
داشته و نشت شيرابه ها به عنوان سمي خطرناك شايد 
روزانه بيش از چند هزار ليتر وارد رودخانه ها مي ش��ود. 
نماينده بابل در مجلس ش��وراي اس��المي، با اشاره به 
اينكه پس��ماند به عنوان س��فيرمرگ ب��راي مازندران 
شناخته شده اس��ت، به خانه ملت گفت: اين مساله با 
همه مسووالن درميان گذاشته شده و سوالي نيز از وزير 
كشور در اين خصوص مطرح شده است، البته در دوره 
مديريت قبلي سازمان محيط زيس��ت و اين دوره نيز 
بحث هايي درباره حل مش��كل پسماند صورت گرفته 
است؛ ضمن اينكه با مسووالن استاني از جمله استاندار 

نيز گفت وگو شده است. 
او با بيان اينكه نمي توان حل مش��كالت پس��ماند 
را به ام��روز و فردا موكول كرد، اظهار كرد: متاس��فانه 
اين مشكل س��بب انقراض آبزيان دردرياي مازندران و 
رودخانه ها ش��ده است، همچنين گونه هاي درختي به 
وسيله اين پسماندها از ميان رفته و منقرض شده اند؛ 
درحال حاضر برخي از گونه هاي درختي درجنگل هاي 
مازندران وجود نداش��ته و از بي��ن رفته اند. نانواكناري 
با تاكيد براينكه ش��يرابه ها و س��موم درآب شرب اين 
منطق��ه نيز وجود دارد، گف��ت: درخصوص فاضالب ها 
ني��ز بايد تاكيد كرد كه درسراس��ر اس��تان مازندران با 
كمترين شرايط تصفيه ش��ده و آب سطحي مازندران 
باال بوده و در مناطقي مانند بابلسر و فريدونكار ساحل 
دريا دچار مشكالت بسياري هستند، متاسفانه به دليل 
افزايش جمعيت اس��تان دربرخي ش��رايط آمار توليد 
پس��ماند افزايش پيدا مي كند. عضو مجمع نمايندگان 
اس��تان مازندران، با اشاره به اينكه تمامي پسماندهاي 
حوزه شهري درجنگل و ساحل مازندران دپو مي شود، 
افزود: شرايط فعلي زيست محيطي دراستان مازندران 
خطرناك بوده و بايد تدبيري براي آن درنظرگرفته شود. 

 كاهش عالقه افراد
براي ازدواج 

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران اظهار كرد: 
آمارها نشان مي دهد عالقه افراد به ازدواج دايم در حال 
كاهش بوده در صورتي كه جمعيت در سنين ازدواج ما 

در حال افزايش است. 
حسن موس��وي چلك با اشاره به اينكه طالق يك 
جزيره نيس��ت، بلكه پديده اجتماعي است كه عوامل 
مختلف��ي باعث بروز آن مي ش��ود، گفت: بخش��ي از 
اين موضوع مرب��وط به توانايي زوجي��ن براي ايجاد 
يك زندگي خوب و مش��اوره پيش از ازدواج مي شود 
اما آموزش مش��اوره ازدواج را بايد از درون خانواده ها 
و مدارس ش��روع كنيم و اين مس��تلزم اين است كه 
آموزش و پرورش��ي داشته باشيم كه تفكر اجتماعي 
داش��ته باش��د و امور اجتماعي در اولويت آموزش و 
پرورش باشد. طبيعتا بخش ديگر تسهيل دسترسي 
مردم به خدمات اجتماعي است كه ارزان تر و راحت تر 
در خدمت مردم قرار گي��رد. او ادامه داد: مردم تصور 
دارند ك��ه زندگي اجتماعي نياز به س��واد اجتماعي 
ن��دارد اين در حالي اس��ت كه براي داش��تن زندگي 
بهتر نيازمند داشتن دانش اجتماعي و سواد اجتماعي 
هستيم و طبيعتا مشاوره پيش از ازدواج مي تواند در 
اين زمينه كمك كند. همچنين مي توان اذعان داشت 
كه طي ۶ س��ال گذش��ته ازدواج ۳۳ درصد تغييرات 
منفي داشت و طالق ۲۲ درصد تغييرات مثبت داشت 
كه اين بيانگر اس��ت كه عالقه افراد به ازدواج دايم در 
حال كاهش اس��ت در صورتي كه جمعيت در سنين 

ازدواج ما در حال افزايش است. 

 جدي نگرفتن جوانان
به توسعه كشور آسيب مي زند

معاون س��ازماندهي ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان گفت: ج��دي نگرفتن و بها ن��دادن به جوانان 
موج��ب عقيم ماندن تمام برنامه هاي توس��عه كش��ور 
مي ش��ود. محمدمه��دي تندگويان اف��زود: هيچ پروژه 
عمران��ي و برنامه هاي اجرايي بدون بها دادن به جوانان 

موفق نخواهد بود. 
او تاكيد كرد: باي��د مديريت ها را به جوانان انتقال 
داد و ب��ا اعتماد به جوانان در فضاي مديريتي از دانش 
آنان همراه با تجربه مديران بازنشس��ته استفاده كرد. 
تندگوي��ان گفت: اعتم��اد به جوان��ان در حال حاضر 
كمتر از گذش��ته ش��ده و اگ��ر جوان��ان در جامعه به 
سمت مديريت ها هدايت نشوند، تبديل به آسيب هاي 
اجتماعي خواهند ش��د. معاون وزير ورزش با اشاره به 
وجود ۲ هزار تشكل مردم نهاد جوانان در كشور گفت: 
دستگاه هاي اجرايي بايد بخشي از كارهاي اجرايي را به 
جوانان و تشكل هاي مردم نهاد واگذار كنند. وي ادامه 
داد: بر اس��اس تعه��د وزارت ورزش و جوانان تا پايان 
دولت تعداد تش��كل هاي مردم نهاد جوانان به ۶ هزار 
تشكل مي رس��د. معاون وزير ورزش و جوانان با بيان 
اينكه جوانان بزرگ ترين منابع كش��ور هستند، گفت: 
در طول هشت سال دفاع مقدس همين جوانان بودند 
كه بدون هيچ گرايش سياسي و جناحي در جبهه هاي 

جنگ وارد شده و پيروزي ها ساختند. 
تندگويان ادامه داد: اكن��ون نيز كه در جبهه هاي 
جنگ اقتصادي با استكبار جهاني هستيم بايد از بين 
همين منابع نيازهاي داخلي را تامين و استقالل خود 
را حفظ كنيم. معاون سياسي، امنيتي استاندار اردبيل 
نيز در اين نشس��ت با اشاره به وجود ۳۲8 هزار جوان 
در استان گفت: ۲۶ درصد از جمعيت استان را جوانان 

تشكيل مي دهند. 
علي ن��واداد افزود: ۲15 س��ازمان م��ردم نهاد در 
حوزه هاي مختلف در اس��تان توس��ط جوان��ان اداره 
مي ش��ود كه اين حوزه ها شامل بخش هاي اجتماعي، 

گردشگري، زنان و كارآفريني هستند. 

اخبار

تالش مجدد سازمان بهزيستي كشور براي اجراي طرح ساماندهي كودكان كار

كودكانكارغيرايرانيبهكشورشانبازگرداندهميشوند

وزير كار:

اقتصاد ديگر عامل نخست »طالق« نيست
وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ب��ا بيان اينكه 
ساالنه بيش از ۴۴ هزار ميليارد يارانه در كشور پرداخت 
مي ش��ود، گفت: به دليل فقدان سياس��ت گذاري هاي 
اجتماعي درس��ت پرداخ��ت اين مي��زان يارانه نه به 
كاهش فقر، نه به افزايش اش��تغال و به بهبود عدالت 

كمك كرده است. 
علي ربيعي در همايش سياست گذاري در جهان 
اسالم با اش��اره به سياس��ت گذاري هاي انجام شده 
براي مبارزه با فقر اف��زود: دولت محدود كردن فقر 
مطل��ق را در برنامه هاي خود قرار داده اس��ت و در 
همين راس��تا در س��ال ۹۶ و ۹۷ به دنبال اين است 
تا 11 ميليون از فقرا در كشور 8۰ درصد از حداقل 

دستمزد را دريافت كند. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه به دنب��ال پياده كردن نظريه 
توانمندس��ازي و اشتغال خرد در كشور هستيم اظهار 
كرد: س��ه ميلي��ارد دالر بودجه براي ايجاد اش��تغال 
روس��تايي و ش��هرهاي كوچ��ك براي مب��ارزه با فقر 
اختصاص يافته است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با بيان اينكه حمايت اجتماعي به معناي آن است كه 
بايد افرادي ك��ه فرصت برابر در اختيار ندارند را مورد 
توج��ه قرار داد، تصريح كرد: ما نمي توانيم اين افراد را 
رها كنيم. بنابراين در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اليحه مس��اعدت اجتماعي و كاهش ريس��ك زندگي 
مردم را برنامه ريزي كرده و طي پنج س��ال بخش��ي از 

آن را اجرايي كرديم. 
ربيعي با بيان اينكه بح��ث درمان يكي از مواردي 
اس��ت كه تحت عنوان »تله فقر« از آن ياد مي ش��ود 
و مي توان��د دهك هاي اقتصادي اف��راد را جابه جا كند 
افزود: در همين راستا براي برخورداري تمامي ايرانيان 
از دفترچه بيمه درماني برنامه ريزي كرديم و در نهايت 

۲۲ ميلي��ون نف��ر از روس��تاييان و 1۰ ميليون نفر از 
حاش��يه نشينان شهري به ش��كل مجاني تحت بيمه 

درمان حمايتي قرار گرفتند. 

  اجراي سياست رفع فقر غذايي
براي 11 ميليون ايراني 

او با بيان اينكه يكي ديگر از مباحث سياست گذاري 
اجتماع��ي در وزارت رف��اه مرب��وط به فق��ر غذايي و 
توزيع س��بدهاي حمايتي تغذيه يي بوده اس��ت، ادامه 
داد: اين سياس��ت امروزه در م��ورد 11 ميليون ايراني 
شامل زنان داراي سوء تغذيه و كودكان در 1۰۰۰ روز 
نخس��ت زندگي شان دنبال مي شود. وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي با تاكيد بر اهمي��ت آموزش رايگان در 
سياست گذاري هاي اجتماعي گفت: هدف ما اين است 
كه هيچ كودكي از تحصيل باز نماند و در حال حاضر 
تا جايي پيشرفت هايم كه اگر كودك در هر استاني به 

مدرسه نمي رود حتي او را به اسم مي شناسيم. 
ربيع��ي با بي��ان اينكه مهم ترين بخ��ش كار ما در 
حوزه مس��ائل اجتماعي نوين در مورد بنيان خانواده 
اس��ت، افزود: مطالعات نش��ان مي دهد اگر در گذشته 
اعتياد رابطه پرمعنايي با بيكاري و فقر داش��ت امروزه 
گرايش به اعتياد ناشي از فقر نيست. همچنين اگر در 
گذشته اين تصور وجود داشت كه طالق ناشي از فقر 
اقتصادي است امروزه شاهد هستيم كه وقوع طالق در 
مناطق شمال تهران بيشتر از مناطق فقيرتر آن است. 
در حال حاضر فقر به عامل س��وم تبديل شده است و 
ب��ر هم خوردن توازن قدرت در خانواده در كنار فقدان 
آموزش زناشويي و ارزش هاي مشترك عوامل نخست 
وقوع طالق ش��ده اند. او در بخش ديگري از س��خنان 
خود با اش��اره به نزديكي آغاز ماه مبارك رمضان اين 

ماه را فرصت��ي براي زندگي پرهيزكاران��ه و مبارزه با 
فقر دانس��ت و تاكيد كرد: ما نيازمند هم افزايي دانش 
در كش��ورهاي اس��المي و همه دنيا براي دستيابي به 
سياس��ت گذاري هاي اجتماعي مناسب در حكمراني 
خ��ود هس��تيم. معتقد هس��تم كه سياس��ت گذاري 
اجتماعي در ايران و كشورهاي مشابه ما آثار كوتاه مدت 

و درازمدت مختلفي خواهد داشت. 
ربيعي در ادامه اظهار كرد: بر اساس تجربه مي توانم 
بگويم فقدان سياس��ت گذاري مش��خص باعث از بين 
رفتن منابع كشورهاي در حال توسعه شده است. براي 
مثال به عنوان وزير رفاه اعالم مي كنم ساالنه بيش از 
۲۰۰ ه��زار ميليارد در حوزه اجتماعي هزينه مي كنيم 
اما آث��ار زيادي از اين س��رمايه گذاري نمي بينيم. اين 
نكته نشان مي دهد كه بايد در سياست گذاري هايمان 
تجديد نظر كنيم و با برنامه هاي مشخص تري متناسب 
با كش��ورهاي مش��ابه خودمان عمل كنيم. منابع در 
كش��ورهاي در حال توسعه به زحمت ايجاد مي شوند 

اما به اندازه كافي اثربخش نيستند. 
او با اش��اره به اينك��ه سياس��ت گذاري اجتماعي 
و ثب��ات اجتماع��ي هر دو روي يك س��كه به ويژه در 
كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي هستند، گفت: 
امنيت ف��ردي، اجتماعي، داخل��ي، ملي، منطقه يي و 
بين المللي حلقه هاي به هم پيوس��ته يي هس��تند كه 
فقدان سياست گذاري اجتماعي آنها را از بين مي برد. 
سياست اجتماعي همچنين در مباحث جمعيتي، نوع 
رابطه مردم با دولت و اعتماد مردم به ساخت سياسي 

نيز متبلور است. 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه 
نهادهاي مدني در حوزه سياست گذاري اجتماعي بايد 
پرانرژي و قوي ظاهر ش��وند تصريح كرد: تش��كل ها، 

س��نديكاها و انجمن ها مي توانند در سياس��ت گذاري 
اجتماع��ي تاثيرگ��ذار باش��ند و موجب ايج��اد ثبات 
اجتماعي شوند. ربيعي با اشاره به خصوصيات مشترك 
كش��ورهاي حاض��ر در اين همايش ني��ز توضيح داد: 
در اغلب اين كش��ورها ش��اهد دنبال شدن برنامه هاي 
توس��عه يي هس��تيم اما بايد در نظر داشته باشيم كه 
دنبال كردن سياست هاي توسعه يي بدون سياست هاي 
رس��انه يي محكوم به شكست هس��تند پس سياست 
توسعه يي كه وجه اجتماعي در آن ديده نشود شكست 
خواه��د خورد. برخي فقدان سياس��ت اجتماعي را به 
شكل نادرس��تي در سياس��ت گذاري اقتصادي دنبال 
مي كنند اما منظور ما پول پاشي در جامعه نيست، بلكه 
سياستي است كه در آن همه احساس مي كنند كه در 
جامع��ه حركت روان توام با امي��د و اعتماد دارند و در 
عين حال با نابرابري كمتري روبرو هستند. همچنين 
رضايتمن��دي اجتماع��ي در مورد زن��ان و اقليت هاي 
قومي نيز از ضرورت هاي اساس��ي سياست گذاري هاي 
اجتماعي است. او در ادامه اظهار كرد: اغلب كشورهاي 

حاضر در اين همايش متكي بر منابع زيرزميني هستند. 
آنها درآمدهاي سرانه متفاوتي با شاخص هاي فرهنگي 
و ديني مش��خصي دارند. با وجود اين آنها دولت هاي 
فربهي نيز دارند كه سياس��ت گذاري اجتماعي آنها را 
دچار مشكل كرده است. همچنين جمعيت غالب اين 
كش��ورها جوان و باال است و آنها نرخ رشد باالتر از دو 
درصد را تجربه كردند. اين در حالي است كه نرخ رشد 
جمعيت در ساير كشورها منفي يا حداكثر نزديك به 

يك درصد است. 
ربيعي همچنين توضيح داد: در كشور ما نيز پنجره 
جمعيتي در برخي از دوره هاي زماني مسائلي را مانند 
فقدان فضاي آموزشي كافي و همچنين فقدان عرضه 
به اندازه كار ب��راي جوانان در دهه ۹۰ به وجود آورده 
است. ربيعي با بيان اينكه اين مسائل با پديده گذار از 
مراحل توسعه در اين كشورها همراه شده است، گفت: 
اين كش��ورها در حال حركت در عصر صنعتي شدن 
هستند اما ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي 

آنها متوازن با هم حركت نكرده است. 

اواس��ط سال گذش��ته بود كه طرح ساماندهي 
كودكان كار و خيابان از س��وي سازمان بهزيستي 
كشور اجرا شد. طرحي كه از همان زمان شروعش 
انتقاده��اي بس��ياري را به همراه داش��ت مبني بر 
اينكه اين طرح جز وارد كردن استرس به كودكان 
نتيجه ديگ��ري در پي نخواهد داش��ت. البته اين 
نخستين بار نبود كه مسووالن اقدام به اجراي يك 
طرح براي س��اماندهي به وضعيت كودكاني كردند 
كه كودكيش��ان بر سر چهارراه ها به حراج گذاشته 
مي شود. پيش ازآن هم نزديك به سي بار طرح هاي 
مختلف از سوي نهادها و سازمان هاي مختلف براي 
رس��يدگي به وضعيت كودكان كار اجرا ش��ده بود 
كه نتيجه يي در پي نداش��ت، طرح هايي كه اغلب 
كارشناس��ان حقوق كودك آن را غيركارشناس��ي 
مي دانند با اين وجود روز گذش��ته رييس سازمان 
بهزيستي كشور از شروع دوباره اين طرح خبر داد 
اما با اين تفاوت ك��ه اين بار تمركز بر كودكان غير 
ايراني است. كودكاني كه ناامني موجود در مرزهاي 
كشورشان آنها را به هواي داشتن زندگي بهتر روانه 
ايران كرد اما حاال در طرح جديد سازمان بهزيستي 
كشور،  آنطور كه انوشيروان محسني بندپي، رييس 
اين س��ازمان مي گويد، قرار اس��ت به كشورش��ان 
بازگردانده شوند. محسني بندپي درباره اين موضوع 
اع��الم كرد: »با توجه به اينكه ۶۰درصد از كودكان 
كار و خياب��ان اتباع بيگانه هس��تند مذاكراتي را با 
وزير امور خارجه انج��ام داده ايم تا اين كودكان به 
كشورشان باز گردانده شوند؛ چرا بايد چهره كشور 
ب��ه دليل اين كودكان مخدوش ش��ود؟ و ما تصور 
كني��م آنها بچه ه��اي ايران هس��تند؟. « اظهارات 
رييس س��ازمان بهزيستي كش��ور در حالي است 
كه پيش از اين هم سابقه بازگرداندن كودكان كار 
غير ايراني كه اغلب از كش��ور افغانس��تان به ايران 
مهاج��رت مي كنند، وجود داش��ته و تجربه چنين 
اقدامي نشان مي دهد كه بعد از مدتي اين كودكان 
باز هم به ايران باز مي گردند، با رنج بيشتر، خطرات 
فزاينده و خش��م فراوان، همان رويه پيش��ين را از 
س��ر مي گيرند و اين موضوعي است كه مسووالن 
اين س��ازمان چاره يي ب��راي آن ندارند. حبيب اهلل 
مس��عودي فريد مع��اون امور اجتماعي س��ازمان 
بهزيستي كش��ور، درباره جزئيات طرح ساماندهي 
كودكان كار، به تعادل گفت: »هر طرحي كه براي 
 رس��يدگي به وضعيت كودكان كار اجرا مي ش��ود 

در راستاي تعهدي است كه ايران به عنوان عضوي از 
كنوانسيون حقوق كودك نسبت به انجام آن متعهد 
ش��ده اس��ت. اين هفته جلس��ه يي با دستگاه هاي 
اصلي متولي رس��يدگي به وضعيت ك��ودكان كار 
داريم تا براس��اس آيين نامه ساماندهي، وظيفه هر 
دستگاه مش��خص شود. بديهي است كه رسيدگي 
ب��ه وضعيت ك��ودكان كار غير ايراني ه��م در زير 
مجموعه ي��ي موضوع قرار دارد و نه تنها سياس��ت 
س��ازمان بهزيستي، بلكه خواست وزارت كشور هم 
مبني بر اين اس��ت كه اين كودكان به كشورشان 

بازگردانده شوند.«
او افزود: »تا اين لحظه اقداماتي كه در راس��تاي 
بازگرداندن كودكان كار اتباع خارجي انجام ش��ده 
اس��ت، به يك جلس��ه با اداره اتباع خارجي وزارت 
كش��ور و يك جلسه هم در ش��وراي اجتماعي اين 
وزارتخانه با وزير كش��ور خالصه مي شود كه آقاي 
رحماني فضلي اعالم كردن��د پيگيري اين موضوع 
با اداره اتباع اس��ت. اين هفته هم باز يك جلس��ه 
رسيدگي براي اين طرح با حضور مسووالن وزارت 

كشور و وزارت امورخارجه خواهيم داشت. از طرف 
ديگر اقداماتي را با همكاري سفارت كشور افغانستان 

براي شناسايي اين كودكان شروع كرديم.«

 تصميم براي كودكان كار افغانستاني
حبيب اهلل مس��عودي فريد بيان ك��رد: »نكته يي 
كه بايد در امر س��اماندهي كودكان كار غيرايراني به 
آن توجه ش��ود اين اس��ت كه در وهله نخست بايد 
مشخص ش��ود كه آيا اين كودكان مجوز حضور در 
اي��ران را دارند يا خير چ��ون در مواردي ما با قاچاق 
كودك مواجه هس��تيم كه ك��ودكان را براي كار در 
اي��ران به صورت غيرقانوني به ايران قاچاق مي كنند. 
در اين صورت چون ك��ودك هيچ هويتي ندارد اين 
ام��كان وجود دارد كه هر اتفاق��ي برايش رخ دهد و 
ن��ه تنها خانواده بلكه، نهادهاي قانونگذار هم از وقوع 
جرم مطلع نمي شوند. بنابراين درخواست ما از وزارت 
امور خارجه و اداره اتباع وزارت كش��ور اين است اين 
دو دس��تگاه كمك كنند كه وضعيت شناسايي اين 
كودكان انجام شود اگر حضور آنها در ايران غيرقانوني 

باش��د، بحث جداس��ت. اما تالش سازمان بهزيستي 
بر اين اس��ت كه اين كودكان با خانواده هاي شان به 
كشور خود بازگردانده شوند كه در اين زمينه سفارت 

افغانستان هم اعالم آمادگي كرده است.«
او اف��زود: »نكته دومي ك��ه بايد به آن پرداخت 
بح��ث كودكان كار غير ايراني اقامت دار اس��ت. در 
برخ��ورد با اين كودكان اقدام نخس��ت اين اس��ت 
كه به خانواده هاي ش��ان توضيح داده ش��ود كه اگر 
از كودكان براي كار استفاده كنند قوه قضاييه با آنها 
برخورد مي كند. در اين مورد هدف اصلي اين است 

كه كودك مورد بهره كشي قرار نگيرد.«

 سلب صالحيت از خانواده 
در صورت بهره كشي

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور 
درب��اره وضعيت س��اماندهي ك��ودكان كار ايراني 
در اي��ن طرح بيان كرد: »نخس��تين اق��دام براي 
س��اماندهي به وضع كودكان كار ايراني اين است 
كه وضعيت خانواده ها بررس��ي شود،  يعني ميان 

خانواده يي كه بر اثر از كار افتادگي يا سرپرس��تي 
زنان خانوار مجبور به اين شده است كه از كودكان 
به عنوان نيروي كار استفاده كند، با خانواده هايي 
كه ب��ه دليل اعتياد يا داليل غيرموجه كودكان را 
براي كار به خيابان مي فرس��تند در نحوه برخورد 
تفاوت وجود دارد. گروه اول خانواده ها كه مشكل 
معيشتي دارند، مورد حمايت مالي قرار مي گيرند 
اما آن دس��ته از كودكان كار ايراني كه براس��اس 
شدت كار مشخص ش��ود، خانواده هاي شان اقدام 
به بهره كش��ي يا كراي��ه كودك كرده ان��د، از آنها 
سلب صالحيت شده و كودك به بهزيستي منتقل 
مي شود چرا كه سياست اصلي ما در اجراي طرح 
س��اماندهي به وضعيت كودكان كار حفظ شرايط 
جس��مي و رواني مناس��ب براي كودكان و بودن 
كودك در كن��ار خانواده يي اس��ت كه صالحيت 

كافي داشته باشد.«
او در پاس��خ ب��ه انتقاده��اي مطرح ش��ده در 
زمين��ه بازگرداندن ك��ودكان كار غي��ر ايراني به 
كشورهاي ش��ان افزود: »توجه به وضعيت س��اير 
كش��ورها در اين زمينه نش��ان مي دهد كه هيج 
كش��وري به افرادي كه مجوز حضور در خاك آن 
كشور را دارد به راحتي اجازه كار نمي دهند، چه 
برس��د به اينكه به اين شكل و فرم رايج در ايران 
سر چهارراه ها كار كنند كه در اين زمينه نهادهاي 
امنيتي و م��ددكاري به پرونده ورود مي كنند. در 
ايران هم بايد مشابه همين رويه اتفاق افتد. بايد با 
همكاري سفارتخانه ها و نهادهاي بين المللي مانند 
يونيس��ف براي اين كودكان كه ب��ه دليل ناامني 
در كش��ور مبدا خود به ايران مهاجرت مي كنند، 
 تصميمي گرفته ش��ود كه به نفع آنها باش��د. اين 
صحبت كه مي گويند اين كودكان دوباره به ايران 
باز مي گردند و ممكن اس��ت در مس��ير بازگشت 
خطرات بيش��تري را تحمل كنند، درس��ت است 
اما س��فارتخانه ها و نهادهاي بين المللي بايد براي 

ساماندهي آنها اقدام كنند.«
مس��عودي فريد در پايان از طرح تازه سازمان 
بهزيس��تي ب��راي اهراز هويت ك��ودكان كار خبر 
داده و بي��ان ك��رد: »در ش��رايط فعل��ي در حال 
راه اندازي سامانه يي هستيم كه براي ثبت هويت 
اين كودكان با روش ه��اي عكس نگاري و عنبيه 
نگاري اقدام ش��ود كه اگر بتوانيم فعاليت آنها را 

رصد كنيم.«

وزير بهداش��ت با استقبال از يكسان سازي شماره تلفن هاي 
امدادي در كشور، تصميم گيري در اين مورد را منوط به تصويب 

مجلس دانست. 
س��يد حس��ن هاش��مي درباره يكسان سازي ش��ماره هاي 
امدادي همچ��ون 115، 11۹، 11۰ و... گفت: دو يا س��ه دهه 
است كه صحبت هايي در اين خصوص شده و اتفاقا يك تجربه 
موفق بين المللي هم محس��وب مي ش��ود و انتظار مي رود كه 
دستگاه هايي همچون پليس، آتش نشاني، اورژانس و... همگي 
يك ش��ماره داشته باشند و تمامي اين نهادها با يك توليت با 

مردم در ارتباط بوده و خدمات امدادي را ارائه كنند. 
وزير بهداشت با بيان اينكه در اين زمينه طرح هاي مختلفي 
هم وجود داشته و پيشنهادات خوبي هم از سوي نيروي انتظامي 
مطرح شده است، گفت: ما به عنوان وزارت بهداشت از طرفداران 
اين ايده هستيم و اميدواريم كه اجرايي شود، اما يكسان سازي 
شماره هاي امدادي نيازمند مصوبه مجلس است و اميدواريم كه 
نمايندگان مجلس اين موضوع را مورد توجه قرار دهند. هاشمي 
اضافه كرد: البته اورژانس و پليس مي توانند از خودشان شروع 
كرده و با يك شماره عوامل اورژانس و پليس بتوانند از حادثه يي 

باخبر شده و به محل بروند. او درباره عرضه داروهاي تقلبي در 
فض��اي مجازي گفت: در اين زمين��ه هماهنگي هايي از طريق 
پليس فتا انجام شده، اما الزم است كه قوه قضاييه هم اقداماتي 
را انجام داده و به شكلي قاطعانه با متخلفان برخورد كند. وزير 
بهداش��ت درباره اينكه آيا با اجراي اين طرح پليس با مراكزي 
همچون ناصرخسرو نيز برخورد مي كند يا خير؟ گفت: موضوع 
ناصرخسرو موضوع جديدي نيست و چندان مايل نيستم كه در 
چنين نشستي مطرح شود، اما تا جايي كه من مي دانم جنس 
كار اين افراد در ناصرخس��رو نيز تغيي��ر كرده و ديگر داروهاي 
رسمي كه در فهرست دارويي كشور باشد در ناصرخسرو وجود 
ندارد و داروهايي كه فاقد مجوز وزارت بهداش��ت بوده و قاچاق 
هستند، در اين محل عرضه مي شود و جزو داروهايي به حساب 
مي آيند كه اصالت ش��ان از س��وي وزارت بهداشت تاييد نشده 
است. وزير بهداشت همچنين با تاكيد بر اينكه فعال و در آينده 
هم در حوزه دارو مشكلي نداريم، گفت: در حال حاضر داروهاي 
خارج از فهرس��ت و مكمل ها به داخل كشور قاچاق مي شود و 
اكثر مكمل هايي كه قاچاق مي شوند نيز در داخل كشور ساخته 

مي شوند كه انتظار داريم پليس با اين موارد نيز برخورد كند. 

تالش براي يكسان سازي شماره هاي امدادي
رييس اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران ضمن تاكيد بر 
بازچرخاني آب در كارواش ها گفت: ۲۴۰ كارواش در س��طح 
ش��هر تهران در برنامه پايش اداره محيط زيست شهر تهران 
قرار دارند. محمدحس��ين بازگير با بيان اينكه برنامه پايش 
كارواش هاي شهر تهران از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و 
همچنان ادامه دارد، اظهار كرد: بر اساس اين برنامه، بيش از 
۲۰۰ كارواش بزرگ و پر كار در سطح شهر تهران شناسايي 

شده است كه نياز به پايش و بررسي دارند. 
او با اش��اره به اينكه مشكل اساس��ي كارواش ها خروجي 
فاض��الب آنها اس��ت، اظه��ار ك��رد: كارواش ه��ا واحدهاي 
آب ب��ري هس��تند كه بايد فاض��الب توليدي آنه��ا مديريت 
ش��ود. متاس��فانه برخي از اين واحدها در سطح شهر تهران 
فاقد سيس��تم تصفيه فاضالب هس��تند. بازگيرافزود: برخي 
از كارواش هاي س��طح ش��هر نيز تاسيسات رفع آلودگي آب 
را دارند. در برنامه پايش كارواش ها، تجهيزات و تاسيس��ات 
تمامي آنها توس��ط ماموران محيط زيست بررسي مي شود و 
حتي از خروجي كارواش هايي كه سيستم تصفيه پساب نيز 
دارند نمونه برداري و آزمايش مي ش��ود تا استاندارد بودن يا 

نبودن آنها مشخص ش��ود. رييس اداره محيط زيست شهر 
ته��ران با تاكي��د بر بازچرخاني آب در س��طح كارواش ها به 
ايسنا گفت: چنانچه سيس��تم تصفيه فاضالب و بازچرخاني 
آب در كارواش ها به درستي عمل كند، آب تصفيه مي شود و 
دوباره مي توان از آن اس��تفاده كرد حتي مي توان آب تصفيه 
شده را به محيط هاي پذيرنده يي مانند چاه جاذب يا آب هاي 

سطحي رها كرد. 
او با اشاره به اينكه به كارواش هاي آالينده محيط زيست 
اخطاري��ه آاليندگي و مهل��ت براي رفع آن داده مي ش��ود، 
اظهارك��رد: چنانچ��ه واحدي ب��ه اخطاريه محيط زيس��ت 
بي توجه��ي كند ب��ه مراجع قضاي��ي معرفي و ب��ا آن واحد 

متخلف به صورت قانوني برخورد مي شود. 
بازگي��ر در پايان ب��ا بيان اينكه تاكنون تع��دادي پرونده 
قضايي براي كارواش هاي متخلف در مراجع قضايي تشكيل 
شده اس��ت، گفت: برخي كارواش ها در س��طح شهر تهران 
بزرگ تر هس��تند و فعاليت بيش��تري دارند و درحال حاضر 
 در اولوي��ت برنامه پايش اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران 

قرار دارند. 

۲۴۰ كارواش تهران پايش مي شوند
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ايرباس از احتمال تحويل 2 فروند هواپيماي برجامي طي 3 ماه آينده خبر داد

مذاكره با روسيه براي ساخت هواپيماي ايراني
گروه راه و شهرسازي   

حدود ي��ك هفته از تصميم ترامپ براي خروج 
امريكا از برجام نمي گذرد كه اما و اگرهاي بسياري 
درباره تداوم اجراي توافقنامه هاي امضا شده ميان 
ايران با ساير كش��ورها به ويژه كشورهاي اروپايي و 
امريكايي ايجاد شده اس��ت و در اين ميان تكليف 
قراردادهاي ايران با 3 شركت هواپيماساز بويينگ، 
ايرب��اس و ATR ب��راي خري��د هواپيما همچنان 
مش��خص نيس��ت. اگرچ��ه پيش بيني مي ش��ود 
اي��ن تصمي��م، مانعي ج��دي براي افزوده ش��دن 
هواپيم��اي جديد ديگري به ناوگان هوايي كش��ور 
شود. البته با رسانه يي شدن تصميم دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا از توافق هسته يي، مقامات 
دولت او هم گفته اند كه مجوزهاي صادراتي صادر 
شده براي فروش هواپيما به ايران را لغو خواهند كرد. 
اگرچه خبرهايي هم از س��وي برخي مقامات ارشد 
"ATR و بعضا ايرباس شنيده مي شود كه شايد طي 
3 م��اه ضرب االجل ترامپ بت��وان چند هواپيماي 
ديگ��ر به 11 هواپيماي برجام��ي ايران اضافه كرد. 
در اين ش��رايط، كارشناسان حوزه اقتصاد حمل و 
نقل پيش بيني مي كنند كه خروج امريكا از برجام 
به  معناي لغ��و 3۸ ميليارد دالر قراردادهاي فروش 
هواپيم��ا بين تهران و ش��ركت هاي غربي اس��ت 
كه شركت ايرباس نس��بت به رقيب امريكايي اش 
بويينگ در معرض ريسك هاي بزرگ تري قرار دارد. 
به گزارش تس��نيم به نقل از رويت��رز، تهران 200 
هواپيماي مسافربري به  مبلغ 3.3۸ ميليارد دالر براي 
شركت ايران اير سفارش داده كه شامل 100 فروند 
 هواپيم��اي ايرباس، ۸0 فروند هواپيماي بويينگ و 
20 فروند هواپيماي ATR اس��ت و چون شركت 
ايرباس به دلي��ل كاهش تقاضاي بين المللي در ماه 
گذش��ته ناگزير شد بخش��ي از برنامه هاي توليدي 
خود را كاهش دهد، نياز بيش��تري به سفارش��ات 
ايران ب��راي خريد جت هاي پهن پيك��ر دارد. البته 
س��ه منبع صنعتي گفته اند كه از دست رفتن اين 
قراردادها، ضربه بيشتري به خط توليد جديدترين 
هواپيماي پهن پيك��ر ايرباس، يعن��ي اي330 نئو 
خواه��د زد ك��ه در فاصله چند ماه مان��ده به ارائه 
آن با تقاضاي ضعيفي مواجه اس��ت چون ايران اير 
پس از ش��ركت اير آسيا دومين مشتري بزرگ اين 

هواپيماست. 

 تحمل ريسك از سوي ايرباس و بويينگ؟
باتوج��ه به خ��روج امريكا از برج��ام، ايرباس و 
بويينگ گفته اند تصميم امريكا را مورد بررسي قرار 
خواهند داد، اما از اظهارنظر در مورد ريس��ك هايي 
كه ب��ا آن مواجهن��د، خ��ودداري كرده اند. دنيس 
مويلنب��ورگ مدير ش��ركت بويينگ ماه گذش��ته 
اين س��يگنال را ارسال كرد كه ش��ركت او پس از 
تالش هاي گس��ترده ب��راي بهبود س��طح فروش 
هواپيماهاي پهن پيكر خود، ديگر مثل گذش��ته به 

سفارشات ايران وابسته نيست. 
جف كنيتل رييس شركت ايرباس هم گفته: »ما 

كار درست را انجام خواهيم داد.«
موضع گيري ه��اي مقام��ات ارش��د ايرب��اس و 
بويينگ نش��ان مي دهد كه اين ش��ركت ها اگرچه 
تمايل ب��ه فروش بيش��تر دارند ام��ا تمايلي براي 
رويارويي با امريكا ندارند. درواقع به نظر مي رس��د 
كه هيچ يك از اين دو شركت چندان نگران بر هم 
خوردن قرارداد فروش مجموعا حدودا 100 فروند 
هواپيماي باريك پيكر به ايران نيس��تند. زيرا تقاضا 
براي خريد اين نوع جت ها باالست و اين شركت ها 

مشكلي براي تخصيص خط توليد هاي خود به ديگر 
خريداران نخواهند داشت. ضمن اينكه برخي منابع 
اروپاي��ي گفته اند كه ايرباس از دس��ت دادن توافق 
تاريخ��ي خود با ايران را كه آماده س��ازي آن ماه ها 

به طول انجاميد، پذيرفته است. 

 ضربه به ايرباس بيش از بويينگ 
انتظار مي رود لغو قراردادهاي فروش هواپيما به 
ايران ضربه س��نگين تري به شركت ايرباس نسبت 
به ش��ركت بويينگ خواهد زد، زي��را ايرباس براي 
عقب نماندن از رقابت با بويينگ، آنها را در فهرست 
سفارشات خود به  ثبت رس��انده و لغو قراردادهاي 
امضا ش��ده ميان ايران و ايرباس، موجب حذف ۸6 
سفارش قطعي از فهرست سفارشات اين شركت در 

سال جاري خواهد شد. 
ريچارد ابوالفيا تحليلگر گروه تيل گفت: »ايرباس 
خيلي مش��تاقانه سفارش��ات ايران را در فهرس��ت 
سفارشات خود گنجاند، اما بويينگ محافظه كارتر 
بود، از اين رو ايرباس اندكي بيش��تر لطمه خواهد 
ديد.« ابوالفيا گفت: »باتوجه به اميدواري هايي كه 

اين دو درمورد درآمد فروش هواپيماهاي پهن پيكر 
داش��تند، هيچ كدام ش��ان در حال حاضر احساس 
خوبي از به هم خوردن اي��ن قراردادها ندارند.« در 
اين ميان، ش��رايط براي شركت كوچك اما پرسود 
ATR اندكي متفاوت است، تحليلگران مي گويند: 
اين شركت تاكنون ۸ فروند هواپيما به ايران تحويل 
داده و از نظر تعداد تحويل هواپيما بهتر از دو رقيب 
بزرگ تر خود عمل كرده است. به نظر مي رسد اين 
ش��ركت همچنان قصد دارد در اواخر امسال بقيه 
سفارشات ايران را هم تحويل دهد و خواهد توانست 
قبل از اتمام مهلت 90روزه در ماه آگوس��ت يك يا 
دو فرون��د هواپيماي ديگ��ر را هم به تهران تحويل 
دهد، اما اين شركت احتماال با تصميمات صنعتي 
دش��واري در مورد بقيه هواپيماهاي سفارش داده  

شده توسط ايران مواجه خواهد بود. 

 مذاكره با روسيه 
باتوجه ب��ه كناره گي��ري تلويحي دو ش��ركت 
هواپيماس��از ايرب��اس و بويين��گ ش��ايد يكي از 
راهكارهاي��ي كه مانع از افزاي��ش ضربه به اقتصاد 

حم��ل و نقل كش��ور ش��ود، تالش براي س��اخت 
هواپيمايي ملي باشد. در همين رابطه، رييس مركز 
ملي فضايي ايران درباره اجراي طرح بهينه س��ازي 
هواپيماي اي��ران 1۴0 گفت: برنامه بهينه س��ازي 
هواپيماي ايران 1۴0 تهيه شده است اما اجراي آن 

نياز به ۵0 تا ۷0 ميليون دالر بودجه دارد. 
منوچهر ناطقي در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه 
يك باره نمي توان هواپيماس��از شد، ادامه داد: هيچ 
شركتي يك روزه هواپيما ساز نشده است و در طول 
حداقل ۵0 سال صاحب برند هواپيماسازي شده اند. 
او درب��اره عملكرد اين مركز در پياده س��ازي و 
اج��راي بندر انتقال دانش س��اخت برخي قطعات 
هواپيما در ق��رارداد با ايرباس و ATR اظهار كرد: 
در ق��رارداد با ايرب��اس و ATR توافق همكاري در 
بخش آم��وزش، تعميرات و انتقال دانش س��اخت 
برخي قطعات هواپيما امضا شد كه يكي از بندهاي 

قرارداد بود. 
منطقي افزود: اما اجراي آن بس��تگي به اجراي 
قرارداد خريد هواپيما از اين شركت ها دارد و در اين 
مدت كميته مش��تركي براي اجراي اين بند ايجاد 
شد، اين كميته زماني شروع به كار مي كند كه اين 

مجموعه و اين قرارداد فعال شود. 
ريي��س مركز مل��ي فضايي ايران در پاس��خ به 
اينكه آيا براي ادامه پروژه س��اخت هواپيماي ملي 
با شركت هاي سازنده خارجي وارد مذاكره شده ايد 
و اين پروژه به چه مرحله يي رس��يده است؟ گفت: 
براي ساخت هواپيماي با ظرفيت حدود 100 نفر با 

10 شركت خارجي در حال توافق هستيم. 
منطقي در پاسخ به اينكه آيا پس از خروج امريكا 
از برجام اين همكاري ها ادامه خواهد داشت، گفت: 
همه اين 10 شركت از كشورهاي برجامي نيستند 

و مي توان همكاري ها را با آن كشورها ادامه داد. 
او ادام��ه داد: يكي از كش��ورهايي كه با آن وارد 
مذاكره براي س��اخت قطعات هواپيماي مسافري 

100نفره شده ايم، روسيه است. 
رييس مركز ملي فضايي ايران درباره مقدمات به 
اجرا رس��يدن اين توافق ها اظهار كرد: براي اجرايي 
ش��دن توافق ها بايد مراحلي از جمله ارزيابي هاي 
فني را پشت س��ر بگذاريم ت��ا اين اطمينان حاصل 
شود كه اين مركز استانداردها و دستورالعمل هاي 

موردنياز بين المللي را دارد. 

 بررسي نرخ كرايه تاكسي ها 
اين هفته در فرمانداري

معاون فني عمراني فرمانداري تهران گفت: مصوبه 
ن��رخ كرايه هاي تاكس��ي و اتوبوس در س��ال 9۷ اين 
هفته در فرمانداري بررس��ي مي شود. به گزارش مهر، 
غالمحسين آرام در خصوص آخرين وضعيت مصوبه 
نرخ كرايه هاي تاكس��ي و اتوبوس در سال 9۷ گفت: 
اين مصوبه در كارگروه مش��ورتي مورد بررس��ي قرار 
گرفت اما هنوز تصميم گيري نهايي انجام نشده است. 
وي ادامه داد: در كارگروه مشورتي به بعضي از بندها 
اعتراضاتي داشتند كه اين هفته در كميته انطباق مورد 
بحث قرار مي گيرد. اين مصوبه يا تاييد مي شود يا در 
مواردي مورد اعتراض قرار مي گيرد كه به شورا اعالم 
خواهيم ك��رد كه در خصوص آن تصميم گيري كند. 
اليحه نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس كه هر ساله بهمن 
ماه به شوراي شهر مي آمد و پيش از سال در خصوص 
 آن تصميم گيري مي ش��د، امس��ال براي نخستين بار

20 فروردين ماه به ش��ورا ارائه شد و شورا به صورت 
يك فوريتي آن را بررسي و مصوب كرد. به نظر مي آيد 
تا اواس��ط خرداد نرخ هاي جديد كرايه تاكسي نهايي 
نشود در حالي كه نزديك به ۸0هزار راننده تاكسي با 
 وجود افزايش قيمت ها و هزينه ها همچنان مجبورند

بر اساس نرخ هاي گذشته كرايه دريافت كنند. 

  انتقاد از تعديل
نيروهاي شهرداري تهران

نايب رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه به جاي 
عيدي به كارمندان شهرداري آنها را تعديل مي كنيد، 
گفت: بايد اين موضوع مورد بررس��ي قرار گيرد و اگر 
ش��هرداري اين موضوع را بررس��ي نكرده است جاي 
تامل دارد. اين س��خنان در شرايطي مطرح مي شوند 
كه در آخرين ماه هاي مديريت قبلي شهرداري تهران، 
اين سازمان بزرگ شهري شاهد استخدام هاي نجومي 
)حدود ۴ هزار اس��تخدام در مرداد 96( بود و همين 
مس��اله منجر ب��ه افزايش نيروهاي مازاد ش��هرداري 
به 20 هزار نفر ش��د. ابراهيم امين��ي در گفت وگو با 
فارس درباره تعديل نيروهاي شهرداري تهران گفت: 
متاسفانه در شب عيد و هنگامي كه بايد به شهروندان 
عيدي بدهيم شاهد آن بوديم كه تعدادي از نيروهاي 
شهرداري تهران تعديل يا عدم ادامه همكاري با  آنها 
مطرح ش��ده است. وي افزود: بنا به هر دليلي اين كار 
را غيراخالقي مي دانم و اگر مساله و مشكلي نيز وجود 
داشت بايد بعد از عيد مطرح مي شد. اگر پايان قرارداد 
آنها بود اينكه شب عيد بگويند ادامه كار ندهند، كار 
نادرس��تي است. اين مقام مسوول گفت: اينكه داليل 
خاص��ي براي ع��دم ادامه كار وج��ود دارد، بايد مورد 
بررس��ي قرار بگيرد و اگر ش��هرداري اي��ن موضوع را 
بررس��ي نكرده است جاي تامل دارد. اميني در پاسخ 
به اين پرس��ش كه شهرداري گفته است اصال تعديل 
نيرو نداشته، گفت: به زودي جلسه يي با شيخ معاون 
توسعه منابع شهرداري تهران داريم كه قطعا اين موارد 

را پيگيري خواهيم كرد. 

 دليل پرداخت هاي ماهانه به 
سازمان بازنشستگي شهرداري

ريي��س كميته بودجه ش��وراي ش��هر ته��ران از 
بررسي مش��كالت سازمان بازنشس��تگي شهرداري 
تهران خبر داد. به گزارش ايس��نا، مجيد فراهاني با 
بيان اينكه سازمان بازنشستگي تهران سازماني است 
كه وظيفه اصلي آن تحت پوشش قرار دادن نيروهاي 
ش��هرداري بعد از بازنشستگي است، گفت: هر ماه از 
حقوق پرسنل مبلغي تحت عنوان حق بازنشستگي 
كسر و در سازمان بازنشستگي به عنوان يك سازمان 
اقتصادي ذخيره مي ش��ود. وي با بيان اينكه سازمان 
بازنشستگي شهرداري تهران به عنوان يك سازمان 
اقتص��ادي وظيف��ه دارد كه حق بازنشس��تگي افراد 
را جم��ع آوري كند تا بعد از بازنشس��ته ش��دن آنها 
اي��ن پول ها در اختيار آنها قرار گي��رد و آتيه آنها را 
تامين كند، گفت: در حال حاضر حق الزحمه يي كه 
از پرس��نل كسر مي ش��ود، كفاف چرخاندن سازمان 
بازنشس��تگي را نمي دهد و ش��هرداري موظف است 
ماهانه 20ميليارد تومان به س��ازمان بازنشس��تگي 
بابت پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل كمك كند. 
فراهاني با بيان اينكه س��ازمان بازنشستگي تعدادي 
ش��ركت اقتصادي دارد كه متاس��فانه اين شركت ها 
آورده اقتص��ادي ندارن��د و زيان��ده هس��تند، گفت: 
شوراي ش��هر تهران تصويب كرده است كه سازمان 
بازنشس��تگي خودگردان ش��ود؛ اما ب��ه دليل حجم 
مش��كالت اين امكان فراهم نيس��ت و اين در حالي 
اس��ت كه بازنشستگان شهرداري عالوه بر مشكالت 
جس��ماني زياد از نظر مالي نيز در مضيقه هس��تند؛ 
چرا كه حقوق آنها كم اس��ت و به واس��طه وام هايي 
كه دريافت كرده اند بعضا حقوق آنها به س��مت صفر 
ش��دن رفته و اي��ن موجب دل نگران��ي و اعتراضات 

بازنشستگان شهرداري شده است. 

ايرانشهر

هواپيمايي جمهوري اسالمي با داشتن تاخير در ۵۷درصد پروازهاي فروردين 
ماه خود و همچنين س��هم 21درصدي از كل پروازهاي تاخيردار، رتبه نخست 
تاخيرهاي پروازي را به نام خود به ثبت رساند. به گزارش مهر، سازمان هواپيمايي 
كش��وري براساس س��امانه ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران آمار تاخير  
شركت هاي هواپيمايي در فروردين ماه امسال را اعالم كرد. همچنين هما عالوه بر 
آنكه بيشترين تعداد پرواز ميان ايرالين ها در ماه گذشته را در اختيار داشت، بيشترين 
 ميزان تاخيرها را هم از آن خود كرد. اين شركت در ماه فروردين 9۷ از مجموع 
۸10 س��ورتي پرواز انجام ش��ده، ۴۷0 پرواز )۵۷درصد( را با تاخير و 3۵۷ پرواز 
)۴3درص��د( را به موقع عملياتي كرد. اين ش��ركت با در اختيار داش��تن س��هم 
21درصدي از كل تاخير  پروازهاي انجام ش��ده در ماه گذش��ته، باز هم در صدر 
دارندگان تاخيرهاي پروازي اس��ت. پس از اين ش��ركت، 2 ش��ركت هواپيمايي 
آس��مان و تابان با داشتن ۴9درصد تاخير در مجموع پروازهاي خود، به صورت 
مشترك در رتبه دوم قرار گرفته اند با اين تفاوت كه آسمان در ۸10 پرواز انجام 
ش��ده اين ميزان تاخير داش��ته و تابان تنها 3۴2 س��ورتي پرواز در ماه گذشته 
داش��ته اس��ت كه نزديك به نيمي از آنها با تاخير همراه بوده است. هواپيمايي 
آس��مان از ۸10 پرواز، 39۵ سورتي پرواز را با تاخير )۴9درصد( و ۴1۵ پرواز را 

به موقع )۵1درصد( به انجام رسانده است كه نشان مي دهد اين شركت نسبت به 
سال گذشته روند رو به رشدي در زمينه كاهش پروازهاي تاخيردار خود تجربه 
مي كند. تابان نيز از مجموع 3۴2 پرواز انجام ش��ده، مس��افران را در 1۷۴ پرواز 

)۵1درصد( به موقع و در 16۸پرواز )۴9درصد( با تاخير به مقصد رسانده است. 
رتبه سوم تاخيرهاي پروازي در فروردين ماه نيز به شركت هواپيمايي زاگرس 
رسيد كه از مجموع ۵31سورتي پرواز اين شركت در فروردين ماه امسال، 30۴ 

پرواز )۵۷درصد( در زمان مقرر و 22۷پرواز )۴3درصد( با تاخير انجام شد.

ايرالين ها در نخستين ماه بهار چقدر تاخير داشتند؟

قائم مق��ام وزي��ر راه و شهرس��ازي در ط��رح مس��كن مهر 
از تخصي��ص 1۴00 ميلي��ارد توم��ان اعتب��ار ب��راي تكميل 
زيرس��اخت هاي 300 هزار واحد مس��كن مهر كشور در سال 

139۷ خبر داد. 
احمد اصغ��ري مهرآب��ادي در گفت وگو با ايس��نا گفت: از 
مجموع 2 ميليون و 200 هزار واحد مس��كن مهر كه از س��ال 
13۸6 در س��طح كش��ور در حال ساخت هس��تند، تقريبا كار 
احداث آنها تمام ش��ده و فقط بخش كوچك��ي از اين واحدها 
مانده كه تا پايان س��ال 139۷ حتم��ا احداث آنها نيز به اتمام 

خواهد رسيد. 
او ب��ا تاكيد بر تحويل مس��كن مهر و اس��كان مردم در اين 
واحدها به عنوان اولويت كاري وزارت راه و شهرس��ازي، اظهار 
كرد: متاسفانه در گذش��ته برخي واحدهاي مسكوني در نقاط 
مختلف كش��ور ازجمله شهرس��تان س��لماس، ب��دون تكميل 

خدم��ات زيربنايي و محوطه س��ازي تحويل مردم ش��ده اند به 
همين دليل طي بخش��نامه يي به سراس��ر كشور مقرر كرديم 
هي��چ واح��دي ب��دون تكميل خدم��ات زيرس��اختي ازجمله 
 آب،  ب��رق، گاز و فاض��الب و محوطه س��ازي تحوي��ل م��ردم

نشود. 
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر تصريح 
كرد: براي تكميل تمام واحدهاي مسكن مهر مبلغي نزديك به 
11 هزار ميليارد تومان براي تكميل خدمات زيرس��اختي نياز 
داريم كه با پيش��نهادات ارائه ش��ده و تصويب اين كارگروه در 
رياست جمهوري، مقرر ش��ده مبلغ هزار و ۴00ميليارد تومان 
در س��ال 139۷ براي تكمي��ل 300 هزار واحد مس��كن مهر 
آماده ش��ده فاقد امكانات زيرساختي و زيربنايي پرداخت شود 
 تا بتوانيم اين تعداد واحد مس��كوني را آم��اده و تحويل مردم

دهيم. 

ادامه از صفحه اول:
روحاني توسعه همكاري هاي علمي، دانشگاهي و شركت هاي 
فع��ال در عرصه فناوري هاي نوين ميان دو كش��ور را ضروري 
خواند و با اش��اره به اش��تراكات عميق فرهنگي و ديني مردم 
ايران و تركمنستان در كنار جاذبه هاي تاريخي دو كشور گفت: 
تس��هيل رفت و آمد مردم و تقويت توريسم مي تواند روابط دو 

كشور را در همه عرصه ها نيز توسعه دهد. 
او ب��ا دع��وت از همتاي تركمنس��تاني خود براي س��فر به 
ايران اظهار داش��ت: دولت ايران براي توس��عه روابط صميمانه 

و توسعه يافته با تركمنستان در همه زمينه ها مصمم است. 
وزير خارجه تركمنس��تان نيز در اين دي��دار ضمن تقديم 
پيام كتبي رييس جمهور كش��ورش به روحاني تاكيد كرد كه 
دولت تركمنس��تان براي تحكيم و تعميق روابط خود با تهران 

اراده بس��يار مس��تحكمي دارد و ما خواهان انعقاد قراردادهاي 
بلندمدت ب��ا تهران در همه زمينه هاي م��ورد عالقه دو طرف 
هس��تيم. رشيد مردوف به اشتراكات عميق فرهنگي و تاريخي 
ميان دو ملت ايران و تركمنس��تان اشاره و تاكيد كرد كه اين 
اش��تراكات عميق دو ملت، پايه هاي محكمي را براي توس��عه 

روابط همه جانبه تهران – عشق آباد ايجاد كرده است. 
او با تاكيد بر همراهي مقام هاي ارشد كشورش در حوزه هاي 
اقتص��ادي در س��فر به تهران گف��ت: دو كش��ور ظرفيت هاي 
گس��ترده يي براي همكاري در هم��ه حوزه ها از جمله انرژي و 
ترانزيت دارند كه در اين س��فر پيرامون تقويت اين همكاري ها 
و راه هاي تسريع در اجراي توافقات گسترده ميان دو كشور در 
بخش هاي انرژي، سوآپ و ترانزيت، بحث و تبادل نظر خواهد 

شد. 

قائم مقام وزير راه و شهرسازي مطرح كرد

تخصيص اعتبار براي تكميل زيرساخت هاي مسكن مهر

ضرورت گفت وگوهاي مستقيم در مورد الزامات تداوم برجام

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران گفت: 
ايمن سازي و تاب آوري شريان هاي حياتي به ويژه شبكه انتقال آب 
و گاز در دستور كار شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران 
قرار گرفته اس��ت. در تهران نزديك به 9۸0 ساختمان بلندمرتبه 
يعن��ي بناهاي باالي 12 طبقه وجود دارد ك��ه از اين تعداد 230 
قطعه در دهه ۷0 و بدون دريافت مجوز كميسيون ماده ۵ احداث 
ش��ده اند. مجوز ۵۴3 بلندمرتبه هم پيش از س��ال ۸۵ صادر شده 
اس��ت. حاال طبق آمار هم ش��هرداري تهران و هم ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معماري كش��ور 200 تا230 ب��رج، ناايمن و بدون 
هويت به حس��اب مي آيند.  به گفته زهرا صدراعظم نوري رييس 
كميس��يون سالمت و ايمني شوراي ش��هر، تعداد ساختمان هاي 
ناايم��ن ش��هر حدود ۷ هزار و 300 س��اختمان اس��ت كه از اين 
تعداد هزار و 1۵2 س��اختمان متعلق به ش��هرداري اس��ت كه در 
بين اين ساختمان ها ايستگاه آتش نشاني، پايگاه مديريت بحران، 
فرهنگسرا، مجموعه ورزشي، فروشگاه شهروند و سراي محله نيز 
وجود دارد. نوري با بيان اينكه بخش��ي از س��اختمان هاي ناايمن 
نيز متعلق به دولت است، گفت: 1۷۷ مركز درماني و بيمارستان 
و 2۸۵ مدرس��ه در وضعيت پرخطر قرار دارند. شهرداري درصدد 
اس��ت تا با شناسايي اين ساختمان ها نس��بت به ايمن سازي آنها 
اقدام كند. به همين منظور صادقي جانش��ين شهردار در شوراي 
هماهنگي مديريت بحران تهران، در جريان بازديد شهردار منطقه 
21 ته��ران و هيات همراه از مرك��ز فرماندهي و كنترل مديريت 
بحران، با اش��اره به لزوم گستردگي ش��بكه هاي انتقال آب و گاز 
و عب��ور آن از مناطق داراي گس��ل و قنات هاي زيرزميني گفت: 
خسارت ناشي از عدم مهار به موقع شريان هاي حياتي در حوادث 
و س��وانح بزرگ نبايد ناديده گرفته شود و اين موضوع به خصوص 
پس از حادثه شكس��تگي و آتش س��وزي لوله انتق��ال گاز محله 
شهران مشخص ش��د. وي افزود: نصب ش��يرهاي قطع كننده بر 
س��ر خطوط پرفشار گاز و ايمن سازي شبكه آب و تامين ظرفيت 
آب اضط��راري براي تهران با بهره گي��ري از ظرفيت كارگروه هاي 
شوراي هماهنگي كه سازمان هاي مسوول در آن عضويت دارند در 
دستور كار قرار گرفته است و در عين حال مراحل طرح و دريافت 

مصوبات اجرايي آن از س��وي شوراي شهر در حال پيگيري است 
و باتوج��ه به باال بودن هزينه اج��راي اين طرح ها بايد راهكارهاي 
مناسب براي تامين مالي آن پيش بيني شود. در مجموع تاب آوري 
و نوسازي شريان هاي حياتي تهران از سرفصل هاي مهم آمادگي 
در برابر شرايط اضطراري به ويژه زمين لرزه به شمار مي آيد. رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان تاريخچه 
شكل گيري ساختار مديريت بحران پايتخت طي كمتر از دو دهه 
گذشته و جايگاه كليدي و فراسازماني شوراي هماهنگي مديريت 
بحران مركب از تمام سازمان ها و نهادهايي مثل مديريت شهري 
و خدمات اضطراري گفت: رويكرد مديريت بحران در كالن ش��هر 
تهران تقويت س��اختارهاي محلي و مردم��ي با تكيه بر مديريت 
بحران جامعه محور است تا توان شهروندان براي مراحل پيشگيري 
و كاه��ش خطر، آمادگي و مقابله در زمان حادثه از س��طح محله 
افزايش يابد و حداقل در حوادث عمده شهر تهران در ۷2 ساعت 
اول منفعل نباش��ند و فرهنگ تاب آوري در برابر سوانح و حوادث 
نهادينه شود. وي گفت: برهمين اساس باتوجه به نقش و جايگاه 
ستادهاي مديريت بحران مناطق و نواحي، مقوالتي همچون سند 
كاهش خطرپذيري مح��الت، افزايش كارايي پايگاه هاي مديريت 
بحران، اجراي طرح مدرس��ه آماده و گس��ترش خانه هاي دوام و 
ايمني و احياي گروه هاي مردمي داوطلب واكنش اضطراري محله 
)دوام( و آموزش پرس��نل مناطق از اهميت زيادي برخوردار است 
و در اولويت كاري قرار دارد. رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران گفت: نقش��ه پهنه بندي خطرپذيري محالت 
تهران در مراحل نهايي اس��ت. نهايي شدن آن و ارسال به صورت 
مجموعه يي از ساختمان هاي آسيب پذير شناسايي شده ويژه هر 
محله در دس��تور كار قرار دارد به اين ترتيب نقش��ه راه هر محله 
براي دس��تيابي به تاب آوري پي��ش روي مديران منطقه و نواحي 
قرار مي گيرد كه براس��اس مخاطرات محالت، راهكارهاي متنوع 
بايد به كار بس��ته شود؛ مدل ارزيابي ريسك براساس سه مخاطره 
زمين لرزه، سيل و زمين لغزش تهيه شده كه شيوه يي متداول در 
دنياس��ت و اين طرح براي نخس��تين بار در كشور در شهر تهران 
اجرا مي شود كه مي تواند الگويي براي ساير شهرهاي كشور باشد. 

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران خبر داد

شناسايي پهنه هاي خطرپذير محالت تهران در فاز نهايي

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 
تقاضای شماره 9700007-48 )ثبت كننده بدون كاغذ و مبدل هوا به جريان(

شركت بهره برداری نفت و گاز كارون در نظر دارد تعداد 2 قلم كاالی مورد نياز خود را مطابق شرح درخواست از طريق مناقصه عمومی دومرحله ای تامين نمايد.
)شرح كامل كاال و شرايط مناقصه در آدرس اينترنتی زير قابل مشاهده است(.

از متقاضيان ش��ركت در مناقصه كه در اين زمينه فعاليت داش��ته و دارای شناس��ه ملی اشخاص حقوقی ايرانی يا كد ملی اش��خاص حقيقی بوده، در صورت داشتن توان ارائه 
تضمين ش��ركت در مناقصه )ضمانتنامه بانكی يا واريز نقدی( به مبلغ 3۷۸/000/000 )سيصدوهفتادوهش��ت ميليون( ريال دعوت می شود حداكثر 1۴روز پس از چاپ آگهی 
نوبت دوم با رعايت نكات مندرج در سايت های زير آمادگی كتبی خود را به همراه مدارك جهت ارزيابی توانايی و بررسی صالحيت در ارتباط با موضوع مناقصه ارسال/تسليم 

نمايند.
مبلغ برآوردی تقاضا ۷/۵60/000/000ريال می باشد.

مهلت و تاريخ و محل تحويل اوراق و اس��ناد مناقصه به مناقصه گران: ۷روز از تاريخ 9۷/03/2۸ در آدرس مناقصه گزار به مناقصه گرانی كه در ارزيابی، مدارك آنها تاييد ش��ده 
است .

تاريخ گشايش پاكات حاوی پيشنهادات فنی روز دوشنبه مورخ 139۷/0۵/0۸ ساعت 1۴:30می باشد.
آدرس : اهواز- ناحيه صنعتی كارون- شركت بهره برداری نفت و گاز كارون- ساختمان والفجر-تداركات و امور كاال- واحد خريد و بررسی منابع كاال 

فاكس :322۴9۸06-061 تاييد فكس 3۴16۷610-061 تلفن 3۴16۷610-061 و 061-322۵2۴۴9
http:// kogpc.nisoc.ir      www.shana.ir       http://iets.mporg.ir

تعادل:
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز كاروننوبت اول: 9۷/2/23     نوبت دوم:9۷/2/26

شركت ملي نفت اريان
 

نفتخيز جنوب
شركت ملي مناطق 

شركت بهره ربداری نفت و گاز کارون
 

))سهامي خاص((

نوبت اول
شماره مجوز :1397.590

پرونده كالسه 96099۸۸310۷01610 شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه تصميم نهايي شماره 9۷099۷۸310۷00219
خواهان: خانم معصومه حس��ني فرزند عليمردان به نشاني استان كرمانشاه- شهرس��تان كرمانشاه- شهر كرمانشاه- بلوار كيانشهر- شهرك رسالت 1۸ 

متري اول پالك 66
خوانده: آقاي افشار شرفي چناري فرزند خنجر به نشاني مجهول المكان

خواسته: حضانت
*راي دادگاه*

در خصوص دادخواست خانم معصومه حسني فرزند عليمردان بطرفيت آقاي افشارشرفي چناري فرزند خنجر بخواسته حضانت فرزند مشترك بنام حنا شرفي چناري 
دادگاه توجها به جامع اوراق و محتويات پرونده، وجود رابطه و علقه زوجيت في مابين زوجين و مالحظه سن شناسنامه اي طفل 13۸۸/12/03 دعوي خواهان را وارد 
و ثابت تشخيص داده مستندا به ماده 1169 قانون مدني و مناط مساله ذيل عنوان القول في احكام الوالده و ما يلحق بها، از كتاب النكاح التحرير الوسيله حضرت امام 
خميني)ره( خوانده را به تحويل كودك فوق به خواهان جهت حضانت از وي محكوم و حكم حضانت فرزند مشترك موصوف به خواهان تا رسيدن به سن بلوغ شرعي 
واگذار مي گردد. بديهي است استنكاف يا ممانعت از اجراي حكم حضانت يا امتناع از استرداد اطفال پس از قطعيت آن، فرد مسبب را مشمول مقررات قانون حمايت 
خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شوراي اسالمي قرار خواهد داد. نظر قاضي مشاور موافق نظر دادگاه است. راي صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهي در اين دادگاه سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان كرمانشاه است.
گراوند- رييس شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( كرمانشاه
برابر اصل و اداريست- مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده كرمانشاه – سنگين وزن
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افزايش يا كاهش حجم تجارت جهاني طي سال هاي 2019- 2018؟

3 فاكتور ضدتجارت در جهان
براساس پيش بينيWTO، رشد حجم تجارت جهاني در سال 2018 حدود 4.4 درصد خواهد بود

تعادل  محمد مهدي حاتمي 
تج�ارت جهان�ي در س�ال 2017 ميالدي 
بيش�ترين رش�د خ�ود در طول 6 س�ال را 
تجربه كرد. ح�ال اگرچه پيش بيني ها حاكي 
از اين اس�ت كه رش�د تجارت كااليي جهان 
در س�ال هاي 2018 و 2019 همچن�ان تداوم 
خواهد داش�ت، اما تداوم اين روند وابس�ته 
به رش�دهاي اقتصادي بزرگ در كش�ورهاي 
جهان و نيز اس�تمرار سياس�ت هاي مناسب 
مال�ي، پول�ي و به ويژه سياس�ت گذاري هاي 
تجاري در ميان دولت هاي مختلف اس�ت. از 
 ،)WTO( آن س�و، س�ازمان تجارت جهاني
در حال�ي رش�د تج�ارت جهان�ي در س�ال 
2018 را مع�ادل 4.4درصد ب�رآورد كرده كه 
ريس�ك هاي ژئوپليتي�ك، افزاي�ش س�طح 
احساس�ات ضدتجاري و ضدجهاني ش�دن 
در س�طح جهان و نيز نوس�انات ن�رخ تورم 
مي توانن�د چش�م انداز تج�اري جه�ان در 
س�ال هاي 2018 و 2019 را تحت تاثي�ر ق�رار 
داده و كاه�ش حجم تج�ارت جهاني را رقم 
بزنند. اين در حالي است كه كشورهاي آسيا 
به تنهايي س�همي مع�ادل 51درصد از روند 
رش�د تجارت )اعم از صادرات و واردات( در 

سال 2017 را به خود اختصاص داده بودند.
    

براس��اس پيش بيني ه��اي س��ازمان تج��ارت 
جهاني، حج��م تجارت جهاني در س��ال 2018 
ميالدي حدود 4.4درصد رش��د خواهد كرد. اين 
عدد برمبناي محاسبه ميزان ميانگين صادرات و 
واردات كش��ورهاي مختلف جهان به دست آمده 
اس��ت و به عن��وان نمونه، به رش��د 4.7درصدي 
حجم تجارت جهاني در س��ال 2017 نظر دارد. 
ام��ا پيش بيني ها حاكي از اين اس��ت كه رش��د 
تجارت جهاني در سال 2019 ميالدي به حدود 
4درصد مي رس��د ك��ه كمتر از ميانگين س��االنه 
4.8درص��دي از ابت��داي س��ال 1990 ميالدي 
اس��ت. با اين همه، اين رش��د همچنان باالتر از 
ميانگين رشد ساالنه 3درصدي است كه تجارت 
جهان��ي پ��س از بحران مالي س��ال 2008 با آن 
روبه رو شده بود. با اين حال اين نكته را هم نبايد 
از نظر دور داش��ت كه افزايش تنش هاي تجاري 
ميان كش��ورهاي مختلف )به عنوان نمونه جنگ 
تجاري اياالت متحده امريكا و چين( مي تواند اين 

روند را تحت تاثير قرار دهد و چش��م انداز كنوني 
را خدشه دار كند. 

در همي��ن رابط��ه »روبرت��و آزودو« دبيركل 
س��ازمان تجارت جهاني، مي گويد: رش��د تجاري 
قدرتمندي كه ما امروز ش��اهد آن هستيم براي 
تداوم رش��د اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي 
جهان ضروري اس��ت. اين رشد همچنين ضامن 
ايجاد مشاغل جديد در جهان خواهد بود. با اين 
همه، اين وضعيت مي تواند به سرعت تغيير كند. 
او ادامه مي دهد: اگر كشورهاي مختلف به سمت 
سياس��ت هاي تالفي جويانه درمورد امور تجاري 

حركت كنند، وضعيت بدتر خواهد شد. 

 خطر ريسك هاي ژئوپليتيك
 اما چه چيزي س��ال 2017 را به عنوان مبدا 
اين رش��د تثبيت مي كند؟ افزايش حجم تجارت 
جهاني در سال 2017 كه شاهد بيشترين ميزان 
افزايش از س��ال 2011 ميالدي به اين سو بوده 
است، وابسته به عواملي بود كه به صورت دوره يي 

عمل مي كنند: افزايش در ميزان سرمايه گذاري و 
افزايش توأمان در ميزان مصرف جهاني. در واقع 
در سال 2017  صادرات كاال حدود 10.7درصد و 
صادرات خدمات نيز حدود 7.4درصد رشد كرده 
بود كه همزمان ناشي از افزايش قيمت ها هم بود. 
اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه شايد 
چنين رش��دي در حجم تجارت جهاني در سال 
2017، ناشي از پايين بودن رشد اين شاخص در 

سال هاي 2015 و 2016 بوده باشد. 
ع��الوه بر اين، از زمان بح��ران مالي جهان تا 
همي��ن اواخر، ريس��ك هاي ناش��ي از پيش بيني 
رش��د حجم تجارت جهاني بس��يار زي��اد بودند. 
ريس��ك هاي كنوني در پيش بيني اما از جنس��ي 
ديگر هستند: برخي كشورها مانند اياالت متحده 
امري��كا سياس��ت هاي محدودكننده يي در مورد 
تجارت اعمال كرده ان��د و اين موجي از اقدامات 
متقابل در كشورهاي ديگر به وجود آورده است. 
عالوه ب��ر اين، افزاي��ش تنش ه��اي ژئوپليتيك 
مي توان��د اثري منفي بر تج��ارت جهاني بگذارد، 

ه��ر چند نمي توان ابعاد اين اثر منفي را به دقت 
محاس��به كرد. عامل ديگري كه مرتبط با همين 
مساله است، افزايش حمالت سايبري كشورها به 
يكديگر اس��ت؛ موضوعي كه مي تواند بر تجارت 

خدمات بيش از تجارت كاالها اثرگذار باشد. 
به دليل همي��ن قس��م پيش بيني ناپذيري ها، 
رش��د تجارت جهاني در سال 2018 را مي توان 
در بازه يي بين 3.1درصد تا 5.5درصد پيش بيني 
كرد. اين پيش بيني ها البته به نوبه خود به مقادير 
كنوني توليد ناخالص داخلي )GDP( كش��ورها 
بس��تگي دارن��د. پيش بيني هاي كنوني نش��ان 
مي دهند كه توليد ناخالص داخلي واقعي جهان 
در سال 2018 ميالدي حدود 3.2درصد افزايش 
پيدا خواهد كرد و اين افزايش در س��ال 2019 
ميالدي نيز معادل 3.1درصد خواهد بود. اين در 
حالي است كه به صورت تاريخي، حجم تجارت 
جهاني با س��رعتي 1.5 برابر بيش از رشد توليد 
ناخالص داخلي واقعي افزايش پيدا مي كند. اين 
 شاخص در س��ال هاي پس از 1990 ميالدي به 

دو برابر رسيد اما در دوره 5 ساله متعاقب بحران 
جهاني )2011 تا 2016( به يك رسيد. 

 چشم انداز 2018 و 2019
رش��د تجارت جهاني در س��ال 2017 معادل 
4.7درص��د ب��ود و اين در حالي ب��ود كه همين 
مع��ادل  مي��الدي   2016 س��ال  در  ش��اخص 
1.8درصد ب��ود. دليل اين موض��وع هم افزايش 
تقاضا براي واردات )به ويژه در آسيا( در اين دوره 
بود. بيشترين رش��د در اين بخش در كشورهاي 
در حال توس��عه رخ داد. در اين گروه از كشورها، 
رش��د تج��ارت از 1.9درصد در س��ال 2016 به 
حدود 7.2درصد در س��ال 2017 رسيد. اين در 
حالي بود كه رشد صادرات كاالها در سال 2017 
نسبت به سال پيش از آن، در كشورهاي در حال 
توس��عه معادل 3.5درصد در مقابل 1.1درصد و 
در كشورهاي توس��عه يافته معادل 5.7درصد در 

مقابل 2.3درصد بود. 
در ميان تمام مناطق جهان، آس��يا بيش��ترين 
رش��د تجارت در بخش هاي صادرات )6.7درصد( 
و واردات )9.6درصد( را داش��ت. اين دو ش��اخص 
در امريكاي ش��مالي به ترتيب معادل 4.2درصد 
و 4درصد بود. رش��د ص��ادرات و واردات در اروپا 
در س��ال 2017 نيز به ترتيب معادل 3.5درصد و 
2.5درصد بود. طبيعي اس��ت كه آس��يا بيشترين 
س��هم را بر افزايش حجم تجارت جهاني در سال 
2017 داشته باشد. بر اين اساس، آسيا به تنهايي 
س��همي 51درص��دي در افزايش حج��م تجارت 
جهاني در اين سال را به خود اختصاص داده است. 
چنانكه گفته ش��د، افزايش سطح احساسات 
ضدتجاري و ضدجهاني ش��دن در سطح جهان، 
عاملي بنيادي براي كاهش حجم تجارت جهاني 
خواهد بود و اين موضوعي اس��ت ك��ه مي تواند 
چش��م انداز تج��اري جهان در س��ال هاي 2018 
و 2019 را تحت تاثي��ر قرار ده��د. يكي ديگر از 
ريسك هاي اقتصادي در اين مدت، افزايش سطح 
تورم در برخي كشورهاي جهان است كه ممكن 
اس��ت مقامات اقتصادي اين كشورها را ناچار به 
افزاي��ش نرخ بهره كند و ب��ه اين ترتيب، موجب 
كندي رش��د اقتصادي شود. اياالت متحده امريكا 
در آس��تانه افزايش نرخ به��ره قرار دارد و اين در 
حالي اس��ت كه اتحاديه اروپ��ا مي خواهد روش 

خود را در اين مورد بيازمايد. 

 تداوم طرح رونق توليد
در سال 97 

ايس�نا  قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از 
ادامه طرح رونق توليد در س��ال 1397 خبر داد. رضا 
رحماني قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امر 
توليد با اعالم استمرار طرح رونق توليد در سال 1397 
بيان كرد: اين طرح در سال جاري نيز اجرايي مي شود 
و درحال حاضر جهت تصويب ميزان تس��هيالت در 
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است كه به زودي 
ابالغ خواهد ش��د. او افزود: در س��ال گذش��ته تعداد 
واحدهاي در نظر گرفته شده براي دريافت تسهيالت 
طرح رونق توليد در ابتداي امر 10هزار واحد توليدي و 
صنعتي بود هر چند كه در پايان سال بيش از 18هزار 
واحد توليدي تس��هيالت درياف��ت كردند. در همين 
راستا قرار بر اين است كه در طرح رونق توليد در سال 
1397 در ابت��داي امر تعداد واحدها به 12هزار مورد 
افزايش يابد. گفتني است، پرونده طرح رونق توليد در 
سال 1396 با پرداخت اعتباري معادل 18هزارميليارد 
و 864 ميليون تومان به 27هزار و 938واحد توليدي، 
بسته شد. درحال حاضر نيز طرح رونق توليد از سوي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي ارسال شده و در انتظار تصويب ميزان 
تسهيالت مورد نظر و تعيين تعداد واحدهاي توليدي 

و صنعتي جهت ابالغ است. 

 ابالغ معافيت مالياتي
براي حمايت از توليد كاغذ

ش�اتا  مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت از اب��الغ معافيت 9درصد 
مالي��ات بر ارزش افزوده چوب خ��ام براي حمايت از 
توليد كاغذ خبر داد و اعالم كرد: با نظر معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري راي الزم جه��ت معافيت 9درصد 
ماليات بر ارزش افزوده چوب خام)براساس قانون فعلي 
ماليات بر ارزش افزوده( دريافت شده و درحال حاضر 
از س��وي گمرك جمهوري اسالمي ايران مراتب ابالغ 
ش��ده است. به گزارش اين مركز، مجموع توليد انواع 
كاغذ و مقوا در كشور 32درصد سال گذشته افزايش 
داش��ته و صادرات كاغذهاي بسته بندي در اين سال 
بيش از 100هزار تن بود كه در تاريخ صادراتي كشور 
بي س��ابقه است. همچنين مجموع توليد انواع كاغذ و 
مقوا در كشور در س��ال 1396 بيش از 770هزار تن 
بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن 32درصد افزايش 
داشته است. به طوري كه در كاغذ بسته بندي ميزان 
توليد با 60 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به 540 هزار تن رس��يده است. درخصوص كاغذ 
تيش��و با 6 درصد افزايش به 158هزار تن ارتقا يافته 
است در برخي از اقالم شامل كاغذهاي چاپ، تحرير 
و روزنامه كاهش توليد مش��اهده مي شود. همچنين 
براساس گزارشات، صادرات كاغذهاي بسته بندي در 
سال ياد شده بيش از 100هزار تن بوده كه در تاريخ 
صادراتي كشور بي سابقه است. درخصوص كاغذ تيشو 
نيز عالوه بر تامين كل نياز كش��ور حدود 12.5هزار 
تن صادرات انجام ش��ده است. از ديگر سو در راستاي 
حمايت از حوزه چاپ و نش��ر در س��ال هاي گذشته 
س��ازوكارهاي حمايتي براي واردات كاغذهاي چاپ، 
تحرير و روزنامه در نظر گرفته ش��ده كه متناظر آن 
براي توليد اين محصوالت وجود نداشته است. لذا در 
اين رابطه اقدامات حمايتي از س��وي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دولت انجام ش��ده كه برخي از آنها 
عبارتن��د از: معافيت ماليات ب��ر ارزش افزوده خمير 
كاغ��ذ، چوب و كاغذ باطله در اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده منظور شده كه در مراحل مربوطه در مجلس 
ش��وراي اسالمي است. همچنين در سال 1397 يك 
درصد سود بازرگاني واردات چوب خام و كاغذ باطله 
حذف شده و پيشنهاداتي جهت حذف 4درصد حقوق 
ورودي از ط��رف وزير صنعت، معدن و تجارت جهت 
ارائه به مجلس ش��وراي اسالمي تنظيم و ارسال شده 
است. از طرفي ديگر براس��اس مصوبه هيات وزيران، 
تمامي دستگاه هاي دولتي موظف اند كه از كاغذ هاي 
چاپ، تحرير و روزنامه داخلي استفاده كنند. گفتني 
اس��ت توليد كاغذهاي چاپ، تحرير و روزنامه كشور، 
مجم��وع توليدات دو ش��ركت صنايع چ��وب و كاغذ 
مازندران و كاغذ پارس به عنوان توليدكنندگان اصلي 
كاغذ هاي چاپ، تحرير و روزنامه در سال 96 كاهش 
نيافته اما به دليل مزيت توليد در ساير اقالم به جاي 
توليد كاغذهاي مذكور مب��ادرت به توليد كاغذهاي 
بس��ته بندي و خمير كاغذ و ص��ادرات آن كرده اند. با 
توجه به برنامه هاي در دست اقدام پيش بيني مي شود، 
مجموع توليد ان��واع كاغذ ازجمله كاغذهاي تحرير و 
روزنامه در س��ال 1397 روند بهتري نس��بت به سال 

1396 داشته باشد. 

 ارز 4200 توماني
به دست قطعه  سازان رسيد

ايلن�ا  رييس انجمن قطعه س��ازان اع��الم كرد: 
تخصيص ارز 4200توماني به قطعه س��ازان از حدود 
يك هفته پيش آغاز ش��د كه اين روند زمينه عادي 
شدن تدريجي شرايط در بازار قطعه و خودرو را فراهم 
مي كن��د. محمدرضا نجفي منش افزود: تخصيص ارز 
تك نرخي 4200توماني وارد فاز اجرايي شده و همه 
قطعه سازان مي توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام و 
پ��س از آن براي درياف��ت ارز به بانك مراجعه كنند. 
اين فعال قطعه سازي اعالم كرد: تاكنون 2بار موفق به 
گش��ايش حواله با ارز تك نرخي از كشورهاي هند و 
ايتاليا براي واردات مواد اوليه شده است. او اضافه كرد: 
يك فرآيند معمولي براي گش��ايش حواله و دريافت 
ارز 4200تومان��ي وجود دارد و دش��واري خاصي به 
چش��م نمي خورد. تداوم اين روند با توجه به اختالف 
فاح��ش قيمتي دالر تك نرخ��ي و دالر آزاد در بازار، 
عرصه را بر قاچاقچيان قطعات تنگ مي كند. رييس 
انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان كشور 
همچنين گفت: با توجه به اثر رشد 20درصدي نرخ 
دستمزدهاي امسال، تخصيص ارز 4200توماني با اثر 
كاهشي بر هزينه تمام شده توليد همراه خواهد بود 
و به نظر مي رسد، اثري قابل توجه در قيمت قطعات 

داشته باشد. 

قاچاقچيان مشتري دالر بازار سياه هستند
نايب رييس اتاق ايران و چين گفت: قاچاقچيان 
و اف��رادي كه قصد خارج كردن س��رمايه خود از 
كش��ور را دارند متقاضي خريد دالر با قيمت هاي 

زياد و نرخ غير مصوب در بازار سياه هستند. 
مجيدرضا حريري در مورد سياست هاي ارزي 
اخي��ر دولت گفت: منهاي اينكه اين سياس��ت را 
بپذيريم يا نپذيريم يا به آن نقدي داش��ته باشيم 
هم��ه فعالين اقتصادي باي��د در چارچوب همين 
سياس��ت كاركنن��د، ام��ا آنچ��ه ام��روز مي توان 
نقد كرد اس��ت آن اس��ت كه چرا ه��ر چه زودتر 
دس��تورالعمل هاي اجراي��ي اين سياس��ت ابالغ 
نمي ش��ود؟ به گ��زارش ف��ارس، نايب رييس اتاق 
بازرگان��ي اي��ران و چين افزود: هنوز در س��طوح 
مختلف اعم از س��ازمان توس��عه تج��ارت، بانك 
مرك��زي، بانك هاي عام��ل و گمرك در خصوص 
اجراي اين دس��تورالعمل دچار مشكل هستيم و 
قاعدتا سياس��تي كه در يك ش��ب اعالم مي شود 
اگر پشتوانه مطالعاتي قبلي براي اجراي آن نباشد 

دچار همين موضوع مي شود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ح��دود يك م��اه از ابالغ 
سياس��ت هاي ارزي دول��ت مي گ��ذرد، گف��ت: 
هنوز ه��م صادركنن��دگان و واردكنندگان دچار 
سردرگمي هس��تند. عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران در پاسخ به اين سوال كه با وجود 
اينكه دولت براس��اس بخشنامه هاي ارزي مصوب 
كرده است كه خريد و فروش ارز بايد در سيستم 
بانك��ي و ب��ه قيمت مص��وب 4200 تومان انجام 
ش��ود چرا ش��اهد بازار ثانويه ارزي و تبادل ارز با 
قيمت ه��اي بيش از 7 هزار تومان هس��تيم گفت: 
دالر 7 ه��زار توماني ي��ا دالر با چنين قيمت هايي 

را صرف��ا بايد به عنوان ي��ك خبر به آن نگاه كرد 
زي��را در عال��م واقع بايد ديد كه خري��دار دالر با 
اين قيمت ها چه افرادي هستند و چه كساني اين 

دالرها را مي خرند؟
نايب ريي��س ات��اق بازرگان��ي اي��ران و چين 
با تاكيد بر اينكه بخش��ي از تقاض��اي دالر براي 
واردات اس��ت، گفت: واردكنندگان رسمي حتي 
اگر دستش��ان ب��ه دالر 4200 توماني نرس��يده 
باشد، كه نرسيده است، نمي توانند با دالر بيش از 
4200 تومان كاال وارد كنند زيرا بعدا نمي توانند 
كاال را از گم��ركات ترخيص كنند. حريري اظهار 
كرد: بنابراي��ن اگر افرادي براي خريد دالر 7 هزار 
تومان يا حتي بيش��تر اقدام مي كنند يا قاچاقچي 
هس��تند و مي خواهند كاالي قاچاق وارد كنند يا 

قصد خروج سرمايه خود را از كشور دارند. 
او ب��ا انتق��اد از اينك��ه بخش��ي از تقاضاهاي 
مش��روع و واقعي مردم در بخش��نامه  ارزي اخير 
دولت هنوز ديده نش��ده اس��ت، گفت: به عنوان 
مثال واردكنندگاني كه كااليي را به صورت نسيه 
خريداري كرده اند و اكنون بدهكار هستند و بايد 
ارز آن را پرداخ��ت كنند اما هنوز راهكاري براي 
تهيه دالر به قيمت 4200 توماني پيدا نكرده اند. 
نايب رييس اتاق ايران و چين اظهار داش��ت: 
همچنين دولت ارز ب��راي رفع نياز افرادي بيمار 
ك��ه باي��د در خارج از كش��ور مداوا ش��وند و ارز 
تحصيل��ي را در بخش��نامه هاي ارزي خود لحاظ 
نكرده اس��ت. حريري گفت: دولت براي موفقيت 
در سياست ارزي خود بايد گوشش به دالر 7 هزار 
توماني و امثال آن بدهكار نباشد زيرا اين دالر با 

اين قيمت ها متقاضي واقعي ندارد.

وي ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه ب��راي موفقيت در 
سياس��ت ارزي دول��ت بايد به م��ردم تكيه كند، 
اظهار داش��ت: بنابراين بايد ب��ا صداقت با مردم 
در خصوص وضعيت��ش صحبت كند و بايد تمام 
تقاضاه��اي ارزي خرد مش��روع مردم را با قيمت 

مصوب پاسخگو باشد. 
حريري گفت: دولت بايد صادقانه شرايط خود 
را به مردم توضيح دهد تا مردم از منافع بحقشان 
به نفع منافع ملي بگذرند. نايب رييس اتاق ايران 
و چين بيان داش��ت: وقتي نيازهاي مشروع مردم 
از كانال رس��مي تامين نش��ود مردم براي تامين 

نيازهايشان بازار سياه را پيدا مي كنند. 
وي گفت: اگ��ر اقتصاد ما دالريزه ش��ود كما 
اينكه اين اتفاق در حال وقوع است آنگاه اثر دالر 
7 هزارتوماني يا بيشتر را روي قيمت ها مي بينيم 
و آنگاه با خطر تورم باالي 30 درصد در نيمه دوم 
سال مواجه مي ش��ويم. حريري با تاكيد بر اينكه 
با مردم بايد ش��فاف و صادقانه سخن گفت، بيان 
داشت: شرايط كش��ور را بايد براي مردم تشريح 
ك��رد تا با تكيه به مردم از اين گردنه عبور كنند. 
وي گف��ت: دولت بايد به صورت دقيق و ش��فاف 
فشارهاي خارجي، حجم نقدينگي، سياست هاي 
غل��ط اقتصادي و اثراتي كه از دوران تحريم ها بر 

اقتصاد ما مانده است را براي مردم بازگو كند. 
نايب رييس اتاق ايران و چين با انتقاد از افزايش 
قيمت خودرو، يا افزايش قيمت قطعه سازان گفت: 
چرا كارخانه يي كه بزرگ ترين سهامدارش دولت 
است بايد توليداتش را گران كند، مگر دالر بيش 
از 5 ه��زار توماني قدمتي بي��ش از يك ماه دارد؟ 
وي با اش��اره به افزايش قيمت برخي محصوالت 

كارخانه هاي پتروشيمي و فوالدي كه مستقيم يا 
غيرمس��تقيم دولتي، خصولتي و متعلق به نهادها 
و س��ازمان هاي عمومي هس��تند، گفت: دولت و 
نظام بايد به صورت جدي با اين افزايش قيمت ها 

برخورد كند. 
حريري اظهار كرد: از حدود 110 تا 115 هزار 
ميليارد دالر عايدات ارزي س��االنه كشور بخشي 
مربوط به صادرات نفت، بخشي ديگر به صادرات 
غيرنفت��ي و همچني��ن فاينانس هاي��ي كه دولت 
گرفته مربوط است و كمتر از 7 تا 8 ميليارد دالر 
آن ارزي است كه بخش خصوصي تامين مي كند؛ 
بنابراين اگر دولت بتواند بيش از 90 درصد درآمد 
ارزي را كنت��رل كند بخش خصوصي هم تابع آن 

90 درصد مي شود. 
نايب ريي��س ات��اق ايران و چين در پاس��خ به 
اين س��وال كه آيا اختص��اص دالر با قيمتي غير 

از 4200 توم��ان منجر به ايجاد رانت مي ش��ود، 
گفت: قطعا رانت ايجاد مي كند، تا دو سال پيش 
گندم را با دالر مبادالتي به كشور وارد مي كردند 
و س��پس به قيمت تضميني مي فروختند و اين 
اتف��اق با دو نرخي ش��دن دالر باز ه��م مي تواند 
اتف��اق بيفتد. وي ب��ا بيان اينكه هر جا اس��تثنا 
قائل ش��وند فس��اد هم ب��ه وجود مي آي��د، بيان 
داشت: مستثني شدن عراق و افغانستان از تعهد 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و اينكه اين امكان 
براي صادركنندگان به اين كش��ور فراهم ش��ده 
است كه ارز حاصل از صادرات را به صورت ريالي 
برگردانند هم مي تواند منجر به فس��اد ش��ود. او 
افزود: صادركننده مي تواند كاالي خود را با جواز 
گمركي به عراق صادركند و در آنجا به مش��تري 
اروپايي بفروش��د و دالر دريافت كند و در نهايت 

هم به اين بازار آشفته دامن بزند. 

يك رسانه هندي در گزارش خود نوشت كه تصميم ترامپ 
مبني بر اعم��ال مجدد تحريم ها عيله ايران به افزايش صادرات 
اقالم كش��اورزي هندي ازجمله چاي، برنج باسماتي، دانه سويا 
و شكر به ايران با استفاده از مكانيسم پرداخت روپيه و ريال در 

ماه هاي آتي كمك خواهد كرد. 
به گزارش ايلنا به نقل از »اكونوميك تايمز« هند، »ازم مونم« 
رييس موسسه چاي هندي  گفت: تحريم هاي آمريكا عليه ايران 
بر تجارت چاي با ايران با توجه به اينكه هم اكنون هم تجارت بين 
دو كشور با مكانيسم ريال و روپيه انجام مي شود، بي تاثير است. 
او تصري��ح كرد: صادرات چاي به ايران كه در س��ال 18-2017 
نزديك به 31.19ميليون كيلوگرم بوده به زودي به 50 ميليون 
كيلوگرم خواهد رسيد. براساس اين گزارش، ايران ساالنه 110تا 
120ميليون كيلوگرم چاي مصرف مي كند. صادركنندگان برنج 
باس��ماتي هند هم به اين رس��انه گفته اند صادرات به ايران كه 
يكي از بزرگ ترين واردكنندگان برنج است در ماه گذشته بيشتر 

ش��ده است. آنها گفته اند كه به محض اينكه ايران بپذيرد كه با 
روپيه هند كار كند، ميزان صادرات از اين هم بيشتر خواهد شد. 
اخي��را تجار و كمپاني هاي ايران خريد برنج را از طريق ارز يورو 

انجام مي دادند. 
به گفته »ويجاي ستيا« رييس سنديكاي صادركنندگان برنج 
هندي در ايران درح��ال حاضر وضعيت پرداخت ها هم به دالر 
و هم به يورو دچار مش��كل شده و اگر بتوانيم بار ديگر خريد و 
فروش را به روپيه انجام دهيم، سطح صادرات ما افزايش خواهد 
يافت. »دي ان پاتاك« رييس هيات مديره س��نديكاي دانه هاي 
س��ويا هم به اين خبرگزاري گفت: به محض اينكه صادرات به 
ايران از طريق روپيه انجام ش��ود به راحتي مي توان 20هزار تن 
دانه س��ويا به ايران صادر كرد. »آبيناش ورما« رييس سنديكاي 
شكر هند هم گفت: صادرات شكر از كشور افزايش خواهد يافت. 
در گذش��ته هم زماني كه تجارت با هن��د از طريق روپيه انجام 

مي شد ما به ايران شكر صادر مي كرديم. 

درخواست هند براي از سرگيري مكانيسم پرداخت  به روپيه
سقف اختيار ش��وراي رقابت براي تعيين قيمت 45ميليون 
تومان اس��ت يعني اين ش��ورا ب��راي خودروهايي ك��ه بيش از 
45ميليون تومان قيمت دارد، نمي تواند سياس��ت گذاري كند. 
بر اين اس��اس عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس گفت: 
نابساماني هاي بازار خودرو و افزايش تا 10ميليون توماني قيمت 
انواع خودرو توس��ط ايران خودرو و س��ايپا و س��اير شركت هاي 
خودروس��از ايجاب مي كند، قانون شوراي رقابت اصالح شود تا 
اين ش��ورا بتواند به مس��اله قيمت گذاري خودروهاي باالي 50 

ميليون تومان ورود كند. 
به گزارش ايسنا، سيدمهدي مقدسي گفت: حمايت از صنايع 
داخلي بايد انجام شود اما نه به شكلي كه خودروسازان به جاي 
كاهش قيمت و افزايش كيفيت با گران كردن انواع خودرو، زمينه 
ت��داوم انحصار در بازار خودرويي كش��ور را به وجود آورند. بنده 
به  ش��دت با اين شيوه حمايت از خودروسازان مخالفم. به گفته 
نماينده اراك در مجلس حمايت از خودروسازان از طريق گران 

كردن قيمت ها بدترين نوع حمايت از صنايع خودروسازي است. 
مقدس��ي همچنين براي به صرفه شدن توليد خودرو در كشور 
راهكارهايي را به ش��رح زير پيش��نهاد داد: صنايع خودروسازي 
ب��ا اصالح س��اختارهاي مالي و اداري بايد هزينه هاي س��رباري 
توليد خ��ودرو را كاهش دهند تا ب��ا كاهش قيمت هزينه تمام 
ش��ده، توليد هر دستگاه خودرو و افزايش تيراژ توليد هم انگيزه 
مصرف كنندگان براي خريد خودروهاي ايمن و با قيمت مناسب 
را به وجود آورند و هم قيمت محصوالت خود را افزايش ندهند 
همچني��ن تقويت بخش تحقيق و توس��عه و به اج��را درآمدن 
قراردادهاي خارج��ي در بهبود وضعيت صنعت خودروس��ازي 
كشور تاثير بس��زايي دارد. نماينده اراك در مجلس هشدار داد: 
افزايش قيمت خودرو در ش��رايط تورمي اصال به صالح نيست. 
عضو كميسيون صنايع و معادن از ورود كميسيون متبوعش به 
آثار نوسانات نرخ ارز بر صنايع كشور به ويژه صنعت خودروسازي 

كشور خبر داد. 

درخواست مجوز اصالح قانون شوراي رقابت
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15 نفت و انرژي
تعريف توسعه براساس 

منابع آب 
ايرن�ا   وزير نيرو با اش��اره به تغيي��ر اقليم و كاهش 
بارندگي ه��اي تاثيرگذار بيان كرد: برنامه هاي توس��عه 
كشور براساس وضعيت اقليمي جديد و كم آبي نيازمند 

بازنگري است. 
اردكانيان با اش��اره به اينكه 25درصد آب ش��يرين 
ما در ش��بكه توزيع هدر مي رود، 2 ميليارد مترمكعب 
فاضالب خام در پهنه آبي كش��ور رها مي شود، كشت 
ممنوعه ادامه دارد و بهره وري در بخش كشاورزي پايين 
اس��ت، گفت: اين مسائل در كنار كم بارشي به وضعيت 
بحراني كشور در زمينه منابع آب و انرژي دامن مي زند. 
وزير نيرو با بيان اينكه مديران صنعت آب و برق در كنار 
مردم و در يك طرف ميز هستند و آن سوي ميز مساله 
پايدارسازي منابع آب و انرژي قرار دارد، گفت: با اصالح 
بدمصرفي مي توانيم با وضعيت كم آبي س��ازگار شويم.  
رضا اردكانيان روز شنبه در ارتباط ويديويي با همايش 
 رواب��ط عمومي هاي صنعت آب و برق كش��ور در تبريز 
با اشاره به اينكه اس��فند سال گذشته مصوبه تشكيل 
كارگروه سازگاري با كم آبي توسط هيات دولت مصوب 
ش��د، اظهار داشت: نقش روابط عمومي در پياده سازي 
سياس��ت هاي معطوف به مديريت مصرف و تقاضا بارز 
اس��ت.  وي اعتمادسازي بين مردم و س��ازمان ها را از 
وظايف روابط عمومي ها دانست و گفت: دوران فعاليت 
صرف تبليغاتي روابط عمومي ها س��پري ش��ده است.  
وزي��ر نيرو با بيان اينكه ب��دون تقويت اعتماد عمومي 
نمي توانيم انتظار همراهي مش��تركان را با برنامه هاي 
مديريت مصرف و تقاضا داشته باشيم، تاكيد كرد: روابط 
عمومي ها با ارتقاي س��واد آب و انرژي مصرف كننده ها 
مي توانند گام هاي مثبتي در مسير همراه سازي عمومي 
بردارند.  اردكانيان با اشاره به اينكه در دوره هاي گذشته 
به تقويت زيرساخت هاي تامين منابع آب و انرژي توجه 
ش��ده و سواد عمومي در اين حوزه با كم توجهي مواجه 
شده اس��ت، گفت: در صورت ارتقاي سواد عمومي در 
برهه ه��اي كم آبي و محدوديت تولي��د انرژي نيازي به 
اس��تفاده از روش هاي خاص مديريت مصرف نخواهد 
بود.  وزير نيرو با بيان اينكه موضوع آب و برق فرابخشي 
و نيازمند مش��اركت ساير بخش هاس��ت، بيان كرد: در 
ص��ورت افزايش 10درصدي به��ره وري مصرف آب در 
بخش كش��اورزي بس��ياري از نگراني ه��اي مصرف در 

بخش هاي شرب و صنعت هم رفع مي شود. 
وي با بيان اينك��ه روابط عمومي ها بايد بعد محلي 
آب و ان��رژي را م��ورد توجه قرار دهند، افزود: مس��اله 
آب در اصفه��ان و مازندران و همچني��ن موضوع برق 
در خوزستان و اردبيل متفاوت است. اردكانيان، اصالح 
اطالعات نادرس��ت در زمينه آب و ب��رق را هم يكي از 
وظاي��ف روابط عمومي ها دانس��ت و گف��ت: از طريق 
شبكه سازي از نخبگان و سازمان هاي مردم نهاد مي توان 

براي همراه سازي عمومي تالش كرد. 

 سيگنال مثبت چين
به مالكيت در فاز 11 

 ،CNPC تعادل  منابع آگاه اظهار كردند: ش��ركت
عضو ديگر كنسرس��يوم توس��عه فاز 11 آماده اس��ت، 
اگر توتال به دليل بازگش��ت تحريم هاي امريكا تصميم 
بگيرد س��همش در پروژه ميدان گازي پارس جنوبي را 
واگذار كند، س��هام توتال را مالك ش��ود. پيش از اين 
مس��ووالن نفت ايران بارها اعالم كرده بودند كه طبق 
مفاد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي چنانچه شركت 
توتال از پروژه كنار برود، سهام آن در اختيار عضو ديگر 
كنسرسيوم يعني شركت CNPC قرار خواهد گرفت. 

منابع آگاه به رويترز اظهار كردند: اگر توتال از ميدان 
پارس جنوبي كه بزرگ ترين ذخاير گاز طبيعي جهان را 
دارد، خارج ش��ود شركت CNPC آماده است تا جاي 
خالي اين ش��ركت را پر كند.  هنوز معلوم نيس��ت كه 
CNPC موافق��ت دولت را براي انج��ام چنين كاري 
دريافت كرده اس��ت يا خير، اما چنين اقدامي به تنش 
در رواب��ط تجاري مي��ان پكن و واش��نگتن مي افزايد.  
رويترز پيش تر در دسامبر گزارش كرده بود كه قرارداد 
يك ميليارد دالري كه جوالي گذش��ته امضا شده، به 
CNPC اي��ن گزينه را مي دهد ك��ه در صورت خروج 
توتال از ايران سهم اين شركت را بگيرد. يك مقام نفتي 
دولتي بلندپايه به رويترز گفت: احتمال خروج توتال از 
ايران باالست و در چنين س��ناريويي، CNPC آماده 
است تا سهم اين شركت فرانسوي را به طور كامل بگيرد. 
يك مدير مطلع از اين پروژه اظهار كرد: برنامه ريزي از 

روزي كه اين سرمايه گذاري به تاييد رسيد، آغاز شد. 
شركت CNPC احتمال بااليي را براي وضع مجدد 
تحريم هاي امريكا پيش بيني مي كند. همه منابع آگاهي 
كه با رويترز صحبت كردند، به دليل حساسيت موضوع 
مايل نبودند نامشان فاش شود. تحت شرايط توافق براي 
توسعه فاز 11 پارس جنوبي، شركت CNPC مي تواند 
50.1درصد س��هم توتال را اختيار ك��رده و اپراتور اين 
پروژه شود. شركت CNPC در حال حاضر ۳0درصد 
س��هم در ميدان پارس جنوبي دارد و 19.9درصد سهم 
نيز در اختيار ش��ركت پتروپارس ايران است. به گفته 
منابع آگاه، اين غ��ول نفتي چيني كه دو ميدان نفتي 
را در اي��ران اداره كرده، ح��دود 20 ميليون دالر براي 
برنامه ريزي توس��عه اين ميدان هزينه كرده اس��ت.  با 
وجود ت��داركات CNPC، دو منبع آگاه اظهار كردند: 
از هيچ گونه ديدار ميان توتال و CNPC پس از اقدام 
ترام��پ اطالع ندارند. يك منبع نزديك به توتال گفت: 
اين شركت فرانسوي در حال بررسي تاثير تحريم هاي 
جديد و امكان دريافت معافيت اس��ت كه اجازه خواهد 
داد سهمش در ميدان گازي پارس جنوبي را حفظ كند. 
در قيمت فعلي بازار، كل ذخاير اين ميدان كه بين 
ايران و قطر مش��ترك اس��ت، حدود 2.9تريليون دالر 
ارزش خواهد داش��ت. قرار است اين ميدان تامين بازار 
داخلي ايران را در س��ال 2021 آغاز كند. به گفته يك 
منبع ديگر، ش��ركت CNPC در صورت��ي كه اپراتور 
پارس جنوبي ش��ود، آماده اس��ت تا از »بانك كانالن«  
واح��د بانكي خود براي تامين مالي و تس��ويه هزينه ها 

استفاده كند. 

تريبون وزير

تك خبر

گروه انرژي  نادي صبوري 
حاال جلس��ه دادگاه هاي بابك زنجاني به يكي از پربازديدترين 
ويديوها در اينترنت تبديل ش��ده است. »ب. ز« محكوم به اعدام، 
خس��ته به نظر مي رس��د. اما روزي او مورد توجه ويژه مس��ووالن 
وق��ت وزارت نفت بوده و توانس��ت كاري را انجام دهد كه بخش 
خصوص��ي در ايران هيچ  وقت نتوانس��تند؛ »ص��ادرات نفت«. هر 
چند شرايط اين روزهاي ايران، تفاوت هاي ويژه يي با دوراني دارد 
ك��ه وزارت نفت، فروش نفت خام را به جواني ۳7س��اله س��پرد، 
ام��ا اعمال محدوديت ها براي فروش نفت از مجراي دولتي، فصل 
مشتركي است كه از ديدگاه بس��ياري در نهايت موجب بازتوليد 
امث��ال »زنجاني« مي ش��ود. در گفت وگوي پيش رو اين پرس��ش 
را با س��عيد رفيعي فر رييس اتحادي��ه صادركنندگان نفت، گاز و 
پتروش��يمي مطرح كرديم كه چرا در آن زمان زنجاني توانس��ت 
نفت ايران را بفروش��د اما اين اتحاديه نتوانست؟ پرسش مهم تري 
نيز در اين گفت وگو مطرح ش��ده اس��ت: »آيا با بازگش��ت نسبي 

تحريم ها شاهد توليد دوباره امثال زنجاني خواهيم بود؟«
محس��ن قمصري مدير س��ابق امور بين الملل شركت ملي نفت، 
ارديبهشت ۳ سال پيش با كوله باري از تجربه در نشستي تحت عنوان 
»راهكارهاي افزايش سهم بخش خصوصي در بازار بين المللي انرژي« 
نكته يي را مطرح كرد كه پيش از آن كمتر به آن پرداخته شده بود. 
او با اشاره به اينكه مي توانيم با كمك بخش خصوصي مشكالت ايجاد 
شده به دليل تحريم ها را رفع كنيم و مبادالت نفتي را افزايش دهيم، 
عنوان كرد: »اما تمام تالش بخش خصوصي هم اينك اين است كه 
نفت را با قيمت كمتر از امور بين الملل ش��ركت ملي نفت خريداري 
كن��د و آن را در بازاره��اي دنيا به فروش برس��اند ك��ه اين به نوعي 

واسطه گري به حساب مي آيد.« 
نمايندگان بخش خصوصي در طول سال هاي اخير بارها تالش 
كردن��د تا بتوانند خود را وارد بازي ف��روش نفت كنند. اگر بابك 
زنجاني را نيز به نوعي نماينده يي از اين بخش بدانيم، طيف سنتي 
بخش خصوصي كه در قالب س��نديكا و اتحاديه و انجمن فعاليت 
خود را انجام مي دهند، هرگز نتوانس��تند بازيگر اين ميدان شوند. 
تا پيش از س��پردن نفت به زنجاني، فروش نفت همواره از مجراي 
دولتي اتفاق مي افتاد. قمصري در نشس��ت مذكور درباره ماهيت 
فروش نفت عنوان كرد: »شرايط فروش نفت خام بسيار سخت تر 
از فرآورده هاي نفتي است اما اگر بخش خصوصي توانمند داشته 

باشيم، مي توانيم صادرات نفت خام را نيز بسپاريم.« 
اتفاق روز سه شنبه و تصميم امريكا براي خروج از برجام، دوباره به 

اين سناريو جان تازه يي بخشيد. اما آيا طيف سنتي بخش خصوصي 
ايران اين بار خواهد توانست در فروش نفت ايفاي نقش كند؟ سعيد 
رفيعي فر دبيركل اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي اين 

طور فكر نمي كند. 
او در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا فكر مي كنيد كه ما در افقي 
قرار داريم ك��ه اتحاديه بتواند روزي نفت صادر كند و اگر اين اتفاق 
بيفت��د، چقدر براي ايران كه اكنون دوباره در وضعيت تحريم ها قرار 
گرفته است، كمك كننده خواهد بود، مي گويد: »با توجه به تجربه يي 
كه در سال هاي گذش��ته داشته ايم، زياد خوشبين نيستم. چون در 
دور قبلي كه تحريم ها وجود داش��ت، چنين پيشنهادي به اتحاديه 
ش��د و اتحاديه دنبالش رفت و كنسرس��يوم نفت را درست كرد كه 
آقاي خسروجردي )رياست وقت اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و 
پتروشيمي( در اين رابطه خيلي زحمت كشيدند. در حدود سال هاي 
89 ت��ا 91 كه بح��ث دور زدن تحريم هاي نفت��ي از طريق اتحاديه 
مطرح ش��د، با تمام پيگيري هايي كه اتحاديه كرد و اين كنسرسيوم 
را تش��كيل داد، متاسفانه به اندازه يك بشكه نفت هم براي اتحاديه 

اعتبار قائل نشدند.« 
اما چنين وضعيتي و اش��اره رفيعي فر به بي اعتمادي دولت وقت 
ب��ه اين بخ��ش در حالي رقم خورده اس��ت كه طب��ق اظهاراتي كه 
اميرعباس س��لطاني نماينده مجلس شوراي اسالمي و عضو كميته 
پيگيري پرونده بابك زنجاني پيش از اين بيان كرده است؛ » زنجاني 
1۳پرونده تخلف مالي داش��ته و شناسنامه جعلي استفاده مي كرده 
اس��ت، متاس��فانه با وجود اين تخلفات باز هم نف��ت را در اختيار او 
قرار مي داده اند.«  دبيركل اوپكس در پاس��خ به اين پرسش كه چرا 
در آن زمان بابك زنجاني گوي رقابت را از اتحاديه ربود و توانس��ت 
نفت را صادر كند اما آنها نتوانستند، عنوان مي كند: » اتحاديه سالم 
كار مي كند و نماينده واقعي بخش خصوصي است، نه نماينده بخش 

رانتي. ولي آنها كساني بودند كه از رانت استفاده مي كردند.«
او در ادام��ه مي گويد: »در آن زمان ضربه زيادي به ويژه از لحاظ 
روحي به اتحاديه وارد شد. كساني كه انرژي و سرمايه گذاشته بودند، 
به هيچ جا نرسيدند و چندين سال وقتشان تلف شد و فقط به عنوان 
دكور در مطبوعات و روزنامه ها نمايش داده ش��دند. همزمان اما كار 

داشت از طريق رانت پيش مي رفت.« 
او عن��وان مي كند: »البته در واقع مي توان گفت كه آن زمان كار 
انجام نمي شد. چون اگر مي خواست به صورت سالم كار انجام شود، 

بايد همين اتحاديه را انتخاب مي كردند.« 
ام��ا خطر وضع تحريم ه��اي جديد كه قص��د آن محدود كردن 

صادرات نفت ايران اس��ت، باز هم جدي ش��ده است. پااليشگاه هاي 
خريدار نفت ايران كم و بيش از احتمال جايگزيني در آينده صحبت 
كرده ان��د. هر چند وضع تفاوت هاي واضحي با زماني كه تحريم هاي 
شوراي امنيت س��ازمان ملل فروش نفت ايران را هدف گرفت، دارد 
اما دست دولت با احتمال بااليي در بازاريابي نفت خود بسته خواهد 
ش��د. آيا اين وضعيت باز هم به توليد باب��ك زنجاني با ورژن جديد 
منجر مي شود؟ رفيعي فر در اين زمينه مي گويد: »من موافقم كه اين 
دولت به نس��بت دولتي كه به زنجاني ميدان داد، عقالنيت بيشتري 
دارد، ولي اگر زيرس��اخت هاي اين موضوع ديده نشود، باز هم ما به 

بيراهه خواهيم رفت.« 
از نظر بخش خصوصي، نبود نهاد رگوالتوري چيزي اس��ت كه 
در نهايت باعث مي شود، خطر همواره احساس شود. رفيعي فر در 
ادامه مي گويد: »زيرس��اخت الزم اين ام��ر ايجاد نهاد رگوالتوري 
اس��ت كه مي تواند توليد و بر اس��اس آن، صادرات را س��اماندهي 
كند. اين صادرات مي تواند نفت يا فرآورده باشد كه ارزآوري قابل 

توجهي براي كشور دارد.«
او در ادامه مي گويد: »در واقع اگر بخواهيم شعار حمايت از كاالي 
ايراني را در نظر بگيريم، بدون ايجاد نهاد رگوالتوري به معني واقعي 
كلمه محقق نخواهد شد. بدون نهاد رگوالتوري نه امكان توليد كاالي 

با كيفيت ايراني وجود دارد و نه امكان صادرات آن.« 
اما بس��ياري نيز اعتقاد دارند، آن چيز كه س��بب مي شود دولت 
در نهاي��ت نتواند در مقوله حساس��ي مانند »فروش نفت« به بخش 
خصوص��ي اعتماد كن��د تا حدودي نيز در عملك��رد گروهي در اين 
بخش ريشه گرفته اس��ت. رقابت هاي منفي در صادرات محصوالت 
پتروشيمي از طرف بخش خصوصي در سال هاي اخير موجب وضع 
قوانين آنتي دامپينگ در كش��ورهاي همس��ايه شد. اين وضعيت در 
زمينه ص��ادرات قير نيز رقم خورده و مش��كالتي را ايجاد كرد. اين 

در حالي اس��ت كه تا زماني كه صادرات محصوالت پتروش��يمي در 
دست دولت بود، اين مشكالت هرگز وجود نداشتند. رفيعي فر اما اين 
وضعيت را نه نشانگر ماهيت بخش خصوصي بلكه معلول نبود قوانين 
مي داند. او در اين زمينه مي گويد: » فكر مي كنم با يك تمثيل بتوان 
اين مس��اله را به خوبي توضيح داد. شما فرض كنيد كه االن بر سر 
چهارراه  خيابان هاي تهران چراغ هاي راهنمايي و رانندگي را خاموش 
كنيم، چه اتفاقي مي افتد؟ هر كسي حق را به خود خواهد داد و همه 
 چيز به هم خواهد ريخت. در اين آشفتگي هر روز شاهد دعوا خواهيم 
بود و همه احساس تضييع حق خواهند كرد. در نتيجه انرژي بسيار 
زيادي صرف حل اختالفات مي ش��ود. در صورتي كه هيچ موقع هم 
نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. ريشه مشكل در آنجاست. اگر آن 
چراغ كه منظور بنده همان نهاد رگوالتوري اس��ت، روشن نشود، باز 

اين مسائل تكرار مي شود و فقط شكلش عوض خواهد شد.« 
او در ادام��ه مي گويد: »ش��ايد در بخش خصوص��ي نيز مانند همه 
بخش هاي ديگر عناصر ناتوان وجود داش��ته باشد، شايد عناصر فاسد 
وجود داشته باشد. اينجاست كه الزام وجود نهاد رگوالتور حس مي شود. 

زماني كه نهاد نظارتي نباشد، اين قبيل اتفاقات رخ خواهد داد.« 
رفيعي فر در پاسخ به اين پرسش كه بخش خصوصي چقدر تالش 
كرده اس��ت، عناصر فاسد خود را طرد كند، مي گويد: » سعي اصلي 
همين اس��ت اما اين رويكرد بايد با داش��تن متر و معيار انجام شود. 
متر ما را چه چيزي تعيين مي كند؟ باز هم نهاد رگوالتوري است كه 
تعيين مي كند. وقتي كه نهاد رگوالتوري نداش��ته باشيد، چه كسي 
مي خواهد تعيين كند كه حق با كيست؟ پس زماني كه ما متر را از 
دست داده ايم، بنابراين ابزاري براي اندازه گيري نداريم و اگر بخواهيم 

اندازه گيري كنيم، صرفا بر اساس سليقه خواهد بود.«

 اثر تصميم ترامپ بر صادرات فرآورده 
دبيركل اوپكس همچنين در پاس��خ به اين پرس��ش كه خروج 
امري��كا از برجام چقدر مي تواند روي صادرات فرآورده هاي نفت، گاز 
و پتروش��يمي اثر بگذارد، عنوان مي كند: »اتحاديه حدود 10س��ال 
است كه تحت شرايط سخت و با فشار كار كرده است، فعاالن بخش 

خصوصي، حل و فصل خيلي از مشكالت را ياد گرفته اند.«
او در ادامه مي گويد: »به هر حال شركت هاي خصوصي در گذشته 
ضربه خورده اند و بهاي سنگيني بابت آن پرداخته اند اما اكنون مانند 
10 سال پيش نيست كه به سرعت صحنه را خالي كنند. به هر حال 
كار مشكل تر خواهد ش��د. ولي بخش خصوصي حتما پيش خواهد 

رفت و بهتر هم پيش خواهد رفت.«

گروه انرژي  عليرضا كياني 
قيمت نفت در پايان روز جمعه كاهش يافت تا پس از تجربه 
دو هفته افزايشي، حاشيه سود كاهش يابد. همزمان معامله گران 
در ح��ال درك بهتر تاثي��ر بالقوه يي كه تحريم هاي امريكا عليه 
ايران بر عرضه نفت خواهد داشت، هستند. به گزارش بلومبرگ، 
قيمت فيوچرها در بازار نيويورك در معامالت پاياني روز جمعه 
كاهش يافت و در كانال 71 دالر آرام گرفت تا مقدار رشد قيمت 
در هفته يي كه گذش��ت به 1.4درصد برسد. عربستان سعودي 
آماده همكاري با ساير توليدكنندگان نفت است تا تاثير كمبود 
احتمالي نفت ايران در بازار كاهش يابد. در همين حال باالترين 
آمار تعداد دكل هاي نفتي در س��ه سال و نيم گذشته در امريكا 
باعث ش��ده تا توليد نفت خام اين كشور به بيشترين مقدار در 

تاريخ خود برسد. 
افزاي��ش درگيري هاي منطقه ي��ي در منطقه نفت و گازخيز 
خاورميانه و مواضع جنگ طلبانه ترامپ در برابر ايران از عواملي 
هس��تند كه به افزايش اخير قيمت نفت كم��ك كرده اند. رژيم 
اشغالگر قدس نيز اعالم كرده كه بزرگ ترين حمله در سه  سال 
اخير را عليه تجهيزات نظامي ايران در س��وريه انجام داده است. 
گلدمن س��اكس عنوان كرده كه تحريم ه��ا مي توانند، قيمت ها 
را باالت��ر از برآورد ه��اي اين بانك ببرد و بانك آو امريكا نيز گفته 
اس��ت كه امكان دارد قيمت نفت در سال آتي به بشكه يي 100 
دالر برس��د.  ب��رك ملك مدير سياس��ت گذاري جهاني كاال در 
ش��ركت تي دي س��كيوريتي در تورنتو در اين باره به بلومبرگ 
گفت: »زمزمه هايي وجود داش��ت ك��ه اوپك تمايلي به افزايش 
توليد براي جبران كمبود نفت در بازار به خاطر تحريم ها ندارد.« 
نورب��رت روئه كر مدير مطالعات ب��ازار و كاال در بانك خصوصي 
جوليوس بائ��ر در زوريخ به بلومبرگ گف��ت: »نگراني ها درباره 
عرضه نفت قيمت ها را باال برده است. مي توان تاثير حال و هواي 
بازار، مخاطرات ژئوپليتيك و ترس از تشديد شرايط را در قيمت 

مشاهده كرد.« 
روز جمع��ه قيمت نف��ت وس��ت تگزاس اينترمدييت در بازار 
معامالت تجارتي نيوي��ورك )نايمكس(، تحويل ماه ژوئن با 66 
س��نت كاهش معادل 70دالر و 70سنت به فروش رفت. مقدار 
كل معام��الت در اين روز معادل 2.۳ درصد پايين تر از ميانگين 
ص��د روزه ب��ود. در بازار تبادالت فيوچر اروپا مس��تقر در لندن، 
نفت برنت تحويل جوالي نيز كاهش ۳5س��نتي داش��ت تا در 
قيمت 77دالر و 12سنت در هر بشكه معامله شود. فيوچرهاي 
تحويل ماه سپتامبر در بازار تبادالت بين المللي انرژي شانگهاي 
1.1درصد كاهش يافت تا به 471.2 يوان در هر بش��كه برسد. 
قيمت  فيوچرها در هفته يي كه گذش��ت، رش��د 5.4 درصدي 
داشته است و بازار خود را براي پنجمين هفته رشد  متوالي آماده 
مي كند.  بر اساس داده هاي شركت بيكر هيوز به شمار دكل هاي 

نفتي امريكا در هفته يي كه گذشت 10عدد افزوده شد تا تعداد 
دكل ها به باالترين رقم از ماه مارس سال 2015 و به 844 دكل 
برس��د. در سال جاري تعداد دكل هاي نفتي امريكا جز در چهار 

هفته، هميشه روند صعودي داشته است. 
به گزارش بلومبرگ، بعضي پااليشگاه ها و معامله گران نفتي 
از همين حاال در حال جس��ت وجو ب��راي جايگزين نفت ايران 
هس��تند. وزي��ر بازرگاني چين روز جمعه اع��الم كرد كه چين 
مشغول تجارت نفت با ايران است؛ تجارتي كه براي هر دو طرف 
سودآور اس��ت. اين مقام توضيحي در مورد ادامه همكاري ها يا 
كاه��ش واردات از ايران ارائه نك��رد. اياالت متحده به خريداران 
نفت ايران فرصت 180روزي داده اس��ت تا طي آن اين كشورها 
واردات خود از ايران را كاهش دهند تا از مجازات هاي اقتصادي 

در امان بمانند. 

 خريدار جديد نفت ايران 
در اين ميان و با وجود خبرهاي ناخوشايند براي نفت، منابع 
كشتيراني و بازرگاني به خبرگزاري پالتس اظهار كردند كه ايران 
پس از تصميم امريكا براي وضع مجدد تحريم ها عليه اين كشور، 
خريدار نفت غيرمنتظره يي پيدا كرده اس��ت.  پالتس به نقل از 
 ENAP منابع كشتيراني و بازرگاني نوشت: »پااليشگاه دولتي
ش��يلي در يك اقدام كم سابقه، 140هزار تن نفت خام ايران را 

براي بارگيري در ماه مه خريداري كرده است.« 
طب��ق آمار اس اند پي گلوبال پالتس، براي نخس��تين بار در 
حدود 18 ماه گذشته است كه شيلي نفت ايران را وارد مي كند. 
به گفته منابع آگاه، كش��تي سوئزماكس مونته تولدو قرار است 
اين محموله را در 24 و 25 مه در جزيره خارك بارگيري كند. 

شيلي عمدتا به واردات نفت از برزيل، اكوادور، پرو و آرژانتين 
متكي اس��ت اما گاهي از كش��ورهاي خاورميان��ه مانند عراق، 
عربستان س��عودي و كويت نفت خريداري مي كند. بنا بر برآورد 
پالتس، واردات ماهانه نفت به شيلي طي يك سال گذشته بين 

700 تا 900 هزار تن بوده است. 
طبق برآورد پالتس، توليد نفت ايران در آوريل ۳.8۳ ميليون 
بشكه در روز بوده است. با اين همه طبق اعالم وزارت خزانه داري 
امري��كا، خريداران بين المللي نفت ايران تا چهارم نوامبر فرصت 
دارن��د پيش از اينكه تحريم ها اجرا ش��وند، واردات نفت خود از 

ايران را كاهش دهند. 
در ميانه س��ال هاي 2011 تا 2015 كه تحريم هاي اتحاديه 
اروپ��ا و امريكا بر حمل و نقل و خريد نفت ايران اعمال مي ش��د، 
ص��ادرات نفت اي��ران روزانه يك ميليون بش��كه كاهش يافت. 
ايران پس از اجراي توافق اتمي بين المللي يا برنامه جامع اقدام 
مش��ترك )برجام( در سال 2016  توانست صادرات نفت خود را 

دوبرابر كند. 

درخواست كمك توانير از مردم كاهش اندك قيمت نفت در افق ناآرام بازار

گروه انرژي  
مع��اون هماهنگي توزيع ش��ركت توانير در روز ش��نبه 
در برنام��ه تلويزيون��ي »روي خ��ط خب��ر« حاضر ش��د و 
درباره ضرورت مديريت مصرف برق و مش��وق هاي وزارت 
ني��رو توضيحات��ي داد. او از مردم خواس��ت تا مصرف برق 
غيرض��روري خانگي خود را در س��اعات بي��ن 12 ظهر تا 

17:۳0 كاهش دهند. 
محمودرضا حقي فام معاون هماهنگي توزيع شركت توانير 
ديروز در اي��ن برنامه عنوان كرد: »امروز اين نياز احس��اس 
مي ش��ود ك��ه از مردم ش��ريف و مصرف كننده ه��اي محترم 
درخواس��ت كنيم كه مديريت مص��رف را انجام دهند كه در 
يك مقاطع زماني فشار بيش از حد به شبكه وارد نشود. من 
ب��راي اينكه اين موضوع را روش��ن تر كنم يك مثال مي زنم؛ 
فرض كنيد كه در حمل و نقل عمومي كش��ور ممكن اس��ت 
ش��ما به خاطر دو، سه ساعتي كه اقبال به حمل و نقل زياد 
است، مجبور باشيد كه بيش از حد واگن مترو بخريد و بعدا 
اينها خال��ي بمانند. براي اينكه اين اتفاق نيفتد بهتر اس��ت 
ك��ه تقاضا را در طول زمان گس��ترش دهيم به طوري كه در 
يك زمان درخواس��ت اتفاق نيفتد. ب��راي بخش نيروگاهي و 
ش��بكه يي نيز همين امر صادق است. يعني اگر قرار باشد كه 
در يك س��اعات بخصوصي در طول س��ال تقاضا خيلي زياد 
شود، ما مجبور مي شويم كه نيروگاه ها و شبكه خيلي زيادي 
تاس��يس كنيم. در حالي كه به محض اينكه آن پيك مصرف 
بگذرد، آن ش��بكه ها خالي مي ماند و عمال سرمايه گذاري ما 
داراي بهره وري اقتصادي الزم نخواهد بود و در نتيجه اقتصاد 

كشور تحت فشار قرار خواهد گرفت.« 
وي اف��زود: در دني��ا ت��الش مي كنن��د، پي��ك مصرف را 
كنت��رل كنند كه ما آن را با عنوان مديريت مصرف در بخش 

پيك سايي مي شناسيم. 
معاون هماهنگي توزيع ش��ركت توانير درباره مشوق هاي 
در نظ��ر گرفته ش��ده براي مصرف كنندگان��ي كه در كاهش 
مص��رف ب��رق هم��كاري مي كنن��د، بي��ان ك��رد: در بخش 
كش��اورزي، كشاورزان محترم در ازاي چهار ساعت خاموشي 
در زم��ان پيك بار )يعني اينكه اج��ازه مي دهند در آن چهار 
ساعت زمان اوج مصرف روزانه، ما برق آنها را قطع كنيم( در 

باقي ساعات روز، برق رايگان دريافت مي كنند. 
وي در رابطه با مش��وق هاي در نظر گرفته شده در بخش 
صنعت اظهار كرد: در بخش صنعتي ما مش��وق هاي متنوعي 
را داري��م. مث��ال همان طور كه مي داني��م، كارخانجات گاهي 
ب��راي تعميرات واحد خ��ود را تعطيل مي كنن��د. ما توصيه 
كرديم كه كارخانجات تعميراتشان را به زمان پيك بار شبكه 
سراس��ري منتقل كنند و عمال كار عادي خودش��ان را انجام 

مي دهند و در نتيجه مش��وق هايي را هم ما برايشان در نظر 
خواهيم گرفت. ي��ا در بعضي حالت ها، كارخانجاتي كه براي 
م��ا اعالم آمادگ��ي مي كنند، ما يك روز قبل ب��ه آنها اطالع 
مي دهيم كه وضعيت ش��بكه مناس��ب نيس��ت، و آنها كمك 
مي كنند و مصرفش��ان را كاهش مي دهند و ما به ازاي ميزان 
همكاري شان و ميزان كاهش شان، مشوق هاي متنوعي را در 

نظر مي گيريم. 
حقي ف��ام درب��اره مش��وق هاي در نظ��ر گرفته ش��ده در 
بخش هاي اداري، تجاري و خانگي نيز گفت: براي بخش هاي 
اداري و تجاري نيز مش��وق هايي را در نظر گرفته ايم. امسال 
جامعه ه��دف مورد نظر ما به طور ويژه بخش خانگي اس��ت 
كه من فكر مي كنم بخش خانگي بس��يار راحت مي تواند به 
كش��ور كمك كرده و سبب شود با مختصري كاهش مصرف 
وضعيتي كه در تابستان كمي نگران كننده است را با موفقيت 

پشت سر بگذاريم. 
معاون هماهنگي توزيع شركت توانير در اين زمينه گفت: 
در بخش خانگ��ي دو اولويت را شناس��ايي كرده ايم. اولويت 
نخس��ت همين حوالي س��اعت 12 تا 17:۳0 اس��ت. در اين 
فاصله يكي از مش��كالتي كه وجود دارد، اين اس��ت كه گرما 
آن قدر ش��ديد مي ش��ود كه راندمان نيروگاه��ي هم پايين 
مي آيد و در نتيجه ميزان توليد هم كمتر مي ش��ود. بنابراين 
از بخش خانگي، تجاري و همه آحاد مردم درخواس��ت داريم 
كه اولويت نخست را براي ساعت 12 تا 17:۳0 بگذارند. ولي 
معموال در بخش خانگي در اوايل ش��ب يعني ساعت 8 تا 9 
هم بعضي مواقع در بعضي قسمت هاي شبكه دچار مشكالتي 
مي ش��ويم. بنابراين اگر همكاري ويژه يي را درخواست كنيم، 

همان بعدازظهر است. 
 وي در م��ورد راهكارهاي كم��ك به مردم به صنعت برق 
كش��ور بيان كرد: تمام مردم، خانم هاي خانه دار و افرادي كه 
در خانه هستند، خودشان تشخيص دهند كه آيا در آن زمان 
مي توانند يك المپ را خاموش كنند، بدون آنكه به مش��كل 
خاصي بربخورند؟ مي توانند اتو و وس��ايل پرمصرف را روشن 
نكنن��د و مهم تر از هم��ه اينكه در زمان اوج مصرف، اگر برق 
غيرضروري روشن است، آن را خاموش كنند. در همين حد 
كوچك اگر همكاري اتفاق بيفتد، طبيعتا آثار بس��يار بزرگي 

را براي صنعت كشور خواهيم داشت. 
حقي فام با بيان اينكه براي بخش خانگي فعال مشوقي در 
نظر گرفته نش��ده اس��ت، اظهار كرد: چون نحوه اندازه گيري 
مش��وق ها به ازاي هر خانه كار مشكلي است، اين امكان فعال 
وجود ندارد. ولي در حال طراحي مش��وق هايي هس��تيم كه 
اگر ميزان مصرف انرژش��ان نس��بت به سال قبل كمتر شود، 

بتوانيم يك تشويق مالي براي آنها در نظر بگيريم. 

»تعادل« در گفت وگو با دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي بررسي كرد

احتمال ظهور »ب. ز«هاي جديد با محدوديت فروش نفت ايران
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رشد10درصديفروشدرنمايشگاهكتاب
 قائم مقام نمايش��گاه كتاب تهران گفت: تا ظهر ديروز ش��نبه میزان خريد از نمايش��گاه كتاب به ۱۳۰ میلیارد تومان 

رسید و میزان فروش اين دوره نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. 
امیرمسعود شهرام نیا افزود: در مورد جمعیت بازديدكننده پیش تر در نشست خبري هم صحبت كرده ام و گفته بودم 
كه روال بر اين بوده كه در س��ال هاي قبل عدد دقیقي از بازديدكنندگان اعالم نمي كرديم. نه اينكه قصد مخفي كاري 
داش��ته باش��یم بلكه علت اين رويكرد اين بوده و است كه میزان بازديدكنندگان از نمايشگاه چندان قابل اتكا نیست. به 

اين دلیل كه اين نمايشگاه بلیت فروشي ندارد.
به هر حال فضاي نمايش��گاه امس��ال نشان داد كه رش��د جمعیت قابل توجه بوده اس��ت. به گفته او، افزايش تعداد 
بازديدكنندگان همراه با افزايش خريد كتاب در نمايش��گاه امس��ال بوده كه رشد ۱۰ درصدي را نسبت به سال گذشته 

نشان مي دهد. 

چهرهروز

بررسيسهمابزارهايبازيرايانهايدربازارجهانيبازي

بازيازآتاريتاسلطهموبايل
گروهگوناگون گزارش هاي به دست 
آمده، حاكي از آن اس��ت كه 42درصد 
از درآم��د جهاني در صنع��ت بازي به 
بازي هاي��ي اختص��اص دارد كه روي گوش��ي هاي 
هوشمند و تبلت ها نصب مي ش��ود. اين گزارش ها 
از سلطه موبايل در صنعت بازي خبر مي دهند. هر 
چند كه شركت هاي بزرگي مانند E3 به طور عمده 
س��هم بزرگي در بازي هاي رايانه يي و كنسول بازي 
دارند اما بخش قابل  توجهي از اين درآمد متعلق به 

بازي هاي تلفن همراه است. 
صنعت بازي ك��ه اين روزها به عن��وان يكي از 
صنايع س��ودآور ش��ناخته مي ش��ود از ابتدا در دو 
بخش بازي ه��اي ويديويي و رايانه يي فعالیت خود 
را آغاز كرد. طبق گزارش هاي به دست آمده تا اوايل 
دهه 9۰میالدي هر دو بخش س��هم يكس��اني در 
بازار بازي هاي جهاني داش��تند. تا اينكه با توجه به 
وضعیت رو به رشد صنعت رايانه در جهان، تمركز 
ب��ر بازي هاي رايانه يي به جهت ايجاد ثبات در بازار 
جهاني بازي بیشتر شد. براين اساس از سال 2۰۰۱ 
به بعد گوش��ي هاي همراه هوش��مند، س��هم قابل 

 توجهي در صنعت بازي به خود اختصاص داد. 
در تازه تري��ن اطالعات به دس��ت آمده از نیوزو 
س��هم هر يك از دس��تگاه هاي ب��ازي  رايانه يي در 
س��ال 2۰۱7 بررسي شده است. طبق اين گزارش، 
تلفن هاي همراه هوش��مند بازار بزرگي در صنعت 
جهان��ي بازي به خود اختص��اص داده و حكمراني 
آنها بر صنعت بازي اكنون بیش از هر زمان ديگري 
گس��ترش يافته است. تنوع بازي ها و عرضه رايگان 
آنه��ا با توج��ه به قابلیت وس��یع اس��تفاده آنالين 
همچنین امكان توسعه پذيري آسان از ويژگي هاي 
اصل��ي بازي هاي موبايلي به  ش��مار م��ي رود. اين 
قابلیت ها باعث شده كه كاربران بسیاري در سراسر 
جهان، مخاطبان اين نوع بازي ها باشند. اين موارد 
س��هم بازي هاي موبايلي را در صنعت جهاني بازي 
به ۳2درصد رسانده است. اگرچه كیفیت بازي هاي 
موبايلي به اندازه رايانه هاي خانگي و كنس��ول هاي 
بازي نیس��ت اما توانسته چش��م انداز قابل توجهي 
ب��راي صنعت ب��ازي ترس��یم كنند. ه��ر چند كه 
كنس��ول هاي بازي نیز توانس��ته اند با وجود حضور 

تلفن هاي همراه هوشمند همچنان سهم خود را در 
صنعت جهاني ب��ازي حفظ كنند. در واقع مي توان 
گفت در س��ال هاي اخیر ب��ا ورود تلفن هاي همراه 
هوش��مند به عرصه  سرگرمي هاي ديجیتال، رقابت 
در اين عرصه بس��یار جدي تر شده است؛ تا جايي 
ك��ه ش��ركت هاي تولیدكننده انواع كنس��ول هاي 
ب��ازي تمام تالش خ��ود را براي طراح��ي و تولید 
كنسول هاي مدرن با تكنولوژي روز كرده اند. طبق 
آمار به دس��ت آمده س��هم كنس��ول ها در صنعت 

جهاني بازي ۳۱درصد اعالم شده است. 
همانط��ور ك��ه گفته ش��د، بازي ه��اي موبايلي 
به  مراتب از بازي هاي كنس��ولي و پي س��ي جلوتر 
هس��تند. اواخر س��ال ۱984 مصادف بود با رش��د 
چش��مگیر بازي هاي رايانه ي��ي در میان مردم؛ اين 
بازي ها به دلیل كاربري خانگي مقرون به صرفه بود 
و برنامه نويس��ي براي آنها نیز بسیار ساده تر صورت 
مي گرفت. آن طور كه آمار نش��ان مي دهد درحال 
حاضر باكس هاي بازي و اپلیكشن هاي قابل دانلود 
كه بر رايانه هاي خانگي نصب مي شوند نیز نزديك 
ب��ه 2۳درصد از صنع��ت بازي جهان��ي را به خود 

اختصاص داده اند. 
ه��ر چند كه به نظر مي رس��د، بتوان تبلت ها را 
در كنار گوش��ي هاي تلفن هوش��مند ق��رار داد اما 

گزارش ها حاكي از آن است كه كنار آمدن با تبلت 
براي بازي هاي رايانه يي كار آساني نباشد. به عقیده 
بس��یاري از كاربران، تبلت ها دستگاه هاي ايده آلي 
براي بازي هاي حرفه يي به حساب نمي آيند. سهم 
۱۰درصدي تبلت ها در صنعت جهاني بازي نیز اين 

نكته را تايید مي كند. 
بازي ه��اي مرورگ��ري ك��ه روي سیس��تم هاي 
كامپیوتر خانگي اجرا مي ش��وند، كمترين سهم را 
در صنعت بازي به خود اختصاص داده اند. آن طور 
كه آمار نش��ان مي دهد اين بازي ها كه در اينترنت 
توسط مرورگر وب اجرا مي ش��وند 4درصد از بازار 

جهاني بازي را در دست دارند. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، سال 2۰۱7 بازار 
بازي ركورد بي س��ابقه يي را ثبت كرده است. در اين 
سال درآمد صنعت جهاني بازي از ۱۰۰میلیارد دالر 
به ۱۰9میلیارد دالر رس��یده است. 5 سال پیش كه 
موسس��ه اطالعاتي نیوزو نخستین گزارش خود را از 
ب��ازار بازي ارائه داد، درآمد اي��ن صنعت 7۰میلیارد 
دالر برآورد ش��ده بود. رش��د 56 درصدي درآمد در 
اين بخش نش��ان دهنده فعالیت ش��ركت هاي بازي 
است. اين شركت ها نه تنها در سرگرم  كردن كاربران 
پیش��گام بودند بلك��ه نو آوري هاي بس��یاري نیز در 
مدل هاي كسب و كار در عصر ديجیتال ارائه كرده اند. 

آمارنامه

بازارهنر

نامههاي»ژانلوكگدار«و»گلستان«فيلمميشود
فیلمي با بازي ژان لوك گدار درباره 
نامه ه��اي وي و ابراهی��م گلس��تان در 
دس��ت س��اخت قرار گرفت.  ژان  لوك 
گدار، نماد موج نوي س��ینماي فرانسه 
مي خواه��د جديدتري��ن فیلمش يعني 
»كتاب تصوير« را كه در فستیوال فیلم 
ك��ن در بخش رقابتي حض��ور دارد، در 
قالب نمايش��گاهي در پاريس، مادريد، 

نیويورك و س��نگاپور در مع��رض ديد عموم بگذارد.  
اين تور چند ش��هره توسط تیم س��ازنده فیلم تهیه 
مي ش��ود. فابري��س آرانیو از كمپاني كاس��ا آزول به 
ورايتي گفت كه مش��غول مذاكره با موزه بوبورگ در 
پاريس، آرته رينا س��وفیا در پاريس و گالري ملي در 
سنگاپور هستند. اين نمايشگاه در فضايي بین 5۰۰ 
تا 6۰۰ مترمربع برگزار مي ش��ود و تصاويري از فیلم 
گدار را نش��ان مي دهد تا تجربه يي پويا و فعال براي 
بازديدكننده به ارمغان بیاورد. آرنو با مقايس��ه كردن 
»كتاب تصوير« با »گوئرنیكا« اثر پابلو پیكاسو گفت: 

كس��اني كه نمايش را كش��ف مي كنند 
از می��ان جنگل��ي از تصاوي��ر و صداها 
 حركت خواهند كرد. البته تفاوت اين دو 
اين اس��ت كه »گوئرنیكا« به يك بخش 
تاريخ��ي مربوط ب��ود و »كتاب تصوير« 
نمايانگ��ر 2۰۰ س��ال تاري��خ اس��ت و 
بینش هايي نسبت به دنیاي امروز فراهم 
مي كند.  از سوي ديگر، گدار كه به ندرت 
در فیلم ها بازي مي كند در فیلم »وندردي رابینسون« 
نقش آفرين��ي خواهد ك��رد. اين فیلم ح��ول محور 
نامه نويسي ها و مكاتبات بین گدار و ابراهیم گلستان، 
فیلمس��از و چهره ادبي ايراني خواهد چرخید. فیلم 
»وندردي رابینسون« با حمايت آرته، شبكه معروف 
فرانس��وي-آلماني ساخته مي شود.  غیر از »وندردي 
رابینس��ون«، كمپاني ه��اي كاس��ا آزول و اكران نوآر 
پروداكشنز قرار اس��ت فیلم »درياچه« را با همكاري 
هم بس��ازند كه درامي است با نقش آفريني كلوتیلد 

كورو و برنارد استم، ملوان شناخته شده فرانسوي. 

يكجايزهويكحضورجهانيبراي»حد«

حضور»كوپال«درجشنوارهفيلمهايايرانيزوريخ

فیل��م كوت��اه »حد« س��اخته جواد 
دارايي ضمن حضور در جشنواره يي در 
فرانسه توانست جايزه يي از جشنواره يي 
در امريكا كسب كند.  فستیوال فیلم و 
انیمیشن كه هر سال بهار در نیويورك 
برگزار مي شود، يك جايزه 2۰۰ دالري 
به برن��دگان هر بخ��ش درام، كمدي، 
انیمیشن، مستند، موزيك ويديو، فیلم 

ترس��ناك و فیلم تجربي اهدا مي كند.  فیلم »حد« 
س��اخته جواد دارايي امسال در بخش بهترين درام 
 به عن��وان برنده انتخاب ش��د. اين جش��نواره كه از

4 مه  2۰۱8 برابر با ۱4 ارديبهش��ت ماه كار خود را 

شروع كرد، امسال بیست ويكمین دوره 
خود را برگزار كرد.  همچنین به تازگي 
»حد« و »فقط 5 دقیقه« ساخته محمد 
محمديان در بخش رقابتي جش��نواره 
entr2marches راه پی��دا كرده اند. 
اي��ن جش��نواره از ۱2 ت��ا ۱8 م��اه مه 
 2۰۱8 برابر با 22 تا 28 ارديبهشت ماه 
 Entr2marches  .برگزار مي ش��ود
جش��نواره يي اس��ت كه با موضوع معلولیت برگزار 
مي ش��ود و مختص فیلم هاي كوت��اه زير 26 دقیقه 
است.  اين فستیوال از س��وي انجمن فرانسه براي 

معلوالن در طول جشنواره كن برگزار مي شود. 

»كوپال« ب��ه كارگرداني كاظم ماليي 
در بخش مس��ابقه جش��نواره فیلم هاي 

ايراني زوريخ نمايش داده مي شود. 
فیلم سینمايي »كوپال« به كارگرداني 
كاظم ماليي در بخش مسابقه  چهارمین 
جش��نواره فیلم هاي ايراني زوريخ حضور 
پیدا مي كند. جش��نواره فیلم هاي ايراني 
زوريخ براي ارائه فرهنگ و س��نت ايراني 

و ايجاد يك پل بین فرهنگ هاي مختلف با اس��تفاده 
از زبان جهاني هنر و به ويژه هنر هفتم س��ینما و براي 
پر كردن شكاف فرهنگي بین ايرانیان و مردم سويیس 
و همچنین بس��یاري از خارجیان ساكن در اين كشور 
سازماندهي شده و هر سال اين جشنواره، مجموعه يي 
از بهترين فیلم هاي معاصر ايران را به نمايش مي گذارد. 
اين جش��نواره چهارمین دوره  خود در سال 2۰۱8 را 
به فیلم هاي مربوط به داستان هاي خانوادگي و عشق 

در ايران و سراس��ر جهان اختصاص داده 
اس��ت. فیل��م س��ینمايي »كوپ��ال« كه 
هم اكن��ون در گروه »هن��ر و تجربه« در 
 حال اكران اس��ت روزه��اي 24 و 27 مه  
)۳ و 6 خ��رداد 97( در 2 نوبت در بخش 
مس��ابقه  اين رويداد به نمايش گذاش��ته 
مي ش��ود.  ۱2 فیلم ايراني كه در بخش 
مس��ابقه  اين جش��نواره حض��ور دارند، 
عبارتن��د از: »اس��رافیل« آيدا پناهنده، »تابس��تان 
داغ« ابراهیم اي��رج زاد، »خفگي« فريدون جیراني، 
»در انتظار كیارستمي« حسین خندان، »علي آقا« 
كام��ران حیدري، »وقتي پروانه ش��دم« آرش زارع، 
»پل خ��واب« اكتاي براهني، »ب��ي نامي« علیرضا 
صمدي، »پاريس تهران« كاوه اويس��ي، »سگ ها و 
آدم ها« علي محمد قاسمي، »ماجان« رحمان سیفي 

آزاد و »كوپال« كاظم ماليي. 

طرحاكرانرمضانازانحصارتهرانخارجشود
ريیس كانون پخش كنندگان سینماي 
اي��ران معتقد اس��ت ش��هرهايي غیر از 
تهران ه��م ظرفیت اجراي ط��رح اكران 
ماه رمضان را دارند. علي سرتیپي ريیس 
كانون پخش كنندگان سینماي ايران در 
گفت وگو با مهر، درب��اره طرح اكران ماه 
مبارك رمضان كه به باز بودن س��ینماها 
پس از افطار تا پاس��ي از ش��ب يا هنگام 

س��حر اختصاص دارد، گف��ت: امیدواري��م تمهیدات 
درنظر گرفته ش��ده ب��راي اكران ماه مب��ارك رمضان 
كه طي چند س��ال گذش��ته اجرايي ش��ده و به رونق 
 سینماي ايران در اين ماه كمك كرده است، امسال نیز 
به خوبي دنبال ش��ود.  او ادام��ه داد: البته با توجه به 

اك��ران فیلم ه��اي خوب در س��ینماهاي 
كش��ور امیدواريم رونق گیش��ه در سال 
جاري به وي��ژه در اين ماه نیز قابل توجه 
باش��د. ريی��س كان��ون پخش كنندگان 
س��ینماي ايران توضیح داد: طرح اكران 
ماه مبارك رمضان در سال هاي قبل تنها 
در تهران دنبال مي شد و فكر مي كنم اين 
طرح در س��ال جاري بتواند در شهرهايي 
مانند اصفهان، ش��یراز و تبريز باتوجه به س��الن هاي 
جديدي كه در ش��هرها باز شده اس��ت، اجرايي شود.  
س��رتیپي در پايان گفت: بي شك با فراگیر شدن اين 
طرح در شهرهاي مختلف مي توانیم امیدوار به موفقیت 
بیشتري در گیشه و استقبال مردم از سینماها شويم. 

ندامتازاستخدام
وكيلترامپ

نيويوركتايمز
از  پش��یماني  اب��راز 
استخدام وكیل شخصي 
دونال��د ترامپ به عنوان 
وكیل شركت اي تي   اند 
تي، روز گذشته حواشي 
به دنب��ال  را  زي��ادي 
خ��ود داش��ت. روزنامه 
روز  تايم��ز  نیوي��ورك 
گذشته در گزارش يك 

خود درب��اره اين موضوع نوش��ت: »مديرعامل 
شركت اي تي  اند تي از استخدام مايكل كوهن 
وكیل ش��خصي دونالد ترامپ ريیس جمهوري 
امري��كا ابراز تاس��ف ك��رده و به طور رس��مي 
عذرخواه��ي كرد كه در س��ال 2۰۱7 با مبلغ 
6۰۰هزار دالر كوهن را استخدام كرده است.«

رن��دال  ش��ركت،  اي��ن  مديرعام��ل 
استفانس��ون گف��ت ك��ه اي��ن ش��ركت قصد 
داش��ته از كمك كوه��ن براي رويك��رد ادغام 
و   AT & T بی��ن  دالري   5۰۰میلی��ارد 
Times Warner كمك بگی��رد. اما اكنون 
از اين اقدام س��خت پش��یمان اس��ت و رسما 
از كاركن��ان خ��ود و مش��تريانش عذرخواهي 
مي كن��د. تمام اين اتفاقات در حاش��یه دادگاه 
كیف��ري كوه��ن درخصوص س��تاره فیلم هاي 
غیراخالقي و رش��وه هاي پرداخت شده به وي 

به عنوان حق السكوت رخ مي دهد. 
اي��ن اتف��اق در حال��ي اس��ت كه ش��ركت 
داروسازي مشهور Novartis هم درخصوص 
اس��تخدام كوهن تح��ت ق��رارداد 2.۱میلیون 
دالري براي كار مش��اوره عذرخواهي كرد. هر 
دو ش��ركت AT & T و Novartis در حال 
گفت وگو با دادس��تان ويژه پرونده كوهن يعني 
رابرت مولر هستند. وي در حال بررسي دخالت 
مقام��ات فعلي دولت ترام��پ در پرونده تخلف 
انتخاباتي اس��ت. آنها پاس��خ دادند كه از منبع 
پرداخت آنها به كوهن براي نخستین بار به طور 
عمومي براي پرداخت حق الس��كوت به ستاره 

فیلم هاي غیراخالقي استفاده شده است. 
مديرعامل ش��ركت AT & T، در پیامي به 
كاركنان شركت خود گفت: »شركت ما در تمام 
موارد مرتبط با كوهن آسیب ديده، به ويژه اعتبار 
شركت ما مختل شده است.« استفانسون تاكید 
كرد: »هر آنچه ما انجام داديم طبق قانون انجام 

شده و كامال قانوني بود.« 

والاستريتژورنال
بازاره��اي  س��قوط 
اوراق قرض��ه نوظهورها 
ارزش  افزاي��ش  پي  در 
دالر موضوع��ي بود كه 
روزنام��ه  گذش��ته  روز 
ژورن��ال  وال اس��تريت 
اين  ب��ه آن پرداخ��ت. 
گزارش��ي  در  روزنام��ه 
ارزش  »افزايش  نوشت: 

دالر ب��ازار اوراق قرضه در كش��ورهاي در حال 
توس��عه همچون آرژانتین، اندونزي و تركیه را 
تحت فش��ار گذاشت و سبب شد بازار محبوب 
س��رمايه گذاران اهمیت خود را از دست بدهد. 
كشورهاي جهان در حال توسعه با اتكا به روند 
رشد اقتصاد جهاني از زماني پیش به استقراض 
گسترده روي آورده بودند. نرخ بهره وري اوراق 
قرضه اين كشورها سبب جذب سرمايه گذاران 
جهاني به بازارهاي مذكور ش��ده بود اما اكنون 
افزاي��ش ارزش دالر مخاطره س��رمايه گذاري 
در اي��ن بازارها را افزايش داده و س��بب ش��ده 
س��رمايه گذاران ب��ه دارايي ه��اي بي خطرتري 

همچون اوراق قرضه امريكا روي آورند.«

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

فيلمجديدكيانوريوزخريدارپيداكرد
فیل��م جديدي ك��ه كیانو ري��وز در آن 
بازي كرده اس��ت، در جش��نواره فیلم كن 
پخش كنن��ده خ��ود در امريكاي ش��مالي 
را پی��دا كرد. به گزارش هالی��وود ريپورتر، 
فیلم »س��یبري« كه ب��ه كارگرداني متیو 
راس س��اخته ش��ده درباره يك فروشنده 

امريكايي الماس اس��ت كه الماس هاي آبي را به خريداراني در روسیه مي فروشد. 
امتیاز پخش اين فیلم در امريكاي شمالي در جشنواره فیلم كن 2۰۱8 كه اكنون 
در حال برگزاري اس��ت، توس��ط سابان فیلمز خريداري ش��د.  اين تريلر جنايي 
رمانتیك با بازي كیانو ريوز بازيگر فیلم هايي چون »ماتريكس«  و »جان ويك« و 
آنا اوالرو بازيگر »دوزخ« و »ش��هر زمرد« ساخته شده است.  اسكات بي. اسمیت 
اين فیلمنامه را برمبناي داستاني از استفن هامل و خودش نوشته است. شخصیت 
اصلي »س��یبري« مردي به نام لوكاس هیل يك امريكايي فروشنده الماس است 
و كیانو ريوز در اين نقش ظاهر ش��ده است. وي در يكي از معامله هايش با مالك 
روسي كافه يي در يك شهر كوچك در منطقه سیبري روسیه با بازي اوالرو آشنا 
و متوجه مي شود خطري در معامالتش بروز كرده است. متیو راس كارگردان اين 
فیلم نخس��تین فیلم بلندش را با عنوان »فرانك و لوال« ساخت كه با نمايش در 
جش��نواره فیلم س��اندنس 2۰۱6 با اقبال منتقدان روبه رو شد.  كیانو چارلز ريوز 
متولد سپتامبر ۱964 بازيگر، كارگردان، تهیه كننده و موسیقیدان كانادايي است. 
او بیشتر براي بازي در نقش نئو در سه گانه فیلم ماتريكس، فیلم سرعت، دراكوالي 
برام اس��توكر، نقش تد لوگان در ماجراجويي بس��یار عالي بیل و تد، وكیل مدافع 

شیطان، كنستانتین و فرنچايز جان ويك شناخته شده است. 

قدمهاييبرايموزهشدنخانه»فرخييزدي«
 كمیسیون فرهنگي، اجتماعي شوراي 
شهر يزد تصويب كرد در صورت موافقت 
اداره كل می��راث فرهنگي، خانه تاريخي 
»فرخي يزدي« به ش��هرداري يزد واگذار 
ش��ود ت��ا تبديل خان��ه به م��وزه و ديگر 
كاربري هاي آن س��رعت داده شود.  دهم 

ارديبهشت امسال حسین مسرت محقق و پژوهشگر فرهنگي يزد در يادداشت 
اعتراضي از وضعیت خانه »فرخي يزدي« ش��اعر در كوچه »آروك« روبه روي 
حس��ینیه شاهزاده فاضل يزد انتقاد كرد؛ خانه يي كه مالك آن با رضايت تمام 
خانه را حدود 9س��ال پیش در اختیار میراث  فرهنگي قرار داد تا در س��الروز 
شهادت وي در مهرماه، موزه »فرخي يزدي« افتتاح شود اما چندين سال است 
بعد از مرمت خانه قول افتتاح اين موزه و مركز فرهنگي در بافت تاريخي يزد هر 
سال به مهر سال بعد موكول مي شود.  بعد از اعتراض مسرت نسبت به وضعیت 
اين خانه، ش��وراي شهر يزد با برگزاري جلسه يي طرح هايي براي اين خانه در 
نظر گرفت.  براساس تعريفي كه هیات امناي خانه تاريخي فرخي يزدي انجام 
داده اند؛ قرار اس��ت اين بناي تاريخي، كاربري هايي مانند سراي اهل قلم، چند 
انجمن فرهنگي، موزه فرخي با نمايش اشیاي به جاي مانده از وي كه نزد آقاي 
سخندان باقي مانده، كتاب ها، ديوان و هر چه كه مربوط به فرخي است، داشته 
باشد.  ونوس عامري ريیس كمیسیون فرهنگي، اجتماعي، ورزشي شوراي شهر 
يزد نیز به ايس��نا مي گويد: خانه فرخي يزدي توسط مالك به میراث فرهنگي 
واگذار شده است، میراث نیز تعمیراتي روي آن انجام داده اما در حال حاضر كار 

در اين خانه تاريخي متوقف شده است. 

تاريخنگاري

وام به ايران در قبال پذيرش قراردادي ننگين 
بیست وسوم ارديبهشت ۱289، دولت هاي روسیه 
و انگلیس پیشنهاد كردند كه هر يك 2۰۰هزار لیره 
به دولت اي��ران وام بدهند، با اين ش��رط كه دولت 
ايران قرارداد ۱9۰7میالدي كه در س��ن پترزبورگ 
به امضا رس��یده بود، اجرا كند. اين ق��رارداد درباره 
تقسیم ايران میان دو كشور بود.  قرارداد ۱9۰7 نهم 
شهريور ۱286 در سن پترزبورگ پايتخت روسیه بین 
دولت هاي روس و انگلیس در مورد تقسیم ايران به 

امضا رسید.
به موجب اين قرارداد ايران به سه منطقه تقسیم 
شد. قسمت شمال تحت نفوذ روسیه، قسمت جنوب 

تحت نفوذ بريتانیا و يك منطقه هم بي طرف. 
ح��وزه نفوذ روس��یه در ايران از قصرش��یرين و 
اصفهان و يزد و خواف مي گذش��ت و به برخوردگاه 
مرز ايران و روسیه و افغانستان مي رسید. حوزه نفوذ 
انگلستان شامل جنوب شرقي ايران در شرق خطي 
كه از بندرعباس به كرمان و بیرجند مي رسید، قرار 
داش��ت. منطقه بي طرفي نیز تح��ت نفوذ حكومت 

مركزي ايران بود. 
دولت هاي انگلس��تان و روسیه قرار گذاشتند كه 
هیچ  يك در حوزه نفوذ ديگري امتیازي نگیرند ولي 

شهروندان شان مي توانستند در منطقه بي طرف هم 
امتیاز بگیرند. پس از آغاز جنگ جهاني اول به سبب 
نفوذ آلمان در ايران كش��ورهاي انگلستان و روسیه 
منطقه بي طرف را هم با بس��تن قرارداد ۱9۱5 بین 
خود تقسیم كردند. ولي بعد از انقالب اكتبر ۱9۱7 
روسیه و سقوط حكومت تزاري رژيم جديد در سال 

۱9۱8 قرارداد ۱9۱5 را رسما لغو كرد. 
اين قرارداد در زمان نخست وزيري امین السلطان 
اتابك در س��ن پترزبورگ پايتخت روسیه به امضاي 
ايزولسكي وزير خارجه روسیه و نیكلسون سفیر كبیر 
انگلس��تان در روسیه رس��ید.  انعقاد قرارداد ۱9۰7 
خدش��ه يي جبران  ناپذير بر استقالل ايران وارد آورد 
و زمینه  ساز توافقاتي شد كه در سال هاي بعد میان 

انگلستان و روسیه صورت گرفت. 
اين قرارداد مربوط به اساسي ترين موارد اختالف 
دو ق��درت روس��یه و انگلیس در آس��یا يعني تبت، 
افغانس��تان و ايران مي ش��د. براس��اس اين قرارداد، 
اس��تعمارگران براي جلوگیري از اصطكاك منافع و 
درگیري، مناطقي از آسیا را همچون ملك شخصي 
خويش تقس��یم كردند. در اين جهت تبت زير نفوذ 
انگلستان و افغانستان زير نفوذ روسیه قرار گرفت و 

ايران به دو منطقه نفوذ و يك منطقه بي طرف تقسیم 
ش��د. يكي از موارد بهت آور در مورد اين معاهده اين 
اس��ت كه دو كش��ور در مورد كشور سومي تصمیم 
مي گیرن��د و تمام آب و خاك و منابع آن را همچون 
ملك ش��خصي بین خويش تقسیم مي كنند، بدون 
آنكه حتي به اين كش��ور اطالع دهن��د. اين قرارداد 
يكي از وقیحانه ترين سیاست هاي استعماري روس و 
انگلیس را به نمايش مي گذارد كه چگونه حاكمیت 
سیاس��ي، اس��تقالل و تمامیت ارضي يك كشور را 

ناديده گرفته و بر آن چنگ مي اندازند.  
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