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    رييس جمهوري در دوازدهمين سالروز ملي فناوري هسته اي: 

برخي فكر مي كنند سانتريفيوژها 
نمي چرخد يا كند مي چرخد

ايران|
در شرايطي كه فضاي عمومي كشور تحت تاثير نوسانات بازار ارز قرار گرفته؛ 
رييس جمهور راهي س��الن اجالس سران شد تا به مناسبت روز فناوري هسته يي 
تصويري از برنامه هاي آتي كش��ور براي توسعه فناوري هسته يي ارائه كند؛ ضمن 
اينك��ه اين پيام روش��ن را نيز براي ترامپ و مخالفان برج��ام مخابره كند كه در 
صورت خروج امريكا از برجام اين قابليت در كش��ورمان وجود دارد كه به سرعت 
غني سازي 20درصد و باالتر را آغاز كند. موضوعي كه بدون ترديد تبعات فراواني 
را بر س��ر مذاكرات احتمالي امريكا و كره ش��مالي به ج��ا خواهد گذارد و فضاي 

بين المللي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. 
ب��ر اين اس��اس جش��ن روز ملي فن��اوري هس��ته يي كه هر س��ال با حضور 
رييس جمهوري و ديگر دس��ت اندركاران صنعت هسته يي كشور برگزار مي شود؛ 
روز گذش��ته نيز ب��ا حضور روحاني، جمعي از معاون��ان رييس جمهوري، وزيران، 
س��فرا و نمايندگان كشورهاي خارجي در تهران و دانشمندان و محققان صنعت 

هسته يي و خانواده هاي شهداي هسته يي برگزار شد. 
در آغاز اين مراس��م علي اكبر صالحي رييس س��ازمان انرژي اتمي گزارش��ي 
از اقدام��ات صورت گرفته در طول يك س��ال گذش��ته و مختص��ري از محتواي 
دس��تاوردهايي كه در اين روز به بهره برداري رس��يد، ارائه كرد و در ادامه برنامه 
رييس جمهوري 6پروژه و دس��تاورد هس��ته يي از جمله انتقال نخستين محموله 
كي��ك زرد از كارخان��ه يزد به اصفهان، بهره ب��رداري از واحد فرآيندي اختالط و 
توليد اورانيوم با غناي مورد نياز رآكتورها، تس��ت لوپ اكتيو، طراحي و ساخت و 
افتتاح مركز تحقيق و توسعه در سايت فردو، نخستين شتاب دهنده خطي بومي 
و نخس��تين شبيه سازسنجش فرآيند در آزمايشگاه هاي وابسته را از طريق ويديو 

كنفرانس به بهره برداري رساند. 
در سالن مراسم نيز سه دستاورد مهم صنعت هسته يي با عنوان دستگاه آناليز 
ايزوتوپي ليزري، دس��تگاه سانتريفيوژ و نخس��تين شبيه ساز سنجش فرآيندي با 

حضور رييس جمهوري رونمايي شد. 
روحاني در بخش��ي از س��خنان خود خاطرنش��ان كرد: اين دس��تاوردها پيام 
روش��ني دارد براي برخي دوس��تان كه گاهي بدون دقت ح��رف مي زنند. برخي 
فكر مي كنند در دولت يازدهم و دوازدهم حركت هس��ته يي كند ش��ده اس��ت و 
س��انتريفيوژها نمي چرخ��د يا كند مي چرخد. به ملت ب��زرگ ايران با صراحت و 
ش��فاف عرض مي كنم كه صنعت هس��ته يي ما با توان و دقت بيش��تر و محاسبه 
دقيق تر امروز نس��بت به ديروز س��رعت بيش��تري دارد. البته رييس جمهوري در 
س��خنان خود گريزي هم به موضوع برجام زد و خاطرنش��ان كرد: 15 ماه است 
كه فردي در امريكا تالش مي كند، برجام را بش��كند ولي تاكنون نتوانستند واگر 
هم روزي بتوانند به برجام لطمه بزنند كش��ور م��ا در افكار عمومي جهان پيروز 
اس��ت. روحاني بار ديگ��ر تصريح كرد: ما آغازگر نقض برج��ام نخواهيم بود و به 
عهد خود وفا داريم و اگر آنها عقب نش��يني كنند، معنايش اين اس��ت كه آنها به 
پيمانش��ان وفادار نيستند و آبروي خود را در صحنه جهاني لكه دار خواهند كرد. 
رييس دولت دوازدهم اشاره يي هم به قدرت دفاعي مان زد و تاكيد كرد كه سالح 
و موشك ما براي دفاع از كشور است، چراكه در منطقه و جهان ناامن هستيم و 

اين سالح براي تجاوز عليه همسايگان و هيچ كشوري نيست. 

افزايش دستاوردهاي هسته اي كشور
رييس جمهور با اش��اره به معرفي دستاوردهاي جديد در مراسم روز ملي فناوري 
هسته يي گفت: اين پيام روشني است براي برخي از دوستاني كه گاهي بدون دقت 
حرف مي زنند و فكر مي كنند در دولت يازدهم و دوازدهم حركت هس��ته يي ما كند 
شده است. به گزارش پاد روحاني ديروز در دوازدهمين سالروز ملي انرژي هسته يي در 
سالن اجالس سران اظهار كرد: ما پس از برجام توانستيم از همكاري ساير كشورهاي 
ديگر به خوبي استفاده كنيم. ما با برخي كشورهاي اروپايي، روسيه و چين همكاري 

داريم و در بسياري از پروژه ها در حال همكاري هستيم. 
ادامه در صفحه 2

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 3  صفحه 2 

ب��ا  دالر  براب��ري  ن��رخ  افزاي��ش 
ريال)كاهش ارزش ريال در برابر ارزهاي 
خارجي( با وجود سياست هاي اقتصادي 
تعريف ش��ده توس��ط دولت دوازدهم، 
تهديد به فيلترينگ شبكه هاي مجازي 
و اعالم آن از س��وي رييس كميسيون 
امني��ت ملي و رواب��ط خارجي مجلس 
ش��وراي اس��المي در ابتداي س��ال نو، 
جنگ روان��ي اعالم موضع دولت ترامپ 
براي ماندن يا نماندن در برجام درتاريخ 
22 ارديبهش��ت م��اه 97، مواض��ع ضد 
دولتي رس��انه ملي و رسانه هاي وابسته 
ب��ه اصحاب ث��روت و ق��درت در ايران، 
مخالف��ت مجل��س ب��ا افزاي��ش قيمت 
بنزي��ن و س��اير حامل هاي ان��رژي در 
بودجه س��ال 97، تصميم مجلس براي 
افزايش ماليات ه��ا و عوارض ها و... همه 
و هم��ه دس��ت به دس��ت ه��م داد كه 
درب��اره موفقيت س��ال حمايت از توليد 
ملي ترديد ه��اي زيادي در اذهان مردم 
ايجاد ش��ود ب��ه طوري ك��ه مديرعامل 
اس��بق يكي از بانك هاي كشور تحليل 
كرده است شرايطي پديد آمده است كه 
اصحاب ثروت دارند دارايي  هايشان را به 
ارز تبديل و از كش��ور خ��ارج مي كنند. 
مثل اتفاقي ك��ه در دوران جنگ افتاد. 
بعض��ي تمام زندگي خ��ود را فروختند، 
تبديل به ارز كردن��د و به خارج رفتند. 
اين صاحب نظر اقتصادي گفته اس��ت 
كه در شرايط كنوني هم تعداد اين جور 
آدم ها بيش��تر ش��ده و هم از توان مالي 
باالتري برخوردارن��د و همان كار زمان 
جنگ را مي خواهند تكرار كنند. نام اين 
رفتار را مي توان فرار سرمايه ها گذاشت. 
از س��وي ديگر گ��روه شايعه س��ازان و 
سفته بازان هم وارد بازار شده اند و وقتي 
مي بينند ك��ه ارز درحال گران ش��دن 
اس��ت، ش��روع به خريد آن مي كنند تا 
زماني كه گران تر ش��د، بفروش��ند. اين 

صاحب نظر اقتصادي معتقد اس��ت كه 
از لح��اظ اقتصادي هي��چ دليلي ندارد 
ارزش ريال در برابر دالر و س��اير ارزها 
كاه��ش پيدا كند. دلي��ل كاهش ارزش 
ري��ال در براب��ر دالر يا ب��ه عبارتي باال 
رفتن دالر در براب��ر ريال نتيجه حضور 
فع��ال و دخال��ت در ب��ازار ارز توس��ط 
اصح��اب ثروت)كه متاس��فانه از قدرت 
بااليي هم برخوردار هستند و در دولت 
نهم و دهم با خصوصي س��ازي هايي كه 
به خصولتي شهرت يافت ثروت مند تر و 
قدرت مند تر هم ش��دند( و شايعه سازان 
و س��فته بازان دامن مي زنند. مدير يك 
صرافي مي گويد، كار به جايي كش��يده 
ك��ه مردم به ما مراجع��ه مي كنند و در 
مبال��غ مثال در س��طح 200هزار تومان 
تقاض��اي خري��د ارز مي كنن��د ك��ه در 
خانه نگ��ه دارند تا بعد بفروش��ند. اين 
وض��ع يعني چ��ي ؟ احم��د حاتمي يزد، 
مديرعام��ل اس��بق بانك ص��ادرات به 
خبرآنالي��ن گفته اس��ت:»از زماني كه 
ترامپ اعالم كرد ممكن اس��ت از برجام 
خارج ش��ود، برخ��ي س��رمايه داران در 
كش��ور فكر مي كنند مانن��د زماني كه 
تحت فشارهاي شديد قبل برجام بوديم 
بايد ثروتش��ان را تبدي��ل به ارز كنند و 
به خارج از كش��ور ببرن��د. اين عده كه 
احساس ناامني مي كنند، تعدادشان كم 

اما پولشان زياد است.« 
 وي مي افزايد:»اينجاس��ت كه دولت 
و بان��ك مرك��زي بايد تصمي��م بگيرند 
ك��ه هرچق��در اين قش��ر درخواس��ت 
مي كنند ب��ه آنها ارز بده��د اين كار را 
نكن��د و محدودي��ت قايل ش��وند. اين 
موضوعي مهم اس��ت و ه��ر ايراني بايد 
از خودش س��وال كند در ش��رايطي كه 
افراد س��رمايه دار تمايل به خروج ثروت 
از كش��ور دارند ت��ا چه ح��دي بايد به 
اينها كم��ك كرد.« وي ك��ه اقتصاد را 
خوب مي فهم��د به خب��ر آنالين گفته 
اس��ت:»در س��الي كه گذشت ما چيزي 

اضاف��ه  ارز  دالر  18ميلي��ارد  ح��دود 
داش��تيم. اگر بنابر اين باشد كه پول را 
به سرمايه داران بدهيم تا از كشور خارج 
كنن��د، بعد از تمام ش��دن آن بايد چه 
كرد؟ بهتر است كه دولت همه پس انداز 
ارزي خ��ود را در اختي��ار آنه��ا نگذارد 
زي��را پ��س از مدتي آنها كه در كش��ور 
مي مانند بيش��ترين فشار را بايد تحمل 
كنند. ما نبايد به كس��اني كه نسبت به 
هموطنانشان بي مهر هستند خيلي باج 
دهيم. زيرا اينها بودند كه نرخ ارز را در 
چند ماه گذشته باال بردند و به  تبع آنها 
س��فته بازان هم در داخ��ل ارز مي خرند 
ب��راي اينكه گران ش��ود و بفروش��ند.« 
در واقع به نظر اي��ن اقتصاددان:»بانك 
مرك��زي و دول��ت هم واقع��ا نمي دانند 
در مقاب��ل اي��ن قش��ر از م��ردم چكار 
باي��د بكنند. اگر ما حس وطن پرس��تي 
قوي اي داش��تيم حتما عليه كساني كه 
مي خواهند ثروتش��ان را از كشور خارج 
كنن��د، موج��ي راه مي انداختيم تا همه 
ارز را خارج نكنند اما متاس��فانه بخش 
اعظم اي��ن جو در اختيار همين قش��ر 
اس��ت. آنها به  راحتي مي توانند فضايي 
حاكم كنن��د تا با متقاع��د كردن باقي 
جامع��ه به آنها بقبوالنن��د كه دولت بد 
عم��ل مي كند. بنابراي��ن تا جايي كه ما 
دچار بي ثباتي اقتصادي هس��تيم، بانك 
مركزي نمي تواند نظارتي داشته باشد.«

چين و دالر: 
اخيرا چين بازار ب��ورس نفت خامي 
راه ان��دازي و اعالم كرد كه تجارت در آن 
به يوآن چين است. برخي از كشور ها هم 
براي رهايي اقتصادش��ان از س��لطه دالر 
امريكا برنامه هاي��ي را مطرح كرده اند يا 
مي كنند. اين خبر مرا به ياد سياست هاي 
خوبي انداخت كه به عنوان كارشناس و 
در مقطعي به عنوان مدير مسوول قبل از 
دولت نهم اين افتخار را داشتم كه عضوي 
از گروه كارشناس��ي در وزارت نفت براي 
مطالعه ب��ورس بين المللي نفت ايران در 
جزيره كيش و ط��رح معاوضه نفت خام 
درياي خزر با نف��ت خام ايران در خليج 

فارس، معاوضه گاز ب��ا برق با جمهوري 
ارمنس��تان و گاز ب��ا گاز ب��ا جمه��وري 
آذربايجان و... به طور كلي طرح معاوضه 
انرژي براي صل��ح و اقتصاد انرژي پايدار 
براي دالرزدايي اقتصاد كش��ور باش��يم. 
در آن دوران ك��ه اقتصاد كش��ور قبل از 
روي كار آمدن دولت نهم رو به رشد بود، 
مهندس زنگنه و مرحوم دكتر نوربخش 
برنامه ريزي هاي��ي  راس��تا  همي��ن  در 
در دول��ت هفت��م و هش��تم ب��ا ه��دف 
پيگيري واگذاري س��هام پااليش��گاه ها، 
پتروشيمي ها، نيروگاه ها و... به مردم در 
راس��تاي قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل چهل و چهارم)44( قانون اساسي را 
مد نظر قرار دادند. اين نظريه مطرح بود 
كه با افزايش تدريجي قيمت حامل هاي 
انرژي)بنزين و س��اير فرآورده هاي نفتي 
و...( مصرف كنن��دگان تش��ويق به بهينه 
مصرف ك��ردن ان��رژي و خريد س��هام 
پااليشگاها، پتروشيمي ها، نيروگاه ها و... 
خواهند شد و با حذف يارانه هاي سوخت 
مردم در بخش پايين دستي صنعت نفت 
وگاز مش��اركت در توليد، توزيع، تجارت 
و... خواهند داش��ت و ب��ه جاي پرداخت 
يارانه هاي س��وخت به مردم سود سهام 
مش��اركت در توليد نفت و گاز و برق)به 
طور كلي انرژي( پرداخت مي ش��ود. اما 

چه شد؟ 

سياسي بازي مجلسيان: 
نماين��دگان محت��رم وق��ت عض��و 
كميس��يون انرژي در مجلس هفتم كه 
بعدا ثابت ش��د برخي از آنها از حاميان 
دول��ت نه��م بودند و وقت��ي در مجلس 
هش��تم حضور پيدا نكردند، سمت هاي 
مهمي در بعض��ي وزارت خانه ها ازجمله 
وزارت نفت به آنها داده ش��د به آخرين 
بودجه دولت هشتم كه خواهان افزايش 
قيمت بنزين)و ساير فرآورده هاي نفتي( 
براس��اس برنامه چهارم ب��ود، مخالفت 
كردن��د. آنه��ا به بهان��ه جلوگي��ري از 
افزاي��ش نرخ تورم قيم��ت بنزين را در 

ليتري 80 تومان تثبيت كردند.
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معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: مش��كل 
امروز ارزي كش��ور اقتصادي نيس��ت و 
باي��د به طور منطقي وضعيت حس��اس 

موجود را پشت سر بگذاريم. 
به گزارش ايرنا، حسن يونس سينكي 
روز گذش��ته در نشس��ت با تشكل هاي 
بخش خصوصي قزوين كه در س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت اين اس��تان 

برگزار ش��د، افزود: وقتي هركس��ي به 
خ��ود اجازه مي دهد در مس��ائل مهمي 
مانن��د ارز ذهن مردم را ب��ه هم بريزد 
به طور قطع اين گونه آش��فتگي در بازار 

ايجاد مي شود. 
وي ادامه داد: دولت و فعاالن بخش 
اقتص��ادي تمام تالش خود را براي آرام 
كردن اوضاع بازار ارز به كار بس��ته اند تا 
هرگونه آش��فتگي و حباب ه��اي ايجاد 

شده در اين زمينه را از ميان بردارند. 
سينكي در بخش ديگري از سخنان 
خود با اش��اره به نقش مه��م اصناف و 
تش��كل هاي خصوصي در اقتصاد كشور 
اف��زود: بخ��ش خصوصي و تش��كل ها 
41درص��د و اصن��اف ني��ز 18.1درصد 
توليد ناخالص داخلي كش��ور را برعهده 

دارند كه اين رقم بااليي است. 
به گفت��ه وي، اصناف ما ضمن آنكه 

نبايد اجازه دهن��د جايگاه آنها در نظام 
اجتماعي و سياسي لطمه بخورد، مورد 
سوءاس��تفاده برخي محافل سياس��ي و 

غيرسياسي نيز نبايد قرار بگيرند. 
اين مس��وول اقتص��ادي اضافه كرد: 
م��ا نيازمن��د تش��كل هاي حرفه يي در 
حوزه ه��اي مختلف اقتصادي هس��تيم 
كه اصن��اف و اتاق بازرگاني يكي از اين 

تشكل ها به شمار مي روند. 

سخن نخست

مي توانيم از وابستگي به دالر خالص شويم 
 محمود خاقاني   

كارشناس بين المللي انرژي 

گزارش اخبار

    پس از جلسه كميسيون اقتصادي مجلس با كرباسيان و سيف صورت گرفت

 تشكيل كارگروه مشترك 
براي مقابله با التهابات بازار ارز

گروه بانك و بيمه| 
عصر دوشنبه جلسه كميس��يون اقتصادي مجلس براي بررسي وضعيت بازار ارز 
با حضور مس��عود كرباس��يان وزير امور اقتصادي و دارايي و ولي اهلل سيف رييس كل 
بانك مركزي برگزار شد و بر اين اساس مقرر شد كه كارگروه مشتركي با مشاركت 
مجلس و دولت براي بررسي وضعيت بازار ارز و اقدامات الزم در اين زمينه تشكيل و 
از صبح سه شنبه 21 فروردين 97 تمهيداتي براي ايجاد تعادل در بازار ارز اجرا شود. 
به گزارش »تعادل« كرباسيان وزير اقتصاد از تشكيل كارگروه مشتركي با مشاركت 
مجلس و دولت خبر داد تا از اول صبح سه شنبه كار به صورت مشترك براي بررسي 
ب��ازار ارز و پيگيري اقدامات الزم دنبال ش��ود. اعضاي كارگروه مجلس و نمايندگان 

دولت نيز تعيين شده اند. 
محور نظرات مسووالن اقتصادي در اين جلسه اين بوده كه نوسانات بازار ارز دليل 
اقتصادي ندارد و بايد كارگروهي در اين زمينه داليل و اقدامات الزم را مورد بررسي 
قرار دهد. سيف اعالم كرده ان شاءاهلل بازار ارز متعادل مي شود و كرباسيان نيز تاكيد 

كرده كه التهابات بازار ارز دليل اقتصادي ندارد.

كرباسيان: ناجا و بخش هاي امنيتي پاسخگوي التهابات بازار ارز باشند
كرباس��يان بعد از نشست كميس��يون اقتصادي براي بررس��ي تحوالت بازار ارز در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا مافياي دالر باعث افزايش قيمت ارز شده است، گفت: بايد 
بخش هايي مثل تيپ ناجا و امنيتي جوابگو باش��ند چون هيچ اتفاق خاصي در اقتصاد 
كشور رخ نداده كه با اين التهاب چند روزه روبه رو هستيم. بايد از اين لحاظ ريشه يابي 
كنيم. بايد ناجا و بخش هاي امنيتي پاس��خگوي التهابات چند روزه بازار ارز باشند. وي 
در ارزيابي از جلس��ه كميسيون اقتصادي نيز گفت: جاي تشكر از مجلس، كميسيون 
اقتصادي و ساير نمايندگان براي اين جلسه وجود دارد. آنها پيشنهاداتي دارند، دولت نيز 
پيشنهاداتي دارد، چون توافق نظر بر اين است كه قيمت فعلي ارز و التهابات چند روزه 
منطقي نيست و بايد به يك كاهش قيمت و ثبات بازار برسيم كه اقتصاد بتواند در اول 
سال بر اساس پيش بيني ها به كار خود ادامه دهد. همچنين ولي اهلل سيف بعد از جلسه 
كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي آخرين وضعيت بازار ارز در جمع خبرنگاران 
گفت: جلس��ه خوبي با اعضاي كميس��يون اقتصادي در خدمت آقاي كرباس��يان وزير 
اقتصاد داشتيم كه بحث هاي خوبي انجام شد.  رييس كل بانك مركزي در گفت وگو با 
خبرنگاران ابراز اميدواري كرد كه بازار ارز در روزهاي آينده به وضعيت باثبات و متعادل 
برس��د. وي افزود: درباره موضوع ارز تفاهم اصولي وج��ود دارد البته بايد جزئيات را در 
جلسات ديگر تكميل كنيم. ادامه گزارش وضعيت بازار ارز را در صفحه 4 بخوانيد.

   روحاني: همكاري ايران و روسيه بايد 
تا امنيت كامل منطقه ادامه يابد

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه تهران و مسكو در مسير روابط كاماًل راهبردي 
ق��رار دارند، اظهار ك��رد: روابط دوجانبه، منطقه يي و بين المللي ايران و روس��يه 
در س��ال هاي اخير در طول دهه هاي گذش��ته كامال ممتاز ب��وده و امروز روابط 
بس��يار صميمانه و گس��ترده يي بين دو كشور برقرار شده است. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دول��ت، روحاني در ديدار ياچس��الو والدين ريي��س دوماي دولتي 
فدراس��يون روس��يه با اش��اره به 12بار مالقات با والديمير پوتين همتاي روسي 
خود طي سال هاي گذشته، گفت: هر بار كه ديدار و مذاكره داشتيم، يك گام به 
سمت توسعه روزافزون و همه جانبه روابط پيش رفته ايم. روحاني برقراري روابط 
و همكاري هاي س��ه جانبه بين ايران و روس��يه با برخي از كش��ورهاي منطقه را 
اقدامي بسيار ارزشمند توصيف كرد و استفاده از ظرفيت هاي اين نوع روابط را در 
راستاي منافع ملت هاي منطقه مورد تاكيد قرار داد و گفت: روابط و همكاري هاي 
نزدي��ك ايران و روس��يه در خصوص س��وريه و صلح و امنيت در منطقه بس��يار 
تاثيرگذار بوده است و بايد همچنان اين همكاري ها را تا رسيدن به امنيت كامل 
در س��وريه و منطقه ادامه دهيم. رييس جمهور اظهار داش��ت: تهران و مسكو در 

زمينه روابط بين المللي كامال اشتراك نظر دارند، 
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كارگروه مشترك دولت و مجلس براي مقابله با التهابات بازار ارز تشكيل شد

تزريق ارز پتروشيمي ها به بازار
 همين صفحه،4و15 

  رييس جمهوري در دوازدهمين سالروز ملي فناوري هسته اي:

برخي فكر مي كنند 
سانتريفيوژها نمي چرخد

 همين صفحه 

جهان

 بريتانيا كمترين رشد را 
در اقتصادهاي پيشرفته دارد
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معاون وزير صنعت: مشكل امروز ارزي كشور اقتصادي نيست

رنا
: اي

س
عك

افزاي��ش نرخ برابري دالر ب��ا ريال)كاهش ارزش 
ريال در برابر ارزهاي خارجي( با وجود سياست هاي 
اقتصادي تعريف شده توسط دولت دوازدهم، تهديد 
به فيلترينگ شبكه هاي مجازي و اعالم آن از سوي 
رييس كميسيون امنيت ملي و روابط خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در ابتداي سال نو، جنگ رواني اعالم 
موضع دولت ترامپ براي ماندن يا نماندن در برجام 
درتاريخ 22 ارديبهش��ت ماه 97، مواضع ضد دولتي 
رسانه ملي و رس��انه هاي وابسته به اصحاب ثروت و 
قدرت در ايران، مخالف��ت مجلس با افزايش قيمت 
بنزين و س��اير حامل هاي انرژي در بودجه سال 97، 
تصميم مجلس براي افزايش ماليات ها و عوارض ها و... 

همه و همه دست به دست هم داد ...

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
د ر ح��ال حاض��ر، آيند ه بازار مس��كن به واس��طه 
وضعيت نامعلوم چند ين عام��ل اثرگذار د ر هاله يي از 
ابه��ام قرار د ارد . به گفته بس��ياري از كارشناس��ان د ر 
حال حاضرسه فاكتور نرخ سود  بانكي، بازار ارز و سكه، 
اصالح تس��هيالت س��اخت مي تواند  مهم ترين عوامل 
تاثيرگذار بر بازار مس��كن باشد . شوراي پول و اعتبار، 
س��ال گذشته س��رانجام تصميم گرفت تا د ر راستاي 
رونق بخشي به اقتصاد ، نرخ سود  بانكي را كاهش د هد . 
اين اقد ام از شهريورماه سال 96 اجرايي شد  و بانك ها 
موظف به كاهش نرخ س��ود  سپرد ه هاي بانكي به 15 
د رصد  ش��د ند . اين اقد ام بانك مرك��زي، پس لرزه هاي 
جد ي را د ر ساير بازارهاي سرمايه يي نظير طال، سكه، 

ارز و مسكن ايجاد  كرد ...

مي توانيم از وابستگي به دالر 
خالص شويم

 افت قيمت معامالت ملك 
با اوج گيري ارز

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 9  

راه و شهرسازي
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خطر بازگشت ركود 
تورمي در كمين مسكن

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
ن��رخ دالر درحال��ي از مرز 6 هزار تومان گذش��ت 
كه هنوز در روزهاي ابتدايي س��ال 97 هستيم و ثبت 
نوس��انات مايوس كننده نرخ ارز نه تنها آينده ش��رايط 
اقتصادي كش��ور را مبهم مي كند بلكه بازارهاي موازي 
خود را هم تحت الشعاع قرار مي دهد و در اين ميان بازار 
مسكن به عنوان يكي از بازارهاي موازي ارز از نوسانات 
اين بازار تاثير مي پذيرد و افزايش قيمت مسكن با رشد 
قيمت دالر در انتهاي س��ال گذشته همچنين ابتداي 

سال جاري حكايت از آن دارد. 
مراجعه به دفاتر مش��اور امالك و پرس و جو درباره 
قيمت مس��كن نشان مي دهد كه با آغاز دوباره افزايش 
نرخ ارز در روزهاي نخست سال جاري، قيمت مسكن 
ه��م روندي رو به رش��د داش��ته اس��ت. در اين ميان 
پيش بيني مي ش��ود با تداوم ش��رايط كنوني ب��ازار ارز 
و به تبع آن افزايش قيمت مس��كن، روند رو به رش��د 
معامالت كه از نيمه دوم س��ال گذشته آغاز شده بود، 
كند ش��ده و دوره پيش رونق مسكن قبل از آغاز دوره 

رونق به اتمام برسد ...

 محمود خاقاني   

 صالحي: اگر در برجام پرده بگردانند، تصميم ديگر خواهيم گرفت



 خب�ر فيلتر تلگ�رام ت�ا 20روز آينده صحت 
ندارد- تعادل| عليرضا رحيمي عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد كه خبر فيلتر 
ش��دن تلگرام ت��ا ۲۰روز ديگر صحت ن��دارد و بيان اين 
موضوع تعجب برانگيز است. رحيمي اين را در واكنش به 
اظهارات مجتبي ذوالنوري ديگر عضو كميس��يون امنيت 
ملي گفته كه مدعي ش��ده بود، تلگرام در كمتر از ۲۰روز 
ديگر فيلتر خواهد ش��د. هر دو اين نمايندگان مس��تند 
اظهارات خود را خروجي جلسه ديروز كميسيون امنيت 
ملي با وزير ارتباطات و دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي 

عنوان كرده اند. 
 تخصيص اعتب�ار وام ١٥ميليون�ي ازدواج به 
بانك هاي عامل از اول ارديبهشت- ايلنا| نايب رييس 
فراكس��يون زنان مجلس ش��وراي اس��امي با اش��اره به 
رايزني ه��اي صورت گرفته با بانك ملي ايران از تخصيص 
اعتب��ار وام ١٥ميليوني ازدواج ب��ه بانك هاي عامل از اول 
ارديبهشت ٩٧ خبر داد. به گفته فاطمه سعيدي شرايط 
بهره مندي از اين تس��هيات قرض الحسنه براي زوجيني 
كه از زمان عقدنامه آنها كمتر از دوسال سپري شده باشد، 
قابل تخصيص اس��ت. او درباره چرايي افزايش وام ازدواج 
گفت: ش��رايط اقتصادي كشور در بستري قرار گرفته كه 
رغبت جوانان براي تشكيل خانواده را بسيار كاهش داده و 
افزايش نرخ تجرد در جامعه از بازخوردهاي اين دلواپسي 
بوده است كه البته دلواپسي خالي از رجحاني نيز نيست. 
 كليات اليحه حمايت از ك�ودكان و نوجوانان 
تصويب ش�د- ايرن�ا| كليات اليحه حمايت از كودكان 
و نوجوان��ان در نشس��ت دي��روز مجلس تصويب ش��د و 
اولويت هاي كميس��يون بهداش��ت و درمان نيز در س��ال 
٩٧ مورد بررسي قرار گرفت. همچنين احمد همتي عضو 
كميس��يون بهداشت از بررسي طرح س��اماندهي اهدا در 
مراكز درمان ناباروري خب��ر داد و افزود: اين طرح حاوي 
مس��ائل پيچي��ده حقوقي، فقهي و علمي اس��ت كه بايد 
رعايت شوند. به گفته او در نشست روز گذشته كميسيون، 
كارشناسان و مسووالني از حوزه علميه، موسسه رويان و 
وزارت بهداشت نسبت به بررسي جزئيات اين طرح اقدام 

كردند. 
 س�فر كميس�يونر مهاج�رت، ام�ور داخل�ي 
و ش�هروندان اتحادي�ه اروپ�ا ب�ه تهران- ايس�نا| 
ديميتريس آوراموپولوس كميسيونر مهاجرت، امور داخلي 
و شهروندان اتحاديه اروپا به تهران سفر مي كند. اين مقام 
اتحاديه اروپا امروز سه ش��نبه به تهران مي آيد و با برخي 
مقامات كش��ورمان در حوزه مربوطه خود ديدار و رايزني 
مي كند. ديدار با مرتضي س��رمدي قائم مقام وزير خارجه 
يكي از ديدارهاي اين كميس��يونر اتحاديه اروپا در تهران 

است. 
 به كار گيري س�اح شيميايي توسط هر طرف 
محكوم است- سخنگو| سخنگوي وزارت امور خارجه 
با اشاره به حمله شيميايي صورت گرفته در منطقه دوما 
در غوطه ش��رقي دمش��ق گفت: جمهوري اسامي ايران 
بر اساس سياس��ت هاي اصولي خود و آموزه هاي ديني و 
اخاقي و به عنوان يكي از قربانيان ساح هاي شيميايي، 
به كار گيري اين گونه س��اح ها توس��ط هر طرف و در هر 
جاي جهان را به ش��دت محكوم مي كند. بهرام قاسمي در 
عين حال افزود: در حالي كه ارتش س��وريه دست برتر را 
در ميدان نبرد با تروريس��ت هاي مسلح دارد، به كارگيري 
مواد يا س��اح شيميايي توسط آنها امري منطقي به نظر 
نمي رس��د. قاس��مي تاكيد كرد: چنين ادعاها و اتهاماتي 
از س��وي امريكايي ها و برخي كش��ورهاي غربي نشان از 
توطئه يي جديد عليه دولت و ملت سوريه و مردم منطقه 

و بهانه يي براي اقدام عليه آنان دارد. 
 دادس�تان هاي مناطق مرزي ب�راي مبارزه با 
قاچاق فعال تر ش�وند-روابط عمومي قوه قضاييه| 
رييس ق��وه قضاييه گفت: دادس��تان هاي مناطق مرزي 
و س��ازمان بازرس��ي براي مبارزه با قاچاق فعال تر شوند.  
آي��ت اهلل ص��ادق آملي الريجاني در جلس��ه مس��ووالن 
عالي قضايي، با اشاره به انتش��ار اخبار و اظهارات برخي 
نماين��دگان مجلس مبني بر وق��وع قاچاق هاي عمده از 
طريق مبادي رس��مي و گمركات، دادس��تان كل كشور 
و س��ازمان بازرس��ي را مامور كرد كه براي پيگيري اين 
موضوع با كمك نيروهاي امنيتي و انتظامي اقدامات الزم 
انجام دهند. وي تصريح كرد: دادستان هاي مناطق مرزي 
و نقاطي كه گمرك در آنها مستقر است بايد فعال تر شوند 
تا با انجام اقدامات قانوني الزم ضمن بس��ته ش��دن باب 
قاچاق، گام هاي موث��ر در جهت حمايت از توليد داخلي 

برداشته شود. 
  پليس لندن قرار وثيقه متعرضان به سفارت 
ايران را تمديد كرد-ايرنا| يك سخنگوي متروپليتين 
پليس روز دوشنبه اعام كرد كه قرار وثيقه معترضين به 
سفارت جمهوري اسامي ايران در لندن تمديدشده است. 
او بدون ارائه توضيح بيش��تري گفت كه اين قرار تا اوايل 
ماه ژوئن )اواس��ط خرداد( تمديد شده است. اين سخنگو 
در پاسخ به سوالي درباره علت تمديد قرار وثيقه معترضين 
افزود كه قادر به ارائه جزئيات بيش��تري، جز اعام تاريخ 
تقريبي بازگشت دوباره معترضين به اداره پليس نيست. 
پليس لندن، اس��فند ماه گذشته يك روز پس از حمله به 
س��فارت ايران در لندن گفته بود كه معترضين را با قيد 
وثيق��ه و تا اوايل ماه آوري��ل و انجام تحقيقات كامل آزاد 

كرده است. 
 تريبون ه�ا نباي�د محلي براي انع�كاس اخبار 
ناگوار و نااميدكننده باشند-برنا| وزير بهداشت با بيان 
اينكه اگر آبي براي مردم نمي آوريم، كوزه يي را نيز نشكنيم، 
بر انتقال اخب��ار صحيح و اميدبخش در جامعه تاكيد كرد 
و گفت: »بعض��ي افراد براي اينكه ديده ش��وند با بيماري 
خودش��يفتگي، دايم اخبار نااميدكنن��ده به جامعه منتقل 
مي كنند و پيش بيني هايي مي كنند كه دانش و مسووليت 
آن را ندارند. «سيدحس��ن هاش��مي در حاش��يه مراس��م 
دي��دار عيدانه با مددكاران در جمع خبرنگاران درخصوص 
تعرفه هاي پزش��كي گفت: »تعرفه هاي پزش��كي هم طبق 
قانون بايد هر سال قبل از ارسال بودجه به مجلس در دولت 
تصويب ش��ود و اين يك چرخه باطلي است كه چند دهه 
است ادامه دارد چراكه معموال اين اتفاق نمي افتد و امسال 
نيز همي��ن اين اتفاق افتاد و با وجود اينكه ش��وراي عالي 
بيمه تعرفه را اعام كرد، دستگاه هايي كه مسوول بودند كه 
س��ازمان برنامه و بودجه در راس آنها قرار دارد، نتوانستند 
پيشنهادشان را به دولت ارائه دهند، بنابراين تعرفه ها هنوز 

باتكليف است و اميدواريم سريع تر تعيين تكليف شود.«
 ه�دف از بمباران »تيفور« اي�ران نبود-ايلنا| 
يك منبع نظامي س��وريه اظهار داش��ت ك��ه بهانه رژيم 
صهيونيستي براي حمله موشكي به فرودگاه نظامي تيفور 
در حومه حمص كه مي گويند هدف، ايراني هاست، دروغ 
اس��ت.يك منبع نظامي سوريه به تلويزيون »راشا تودي« 
اعام كرد كه تل آويو از ظرفيت ها و نوع تجهيزات نظامي 
اين فرودگاه آگاه اس��ت. ولي اي��ن رژيم »با علم به اينكه 
پايان هرج و مرج و خروج سوريه از بحران« نزديك است تا 
حد امكان مي كوشد اين كشور را منهدم كند تا با تضعيف 

ارتش سوريه به اهداف و منافع خود برسد. 

روي موج خبر

رييس جمهوري در دوازدهمين سالروز ملي فناوري هسته اي: 

برخي فكر مي كنند سانتريفيوژها نمي چرخد يا كند مي چرخد

مجلس شوراي اسامي براي اصاح ساختار دولت كميسيون تشكيل داد

از تفكيك تا ادغام
در حال��ي كه دول��ت اليحه اصاح س��اختار قوه 
مجري��ه را ب��ا محوريت تفكيك در س��ه وزارتخانه به 
مجلس داده و پارلمان هم طرح تشكيل وزارت انرژي 
را دنبال مي كند، يكي از نمايندگان مجلس مي گويد 
احتمال دارد س��ناريوي سومي به ميان  آيد كه نتيجه 
آن چابك سازي كل ساختار دولت باشد. اين را قاسم 
ميرزايي نيكو س��خنگوي كميسيون مشترك بررسي 

اصاح ساختار دولت گفته است. 
 كميسيوني كه اسفند سال گذشته پس از رد دو 
فوريت اليحه دولت در اين باره و تصويب يك فوريت 
آن، تشكيل شد تا اليحه دولت دوازدهم به سرنوشت 
ادغام وزارتخانه ها در دولت پيشين دچار نشود. آن طور 
كه ميرزايي نيكو گفته، رياست اين كميسيون با الياس 
حضرتي نماينده اقتصادي مجلس اس��ت و در همين 
رابطه اعضاي هيات رييس��ه اين كميسيون جلسه يي 
هم با علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسامي 
داش��ته اند. به گفته سخنگوي كميس��يون مشترك 
اصاح س��اختار دولت، روز يك شنبه نخستين جلسه 
اين كميس��يون هم برگزار ش��ده و در آن چند بحث 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت؛ يا اليحه دولت پيگيري 
شود يا طرح هاي نمايندگان درخصوص تشكيل وزارت 
ان��رژي، تفكيك وزارت ورزش و جوان��ان و وزارتخانه 

شدن سازمان ميراث فرهنگي. 
همچنين اعضاي اين كميس��يون حالت س��ومي 
را هم درنظر گرفته اند كه كل س��اختار دولت چابك 

و نس��خه مش��خص تري ارائه ش��ود. به نظر مي رسد 
كميسيون مشترك اصاح ساختار دولت به اين دليل 
تش��كيل ش��ده كه پيامد هاي منفي مصوبه احتمالي 
مجلس به حداقل برس��د؛ به عبارتي هم دولت چابك 
ش��ود و هم روند كوچك س��ازي دولت ادامه يابد، در 
عي��ن حال كه با تفكيك وظاي��ف كارايي قوه مجريه 
بهبود يابد. زهرا س��اعي كه دبير كميسيون مشترك 
اس��ت نيز بر همين موضوع تاكيد كرده است. ساعي 
با اش��اره به ادغام وزارتخانه ها در دولت س��ابق گفت 
كه »در دولت گذش��ته در يك تصميم گيري عجوالنه 
برخي وزارتخانه ها در هم ادغام شدند و تا به امروز اين 
وزارتخانه ها ش��رح وظايف و اساسنامه يي نداشته اند و 
قبل از اينكه ساختار آن و تعاريف و وظايفش مشخص 
شود، چند وزارتخانه را در هم ادغام كرده اند.« در حالي 
كه دولت دوازدهم هم از روزهاي ابتدايي در پي ايجاد 
تغيير در ساختار و تصويب اليحه تفكيك وزارتخانه ها 
بود، اما مجلس با اين عجله دولت همراهي نكرد. اين 
عجله تا آنجا بود كه حس��ن روحاني در ش��هريور ماه 
سال گذشته در نخس��تين گفت وگوي تلويزيوني در 
قامت رياس��ت دولت دوازدهم گفت كه يك خواسته 

مهم داشته كه محقق نشده است. 
خواسته او اليحه يي بود كه دولت با قيد دو فوريت 
ب��ه مجلس براي تفكي��ك وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت؛ راه، مس��كن و شهرس��ازي و وزارت ورزش و 
جوانان داد تا پيش از معرفي وزرا به سرانجام برسد. اما 

اين خواس��ته روحاني نه تنها به آن زودي اجابت نشد 
كه حتي پارلمان در آخرين روزهاي اس��فندماه سال 
گذشته به دو فوريت آن هم راي نداد و مجلس با قيد 
يك فوريت تصميم به رسيدگي به اين اليحه گرفت. به 
اعتقاد ساعي، رد دو فوريت به دليل تجربه قبل مبني بر 
تصميم گيري عجوالنه درباره ادغام وزارتخانه ها بدون 
تعمق و كار كارشناس��ي بود كه نمايندگان را به اين 
تصميم رساند با عجله تصميمي بر انفكاك وزارتخانه ها 
نگيرند تا در آينده دولت دچار مشكات جديد نشود. 
به گفته اين نماينده مجلس اين اليحه بايد با حضور 
كارشناسان بررسي  شود كه آيا در حال حاضر نيازمند 
تفكيك وزارتخانه ها هس��تيم يا بهتر است شرايط به 
همين نحو باقي بماند، چراكه او معتقد است آزمون و 

خطا براي كشور هزينه هاي سنگيني دارد. 

 تفكيك از جنس دولت دهم
بررس��ي تفكيك س��ه وزارتخانه در حالي صورت 
مي گي��رد ك��ه در ابتداي ده��ه ٩۰ و در س��ال هاي 
پاياني دول��ت دهم، احمدي نژاد اليح��ه ادغام آنها را 
ب��ه مجلس برده بود، به اين بهان��ه كه دولت كوچك 
ش��ده و برنامه ها با سرعت بيشتري پيگيري شود. اما 
دولت كوچك نشد كه هيچ، فربه تر هم شد و تغييري 
نيز در س��رعت اجراي برنامه ها صورت نگرفت. حتي 
ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن و شهرسازي 
و وزارت صنايع و مع��ادن با وزارت بازرگاني منجر به 

تشكيل دو وزارتخانه عريض و طويل شد. با پايان كار 
دولت احمدي نژاد و روي كار آمدن دولت اعتدالگراي 
روحاني گمانه زني هايي از ادغام وزارتخانه هاي تفكيك 
شده به گوش رسيد، اما با معرفي وزراي دولت يازدهم 
مشخص شد كه اين تصميم منتفي شده است. از اين 
رو ادامه كار وزارتخانه هاي ادغامي با همان مش��كات 
پيش��ين ادامه يافت. برخي ادعاها از يك سو وزير راه، 
مسكن و شهرس��ازي را متهم به بي توجهي به بخش 
مس��كن مي كردند و معتقد بودند او ديگر بخش هاي 
اين وزارتخانه را به بخش مس��كن اولوي��ت داده و از 
س��وي ديگر نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت 
دولت دوازدهم هم به گفته كارشناسان بيش از بخش 

بازرگاني و معدن، صنعت را مورد توجه قرار داده بود. 
در عين ح��ال كه در وزارتخان��ه ورزش و جوانان كه 
نتيجه ادغام س��ازمان ملي جوان��ان با معاونت تربيت 
 بدني بود، هم��ه از بي توجهي به حوزه جوانان در اين 

وزارتخانه گايه داشتند. 
حال كميسيون مشترك اصاح ساختار دولت كه 
از تمام كميسيون هاي مجلس عضو دارد، بايد طرحي 
را به صحن ببرد كه ضمن چابك سازي و افزايش توان 
اجرايي دولت، مخل برنامه كوچك س��ازي قوه مجريه 
نباشد. كوچك سازي كه براساس برنامه ششم توسعه 
بايد تا ٥ سال آينده به ميزان ١٥درصد در قوه مجريه 

محقق شود. 

ادامه از صفحه اول
مراكز جدي��دي در ف��ردو براي تحقيق��ات در زمينه 
ايزوتوپ پايدار ايجاد كرده ايم و مسير تحقيقات ما با سرعت 

بيشتري ادامه مي يابد. 
رييس دولت دوازدهم خاطرنش��ان كرد: بعد از برجام 
كش��ور ما در مسير تجارت هسته يي قرار گرفت. ما حدود 
4۰۰ تن كيك زرد را خريده ايم و مقداري مواد غني شده 
را فروختيم و در همكاري هس��ته يي مسير جديدي آغاز 
كرديم. ما همچنين قدم هاي اوليه براي ساخت رآكتورهاي 
جديد را در بوشهر برداشته ايم. در مسير فناوري هسته يي 
ما كوتاه نيامده و نمي آييم. ملت بداند، جوانان انديش��مند 
براي دس��تاوردهاي علمي كش��ور يك لحظ��ه هم درنگ 
نمي كنند. ما براي تحقيق در زمينه هس��ته يي از كس��ي 
اجازه نمي گيريم البته آماده همكاري و تعامل در اين زمينه 
هس��تيم. مبناي ما هم از اول همكاري و تعامل سازنده با 
دنيا بود. روحاني در بخش ديگري از اظهارات خود با تاكيد 
ب��ر اينكه يكي از اهداف ما تامين اقتدار ملي اس��ت، بيان 
كرد: اقتدار به معناي قدرت مش��روع و مفيد براي كش��ور 
اس��ت، قدرتي كه بنيانش تهديد، زورگويي و تجاوز نيست 
بلكه قدرتي مشروع براي منافع ملي، امنيت، ثبات منطقه 
و صلح جهاني اس��ت. در اين اقتدار ملي ما به قدرت نرم و 
قدرت سخت نياز داريم كه تركيب صحيح اين دو، قدرت 
هوش��مند را براي ما مي سازد. رييس جمهوري با اشاره به 

اينكه ديپلماسي و فعاليت انديشمندان هسته يي دو روي 
يك سكه هستند، افزود: در يك سمت تاش مي كنيم به 
فناوري روز كه براي انرژي، بهداشت و سامت، كشاورزي، 
معادن، صنعت و مواد غذايي ما الزم است، دست يابيم و به 
صورت مستمر فعاليت كنيم و از سويي به قدرت ديپلماسي 
نيازمنديم، زيرا قدرت ديپلماسي همان هنري است كه حق 
ما را تثبيت مي كند، حقي كه بدخواهان مي خواهند از ما 
بگيرند و آن را در مراجع بين المللي نامشروع جلوه دهند، 

ديپلماسي حق ما را پايدار مي كند. 

 توفيق ديپلماسي ايراني
روحاني در ادامه با بيان اينكه ديپلماس��ي نش��ان داد، 
ملت ايران منطق و اس��تدالل كافي براي حرف زدن پاي 
ميز مذاكره دارد و مي تواند با بزرگ ترين قدرت هاي دنيا از 
لحاظ فني، حقوقي و سياسي حرف بزند، گفت: ديپلماسي 
ما نشان داد، كشور ما مي تواند به توافقي برسد كه بتواند بار 
را از دوش مردم كم كرده و مسير پيشرفت را فراهم كند. 
ديپلماسي به راه ما سرعت داد و هزينه هاي ما را كم كرد. 
بدون ديپلماس��ي هم مي شود كار كرد ولي با هزينه بسيار 
باال. ديپلماس��ي موانع ما را بر مي دارد و مس��ير را كوتاه تر 
مي كند. ما به قدرت نظامي و دفاعي، اقتصادي، فرهنگي، 
سياست داخلي و خارجي و قدرت سخت و نرم نيازمنديم. 
ما به يك اقتدار مشروع در سطح منطقه و جهان نيازمنديم 

اما بعضي ها يك روي سكه را نگاه مي كنند، اگر سكه را بلند 
كنند پشتش معلوم است اما حوصله اين كار را ندارند، فكر 

مي كنند پشت سكه خبري نيست. 
روحاني با بيان اينكه ١٥ ماه است، تاش مي كنند كه 
برجام را بشكنند و مي گويند تازه فهميده ايم كه در برجام 
س��ر ما كاه رفته اس��ت، تصريح كرد: اين ادعاي درستي 
نيست. ما در مذاكرات دنبال برد � برد بوديم تا كسي ضرر 
نكند. ساختمان برجام آن قدر محكم بود كه در اين ١٥ماه 
با انواع فش��ارها اين ساختمان سالم مانده است. ميلياردها 
پول خرج كردند تا اين ساختمان را بلرزانند، فكر مي كنند 
ب��ا توييت اين س��اختمان مي لرزد ولي تا ب��ه امروز موفق 
نبوده اند. البته اگر روزي بتوانند به برجام لطمه وارد كنند، 
ما ملت پيروز هستيم. اگر از برجام عقب نشيني كنند، آبرو 

و حيثيت خود را لكه دار مي كنند. 
روحاني تاكيد كرد: ما براي همه شرايط پيش بيني الزم 

را داريم و به برجام با امريكا يا بدون امريكا فكر كرده ايم. 
 

 صالحي: اگر در برجام پرده بگردانند، تصميم 
ديگر خواهيم گرفت

رييس س��ازمان انرژي اتمي نيز در اين مراس��م گفت: 
اي��ران همچنان به عهد و پيمان خود در توافق هس��ته يي 
استوار مي ماند، اما چنانچه ديگران، پرده بگردانند و نوايي 
ديگر ساز كنند، ايران نيز براساس اصول سه گانه سياست 

خارج��ي خود، تصميمات الزم را اتخاذ مي كند و از منافع 
خ��ود صيانت خواهد كرد. به گزارش پايگاه اطاع رس��اني 
دولت، علي اكبر صالحي با اشاره به آثار مثبت فضاي تعاملي 
ايجاد شده بعد از برجام در حوزه صنعت هسته يي، گفت: 
در حال حاضر، اين صنعت ملي و اقتدارآفرين در آس��تانه 
تحولي بنيادين قرار گرفته است و اميدوارم از رهگذر تداوم 
اين رويكرد مبارك، ش��اهد ش��كوفايي و بالندگي بيش از 
پيش صنعت هسته يي و ارائه خدمات ماندگار در بخش هاي 

مهم ديگر مانند سامت، كشاورزي و صنعت باشيم. 
وي با بيان اينكه فعاليت هاي گسترده يي جهت بهسازي 
و نوسازي تاسيسات و تجهيزات اين صنعت راهبردي انجام 
ش��ده اس��ت، افزود: يكي از اه�داف و برنامه هاي راهبردي 
س��ازمان ان��رژي اتمي ايران ارتقاي س��طح كمي و كيفي 
پژوه��ش در بخش هاي مختلف اس��ت. در حال حاضر به 
واسطه اتخاذ اين رهيافت در مجموعه سازمان انرژي اتمي 
ايران از جمله پژوهش��گاه علوم و فنون هس��ته يي، شاهد 
توفيقات جدي��د در حوزه هايي مانند فن��اوري كوانتومي 
هستيم كه از ارزش اس��تراتژيك و راهبردي بسيار بااليي 
برخوردار اس��ت و در آينده يي نزديك شاهد دستاوردهاي 

چشمگير اين حوزه جديد خواهيم بود. 
رييس س��ازمان انرژي اتمي با اش��اره ب��ه پروژه ها و 
دس��تاوردهايي كه ام��روز )ديروز( افتتاح ش��دند، اظهار 
داشت: دس��تيابي پژوهش��گران مركز علوم و فنون ليزر 

ايران به دانش و فناوري پيش��رفته در حوزه كاربرد ليزر 
در بخش هاي مهم مانند سامت و صنعت، آغاز عمليات 
احداث مركز توليد راديوداروهاي ايران براس��اس الزامات 
GMP، نصب و راه اندازي س��يكلوترون ١۸ مگاالكترون 
ولت ب��راي افزايش ظرفيت توليد رادي��و داروي PET و 
ني��ز توليد چن��د محصول جدي��د دارويي ب��راي درمان 
بيماري هاي س��رطان از جمله ديگر دستاوردهاي عرصه 
هس��ته يي هستند. همچنين توسعه و گسترش روزافزون 
فعاليت ه��اي مرتب��ط با ح��وزه توليدات داروي��ي كه از 
نيازهاي مهم جامعه اس��ت، در صدر برنامه هاي سازمان 
ق��رار داش��ته و پيگيري اين ام��ر به طور مس��تمر تداوم 
خواهد يافت. صالحي تصريح ك��رد: در عرصه نيروگاهي 
خوشبختانه طي سال گذشته عمليات خاكبرداري احداث 
واحدهاي ۲ و ۳ نيروگاه اتمي بوشهر در حجمي به ميزان 
يك ميليون مترمكعب همزمان با تجهيز كارگاه پيمانكار 

روس به انجام رسيده است.
رييس س��ازمان انرژي اتمي با اشاره به پايبندي ايران 
به تعهدات��ش در برج��ام و اينكه تاكنون ١۰ ب��ار آژانس 
بين المللي انرژي اتمي پايبندي ايران را به تعهداتش اعام 
كرده تصريح كرد: با وجود اين موضوع متاسفانه تا به امروز 
برخي طرف هاي مقابل اين توافق برخاف آنچه به صراحت 
در برجام تاكيد شده، در مسير اجراي تعهدات خود حركت 

نكرده و ديوار بي اعتمادي همچنان پابرجا است. 
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ايران2

چهرهها

رييس مجلس شوراي اسامي گفت: 
حقوق گمركي از موضوعاتي است كه با 
اوراسيا درباره پيوستن ايران به اتحاديه 
گمركي مذاكراتي داشتيم كه تقريبا به 
نتيجه رسيده و احتماال تا يك ماه آينده 
انجام مي شود. علي الريجاني در همايش 
تجاري ايران و روس��يه كه به مناسبت 
افتتاح اتاق بازرگاني ايران و روس��يه در 
تهران برگزار ش��د، گفت: رييس دوماي دولتي روس��يه اهتمام دارد 
كه روابط تجاري بين دو كش��ور ايران و روس��يه افزايش يابد كه در 
ماقات هاي مش��ترك كه در مسكو و ساير كشورها با ايشان داشتم 
ب��ا يك ديد درازمدتي به روابط دو كش��ور نگاه مي كند و عاقه مند 
است، روابط تجاري بين بخش خصوصي دو كشور تنگاتنگ تر شود. 
نماين��ده قم در مجلس ادامه داد: پيرو مذاكرات بين دو كش��ور در 
برخي زمينه ها سرمايه گذاري هايي در حوزه نفت و گاز انجام شده كه 
پيشرفت هاي نسبتا خوبي داشته است همچنين در زمينه حمل و 
نقل ريلي نيز پيشرفت هايي شده كه با توجه به مصوبه يي كه اخيرا 
در مجلس تصويب شد از حدود ۶ تا ٧ميليارد دالر فاينانس استفاده 
خواهد شد كه اين موضوع امتياز جديدي براي روابط توسعه روابط 
ايران و روس��يه است. در ساير زمينه ها كه جزو توافق هايي است كه 
در نقشه راه صنعتي وزارت صنايع است دو سال قبل با طرف روس 
توافقاتي انجام داد. او خطاب به مسووالن اتاق بازرگاني ايران و روسيه 
توصيه كرد از هم س��خني بين پارلمان هاي ايران و روسيه استفاده 
كرده و مش��كات را مطرح كنند. رييس مجلس شوراي اسامي از 
رييس دوماي دولتي روسيه خواست تا براي ورود كشتي هاي ايراني 

به رودخانه ولگا پيگيري هاي الزم را انجام دهد. 

 تا يك ماه ديگر مشكل حقوق گمركي 
با طرف روسي حل مي شود

وزير امور خارجه كش��ورمان برگزاري 
نشست مشترك ايران و سنگال را بيانگر 
وجود اراده سياسي مشترك براي تمهيد 
زمينه هاي مشاركت هر چه بيشتر بخش 
خصوصي دو كش��ور دانس��ت و گفت كه 
»افزاي��ش م��راودات اقتصادي در س��ايه 
همكاري بانكي ميس��ر اس��ت«.به نوشته 
ايسنا، محمدجواد ظريف افزود: جمهوري 
اسامي ايران و جمهوري سنگال به عنوان دو كشور مهم در غرب آسيا 
و غرب آفريقا و جهان اس��ام مي توانند ب��ه عنوان پل ارتباطي اين دو 
منطقه مهم نقش��ي تاثيرگزار در توس��عه و شكوفايي اقتصادي اين دو 
منطقه همچنين بسط و گسترش صلح و ثبات منطقه يي و بين المللي 
و وحدت و انسجام جهان اسام ايفا كنند. وزير امور خارجه كشورمان 
ادامه داد: تاش جهت افزايش تجارت بين دو كش��ور با رويكردي برد- 
ب��رد كه نه تنها متضمن صادرات كاال و خدمات فني مهندس��ي و نيز 
انتقال فناوري از سوي شركت هاي ايراني به سنگال بلكه تامين نيازهاي 
جمهوري اس��امي ايران به ويژه در بخش كشاورزي و معدن از طريق 
فعاالن اقتصادي س��نگال است. او افزود: هر دو طرف نسبت به افزايش 
مبادالت تجاري و همكاري هاي اقتصادي تاكيد داريم. افزايش مراودات 
اقتصادي در سايه همكاري بانكي ميسر است و اين مهم نياز به فعاليت 
بيش��تر بخش خصوصي و حمايت دو دولت دارد. ظريف خاطرنش��ان 
كرد: بخش هاي خصوصي دو كشور از مقامات دولتي انتظار دارند كه به 
موازات توسعه مناسبات سياسي و همكاري هاي بين المللي، دستور كار 
مشخصي براي توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري فراهم كنند چراكه 
افزايش فعاليت بخش خصوصي مستلزم توجه و اهتمام مقامات سياسي 

دو كشور است. 

 افزايش مراودات اقتصادي ايران و سنگال 
در سايه همكاري بانكي 

س��خنگوي س��ازمان ان��رژي اتمي 
گفت: ايران حتي مي تواند غني س��ازي 
۲۰درص��دي را در م��دت ۲روز انج��ام 
ده��د. به گزارش ايرنا، بهروز كمالوندي 
ديروز در حاش��يه ديدار رييس مجلس 
دهم با رييس مجلس دوماي روس��يه 
در مورد سخنان رييس سازمان انرژي 
اتم��ي مبني ب��ر قابليت غني س��ازي 
۲۰درصدي طي 4روز اظهار داشت: امكان غني سازي ۲۰درصدي 
در م��دت 4روز وجود دارد حتي ما مي تواني��م اين كار را در ۲روز 
انجام دهيم. او ادامه داد: رييس س��ازمان انرژي اتمي بيان كرد كه 
ما توانايي غني س��ازي ۲۰درص��دي در 4روز را داريم به اين دليل 
اس��ت كه ١۰۰درصد كار در زمان اعام شده انجام شود وگرنه ما 
توانايي داريم در ۲روز اين كار را انجام دهيم. س��خنگوي سازمان 
انرژي اتمي در پاسخ به اين سوال كه برخي اعام كردند، اظهارات 
علي اكبر صالحي مبني بر غني س��ازي ۲۰درصدي در مدت 4روز 
اغراق اس��ت، گفت: اين حرف هايي كه برخي مي زنند، گزافه گويي 
است به اين دليل كه در فردو بيش از هزار و ۶۰۰ سانتريفيوژ داريم 
كه در حال حاضر فعال هس��تند ب��دون اينكه گازي به آنها تزريق 
ش��ود. كافي است آنها را به حركت درآوريم. كمالوندي اضافه كرد: 
بنابراين زماني كه ما بيش از هزار و ۶۰۰سانتريفيوژ در فردو داريم 
و بخواهيم تصميم بگيريم كه توليد كنيم بايد با وصل مخزن شروع 
به كار كنند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد: ما در 
فردو دو بال داشتيم كه به يك بال آن اصا دست نزديم و در يك 
بال آن نيز غني سازي ۲۰درصدي انجام مي داديم و در حال حاضر 

مي توانيم در همان يك بال غني سازي انجام دهيم. 

 ايران مي تواند غني سازي 20درصدي 
را در 2روز انجام دهد

وزي��ر دف��اع و پش��تيباني نيروهاي 
مسلح كشورمان گفت: اميدوارم برادران 
تركيه يي ما به تماميت ارضي و حاكميت 
ملي س��وريه احترام بگذارند. به گزارش 
»تعادل« و به نقل از روابط عمومي وزارت 
دفاع، امير س��رتيپ حاتمي وزير دفاع و 
پش��تيباني نيروهاي مسلح در گفت وگو 
با ش��بكه روس��يااليوم درب��اره ادعاهاي 
عربستان درباره انتقال موشك هاي ايراني به يمن گفت: در اين باره 
كه اين موشك ها ساخت ايران نيستند، ترديدي نداريم. روشن است 
كه اين موش��ك ها ايراني نيس��تند. ما مي دانيم اسنادي كه به آنها 
استناد مي كنند، جعلي است، به همين علت درخواست كرديم كه 
اسناد خود را ارائه و كارشناسان اين اسناد را بررسي كنند؛ اما هيچ 
اقدامي در پاسخ به اين خواسته ما انجام ندادند. شايد علت اين باشد 
كه آنها مطمئن هستند كه اين اسناد جعلي است. از اين رو آنها را 
به كارشناس��ان ما ارائه نكردند. حاتمي درباره اظهارات اخير وليعهد 
عربستان درباره احتمال جنگ با ايران گفت: از شنيدن اين سخنان 
بسيار متاسف شدم، ما در منطقه دشمن واقعي به نام رژيم اشغالگر 
صهيونيس��تي داريم. همه ملت هاي اس��امي و ملت هاي دوستدار 
آزادي نبايد اجازه دهند كه اين دش��من فراموش شود و بايد توجه 
خ��ود را به اين موضوع متمركز كنن��د. اين موضوع مانع از توجه به 
رژيم صهيونيستي مي شود؛ اما اين اظهارات را كسي مطرح كرد كه 
در اداره كش��ور بي تجربه است. وي در يك مرحله براي جنگ يمن، 
ارزيابي هايي داش��ته است و پيش بيني كرده بود طي يك هفته به 
پايان برسد اما اكنون شاهد چهارمين سال جنگ هستيم؛ يمني كه 

مظلوم و فقير است و توانمندي هاي نظامي گسترده يي ندارد. 

 تركيه به تماميت ارضي 
و حاكميت ملي سوريه احترام بگذارد

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اس��امي ظهر 
دوش��نبه در ديدار جمعي از مسووالن و مديران نظام با تبريك 
اعياد و ماه رجب، اين ايام مبارك را فرصت هايي برجس��ته براي 
عبادت و توس��ل خواندند و افزودند: كليد حل مش��كات، »دعا، 
ياد خدا و اصاح دل ها« اس��ت و ماه رجب عيد كساني است كه 

قصد اصاح قلوب خود را دارند. 
ب��ه گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر مق��ام معظم رهبري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد برلزوم ايستادگي مسووالن بر 
اهداف اس��ام و جمهوري اسامي، گفتند: »تقوا« و »اجتناب از 
گناه، خيانت و دنياطلبي« كه عامل ايستادگي و براي مسووالن 

از اوجب واجبات است، در گرو تقويت ارتباط با خداست. 
ايش��ان با ي��ادآوري روحيه انقاب��ي و خدمتگزارانه حاكم بر 

مديران كش��ور در دهه ۶۰، خطاب به مس��ووالن خاطرنش��ان 
كردند: آيا آن احساس��ات و رفتارهاي تحس��ين برانگيز را به ياد 
داري��د؟ آيا آن بي اعتناي��ي به مال دنيا و اهتم��ام به خدمت را 
به ياد داريد؟ اشكال كار اين است كه گاهي آن ارزش ها فراموش 

مي شود. 
رهب��ر معظم انقاب اس��امي راه جلوگيري از مبتا ش��دن 
به غفلت و س��قوط تدريجي را مراقب��ه خواندند و افزودند: همه 
ما مس��ووالن در جمهوري اس��امي احتياج به تعمير قلب خود 
داريم زيرا جمهوري اسامي براساس اهداف و آرمان هاي مهمي 
همچون توحيد و ش��ريعت الهي، عدالت، آزادي و اس��تقال به 

وجود آمده و با حكومت هاي متعارف در دنيا متفاوت است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري از سخنانش��ان با 

تاكيد برلزوم س��اماندهي فضاي كس��ب و كار به عنوان زيربناي 
اقتصاد كشور، افزودند: انجام اين كار جزو وظايف ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي اس��ت و آن ستاد نيز پيگير حل مشكات است 

اما بايد كار با نيرو و انگيزه جوانانه دنبال و پيگيري شود. 
ايش��ان همچنين با ابراز خرس��ندي از تبديل ش��دن مطالبه 
ايجاد پيام رس��ان ها و ش��بكه هاي اجتماعي داخلي به مطالبه يي 
عمومي، گفتند: مس��ووالن بايد امني��ت و حريم داخلي مردم و 
كش��ور را حفظ كنن��د. تعرض به امنيت و حري��م داخلي مردم 

»حرام شرعي« است و نبايد انجام شود. 
رهب��ر معظم انقاب اس��امي افزودن��د: متصدي��ان كار در 
دس��تگاه هاي دولتي و قضاي��ي مراقبت كنند ت��ا حريم داخلي 

زندگي مردم و اسرار آنها محفوظ بماند. 

پيش از س��خنان رهب��ر معظم انقاب اس��امي، جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور به نمايندگي از مسووالن، انتخاب شعار 
»حمايت از كاالي ايراني« را براي س��ال ١۳٩٧، عالمانه و دقيق 
خواند و افزود: اگر اين ش��عار را عملياتي كنيم، اش��تغال، رفاه و 

درآمد مردم افزايش خواهد يافت. 

رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار جمعي از مسووالن و مديران نظام: 

تعرض به امنيت و حريم مردم در پيام رسان هاي داخلي »حرام شرعي« است
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3 كالن
عوارض خروج از كشور 

۲۲۰هزار تومان
سازمان امور مالياتي كشور بنا به بودجه امسال، عوارض 
خروج از كش��ور موضوع ماده 45 قان��ون ماليات بر ارزش 
افزوده براي هر مسافر از تمام مرزهاي كشور براي بار اول 

2 ميليون و 200 هزار ريال را ابالغ كرد. 
به گزارش »تعادل« س��يد كامل تقوي نژاد رييس كل 
سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه يي موضوع عوارض 
خروج از كش��ور را بر اس��اس قانون بودجه ۹۷ كل كشور 
ابالغ كرد. در اين ابالغيه كه به مديرعامل بانك ملي ايران 
خطاب شده، آمده است: نظر به اينكه موجب قانون بودجه 
سال 13۹۷ كل كشور، وجوه خروج از كشور موضوع ماده 
45 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي هر مس��افر از تمام 
مرزهاي كش��ور براي بار اول 2 ميليون و 200هزار ريال، 
بار دوم 3ميليون و 300 هزار ريال و براي بار س��وم به بعد 
4ميليون و 400 هزار ريال و براي هر مس��افر حج تمتع و 
حج عمره براي بار اول يك ميليون و 100هزار ريال، بار دوم 
يك ميليون و 650هزار ريال و بار س��وم به بعد 2ميليون 
و 200هزار ري��ال و عتبات عاليات از مرزهاي هوايي 3۷5 
ه��زار ريال و از مرزهاي زمين��ي و دريايي 125هزار ريال 
تعيين شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرماييد در 
اس��رع وقت در اجراي قانون مذكور مراتب را به شعب آن 
بانك جهت دريافت وجوه خروج از كش��ور بر اساس مبالغ 
جديد در سال 13۹۷ اعالم كنند. مسافران موضوع تبصره 
45 قان��ون ماليات بر ارزش اف��زوده و زائران اربعين كه از 
تاري��خ 3 مهرماه ۹۷ تا 22 آبان ماه ۹۷ از مرزهاي زميني 
به مقصد كش��ور عراق از كشور خارج مي شوند از عوارض 

خروج معاف هستند. 

 واردات بيش از 3 ميليون 
تلفن همراه در سال 96

 براس��اس آم��ار گمرك اي��ران طي س��ال ۹6 تعداد 
3ميليون و 224هزار و 61۷ دس��تگاه گوشي تلفن همراه 
در س��امانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي 

گمرك ثبت و به كشور وارد شده است. 
به گزارش فارس، گمرك ايران از رشد 108.56درصدي 
واردات گوش��ي تلفن همراه طي سال ۹6 خبر داد و اعالم 
ك��رد: طي س��ال ۹6 تعداد 3ميليون و 224ه��زار و 61۷ 
دس��تگاه گوش��ي تلفن همراه ب��ه ارزش 518 ميليون و 
265هزار دالر به كش��ور وارد ش��ده است. گمرك ايران از 
امكانات و قابليت هاي سامانه جامع گمركي و پنجره واحد 
تج��ارت فرامرزي در اجراي طرح رجيس��تري خبر داد و 
اعالم كرد: با كمك بانك اطالعاتي س��امانه جامع گمركي 
و پنجره واحد تج��ارت فرامرزي تمامي كاالهاي خروجي 
از گمركات به ويژه گوشي هاي تلفن همراه درحال حاضر 
شناسنامه دار هستند. به كمك سامانه هاي الكترونيكي در 
گمرك روشن و مشخص است كه چه نوع كااليي حتي با 
ارزش زي��ر 10دالر و تحت كدام رديف تعرفه يي و با مجوز 
كدام س��ازمان وارد كشور شده و كاال توسط كدام شركت 
كشتي راني حمل و مشخصات كاال در شركت هاي بازرسي 

و بيمه با چه عنواني ثبت شده است. 

اخبار

ربيعي در نشست هم انديشي صندوق بازنشستگي كشوري مطرح كرد

تكيه صندوق ها بر سهامداري
گروه اقتصادكالن|

 با حمله رس��انه ها به دولت به دليل س��كوت در برابر 
افزاي��ش نامتعارف ن��رخ ارز و طال، پ��س از نوبخت، علي 
ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دومين كس��ي بود 
كه در برابر اين مساله موضع گيري كرد. ربيعي ديروز گفت 
افزايش قيمت ارز هيچ منطق اقتصادي ندارد و به سرعت 
كاهش مي يابد. ربيعي ديروز كه در نشس��ت هم انديشي 
صندوق بازنشس��تگي كشوري س��خن مي گفت، با اشاره 
ب��ه ش��رايط فعلي اقتصاد كش��ور گفت: »باي��د به دنبال 
راهكارهاي مناسب براي شكوفايي اقتصاد، شفافيت امور 

و حفاظت از اموال مردم به ويژه بازنشستگان باشيم. « 

 حركت به سمت سرمايه گذاري هاي سودآور
اظه��ارات ديروز ربيعي حامل نكات مهمي از وضعيت 
صندوق هاي بازنشستگي هم بود كه مهم ترين آنها تاكيد 
وزير بر حركت صندوق ها به س��مت س��رمايه گذاري هاي 
سودآور و حذف بار مسووليت توسعه از دوش صندوق هاي 
بازنشس��تگي اس��ت. وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با بي��ان اينكه امروز 
هويت صندوق هاي بازنشستگي تغيير كرده است، گفت: 
»صندوق ها بايد محلي براي كاهش ريسك زندگي مردم 
در دوران سالمندي و بازنشستگي باشد و به كاهش ريسك 
زندگي، افزايش امنيت رواني و اميد به زندگي بينجامد و 
از شكنندگي جامعه پيشگيري كند. «ربيعي با بيان اينكه 
صندوق ه��ا بايد منابع را جم��ع آوري و با توجه به ماهيت 
خود و محاسبات دقيق سرمايه گذاري كنند و سپس اين 
منابع را در زمان خود به جامعه ذي نفعان خود بازگردانند، 
گفت: »از 50 س��ال قبل كه صندوق هاي سازماني شكل 
گرفتند، متاسفانه تصميم هاي متعددي بدون كارشناسي 
و مطالعه توسط نهاد دولت و ساير نهادهاي اثرگذار اتخاذ 
ش��د كه عمال اين صندوق ها را به دفاتر كارپردازي تبديل 
ك��رد، به اين معني كه ش��اغل در زمان اش��تغال حقوق 
دريافت كند و در زمان بازنشستگي نيز به سازمان ديگري 

منتقل شده و حقوق دريافت كند. «
وي افزود: »صندوق ها محل زندگي معيشتي و زندگي 
اجتماعي اس��ت و ما بايد به گونه ي��ي برنامه ريزي و عمل 
كنيم ك��ه صندوق ها به ماهي��ت اصلي خ��ود بازگردند. 
خوش��بختانه با ورود اف��راد جديد و افكار ت��ازه اميدوارم 

صندوق به ماهيت اصلي خود بازگردد. «

 صندوق بازنشستگي يك سازمان توسعه اي نيست
وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ب��ا تاكيد بر اينكه 
صندوق ها بين نس��لي هس��تند و فقط براي نس��لي كه 
هزينه يي پرداخت كرده، نيس��ت، گف��ت: »البته در دنيا 

صندوق هايي وجود دارند كه تنها براي يك نس��ل است و 
پس از پرداخت و بازگرداندن منابع، عمر آنها پايان مي يابد؛ 
ولي در ايران صندوق ها بين نس��لي هستند و براي منابع 
كسب  شده بايد سرمايه گذاري مناسب و پربازده يي انجام 
شود تا بتوانند با تكيه بر آورده اين سرمايه گذاري ها حقوق 

بازنشستگان امروز و فردا را پرداخت كنند. «
ربيع��ي ادامه داد: »فارغ از مس��اله كفايت دارايي ها و 
شيوه سرمايه گذاري كه عمدتا توسط دولت ها به صندوق 
بازنشستگي كشوري و ساير صندوق ها تحميل شده است، 
بايد بررس��ي شود كه چگونه اين سرمايه موجود مديريت 
شود تا بيشترين سود از آن حاصل شود. در صندوق تامين 
اجتماعي و شركت سرمايه گذاري آن، 80درصد سودآوري 
مربوط به همان 20درصد سرمايه گذاري است كه توسط 
خود صندوق انجام شده است و اين اتفاق مي تواند در ساير 

صندوق ها هم رخ دهد. «
وي ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه ه��دف از ايج��اد صندوق ها 
سرمايه گذاري و تامين منابع الزم براي پاسخ به ذي نفعان 
بين نس��لي است، گفت: »اين مس��اله به راحتي فراموش 
مي ش��ود و به صندوق به مثابه يك سازمان توسعه يي نگاه 
مي شود. همين موضوع انتظارات شخصي و منطقه يي پديد 
م��ي آورد كه همه انتظار دارند صندوق ها س��رمايه  گذاري 
خود را براي توس��عه يك منطقه خاص انجام دهند؛ اين 
ش��رايط سبب افزايش فشار به صندوق مي شود و آن را از 

مسير اصلي خارج مي كند. «
وي تاكيد كرد: »صندوق بايد در جايي سرمايه گذاري 
كند كه بيش��ترين س��ودآوري حاصل ش��ود، نه اينكه به 
عنوان يك سازمان توس��عه يي وارد عمل شود و خواسته 
افراد ي��ا بخش و حوزه خاص��ي را برآورده كن��د. بايد به 
اين باور برس��يم كه صندوق، س��ازمان توسعه يي نيست. 
ذي نفعان صندوق  فقط بازنشستگان امروز و آينده هستند 
و نبايد هيچ ذي نفع ديگري در اين ميان تعريف ش��ده و 
اجازه ورود به سيس��تم داشته باش��د. «ربيعي با اشاره به 
افزاي��ش منابع براي پرداخت حقوق بازنشس��تگان گفت: 
»در گذش��ته و ابتداي كار ماهانه تنها ۷00ميليون تومان 
منابع ب��راي پرداخت حقوق تامين مي ش��د، اما اين رقم 
امروز به حدود 4هزار ميليارد تومان در ماه رس��يده است؛ 
ضمن اينكه منابع بيمه تكميلي درمان نيز توسط خود ما 
تامين مي ش��ود.«وي گفت: »مديران حوزه اقتصادي بايد 
به ش��يوه بخش خصوصي اداره شوند و عملكرد اجتماعي 
داشته باشند. اين حوزه بايد غيرسياسي باشد و اين يكي 
از تاكيدات مهم براي مديريت حوزه اقتصادي در صندوق 
بازنشس��تگي كشوري اس��ت. بايد به نهادهاي نظارتي به 
درستي و سرعت پاسخ داده شود و با ايجاد شفافيت الزم 

از ابهام هاي احتمالي جلوگيري شود. «

 بازنگري در شيوه هاي مديريتي
ربيعي افزود: »شيوه مديريت در كار بايد اصالح شود. 
بايد به س��مت بين المللي ش��دن فعاليت ه��اي اقتصادي 
حركت كنيم. ما نيازمند ورود به بازارهاي اقتصاد جهاني 
هس��تيم. استفاده از كاالهاي ايراني و ظرفيت هاي داخلي 
صندوق، يكي ديگر از ضرورت هاي سال جديد است و بايد 
به عنوان يك تعصب س��ازماني دنبال شود. وقتي ظرفيت 
و كااليي در س��طح صندوق در حال توليد اس��ت، بايد از 
همان كاال استفاده شود. «وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با تاكيد بر اينكه بايد از س��رمايه گذاري خارجي و بخش 
خصوصي سالم استفاده شود، تصريح كرد: »بايد در خروج 
از بنگاه��داري از ظرفيت هاي خارجي و بخش خصوصي 
داخلي به درستي استفاده شود و از بنگاهداري غير ضروري 
خارج ش��ويم. آنچه در اختيار ماست، اموال بازنشستگاني 
اس��ت كه با حداقل حقوق در حال امرار معاش و زندگي 
هستند. اگر درست و صادقانه عمل كنيم، زندگي شخصي 

و كاري ما پربركت خواهد بود.«
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه صندوق، 
س��ازمان توسعه نيس��ت، اما بايد به اقتصاد كشور كمك 
كند، گفت: »در ش��رايطي كه دني��ا در حال بازي رواني با 

ايران اس��ت و از سوي ديگر، مخالفان دولت نيز به دنبال 
ضعيف نشان دادن دولت هستند، صندوق ها بايد در حوزه 

اقتصادي با دقت و حساسيت ويژه عمل كنند. «
وي با بيان اينكه سال ۹6 سال سختي براي وزارتخانه 
و زيرمجموعه هاي آن بود، تصريح كرد: سال گذشته سالي 
پرفراز و نش��يب بود كه اميدواريم در سال جديد با كسب 

موفقيت هاي تازه اين سختي ها به شيريني تبديل شود. 
ربيع��ي ادام��ه داد: افزاي��ش مقاوم��ت در جامع��ه و 
پياده س��ازي اقتصاد مقاومتي در جامعه و باالرفتن روحيه 
جامعه ب��راي كار و زندگي از جمل��ه آثار مهم صندوق ها 
است. سالمندي نبايد با فقر همراه شود و نبايد فرد در اين 
دوران از عمر خود دچار مشكل در زندگي و معيشت شود. 
ربيع��ي تاكيد كرد: از س��ال ۹3 مس��اله صندوق ها و 
ماهيت آنها فهم ش��د و تصور من اين اس��ت كه فهم اين 
موضوع براي نخستين بار در كشور توسط خود من مطرح 
و پيگيري شد و در آن زمان هيچ كس باوري از اين اعداد 
و ارق��ام و وضعيت و آينده صندوق ها نداش��ت، اما امروز 
خوش��بختانه اين مساله براي بسياري از افراد فهم شده و 
راه آن تنها حركت در يك مسير طوالني و منطقي است. 
وي ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه ه��دف از ايج��اد صندوق ها 

سرمايه گذاري و تامين منابع الزم براي پاسخ به ذي نفعان 
بين نس��لي اس��ت، گفت: اين مس��اله به راحتي فراموش 
مي ش��ود و به صندوق، به مثابه يك س��ازمان توسعه يي 
ن��گاه مي ش��ود و همين موض��وع انتظارات ش��خصي و 
منطقه يي پديد م��ي آورد كه همه انتظار دارند صندوق ها 
سرمايه گذاري خود را براي توسعه يك منطقه خاص انجام 
دهند؛ اين شرايط افزايش فشار را به صندوق باعث شده و 

آن را از مسير اصلي خارج مي كند. 
ربيعي با بيان اينكه رفع فقر و برقراري عدالت از جمله 
وظاي��ف و برنامه هاي اين وزارتخانه و مجموعه هاي تحت 
پوش��ش آن است، خاطرنش��ان كرد: اين به معناي قبول 
فشارها و حاشيه براي ورود به يك سرمايه گذاري نيست. 

وي ادامه داد: گاهي صندوق ها به مثابه تيماردار تلقي 
مي شوند كه بايد بنگاه هاي اقتصادي را تيمارداري كنند. 
اگرچ��ه بنگاه هايي كه به صندوق ها تحميل ش��ده يا در 
اختيار وزارت رفاه قرار گرفت��ه، به گونه يي عمل كرده اند 
ك��ه همان كار تيم��ارداري بوده و تالش ش��ده تا نيروي 
شاغلي از آنها خارج نشود، اما ماهيت اين صندوق چنين 
چيزي نيست. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد: 
گاهي و در بدترين وجه آن، نگاه به صندوق ها اس��تفاده و 
به كارگيري نيروهاي سياسي به عنوان جانشين در آينده 
و براي مناصبي در كشور است كه اينگونه نگاه ها به ايجاد 
ذي نفع��ان من غيرحق مي انجامد و در چنين ش��رايطي 
هرچن��د روزنه يي كوچك باش��د، در آين��ده به راحتي به 
منفذي بزرگ و غيرقابل ترميم تبديل مي شود. ما بايد در 
بهترين زمان و در بهترين ظرفيت ها سرمايه گذاري كنيم 
و به آينده پاسخ دهيم. بايد نهاد اقتصادي پايه گذاري شود 

تا بتواند به نسل هاي بعدي پاسخ دهد. 
وي اص��الح س��اختار را يك��ي از روش ه��اي نيل به 
استراتژي افزايش سرمايه، دارايي هاي بين نسلي و مديريت 
سازماني عنوان كرد و افزود: سازمان كار، شكل كار و شكل 
مديريت هلدينگ هاي ما بايد تغيير كند. منظور از تغيير 
س��اختار، تغيير ش��كل و مهم تر از آن، شيوه كار در سال 
جديد اس��ت. بايد به س��مت ش��فافيت و تخصص گرايي 
در ش��يوه مديريتي حركت كنيم. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با تاكيد بر اينكه بايد از س��رمايه گذاري خارجي 
س��الم و بخش خصوصي سالم استفاده شود، تصريح كرد: 
بايد در خ��روج از بن��گاه داري، از ظرفيت هاي خارجي و 
بخش خصوصي داخلي، به درستي استفاده شود و از بنگاه 
داري غير ضروري خارج ش��ويم. ربيعي خاطرنشان كرد: 
آنچه در اختيار ما اس��ت اموال بازنشس��تگاني است كه با 
حداقل حقوق، در حال امرار معاش و زندگي هستند. اگر 
درست و صادقانه عمل كنيم، زندگي شخصي و كاري ما 

پر بركت خواهد بود. 
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پيش شرط هاي تحقق شعار 
حمايت از كاالي ايراني

ژاله زارعي| صاحب نظر پولي و بانكي|
مصرف كنندگان با آگاهي از آثار عدم مصرف توليدات 
داخل��ي، سياس��ت گذاران با تبيين سياس��ت  و ترويج 
فرهنگ حمايت از محصوالت ايراني و توليدكنندگان با 
رعايت استانداردها مي توانند در حمايت از كاالي ايراني 

گام بردارند. 
آغاز س��ال ۱۳۹۷ همچون هر س��ال ب��ا پيام رهبر 
معظم انقالب و نامگذاري سال جديد با عنوان »حمايت 
از كاالي ايران��ي« همراه بود. ايش��ان در اين پيام همه  
آحاد ملت و مس��ووالن را مورد خط��اب قرار داده اند. از 
اين رو طبيعي اس��ت كه سياست گذاران مالي و پولي از 
يك س��و و مصرف كنندگان از سوي ديگر، رويكرد خود 
را در خص��وص ابعاد مختلف حمايت از كاالي ايراني و 

تحقق اين شعار مشخص كنند. 
مصرف بخش خصوصي در ايران سهمي معادل ۶۰ 
درص��د از تقاضاي كل را به خ��ود اختصاص مي دهد، 
لذا مصرف و حماي��ت از كاالي داخلي مي تواند نقش 
موثري در تغييرات توليد ناخالص داخلي داشته باشد. 
اما نكته اين اس��ت كه براي حماي��ت از كاالي ايراني، 
رقابت پذيري بايد به عنوان يكي از پيش شرط ها مدنظر 
قرار گيرد، زيرا قيمت و كيفيت كاالي ايراني در مقايسه 
با كاالهاي خارجي، مالك ارزيابي مصرف كننده براي 
خريد كاالست. به نظر مي رسد، براي تحقق اين شرايط 
نخستين و مهم ترين گام، اصالح و بهبود فضاي كسب 
و كار اس��ت. در راس��تاي بهبود فضاي كس��ب و كار 
مي توان با اس��تناد به گزارش هاي مركز پژوهش هاي 
مجلس با عنوان »پايش فضاي كسب و كار« موارد ذيل 
را بيان كرد: »مشكل دريافت تسهيالت از بانك ها« و 
»ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ باالي 
تامين سرمايه از بازار« مهم ترين مشكل اداره بنگاه ها 
در ايران اس��ت. اين چالش نشان از وضعيت نامطلوب 
ميزان نقدينگي و گردش تشكل هاي اقتصادي و عدم 

برنامه ريزي آنها براي افق هاي بلندمدت دارد. 
مهم ترين اقدامي كه سياس��ت گذار پولي مي تواند 
براي حمايت از توليدكننده ايراني انجام دهد، تقويت 
تعام��ل بانك ه��ا با فع��االن اقتصادي و ت��الش براي 
س��ازگاري هرچه بيشتر ميان منابع ش��بكه بانكي و 
نيازه��اي واقعي بخش ه��اي توليدي و توس��عه بازار 

سرمايه و نظارت بر عملكرد آن است. 
براي تحقق اين امر شناسايي توليدكنندگان واقعي و 
تامين نقدينگي آنها با سود تسهيالت پايين، اختصاص 
بخشي از يارانه ها به توليد و همچنين ترغيب و تشويق 
توليدكنندگان به اس��تفاده از بازار سرمايه براي تامين 
مالي امري اجتناب ناپذير اس��ت. در اين راس��تا وزارت 
صناي��ع مي تواند، دس��تورالعمل ها و قوانين��ي را براي 
شناس��ايي توليدكنندگان واقعي، تعريف و تبيين كند، 
س��پس بانك مركزي با همكاري اي��ن وزارتخانه بتواند 
با اولويت در تامين س��رمايه در گردش اين شركت ها، 
بسترهاي استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت هاي توليدي 
را فراهم كند. مولفه »بي تعهدي شركت ها و موسسات 
دولتي در پرداخت به  موقع بدهي  خود به پيمانكاران« 
نيز از جمله مشكالت اصلي توليدكنندگان است. اميد 
آن  اس��ت كه دولت بتواند با پرداخت به موقع بدهي به 
پيمانكاران و توليدكنندگان طرف قرارداد در راس��تاي 

بهبود اين شرايط گام هاي مثبتي بردارد. 
»وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حكومتي« 
نيز ش��رايط نامطلوب��ي را براي تش��كل هاي اقتصادي 
فراهم آورده اس��ت. اين ش��رايط نيازمن��د عزم جدي 
سياس��ت گذاران براي ريش��ه كن كردن فس��اد اداري 
و اقتص��ادي اس��ت. البته مبارزه به ش��كل غيرمنطقي 
مي تواند باعث ت��رس س��رمايه گذاران و برهم خوردن 
امنيت سرمايه گذاري شود. بنابراين براي كاهش مفاسد 
اقتصادي  بايد قانوني مستقل از اراده  شخص يا گروه يا 
س��ليقه  خاص تبيين و به  عنوان فصل الخطاب در نظر 
گرفته ش��ود. در اين راستا، استفاده از ابزارهاي نظارت، 
اصالح نظام بودجه ريزي و اجراي بودجه ريزي بر مبناي 
عملك��رد از جمله اقداماتي اس��ت ك��ه مي تواند زمينه 

كاهش فساد اداري و اقتصادي را موجب شود. 
تش��كل هاي اقتصادي معتقدن��د »بي ثباتي قيمت 
م��واد اوليه« بر فضاي كس��ب و كار آنها تاثير داش��ته 
اس��ت. اين امر نش��ان دهنده بي ثباتي در اقتصاد كالن 
يك كشور است. بنابراين بنگاه هاي اقتصادي معتقدند 
با كاهش نوسانات نرخ ارز، كاهش ميزان دخالت دولت 
در قيمت گذاري و ايجاد فضاي رقابتي، بهبود تعامالت 
سياس��ي و تجاري با كش��ورهاي ديگر مي توان توانايي 
پيش بيني قيمت محصوالت و نهاده هاي توليد، توسط 
بنگاه هاي اقتصادي در دوره ه��اي آتي را افزايش داد و 

زمينه برنامه ريزي بلندمدت در توليد را فراهم آورد. 
مولف��ه »تمايل مردم به خري��د كاالهاي خارجي« 
از ديگ��ر موارد اثرگذار بر فضاي كس��ب و كار اس��ت. 
بس��ياري اذع��ان مي دارند كه نداش��تن كيفيت و عمر 
ك��م كاالي ايراني در برابر محصول مش��ابه خارجي از 
جمل��ه داليل اين عدم تمايل اس��ت. »تمايل مردم به 
خريد كاالهاي خارجي« از زمره مولفه هايي اس��ت كه 
از فرهن��گ و ارزش ه��اي جامعه نش��ات مي گيرد. لذا 
توليدكنندگان با افزايش كيفيت كاالهاي ايراني، رعايت 
اس��تانداردهاي بين المللي در توليد و ساخت آن و ارائه 
تعهدنام��ه و ضمانتنامه براي اس��تفاده بلندمدت كاال 
و مصرف كنندگان با اش��اعه فرهنگ استفاده از كاالي 
ايراني و تبليغات ش��فاهي )بازاريابي ده��ان به دهان( 
مي توانن��د مصرف كنن��دگان را به س��مت خريداري و 
مصرف كاالهاي ايراني س��وق دهند. البته گمرك ايران 
ني��ز مي تواند با نظارت بيش��تر از ورود محصوالتي كه 

داراي مشابه داخلي هستند، ممانعت به عمل آورد. 
اميد اس��ت كه »حماي��ت از كاالي ايراني« صرفا به 
شكل شعار نباشد و براي تحقق آن همه سياست گذاران 
اقتصادي، توليدكنندگان و مصرف كنندگان گام بردارند. 
به طوري  كه مصرف كنندگان ب��ا آگاهي از آثار مخرب 
ع��دم مص��رف توليدات داخل��ي و آثار آن ب��ر افزايش 
بيكاري، ورشكستگي واحدهاي توليدي، افزايش فساد 
و ران��ت اقتصادي نس��بت به مصرف تولي��دات داخلي 
بي تفاوت نباش��ند. سياس��ت گذاران پولي و مالي نيز با 
تبيين و تعريف سياس��ت هاي عملي مناسب و رعايت 
انضباط مالي، جلوگيري از ورود كاالهاي مشابه، كاهش 
ريسك،  مقررات زدايي و كاهش مداخله دولت، اقدامات 
مثبتي را در راس��تاي بهبود فضاي كس��ب و كار انجام 
دهن��د. عالوه بر اي��ن فرهنگ حماي��ت از محصوالت 
ايراني را ابتدا با خريد و استفاده اين كاالها در نهادها و 
شركت هاي دولتي و سپس شناساندن آن در رسانه ها و 
مراكز فرهنگي ترويج دهند. توليدكنندگان نيز با رعايت 
استانداردهاي بين المللي و تعهد در قبال كاالي توليدي 
بتوانن��د مش��تري مداري را همچ��ون توليدكنندگان 

خارجي به عنوان شعار اول در نظر داشته باشند. 

يادداشت

واكنش سخنگوي دولت به افزايش نرخ ارز: وضعيت فعلي بازار ارز برخالف ميل ما است

كميابي دالر و سكه در بازار
دالر به كانال 6000 تومان و سكه به كانال 2 ميليون تومان رسيد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
به دنب��ال افزايش نرخ ارز و س��كه و طال در روزهاي 
اخي��ر، روز دوش��نبه 2۰ دي ۹۷ نيز بازار ارز و س��كه با 
كمبود عرضه و افزايش تقاضا مواجه بود و اكثر صرافي ها 
و طالفروش��ان اعالم مي كردند ك��ه ارز و طال ندارند. نرخ 
دالر نيز تا ۶2۰۰تومان در بازار آزاد و س��كه تا 2ميليون 
و 5۰هزار تومان باال رفت و از س��اعات اوليه صبح تا عصر 
دوش��نبه، نرخ ها به تدريج و هر ۱۰دقيقه يك بار افزايش 
يافت. دالر از 58۰۰ تا ۶2۰۰تومان و سكه از يك ميليون 
و ۹5۰هزار تومان تا 2ميليون و 5۰هزار تومان معامله شد. 
به گزارش »تع��ادل«، برخي فعاالن بازار ارز معتقدند 
كه كمبود عرضه ارز از س��وي بانك مركزي به صرافي ها 
وج��ود دارد و حاش��يه س��ود پايي��ن ارز در صرافي هاي 
بانك��ي و همچني��ن رش��د تقاض��ا در روزه��اي اخير، و 
فاصله۱۰۰۰تومان��ي نرخ بازار با ن��رخ صرافي هاي بانكي 
باعث ش��ده كه عرضه ارز بانك مرك��زي در صرافي هاي 
بانكي كافي نباش��د و عمال نرخ بازار با افزايش بيش��تري 

مواجه شود. 
روز دوشنبه شركت هاي پتروشيمي نيز اعالم كردند 
ك��ه ارز خ��ود را وارد بازار خواهند كرد. هر چند كه هنوز 
مش��خص نيس��ت كه به چه ميزان ارز وارد بازار خواهند 
ك��رد و از ح��دود ۱۰ميلي��ارد دالر درآمد ارزي س��االنه 
پتروشيمي ها در اين مرحله به چه ميزان وارد بازار خواهد 
ش��د، اما برخي كارشناس��ان گفته اند كه احتماال معادل 
25ميليون دالر ارز پتروشيمي در روزهاي آينده وارد بازار 
خواهد شد كه در اين بازار تشنه دالر مي تواند تاحدودي 
به ثب��ات و كاهش احتمالي قيمت كمك كند و احتمال 

دارد كه حتي به ريزش نرخ دالر به 55۰۰ منجر شود. 
در اين زمينه، برخي طالفروش ها و صرافي ها نيز اعالم 
كردند كه در 2۰ روز گذش��ته ترجيح داده اند كه معامله 
نكنند زيرا تعدادي از همكاران آنها كه به نرخ هاي پايين تر 
از قيمت فعلي ارز و طال فروخته اند، در روزهاي اخير بايد 
به نرخ هاي باالتر خريد كنند و اين موضوع عمال به معناي 
كاهش دارايي آنهاست و تنها براساس كارمزد و اختالف 
نرخ خريد و فروش درآمد كسب كرده اند اما اصل دارايي 
ب��ه خاطر افزايش قيمت ها با كاهش ارزش مواجه ش��ده 
است. برخي طالفروشي ها امروز تنها ربع سكه براي عرضه 

داشتند و تعدادي نيز حاضر به فروش سكه نبودند. 
تعدادي از مراجعه كنندگان به صرافي هاي بانكي نيز 
گفته اند كه در برابر بليت مس��افر خارجي و پاسپورت، به 
جاي دالر به آنها يورو داده ش��ده و همين موضوع نيز بر 

احساس كمبود عرضه دالر در بازار افزوده است. 

 واكنش سخنگوي دولت 
در همي��ن حال محمدباقر نوبخت س��خنگوي دولت 
ني��ز در واكنش به افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير اعالم 
كرده كه وضعيت فعلي بازار ارز برخالف ميل ما اس��ت و 
ما از تمام ظرفيت هاي نظام براي اصالح بازار ارز استفاده 
خواهيم كرد و ان ش��اءاهلل وضعيت آن را به سمت تعادل 
مي بريم. محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خبرنگاران در 
زمين��ه افزايش قيمت دالر طي روزهاي اخير اظهار كرد: 
وضعيت فعلي پول ما در زمينه ارز به هيچ وجه قابل قبول 
نيس��ت قطعا اين انتقاد به ما وارد اس��ت و بايد همكاران 
ما در ارتباط اين بازار تالش بيش��تري كنند؛ چراكه نياز 
به يك سياس��ت وس��يع تر از بانك مركزي داريم كه اين 
سياس��ت ها اتخاذ شد و جلسات متعدد س��تاد ويژه اين 
موضوع ب��ا ماموريتي كه جناب آق��اي رييس جمهور به 
معاون اول خودش��ان دادند، تش��كيل ش��د منتها جنبه 
خب��ري ب��ه خود نگرفت��ه ب��ود. وي افزود: روز گذش��ته 
آخرين جلس��ه برگزار شد و ان ش��اءاهلل سياست هايي كه 
ما كامال آثار و ابع��ادش را ديده ايم، امروز هم در خدمت 
رياست جمهوري نهايي مي شود و ان شاءاهلل ظرف روزهاي 
آين��ده آن را اجرايي مي كنيم. س��خنگوي دولت با بيان 
اينكه قبول داريم وضعيت، وضعيت خوبي نيست، اظهار 
كرد: برخالف ميل ما اين وضعيت ادامه پيدا كرده اس��ت 
و ما تاكنون موفق نشده ايم اما قطعا در اين راستا با تمام 
قدرت از ظرفيت هاي نظام استفاده مي كنيم و ان شاءاهلل 

اين بازار را متعادل خواهيم كرد. 

 دالر ناياب و سكه كمياب شد
مش��اهدات ميداني از ب��ازار ارز و س��كه حاكي از آن 
است كه دالر كه طي روزهاي گذشته در تعداد محدودي 
از صرافي ه��ا يافت مي ش��د، ام��ا روز دوش��نبه در ميان 
دستفروش��ان و دالالن هم ناياب شده و سكه نيز به روند 
افزايش��ي قيمت خود ادامه داده و كمبود س��كه تمام در 
برخي طالفروشي ها مشهود است و اين موضوع باعث شده 
كه طال فروش ها اعالم كنند كه دالر و س��كه تمام ندارند 
و تنها قادر به فروش ربع سكه به قيمت باالتر از ۶۰۰هزار 

تومان هستند. 
بازار ارز با محدوديت هاي بيشتر از روزهاي گذشته در 
فروش دالر همراه شده است؛ به طوري كه غير از صرافي ها 

كه در روزهاي گذش��ته هم عمدت��ا از فروش دالر و يورو 
خودداري مي كردند، در حال حاضر دالالن و دستفروشان 

هم دالري براي فروش ندارند. 
بازار نس��بت به روزهاي گذشته شلوغ تر شده و نكته 
بارز حضور گس��ترده تر مردم و ش��لوغي بازار و تقاضاي 
بيشتر براي خريد دالر است و اين افزايش تقاضا در حالي 
اس��ت كه عمال دالري براي فروش وجود ندارد و به نظر 
مي رس��د كه برخي صرافي ها تنها به برخي افرادي كه با 

آنها آشنا هستند، دالر عرضه مي كنند. 
همچنين باتوجه به حضور پررنگ نيروهاي انتظامي 
فضاي امنيتي در خيابان فردوس��ي حاكم است و دالالن 
و دستفروش��ان با احتياط زيادي در آنج��ا حضور دارند. 
با وجود اينك��ه دالري براي فروش وج��ود ندارد، برخي 
دالالن قيمت ف��روش آن را 585۰تومان تا ۶2۰۰تومان 
عنوان مي كنند و فقط دالر را به نرخ حدود 55۰۰تومان 
مي خرند. يورو هم به تبع دالر و همچون روزهاي قبل با 
محدوديت زيادي در فروش مواجه است و قيمت فروش 
آن به بيش از ۷۰۰۰تومان رسيده است ولي قيمت خريد 
آن چندان مش��خص نيس��ت. با كاهش اونس جهاني به 
۱۳28دالر، به دليل افزايش نرخ دالر، روند قيمت س��كه 
همچنان صعودي است. در اوايل صبح، قيمت سكه تمام 
يك ميليون و 88۰هزار تومان خريداري و يك ميليون و 
۹۴۰هزار تومان فروخته مي شد اما به تدريج تا 2ميليون و 

5۰هزار تومان باال رفت. 
نيم س��كه ۹۳۰هزار تا يك ميليون و 5۰هزار تومان، 
ربع س��كه از 5۹5هزار تومان تا ۶2۰هزار تومان فروخته 
ش��د و نرخ س��كه گرمي ۳۶۰ تا ۴۰۰هزار تومان معامله 
ش��د. در بازار مبادله يي نيز نرخ رسمي ۳۰ ارز افزايش و 
۶ ارز كاه��ش ياف��ت و بهاي ۳ ارز ه��م بدون تغيير بوده 
است. دالر با 2۶ريال افزايش ۳۷8۳تومان، پوند با ۴۷ريال 
رش��د قيمت 5۳۳۱.۱تومان و يورو ب��ا افزايش ۳۶ريالي 
۴۶۴۱.۴تومان تعيين شد. اكنون فاصله دالر آزاد و رسمي 
به بيش از ۱2۰۰تومان رس��يده اس��ت. در بازار تهران در 
س��اعت بعدازظهر گزارش شده كه س��كه طرح جديد با 
5۶ه��زار تومان افزايش يك ميلي��ون و ۹۹۱هزار تومان، 
طرح قديم با رش��د ۳۰هزار تومان��ي يك ميليون و ۹۰۳ 
هزار تومان و نيم سكه با ۳۰هزار تومان افزايش ۹55هزار 
تومان به فروش مي رسيد. ربع سكه هم با 25هزار تومان 
افزايش ۶25هزار تومان، سكه گرمي بدون تغيير ۳5۷هزار 
تومان و هر گرم طالي ۱8عيار با ۳۰۴8تومان رشد قيمت 
۱۷۷ه��زار و 5۳5تومان فروخته مي ش��ود. در ب��ازار ارز، 
دالر در دامنه قيمتي 5۹۰۰ تا ۶۰۰۰تومان اس��ت، يورو 
۶۹۶۰تومان، پون��د 8۴۰۰تومان و دره��م ۱58۰تومان 
داد و س��تد مي ش��ود. در صرافي هاي بانك��ي بهاي دالر 

۴۹5۹تومان و يورو ۶۰8۴تومان اعالم شد. 

 بانك مركزي ارز كافي به صرافي ها نمي دهد
همچنين يك فعال بازار ارز در گفت وگو با ايسنا گفته 
اس��ت كه جمع آوري دالالن ارزي در ب��ازار نتيجه يي به 
همراه نداشت و بعد از عيد نوروز نرخ ها بار ديگر باال رفت و 
نشان داد كه بازار تابع تصميم دالالن نيست. تاثير دالالن 
و كاسبان ارز روي قيمت ها در ابعاد كالن تر بسيار ناچيز 
است. علت هم اين است كه يك دالل در بازار ارز نهايتا تا 
2۰۰۰دالر در دست دارد كه مي تواند آن را به افرادي كه 
نياز خيلي فوري به ارز دارند، بفروشد و از آن سودي اندك 
به دست آورد درحالي كه تعيين نرخ ارز در ابعاد كالن با 

فروختن 2۰۰۰دالر توسط يك دالل صورت نمي گيرد.

وي گفت: كاهش س��ود بانكي توس��ط بانك ها باعث 
ش��د تا س��رمايه ها به بازار ارز سرازير ش��ود. از طرفي با 
مطرح شدن ش��ايعه ورشكسته شدن برخي از بانك هاي 
خصوصي و صندوق هاي س��رمايه گذاري، مردم اساسا به 
س��رمايه گذاري در بانك ها بدبين ش��ده اند. همه اينها در 
مجموع باعث مي شود تا س��يل سرمايه ها به سمت بازار 
ارز مي��ل كند. وي افزود: بانك مرك��زي براي اينكه جلو 
افزايش قيمت دالر را بگيرد به برخي از صرافي ها مقداري 
دالر مي ده��د اما واقعيت اين اس��ت كه اي��ن مقدار دالر 
آنقدر كم اس��ت كه كفاف ب��ازار را نمي دهد. تصور كنيد 
در جلو يك صرافي 2۰۰نفر صف بس��ته اند؛ وقتي سقف 
اعطاي دالر را 2۰۰۰ تا اعالم مي كنند، جمع نس��بي اين 
مقدار ارز با افراد متقاضي نشان مي دهد كه بانك مركزي 
تنها ۴۰۰هزار دالر به آن صرافي دالر داده است؛ درحالي 

كه آن صرافي يك ميلي��ون دالر ظرفيت براي توزيع ارز 
دارد اما از آن اس��تفاده نمي ش��ود. من فكر مي كنم شايد 
حتي عزمي براي كنترل نرخ ارز واقعا وجود ندارد. دولت 
بايد دالر زيادي به بازار عرضه كند و از طرف ديگر اجازه 
دهد تا كاس��بان و دالالن كار خود را انجام دهند چراكه 
به لحاظ رواني حضور واس��طه ها در بازار مي تواند هراس 
نب��ود ارز در بازار را از بين ببرد؛ به اين معني كه حداقل 
دالالن تقاضاهاي خرد را پاسخ مي دهند. تزريق مقطعي و 
بدون پشتوانه دالر به بازار نمي تواند حجم عظيم تقاضا را 
كنترل كند. اينكه خريداران را مجبور كنيم با كارت ملي 
و پاسپورت دالر دريافت كنند، هيچگاه چاره واقعي حل 
معضل افزايش نرخ ارز نبوده و نخواهد بود؛ چراكه خريدار 
با خود مي گويد حتما قرار است خبري شود كه اينقدر در 

دادن دالر سخت گيري مي شود!

 نوسان بازار، معامالت سكه آتي را متوقف كرد
از س��وي ديگر به دليل نوس��انات نرخ دالر و س��كه، 
معامالت س��كه آتي كه در ب��ورس كاالي ايران در تمام 
سررس��يدها صف خريد داش��ت براي روز دوش��نبه 2۰ 
فروردين متوقف شد. افزايش نوسانات در بازار ارز و سكه 
در اين روزها س��بب شده كه بازار آتي سكه هم با شرايط 
خاصي همراه باش��د؛ به طوري كه در روز گذشته قيمت 
س��كه آتي سررسيدهاي مختلف با افزايش قيمت همراه 
بود و قيمت تس��ويه سكه تحويل دي  ماه مرز دو ميليون 

تومان را رد كرد. 
 طبق ماده 2۹ دستورالعمل اجرايي معامالت اگر ظن 
در دس��تكاري قيمت يا تغيير غيرعادي قيمت معامالت 
وجود داشته باشد، مديرعامل بورس كاال يا رييس سازمان 
بورس مي توانند معامالت را متوقف كنند. مدير توس��عه 
بازار مشتقه بورس كاالي ايران درباره توقف معامالت بازار 
مش��تقه بورس كاالي ايران مي گويد با توجه به نوسانات 
شديد در بازار سكه طال و عدم شفافيت اطالعاتي درباره 
بازار نقدي سكه طال، كميته آتي در روز گذشته تصميم 

به توقف معامالت بازار مشتقه گرفت. 
اين نكته نش��ان مي دهد ت��ا زماني كه ثبات نرخ دالر 
اتفاق نيفتد، طرح هاي پيش فروش و معامالت سكه آتي 

نيز نمي تواند اثرگذاري خود را داشته باشد. 

 نگاهي به تغييرات نرخ دالر در ۳0 سال گذشته
روند تغييرات قيمت دالر حدود ۳دهه گذشته نشان 
از رشد حدود ۶۰۰۰ درصدي آن دارد. دالر امريكا در اين 
مدت از حدود ۹۶تومان به حدود 5۶۰۰ تومان رس��يده 
است. سال هاست كه دالر به عنوان ارز مبادالتي در سبد 
ارزي جه��ان و البته ايران حكمراني مي كند و با توجه به 
اين شرايط، تغييرات و تحوالت دالر همواره عاملي اثرگذار 
در اقتصاد ايران بوده اس��ت. اين ارز طي س��ال هاي اخير 
اغل��ب با چند نرخ عرضه ش��ده و در دوره هاي محدودي 
تك نرخي بوده اس��ت؛ به طوري كه در دهه ۱۳۷۰ براي 
دوره يي كوتاه ارز تك  نرخي ش��ده اما چندان دوام نياورد 
تا اينكه در ابتداي دهه ۱۳8۰ بانك مركزي مجدد دست 
ب��ه تك نرخي ك��ردن ارز مي زند و براي چند س��الي هر 
چند كوتاه پ��ا برجا بود ولي در نهاي��ت تحريم ها و كند 
شدن روابط كارگزاري بانك ها و تبادالت بين المللي مانع 
از يكسان س��ازي پايدار شد و بار ديگر بازار ارز ايران چند 

نرخي شد. 
 در اواي��ل ده��ه ۱۳۹۰ جري��ان ب��ازار ارز روزه��اي 
ملتهبي را تجربه كرد؛ به  گونه يي كه نوس��ان س��ال هاي 
۱۳۹۰و ۱۳۹۱ ب��راي خود معروف ش��د و همواره از آن 
ياد مي شود. دوره يي كه دالر به يك باره از متوسط نرخي 
حدود ۱۰5۰تومان در سال ۱۳8۹ تا 2۶۰۰تومان در سال 
۱۳۹۰ رسيد و در ادامه در سال ۱۳۹2 تا بيش از ۳2۰۰ 
پيش رفت و كانال هاي جديد دالر در اين سال ها باز شد. 
البته مخاطبان بازار ارز فراموش نكرده اند كه در آن زمان 
حتي ركورد دالر ۴۰۰۰تومان��ي حتي براي يك روز هم 
كه ش��ده در تاريخ دالري ايران ثبت شد. در سال ۱۳۹۱ 
با توجه به التهاب��ات ارزي بود كه مركز مبادالت ارزي از 
س��وي بانك مركزي راه اندازي شد و هر روز قيمت حدود 
۳۹ ارز ب��ر مبناي دولتي تعيين و به گروه هاي مش��مول 
عرضه مي شد و همچنان نيز به فعاليت خود ادامه مي دهد 
هر چند كه اكنون ليست دريافت كنندگان ارز مبادله يي 
خالي تر از گذش��ته اس��ت. همزمان در كنار فروش دالر 
در بازار آزار نرخي از س��وي بانك مركزي براي كاالهاي 
اساسي اعالم شد كه همان ۱22۶ معروف است. اين نرخ 
نيز به مرور از صحنه ارزي محو شد و اكنون دالر با دو نرخ 

آزاد و مبادله يي عرضه  مي شود. 
ام��ا دالر در نيمه دوم س��ال قب��ل وارد دور تازه يي از 
نوس��ان و بي ثباتي در بازار ارزي ايران شد و تكرار جريان 
س��ال هاي ابتدايي دهه ۱۳۹۰ بود و ش��دت نوس��ان در 
مواقعي بيشتر شد و نرخ هاي عجيب تري به بازار آمد. دالر 
از حدود ۳۷۰۰تومان در شهريور ماه سال ۱۳۹۶ تا پايان 
2۰روز ابتدايي سال ۱۳۹۷ حدود 2۰۰۰تومان گران شده 

و تا 5۷۰۰ تومان پيش رفته است. 
ه��ر چند كه رييس كل بان��ك مركزي چندي پيش 
ابراز اميدواري كرد كه شرايط بازار ارز همانند سال ۱۳۹2 
بتواند به حالت عادي برگردد اما فعال خبري از اين وعده 
و اميد نيست. از نگاه مسووالن اقتصادي اوضاع فعلي بازار 
ارز عمدتا ناشي از تقاضاي غيرواقعي و عوامل غيراقتصادي 

است و نمي تواند در بلندمدت دوام داشته باشد. 
اين درحالي اس��ت كه مروري بر تغييرات نرخ دالر در 
۳۰س��ال قبل تاكنون نشان مي دهد كه دالر از سال ۱۳۶۷ 
تا ۱۳۷۳ نوسان چنداني نداشته و در كانال 2۰۰تومان بوده 
اما به تدريج وارد كانال هاي باالتري ش��ده است. دالر حتي 
تا سال ۱۳8۷ نرخ ۱۰۰۰تومان را هم تجربه نكرده و از اين 
سال به بعد است كه وارد دور تازه قيمتي مي شود و نرخ آن 
۴ رقمي شده است. اين ارز در ۳۰سال گذشته اقتصاد ايران 

رشد تا بيش از 5۷ برابري را تجربه كرده است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس از طرح مجلس براي ساماندهي بازار ارز خبر 
داد و گفت: اين طرح داراي چند محور است كه به مديريت بازار ارز مي انجامد. 

به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهيمي با اش��اره به طرح كميس��يون اقتصادي 
مجلس براي س��اماندهي ب��ازار ارز اظهار كرد: در اين طرح چن��د مرحله يي در گام 
نخس��ت به دنبال آن هس��تيم تا بانك مركزي مكلف به ايجاد س��پرده هاي ارزي در 

بانك هاي دولتي با شرايط جديد و تضمين هاي الزم شود. 
وي بيان كرد: بر اين مبنا اگر كس��ي سپرده ارزي باز كرد، مي تواند هر زماني كه 
مايل بود س��پرده خود را با ارز مورد نظرش پس بگيرد البته س��ود هم بايد به اين 
س��پرده تعلق گيرد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به دومين محور اين 
طرح تصريح كرد: بايد بازار متش��كلي ايجاد شود تا با تعيين وضعيت عرضه و تقاضا 

به سمت تعيين نرخ واحد براي ارز پيش برويم و ارز را تك نرخي كنيم. 
وي با اشاره به لزوم ساماندهي صرافي ها به عنوان سومين محور طرح كميسيون 
اقتص��ادي مجلس خاطرنش��ان كرد: عوامل موثر در ش��كل گيري عرض��ه و تقاضا از 
مكانيس��م صرافي ها ش��كل مي گيرد اما هيچ ضابطه مش��خصي در ح��وزه مديريت 

صرافي ها وجود ندارد.
پورابراهيمي در پايان با بيان اينكه رتبه بندي و سطح فعاليت صرافي ها مشخص 
نيس��ت، متذكر ش��د: درحال حاضر فرقي بين صرافي هاي مج��وزدار يا بدون مجوز 
وجود ندارد و عمال اين صرافي ها در بازار بخشي از تعيين قيمت ارز را برعهده دارند 

بنابراين فعاليت صرافي ها بايد در قالب بازاري صحيح مديريت شود. 

جزئيات طرح مجلس براي ساماندهي بازار ارز
يك كارشناس حوزه بانكداري الكترونيك با اشاره به ارائه ارز 
ديجيتالي »گرام« در آينده يي نزديك توسط تلگرام، اين ارز را 

يك رقيب جدي براي بيت كوين ارزيابي كرد. 
سهيل شهيدي در گفت وگو با ايسنا، كاهش قيمت برخي 
ارزهاي ديجيتالي از جمله بيت كوين را مقطعي توصيف و اظهار 
كرد: هرچند ممكن اس��ت، احتماال در ابتداي كار يك كاهش 
قيمت داشته باشيم كه البته طبق روال سال هاي گذشته امري 
قاب��ل انتظار اس��ت، اما اين كاهش قيمت ب��ه زودي متوقف و 
از ماه هاي خرداد و تير و نيمه دوم س��ال رش��د قيمت ارزهاي 

ديجيتالي مجددا شروع مي شود. 
او همچنين ارز »گرام« كه تلگرام صادركننده آن خواهد بود 
را به عنوان يكي از اصلي ترين رقباي بيت كوين در آينده نام برد 
و اظهار كرد: اگر تلگرام به عنوان يك شبكه پيام رسان بخواهد 
وارد حوزه ارزهاي ديجيتال ش��ود، احتمال موفقيت آن بسيار 
زياد اس��ت، چراكه تلگرام در حال حاض��ر حدود 2۰۰ميليون 
كاربر دارد كه در برابر 5۰ميليون نفري كه از ارزهاي ديجيتالي 

فعلي استفاده مي كنند، عدد بسيار بزرگ تري است. 
اين كارش��ناس ح��وزه بانك��داري الكترونيك همچنين به 
مقاومت ها در برابر ارز تلگرام در داخل كشور اشاره كرد و گفت: 

در اين زمينه به نظر مي رس��د، كج فهمي هايي وجود دارد، چرا 
كه برخي فكر مي كنند براي خريد و فروش ارز گرام بايد مدارك 
هويتي به تلگرام ارائه شود، در صورتي كه اين گونه نيست و اين 
مدارك هويتي تنها بايد براي خريد س��هام ارائه شود. در واقع 
تلگرام ايران را براي خريد س��هام و نه استفاده از ارزهاي خود 
تحريم كرده است. شهيدي با تاكيد بر اينكه براي استفاده از ارز 
تلگرامي در محيط تلگرام نبايد مداركي ارائه دهيم، اظهار كرد: 
برخ��ي فكر مي كنند تلگرام با اين كار خود به منافع اقتصادي 
كشور ضربه مي زند در صورتي كه برخي ديگر بر اين عقيده اند 
كه اين امر چه بسا بتواند براي كشور ارزآوري هم داشته باشد، 
چراكه در اين بستر مي توان خدمات ايجاد شده در بستر تلگرام 
را ب��ه كاربران خارجي نيز عرضه كرد. قيمت بيت كوين كه در 
آخرين خيزش قيمتي خود تا م��رز 2۰هزار دالر رفته بود، در 
روزهاي گذش��ته دچار افت قيمتي حتي ت��ا حدود 25درصد 
هم ش��ده است؛ امري كه باعث شده بسياري از سرمايه گذاران 
اين حوزه را دچار ترديد و نگراني كند، با اين حال بس��ياري از 
كارشناسان با بررسي روند قيمتي اين ارز در سال هاي گذشته 
اين كاهش قيم��ت را امري معمولي و قابل پيش بيني ارزيابي 
كرده اند.  ارزه��اي ديجيتالي رمزن��گاري همچون بيت كوين، 

ريپل و مونرو بايد توس��ط سيس��تم هاي رايانه و با اس��تفاده از 
الگوريتم هاي پيشرفته يي استخراج يا ماينينگ شود. بسياري 
از غول هاي تكنولوژي امكان ارس��ال و انتقال پول را با استفاده 
از اپليكيشن هاي پيام رسان و پلتفرم هاي خود فراهم آورده اند تا 
كاربران بتوانند به راحتي ارزهاي ديجيتالي مربوطه را استخراج 
كرده و از اين طريق اقدام به كس��ب درآمد و سودآوري كنند. 
بيت كوين  در واقع پردازش مبادالت مالي بر بستر يك فناوري 
به نام »بالك چين« است كه زنجيره بلوك هم تعريف مي شود 
و مبتني بر رمزنگاري است. با استفاده از اين فناوري يك پول 
مجازي به نام بيت كوين ب��ه وجود آمد كه در فضاي اينترنتي 
قابل انتقال اس��ت؛ فناوري بيت كوين  ك��ه يك پول رمزنگاري 
ش��ده اس��ت، اين امكان را به كاربران مي دهد كه بدون نياز به 
هيچ بانكي مب��ادالت مالي خود را انج��ام  دهند، ضمن اينكه 
ناشناس هم باقي بمانند. پيام رسان تلگرام نيز چندي است كه 
اعالم كرده قصد دارد تا به جمع پلتفرم هاي اس��تخراج ارزهاي 
ديجيتالي بپيوندد. تلگرام ارز رمزنگاري شده اختصاصي خود را 
با عنوان »گرام«  )Gram( نامگذاري كرده است. گفته مي شود 
اين پلتفرم توسعه يافته تلگرام، امكان استفاده از اين ارز را حتي 

در ساير پيام رسان هاي ديگر نيز فراهم مي كند. 

بيت كوين دوباره گران مي شود

ميزان تغيير قيمتقيمت ميانگينطال و ارز
5۶،۰۰۰+ تومان۱،۹۹۱،۰۰۰ تومانسكه جديد
۳۰،۰۰۰+ تومان۱،۹۰۳،۰۰۰ تومانسكه قديم
۳۰،۰۰۰+ تومان۹55،۰۰۰ توماننيم سكه
25،۰۰۰+ تومان۶25،۰۰۰ تومانربع سكه

۳5۷،۰۰۰۰ تومانسكه گرمی
۶۰۴8+ تومان۱۷۷،5۳5 تومان۱8 عيار
۳.82- دالر۱۳2۹.۴۷ دالراونس
۱۷۰+ تا 2۷۰+ تومان5۹۰۰ تا ۶۰۰۰ توماندالر
۱۱۰+ تومان۶۹۶۰ تومانيورو

۹+ تومان۴۹5۹ توماندالر صرافی بانكی
۶8+ تومان۶۰8۴ تومانيورو صرافی  بانكی

55۰+ تومان8۴۰۰ تومانپوند
5۰+  تومان۱58۰ توماندرهم

قيمت دالر در ۳0 سال
قيمت دالر )تومان(دورهقيمت دالر)تومان(دوره
۱۳۶۷۹۶۱۳8۳8۷۴
۱۳۶8۱2۰۱۳8۴۹۰۴
۱۳۶۹۱۴۱۱۳85۹22
۱۳۷۰۱۴2۱۳8۶۹۳5
۱۳۷۱۱۴۹۱۳8۷۹۶۶
۱۳۷2۱8۰۱۳88۹۶۷
۱۳۷۳2۶۶۱۳8۹۱۰۴۴
۱۳۷۴۴۰۷۱۳۹۰۱2۰۴
۱۳۷5۴۴۴۱۳۹۱2۶۰۷
۱۳۷۶۴۷8۱۳۹2۳۱8۳
۱۳۷۷۶۴۶۱۳۹۳۳28۰
۱۳۷88۶۳۱۳۹۴۳۴5۰
۱۳۷۹8۱۹۱۳۹5۳۶5۰
۱۳8۰8۰۰۱۳۹۶۴8۰۰
۱۳8۱8۰۱۱۳۹۷5۷۰۰
۱۳828۳2
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5 بورس و فرابورس
برترين صندوق هاي 

سرمايه گذاري سال 96
گروه بورس    در طول سال 1396 صنعت صندوق هاي 
سرمايه گذاري كش��ور به طور متوس��ط حدود 18درصد 
بازدهي ثبت كرده است؛ بيشترين ميانگين بازدهي متعلق 
به گروه صندوق هاي سرمايه گذاري »مختلط« بوده و اين 
گ��روه طي مدت مذكور ح��دود 21درصد بازدهي نصيب 
سرمايه گذاران خود كرده است. ميانگين بازدهي گروه هاي 
»با درآمد ثابت« و »در سهام« نيز به ترتيب عددهاي 20و 
16درصد را نشان مي دهد. بر اين اساس صندوق هاي برتر 
گروه صندوق هاي س��رمايه گذاري مختلط كه توانس��تند 
باالترين بازدهي سال 1396 را در اين گروه كسب كنند به 
ترتيب شامل صندوق هاي »آسمان خاورميانه« سبدگردان 
آسمان، »كوثر« كارگزاري بانك صنعت و معدن، »مشترك 
پارس« كارگزاري آبان، »تجربه ايرانيان« كارگزاري بانك 
آين��ده و »يكم نيك��وكاري آگاه« كارگزاري آگاه اس��ت. 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در س��هام نيز هم راس��تا با 
بازده��ي بورس، نيمه دوم س��ال 1396 از پرطرفدارترين 
صندوق هاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران ريسك پذير 
بوده اس��ت. صندوق هاي برتر اين گروه صندوقي طي يك 
س��ال مذكور بازدهي  بااليي را ثب��ت كرده اند.  همچنين 
صندوق هاي سرمايه گذاري »آواي ثروت كيان« كارگزاري 
بورس آثل، »پاداش س��رمايه پارس« س��بدگردان پاداش 
سرمايه، »آسمان يكم« س��بدگردان آسمان، »كارگزاري 
پارس��يان« كارگزاري بانك پارسيان و »فيروزه موفقيت« 
كارگزاري فيروزه آس��يا بيش��ترين بازدهي س��ال 1396 
صندوق س��رمايه گذاري در سهام كش��ور را كسب كردند. 
براس��اس آمار اعالمي مركز پردازش اطالعات مالي ايران، 
گروه صندوق هاي قابل معامله در بورس)ETF( نيز شاهد 
بازدهي هاي جذابي طي س��ال 1396 بوده اند. طي س��ال 
مذكور صندوق هاي »ش��اخص 30شركت بزرگ فيروزه« 
كارگزاري فيروزه آس��يا، »هس��تي بخش آگاه« كارگزاري 
آگاه، »آس��مان آرماني سهام« سبدگردان آسمان، »آرمان 
س��پهر آيندگان« مش��اور س��رمايه گذاري آرم��ان آتي و 
»توسعه اندوخته آينده« سبدگردان انتخاب مفيد باالترين 
بازدهي را در اين گروه نصيب خود كردند. به گزارش سنا، 
ش��ايان ذكر اس��ت در گروه صندوق هاي سرمايه گذاري با 
درآمد ثابت نيز به ترتيب صندوق هاي »صنعت و معدن« 
كارگزاري بانك صنعت و معدن، »توس��عه سرمايه نيكي« 
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر، »ارزش آفرين گلرنگ« 
مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي، »امين آشناي ايرانيان« 
كارگزاري سهم آشنا و »با درآمد ثابت كاريزما« سبدگردان 

كاريزما باالترين بازده يك ساله 1396 را كسب كرده اند. 
 همچني��ن در اي��ن گ��زارش، خال��ص ارزش داراي��ي 
صندوق هاي سرمايه گذاري كشور براي سال 1396 146هزار 
و 330ميليارد تومان اعالم شده كه تقريبا 10درصد نقدينگي 
كش��ور را در برمي گيرد؛ طي اين مدت ارزش معامالت بازار 
س��رمايه ش��امل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس كاال و 
ب��ورس انرژي در مجم��وع حدود 245هزارميلي��ارد تومان 
بوده اس��ت. اين اعداد گوياي جاي��گاه صنعت صندوق هاي 

سرمايه گذاري كشور در اقتصاد ايران است. 

 دليل توقف معامالت
آتي سكه

مدير توسعه بازار مشتقه بورس كاالي ايران درباره توقف 
معامالت بازار مشتقه بورس كاالي ايران مي گويد با توجه به 
نوسانات شديد در بازار سكه طال و عدم شفافيت اطالعاتي 
درباره بازار نقدي س��كه طال، كميته آتي در روز يك شنبه 
تصمي��م به توق��ف معامالت بازار مش��تقه گرفت. عليرضا 
ناصر پور درباره توقف معامالت آتي و اختيار معامله س��كه 
در فرابورس اظهار كرد: مولفه هاي تاثيرگذار بر قيمت سكه 
و درنتيجه وجود ابهام قيمتي شديد در بازار اين دارايي، بر 
تصميم سرمايه گذاران بازار مشتقه اثر گذاشته و مخاطرات 
بازار قراردادهاي مش��تقه را به ش��دت افزايش مي دهد. به 
گزارش ايسنا، وي افزود: با توجه به نوسانات شديد در بازار 
سكه طال و عدم شفافيت اطالعاتي درباره بازار نقدي سكه 
طال كميته آتي در روز يك ش��نبه با توجه به احراز شرايط 
اضطراري مطابق ماده 22 دس��تورالعمل اجرايي معامالت 
قرارداده��اي آت��ي و نيز م��اده 29 دس��تورالعمل اجرايي 
معامالت قراردادهاي اختيار معامله تصميم توقف معامالت 

مشتقه سكه طال در روز دوشنبه را گرفت. 

افزايش قيمت دالر و برجام
تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد افزايش نرخ دالر 
در ابتدا فضاي منفي به دنبال دارد اما در نهايت پس از چند 
ماه، فضا براي بورس مثبت مي شود. به گزارش ايرنا، بهروز 
عباس زاده كارشناس بازار سرمايه درباره نوسانات نرخ ارز و 
تاثير آن بر بازار سرمايه، اظهار داشت: دليل اصلي رشد نرخ 
دالر و س��كه، سياسي و مربوط به تحوالت مرتبط با برجام 
در هفته هاي آينده است. اين مدير بازار سرمايه درباره تاثير 
اين نوس��انات بر بازار س��هام نيز گفت: طال و ارز به عنوان 
بازار جانشين بورس به شمار مي روند؛ بنابراين رشد معامالت 
آنها تاثير منفي بر بورس خواهد داشت. اين كارشناس بازار 
س��رمايه با اشاره به تاثير چندگانه رشد نرخ دالر بر بورس، 
ادامه داد: از يك س��و، رش��د نرخ دالر باعث كاهش تمايل 
به بازار س��هام شده اس��ت، اما از سوي ديگر، افزايش بهاي 
ارز، به رشد سودآوري ش��ركت هاي صادرات محور بورسي 
منجر مي شود. شركت هايي كه محصوالت آنها بر اساس نرخ 
جهاني، قيمت گذاري مي شوند نيز از رشد ارزش دالر، منتفع 
مي ش��وند. وي گفت: رشد بهاي دالر، براي شركت هايي كه 
مواد اوليه آنها بر اس��اس نرخ دالر محاسبه مي شود، منفي 
بوده و س��بب باال رفت��ن هزينه هاي آنها مي ش��ود؛ تجربه 
سال هاي گذشته نش��ان مي دهد افزايش نرخ دالر در ابتدا 
س��بب ايجاد فضاي منفي مي ش��ود، اما در نهايت و پس از 
گذش��ت چند ماه برگشت روند مثبت را به دنبال دارد. اين 
كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه تا زمان رفع نشدن 
مسائل سياسي، ريسك سيستماتيك در بورس وجود دارد، 
افزود: پس از آرام ش��دن شرايط سياسي در ماه هاي آينده، 
شاهد تاثير مثبت افزايش بهاي دالر در بورس خواهيم بود 
كه البته تاثير مثبت بر ش��ركت هاي صادرات محور بيشتر 
است. عباس زاده با توصيه به سهامداران، گفت: در شرايطي 
ك��ه بازار ارز و بورس دچار نوس��ان ش��ده، بهترين راهكار، 
مديريت سرمايه و مديريت ريسك توسط سهامداران است.

آمار

تاالرنقرهاي

تاالرديدگاه

مدير عامل بورس انرژي مطرح كرد

قراردادهاي بلندمدت فرآورده هاي نفتي در دستوركار
مديرعامل بورس انرژي ايران با تشريح اقدامات 
مهم صورت گرفته در سال 96 از رشد 79درصدي 
ارزش كل معام��الت بورس انرژي ايران نس��بت به 
س��ال 95 خبر داد. وي با بيان اينكه در س��ال 96 
بال��غ بر 75هزار و 692 ميليارد ري��ال كاال و اوراق 
به��ادار در ب��ورس ان��رژي ايران م��ورد معامله قرار 
گرفت��ه اس��ت، اف��زود: از ارزش معام��الت مذكور 
44ه��زار و 711ميليارد ري��ال در بازار فرآورده هاي 
هيدروكرب��وري مورد معامله قرار گرفته اس��ت كه 
رش��د 93درصدي در ارزش و 40درصدي در حجم 
را نس��بت به س��ال 95 نش��ان مي دهد. س��يدعلي 
حسيني با اش��اره به آخرين وضعيت بازار معامالت 
ب��رق در بورس انرژي ايران گفت: ب��ازار برق نيز با 
داش��تن س��هم 4هزار و 119ميلي��ارد ريالي ضمن 
پوشش ارزش ريالي معامالت نسبت به سال گذشته 
از نظر حجم معامالت ش��اهد رشد 2درصدي بوده 
اس��ت. ب��ه گفته وي در ب��ازار اوراق س��لف موازي 
استاندارد با سررسيد يك سال و بيشتر نيز 25هزار 
و 314ميلي��ارد ري��ال اوراق به��ادار مبتني بر كاال 
مورد معامله قرار گرفت كه نش��ان دهنده رشد 69 
درص��دي ارزش و 40درصدي در تع��داد قراردادها 
نس��بت به س��ال 95 است. بازار س��اير اوراق بهادار 
قاب��ل معامله نيز به عن��وان يك بازار جديد با انجام 
معام��الت صندوق پروژه، س��هم يك ه��زار و 548 
ميلي��ارد ريال��ي از كل ارزش معامالت را در س��ال 

گذشته به خود اختصاص داد. 

 عرضه 16 كاال در بخش بين الملل
مديرعامل بورس انرژي در ادامه به تش��ريح اقدامات 
صورت گرفته در سال 96 در اين بورس به تفكيك بازارها 
پرداخ��ت و گفت: بازار فرآورده ه��اي هيدروكربوري در 
سال 96 رشد قابل توجهي را در ارزش و حجم معامالت 
تجربه ك��رد كه اين مهم حاصل افزايش حجم عرضه ها 
در اين بازار و اس��تقبال خوب خريداران از اين بازار بوده 
اس��ت به نحوي كه در س��ال 96 عالوه ب��ر عرضه هاي 
مس��تمر كاالهاي گذشته در بخش داخلي 18كاال و در 
بخش بين الملل 16كاالي جديد براي نخستين  بار مورد 
عرضه قرار گرفتند. وي افزود: در س��ال 96 چهار كاالي 
نفت��ا، ميعانات گازي، گاز ماي��ع و گازوييل به ترتيب با 
اختصاص س��هم 40، 10، 4 و 2درص��دي از كل ارزش 
معامالت در بازار فرآْورده هاي هيدروكربوري بيش��ترين 
ارزش معامله را نسبت به ساير كاالها در اين بازار به ثبت 
رس��اندند. به گزارش فارس حسيني افزود: در سال 96 
بازار برق بورس انرژي ايران نيز شاهد راه اندازي بازارهاي 
جدي��د براي مصرف كنندگان باالي 5 مگاوات بود كه با 
تالش هاي انجام پذيرفته 18مصرف كننده بزرگ برق و 
17نيروگاه در اين بازار مشاركت كردند. به گفته اين مقام 
مسوول در سال 96 زمان ويژه يي براي طراحي بازارهاي 
جديد و ايجاد زيرس��اخت هاي الزم در زمينه معامالت 
مصرف كنندگان بزرگ در تابلو برق بازار فيزيكي و بازار 
قراردادهاي س��لف موازي اس��تاندارد مصرف كنندگان 
ب��زرگ باالي 5 مگاوات صرف ش��د. همچنين با اصالح 
مش��خصات قرارداد بازار عمده فروش��ي برق در اين بازار 
نيز تغييراتي انجام گرفت كه اميد مي رود در سال 97 با 
حمايت وزارت نيرو ش��اهد رشد و رونق بيشتر بازار برق 

در بورس انرژي ايران باشيم. 

 افزايش تعداد نيرو گاه
وي ادامه داد: در س��ال 96 بازار مصرف كنندگان 
بزرگ برق در مجموع ش��اهد معامل��ه 750ميليون 
مگاوات س��اعت برق به ارزش 324ميليارد ريال بود. 
ارزش معام��الت در بازار عمده فروش��ي برق نيز در 
س��ال 96 معادل با 3ه��زار و 794ميليارد ريال بوده 
است. همچنين در س��ال گذشته تعداد نيروگاه هاي 
داراي قابليت عرضه در بورس انرژي از 43نيروگاه به 
47نيروگاه رس��يد و تعداد شركت هاي خرده فروشي 
داراي ك��د معامالت��ي نيز به 14ش��ركت بالغ ش��د. 
مديرعامل بورس انرژي از معامالت بازار اوراق سلف 
موازي نيز س��خن گفت و افزود: اوراق س��لف موازي 
اس��تاندارد با سررسيد يك سال و بيشتر نيز در سال 
96 با توجه به نياز به تامين منابع مالي براي پيشبرد 
طرح هاي حوزه انرژي همچنين مزيت تامين مالي از 
طريق بازار سرمايه با رشد 117درصدي شاهد تامين 
مالي 13هزار و 400ميليارد ريال از طريق اين اوراق 
به وسيله 4ش��ركت در بورس انرژي ايران بوديم. به 
گفت��ه وي در حوزه فرآورده ه��اي هيدروكربوري به 
ترتيب وزارت امور اقتص��ادي و دارايي به نمايندگي 
از دولت جمهوري اسالمي ايران با انتشار اوراق سلف 
موازي اس��تاندارد نفت خام به ارزش 5000 ميليارد 
ريال و پتروشيمي بندر امام با انتشار اوراق با دارايي 
پاي��ه گاز مايع به ارزش 4000ميلي��ارد ريال تامين 
مالي كردند. در حوزه برق نيز دو ش��ركت گروه مپنا 
و آرين ماهتاب گس��تر به ترتيب با انتش��ار 4000و 
400ميليارد ريال اوراق اقدام به تامين مالي نمودند 
كه معامالت ثانويه اوراق مذكور در مجموع به ارزشي 

حدود 11هزار و 914ميليارد ريال بالغ شد. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه در س��ال 96 بازار 
س��اير اوراق به��ادار قاب��ل معامله نيز ب��ه عنوان يك 
ب��ازار جديد در بورس انرژي اي��ران فعاليت خود را با 

پذيره نويسي گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق پروژه 
آرمان پرند مپنا به ارزش 1000ميليارد ريال آغاز كرد، 
افزود: معامالت ثانويه گواهي هاي س��رمايه گذاري در 
اين بازار نيز ارزش��ي بالغ بر 548 ميليارد را در س��ال 
96 به ثبت رساند. به گفته وي درحال حاضر نيز اوراق 
گواهي ظرفيت به عن��وان دومين ابزار قابل معامله در 
اين بازار درح��ال طي كردن فرآينده��اي الزم براي 

پذيرش و آغاز معامالت است. 

 افزايش كاال  هاي پذيرش شده
مديرعامل بورس انرژي در ادامه اظهار كرد: در سال 
96 در حوزه پذيرش نيز ش��اهد رشد تعداد كاالهاي 
پذيرش ش��ده در بورس انرژي ايران بوديم به نحوي 
كه از 215كاال پذيرش ش��ده از آغاز فعاليت بورس تا 
پايان سال 96 تعداد 51كاال در سال 96 پذيرش شده 
كه نشان دهنده رشد 218درصدي نسبت به سال 95 
است. حسيني سپس با اشاره به پتانسيل هاي موجود 
در كش��ور و ظرفيت هاي موجود در قوانين باالدستي 
يادآور ش��د: به طور خ��اص بند »ح« م��اده 4 قانون 
برنامه 5 ساله شش��م توسعه جمهوري اسالمي ايران 
مبني بر توس��عه بازار س��رمايه با تاكيد بر طراحي و 
مهندسي ابزارهاي مالي و كااليي، توسعه بازار انرژي و 
عرضه نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي، 
 اصالح نهادي حاكميت شركتي براي شركت هاي عام 
و نهادهاي مالي و بخ��ش 4 بند »الف« ماده 44 اين 
قان��ون مبني بر تعيين قيمت خري��د برق با توجه به 
سازوكار بازار در بورس كه صراحتا در آنها به استفاده 
از ظرفيت ه��اي بورس انرژي در حوزه مبادالت انرژي 
اش��اره ش��ده، اميد مي رود در سال جاري با مشاركت 
وزارتخانه ها و س��اير نهادهاي ذي ربط در حوزه انرژي 
شاهد رشد و رونق هر چه بيشتر اين بورس و شكوفايي 

اقتصاد حوزه انرژي در كشور باشيم. 

 تقويت تامين مالي 97
مديرعامل بورس انرژي ايران در ادامه به تشريح 
برنامه هاي اين بورس در س��ال 97 پرداخت و اعالم 
كرد: در س��ال ج��اري عالوه ب��ر توس��عه و تعميق 
بازارهاي موجود برنامه هاي��ي از قبيل تقويت تامين 
مالي صنايع نفت، گاز، پتروش��يمي و برق، راه اندازي 
ب��ازار ابزارهاي جديد ازجمله گواهي ظرفيت و اوراق 
صرفه جوي��ي ان��رژي، پذي��رش س��اير فرآورده هاي 
پااليش��گاهي، تقويت رينگ صادراتي و اس��تفاده از 
قراردادهاي بلندمدت براي فروش فرآورده هاي نفتي 
در دس��تور كار اين بورس قرار دارد. وي اعالم كرد: 
آمار معامالت بورس انرژي ايران در 18روز نخس��ت 
سال جديد نيز اميدبخش سالي پررونق در معامالت 
اين بورس اس��ت ب��ه گونه يي كه معام��الت با ثبت 
ارزشي بالغ بر 1707ميليارد ريال رشد 52 درصدي 
نسبت به 18روز نخست سال 96 را نشان مي دهد. 

 رشد 91 درصدي ارزش معامالت 
در س��ويي ديگ��ر، اداره بازرس��ي، ام��ور اعضا و 
نظ��ارت بورس انرژي ني��ز اعالم ك��رد: در 6 ماهه 
دوم س��ال 96، بازارهاي بورس انرژي ش��اهد انجام 
معامالت��ي به ارزش 52.969ميلي��ارد ريال بوده اند 
كه با رش��د 91درصدي نس��بت به سال 95 مواجه 
ش��د. آمارها نش��ان مي دهد در 6ماهه دوم س��الي 
كه گذش��ت، بازاره��اي بورس انرژي ش��اهد انجام 
معامالتي ب��ه ارزش 52.969 ميليارد ريال بوده اند 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته با ارزشي 
قري��ب ب��ه 27.703 ميليارد ريال، ميزان رش��دي 
بيش از 91درصد را تجربه كرده اند. به گزارش سنا، 
محمود كريمي مس��وول اداره بازرسي، امور اعضا و 
نظارت ب��ورس انرژي ضمن بيان مطلب فوق افزود: 
در 6ماهه دوم س��ال گذش��ته تعداد ش��ركت هاي 

كارگزاري عضو بورس انرژي 61 ش��ركت كارگزاري 
بوده اس��ت كه از اين تعداد، 53 شركت كارگزاري 
در دوره مذكور در س��ال 96 در زمينه ارائه خدمات 
به مشتريان فعاليت كرده اند. تعداد كارگزاران فعال 
در بازار مشتقه براي 6ماهه دوم سال 96، به ميزان 
37 شركت كارگزاري بوده و تعداد كارگزاران فعال 
در بازار فيزيكي بورس انرژي با رش��د 2درصدي از 
6ماه��ه دوم س��ال 95 به 49 كارگ��زاري در مدت 

مشابه در سال 96 رسيده است. 
همچنين كارگزاران فعال در بازار ساير اوراق بهادار 
قابل معامله كه در نيمه دوم س��ال 96 ش��روع به كار 

كرده است، 24 شركت كارگزاري بوده است.
از س��ويي ديگر، پنج شركت كارگزاري برتر از نظر 
ارزش كل معامالت در بازارهاي بورس انرژي در 6ماهه 
دوم سال 96 به ترتيب شركت هاي كارگزاري آتي ساز 
 ب��ازار )با 11.9درصد س��هم از بازار(، خبرگان س��هام 
)با 11.71درصد س��هم از بازار(، بانك توسعه صادرات 
)با 8.99درصد س��هم از بازار(، مفي��د )با 8.77درصد 
 س��هم از بازار( و ش��ركت كارگزاري بانك ملي ايران 

)با 6.04درصد سهم از بازار( بوده اند. 
افزون بر اين، مجموع سهم پنج شركت برتر در اين 
دوره از كل معامالت در بازارهاي بورس انرژي برابر با 
47.44درصد بوده اس��ت. همچنين از ابتداي مهرماه 
س��ال 96 تا پايان اس��فند ماه، پنج شركت كارگزاري 
برت��ر از نظ��ر ارزش معامالت در بازار مش��تقه بورس 
انرژي ش��امل بانك توس��عه صادرات )20.5درصد(، 
خبرگان س��هام )14.04درصد(، شهر )9.54درصد(، 
رضوي )8.76درصد( و امين آويد )7.86درصد( است. 
در همين رابطه، پنج ش��ركت كارگزاري برتر در بازار 
فيزيكي بورس انرژي در 6 ماهه دوم س��ال گذش��ته 
ش��ركت هاي كارگزاري آتي ساز بازار )22.21درصد(، 
بان��ك مل��ي اي��ران )10.63درصد(، خبرگان س��هام 
)10.47درص��د(، مفيد )10.23درصد( و نوانديش��ان 

بازار سرمايه )9.1درصد( بوده اند. 
افزون بر اين، پنج ش��ركت كارگ��زاري برتر در 
بازار ساير اوراق بهادار قابل معامله در دوره 6 ماهه 
دوم س��ال 96 ش��ركت هاي كارگزاري س��هم آشنا 
)46.86درصد(، امين آوي��د )22.15درصد(، بانك 
مل��ي اي��ران )11.77درصد(، مفي��د )3.84درصد( 
و بان��ك س��امان )3.07درص��د( بوده ان��د. كريمي 
همچنين با اش��اره به نخس��تين عرضه ه��ا در بازار 
فيزيكي ب��ورس انرژي افزود: از ابتداي مهر تا پايان 
اس��فند ماه س��ال 96 كااله��اي ب��رق نيروگاه هاي 
خرمش��هر، س��يكل تركيبي فارس، طوس، اروميه، 
زاگ��رس كوث��ر و منتظري، بلندين��گ حالل 410 
پااليش نفت كرمانش��اه، حالل 503 عمده پااليش 
نفت اصفهان، گازماي��ع پااليش نفت آبادان، حالل 
503 پااليش نفت كرمانش��اه، نفت س��فيد شركت 
ملي پخش، و پلتفرمي��ت پااليش نفت اصفهان در 
رينگ داخلي و كااله��اي حالل 502 پااليش نفت 
اصفهان، گازمايع تاسيس��ات سنگ بست، نفت گاز 
شركت ملي پخش از انبار نفت رفسنجان به مقصد 
پاكس��تان و ميكس ريفورميت گريد بي پتروشيمي 
بندر امام در رين��گ بين الملل بازار فيزيكي بورس 
انرژي براي نخس��تين بار عرضه شده و مورد معامله 

قرار گرفتند. 

ارزش معاالت بورس كاال طي س��ال گذشته 
به 117هزار ميليارد تومان رسيد كه يك ركورد 

تاريخي به شمار مي رود.
ب��ه گ��زارش كاال خب��ر، ش��اپور محم��دي 
عن��وان كرد: كارگزاران نخس��تين نقطه اتصال 

س��رمايه گذاران به بازار س��رمايه هس��تند. وي 
اف��زود: س��ال گذش��ته بهره برداري از س��امانه 
معام��الت انج��ام ش��د، امس��ال ني��ز س��امانه 
فراب��ورس ب��ه بهره ب��رداري مي رس��د. وي به 
اقدام��ات م��ورد نظر س��ازمان ب��ورس و اوراق 

بهادار در س��ال 97 اش��اره كرد و توضيح داد: 
اصالح و يكسان س��ازي اساسنامه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، تدوين دس��تورالعمل صندوق 
امالك و مس��تغالت، عملياتي كردن حس��اب 
معامالتي كارگزاران، اصالح دستورالعمل خريد 

اعتباري، دس��تورالعمل يكسان سازي ثبت هاي 
حس��ابداري كارگزاران، بازنگ��ري در آيين نامه 
انضباطي از جمله اين اقدامات است. وي ادامه 
داد: همچنين تدوين برنامه جامع پيش��گيري 
از تخلفات، رس��يدگي به موارد مهمي همچون 
دامنه نوسان و حجم مبنا، تدوين دستورالعمل 
ف��روش اس��تقراضي و تدوي��ن دس��تورالعمل 
قرارداده��اي آت��ي و اختيار معامله روي س��بد 
سهام از ديگر اقدامات مورد نظر سازمان بورس 

در سال 97 است. 

در س��ال 96 فرابورس ايران ش��اهد اقدامات 
مثبت بسياري بود كه از مهم ترين اين اقدامات 
مي توان به تقويت بازار بدهي اش��اره كرد. امير 
هاموني با اش��اره به ورود تم��ام اوراق دولتي به 
ب��ازار بدهي فرابورس گف��ت: اين اوراق پيش از 
اين بيرون از بازار س��رمايه معامله مي شد اما در 
سال گذش��ته تمام اين اوراق در بازار فرابورس 
ايران پذيرش ش��دند و معام��الت ثانويه آنها در 
فرابورس ش��كل گرفت؛ بر اين اساس، با چنين 
اتفاقي نرخ هاي افس��ار گسيخته بازار بدهي كه 

در خارج از بازار س��رمايه شكل گرفته بود، مهار 
ش��د. وي ارزش ب��ازار بده��ي را در حال حاضر 
بي��ش از 49 هزار ميليارد توم��ان اعالم كرد و 
گفت: در پايان سال 96 ارزش بازاري فرابورس 
اي��ران به 145 ه��زار ميليارد تومان رس��يد. به 
گزارش س��نا، هاموني با اش��اره ب��ه ورود اوراق 
صكوك منفعت به فرابورس گفت: سال گذشته 
براي نخس��تين بار صك��وك منفع��ت با كمك 
كميت��ه فقه��ي س��ازمان ب��ورس و همين طور 
ش��وراي عالي بورس وارد بازار س��رمايه و بيش 

از 5 ه��زار ميليارد تومان پذيره نويس��ي ش��د. 
وي همچنين ب��ه پذيره نويس��ي اوراق صكوك 
اجاره س��هام براي تامي��ن مالي مجموعه تامين 
اجتماع��ي و هلدين��گ شس��تا اش��اره ك��رد و 
گفت: بي��ش از 3هزار ميلي��ارد تومان صكوك 
اجاره س��هام براي مجموع��ه تامين اجتماعي و 
هلدينگ شس��تا در فرابورس پذيره نويسي شد؛ 
ضمن اينك��ه در بازار بدهي ش��اهد ورود انواع 
اسناد خزانه اسالمي، اوراق مشاركت، طرح هاي 
انتفاع��ي و اوراق مرابحه براي تامين مالي گندم 

كش��اورزان و وزارت بهداشت بوديم. مديرعامل 
فرابورس ايران اظهار داشت: به نظر مي رسد اگر 
پيش از اين فرابورس ايران جزئي از بازار بدهي 
كشور بود در حال حاضر يك ركن است و بدون 
فرابورس ايران بازار بدهي در كش��ور معني پيدا 
نمي كند. اين اتفاق، مش��اركت و خدمتي است 
كه فرابورس ايران توانسته در عرصه بازار بدهي 
و تنظيم نرخ در تامين مالي بنگاه ها انجام دهد 

و اثرگذار و ارزش آفرين باشد. 
هاموني ديگر اقدام اين مجموعه را در س��ال 
گذش��ته، عضوي��ت در فدراس��يون بورس هاي 
اروپايي آس��يايي دانس��ت و گفت: سال گذشته 
فراب��ورس اي��ران در هيات مدي��ره فدراس��يون 
بورس ه��اي اروپاي��ي و آس��يايي عض��و ش��د. 
همين طور نايب رييسي فرابورس ايران در كميته 

كاري اين فدراسيون اقدام خوب و مثبت ديگري 
بود كه اتفاق افتاد. مديرعامل شركت فرابورس 
ايران ب��ا تاكيد بر عملكرد مثب��ت فرابورس در 
اين فدراس��يون گفت: با ابتكار فرابورس ايران، 
فدراس��يون بورس هاي اروپايي آسيايي توانست 
به جايگاه قديم خود برگردد و ما شاهد چندين 
اتف��اق مهم و اثرگذار در اين فدراس��يون بوديم 
ك��ه منجر به برگزاري اجالس كميته كاري اين 
فدراس��يون در مسقط با رياست فرابورس ايران 
ش��د. هاموني افزود: در اين فدراس��يون بيش از 
34 بورس اروپايي و آس��يايي حضور دارند؛ اين 
اتفاق نقش فرابورس ايران را در حوزه بين الملل 
پررنگ و از آن مهم تر جايگاه جمهوري اسالمي 
اي��ران را در عرض��ه بين الملل و اقتصاد كش��ور 

مستحكم تر مي كند. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادارعنوان كرد

ركورد تاريخي ارزش معامالت بورس كاال در سال ۹۶

مديرعامل فرابورس عنوان كرد

ارزش 4۹ هزار ميليارد توماني بازار بدهي

خبر

گروه بورس    
 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت روز  دوشنبه 
به مدار صعودي بازگشت و دماسنج بازار  سهام با 779 واحد افزايش 
توانس��ت رقم 97 هزار و 120 واحدي را به خود اختصاص دهد. از 
طرفي با نگاهي به س��اير بازار هاي موازي در روز گذش��ته مشاهده 
مي ش��ود كه دالر در قيمتي بيش از 6 هزار تومان و س��كه حدود 
2ميليون تومان تقاضا براي خريد داشتند. در همين راستا، با حمايت 
بازارگردان ها ش��اخص كل توانس��ت روند حركتي منفي خود را به 
مثبت تبديل كند. عالوه بر اين، ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم به 
ترتيب 689 و 950 واحد صعودي ش��دند. نمادهاي فوالد مباركه، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد خوزستان، ملي مس، چادرملو، 
خدمات انفورماتيك و پتروش��يمي جم با بيشترين تاثير مثبت بر 
ش��اخص، رشد اين متغير را رقم زدند. افزون بر اين، سرمايه گذاران 

بورس��ي ديروز بيش از يك ميليارد و 42 ميليون برگه س��هم، حق 
تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند كه ارزش اين 
مبادالت بالغ بر 2 هزار و 136ميليارد ريال بود و در 80 هزار نوبت 
معامالتي انجام ش��د. براساس اين گزارش، در بازار ديروز گروه هاي 
فلزات اساس��ي، خودرو و ش��يميايي ها با بيش��ترين حجم و ارزش 
معامالت در صدر برترين گروه هاي صنعتي قرار گرفتند. صدرنشيني 
بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي فوالد خوزستان، 
معدني دماوند، سالمين، صنايع شيميايي ايران، پتروشيمي فناوران، 
پتروش��يمي شازند و قند شيرين خراس��ان بود. در مقابل نمادهاي 
درخش��ان تهران، توسعه صنايع بهشهر، كاش��ي تكسرام، تكنوتار، 
ريخته گري تراكتورس��ازي ايران، چرخش��گر و معادن منگنز ايران 
با بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. 
عالوه بر اين، سرمايه گذاران بورسي ديروز براي خريد اوراق مشاركت 
ش��هرداري سبزوار، واحدهاي صندوق امين يكم، سهام پتروشيمي 
ش��ازند، اوراق مش��اركت ملي نفت ايران، س��هام توسعه معدني و 
صنعتي صبانور، فوالد مباركه و اوراق صكوك سايپا بيشترين تقاضا 
و س��نگين ترين صف هاي خريد را ثبت كردند. به گزارش سنا، در 
مقابل نمادهاي اوراق صكوك گل گهر، اوراق صكوك سايپا و اوراق 

مشاركت ش��هرداري مشهد با بيش��ترين عرضه ها و سنگين ترين 
صف هاي فروش مواجه ش��دند. در پايان معامالت بانك صادرات با 
معامله 84 ميليون س��هم بيشترين حجم معامالت و فوالد مباركه 

با معامله 214 ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 

 جان دوباره آيفكس
افزون بر اين، در ميانه اين هفته مبادالتي در بازار هاي اول و 
دوم بالغ بر 130 ميليون سهم به ارزش بيش از 507ميليارد ريال 
جا به جا ش��د و بدين ترتيب بي��ش از نيمي از حجم كل مبادالت 
روزان��ه فرابورس به اين دو ب��ازار اختصاص يافت. همچنين نماد 
»زاگرس« با بيش از 245 ميليارد ريال ارزش، بيش��ترين ارزش 
معامالتي و س��هامي ذوب آهن با بيش از 35 ميليون جابه جايي 
س��هم، بيش��ترين حج��م معامالت��ي را در اين بازاره��ا به خود 
اختصاص دادند. بر اين اس��اس، شاخص كل فرابورس ايران نيز 
روز دوش��نبه با نزديك به 11واحد افزايش به 1096.72 رسيد. 
نگاهي به معامالت بازارهاي فرابورس نش��ان مي دهد كه در سه 
تابل��و بازار پايه در مجموع بيش از 108 ميليون س��هم به ارزش 
بيش از 172 ميليارد ريال دس��ت به دس��ت شد. همچنين بازار 

SME ش��اهد معامل��ه 117 هزار ورقه بهادار ب��ه ارزش بيش از 
251 ميلي��ون ريال در 6نوبت معامالتي بود. از س��وي ديگر در 
روزي كه گذشت معامله بيش از 4 ميليون ورقه بهادار متعلق به 
صندوق ه��اي قابل معامله )ETF( به ارزش افزون بر 64ميليارد 
ريال اتفاق افتاد. همچنين، بازار اوراق با درآمد ثابت نيز ش��اهد 
جابه جاي��ي 2 ميلي��ون ورقه بهادار با ارزش��ي نزديك به 1734 
ميليارد ريال بود؛ با تغيير مالكيت 630 هزار ورق بهادار به ارزش 
افزون بر 547 ميليارد ريال، اش��اد 94 بيش��ترين حجم و ارزش 
را در معام��الت ام��روز اين بازار به خ��ود اختصاص داد. از طرف 
ديگر در تابلو تس��هيالت مس��كن ديروز قريب به اتفاق تس��ه ها 
سبزپوش بودند و بيش از 53هزار ورق تسه با ارزشي بالغ بر 32 
ميليارد ريال معامله ش��دند كه امتياز تس��هيالت مسكن اسفند 
96 ب��ا بيش��ترين حجم و ارزش در صدر اين گ��روه قرار گرفت. 
نماد هاي »ذوب«، »تبرك« و »زاگرس« به ترتيب پر بيننده ترين 
نماد ه��اي ديروز بودند. از طرف ديگر نماد »مارون« با بيش از 5 
واحد، بيش��ترين تاثير مثبت بر آيفكس را بر جاي گذاش��ت كه 
پ��س از آن نماد هاي »زاگ��رس« و »هرمز« به ترتيب مثبت ترين 

اهرم ها در معامالت روز گذشته بودند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

تغيير روند با حمايت بازارگردان  
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شرطتحققرشد8درصدي
پايگاهخب�رياتاقايران| غالمعلي فارغي مي گويد : 
رش��د  8 د رصد  براي كش��ور ما غيرد ست يافتني نيست اما 
متاسفانه چون اقتصاد  سياسي كشور حاكم بر اقتصاد  مالي 
و پولي است، د ر نتيجه نمي توانيم به اين رشد  د ست يابيم. 
غالمعلي فارغي، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع 
غذايي اتاق ايران معتقد  اس��ت رش��د  4 د رصد ي د ر سال 
96 محس��وس و كارساز نبود ه اس��ت. او به »پايگاه خبري 
اتاق ايران« مي گويد : اگر بخواهيم د ر اقتصاد  نش��اط ايجاد  
ش��د ه و بازارهاي د اخلي رونق بگيرند ، بايد  به رشد  باالي 6 

د رصد  د ست يابيم. 
فارغي با بيان اينكه خريد  و فروش مغازه ها عيد  امسال 
نسبت به پارس��ال رونق كمتري د اشت، اد امه د اد : اين امر 
حاكي از آن اس��ت كه رش��د  اقتصاد ي 4 د رصد ي اثرگذار 
نبود ه است. اگر س��ال آيند ه همين رشد  4 د رصد ي ثابت 
باش��د  جاي ش��كر د ارد ، اما با اخبار منفي ك��ه از برجام و 
روابط بين المللي به گوش مي رسد  احتماال با كاهش شد يد  
رش��د  مواجه خواهيم بود . رييس كميس��يون كشاورزي و 
صنايع غذايي اتاق ايران با اشاره به پيش بيني تحقق رشد  
8 د رصد ي د ر س��ال جد يد  گفت: برنامه توس��عه بر اساس 
آرزوها نوش��ته مي شود ، اما رس��يد ه به اين آرزوها الزاماتي 
د ارد . يك��ي از الزام��ات رس��يد ن به 8 د رصد  همس��ويي و 
هماهنگي بين سياسيون و اقتصاد يون است. رشد  8 د رصد  
براي كش��ور ما غير د ست يافتني نيست اما متاسفانه چون 
اقتصاد  سياس��ي كشور حاكم بر اقتصاد  مالي و پولي است، 
د ر نتيجه نمي توانيم به اين رشد  د ست يابيم. شرط آن است 
كه همس��ويي د ر كل عوامل نظام ايجاد  شود . او اد امه د اد : 
براي تحقق رش��د  8 د رصد ي نياز به چند ين ميليارد  د الر 
سرمايه وجود  د ارد . سرمايه الزم را د اخل كشور ند اريم و لذا 
بايد  از كشورهاي خارجي جذب شود . اگر بتوانيم د ر منطقه 
آرامش و ثبات سياس��ي به وجود  آوريم، امكان جذب اين 
سرمايه فراهم مي شود  و با تزريق آن به بد نه اقتصاد ، حتما 

زمينه رشد  اقتصاد ي فراهم خواهد  شد . 
غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق ايران د ر د ي ماه 96 
پيشنهاد  كرد  تا نهاد ي فراقوه يي و مقتد ر براي برون رفت از 
بحران اقتصاد ي كشور د ر بازه زماني 5 تا 10 ساله تشكيل 
شود . فارغي با تاكيد  بر لزوم اجرايي شد ن چنين تصميمي 
بيان كرد : اين نهاد  بايد  بتواند  تمام افكار را همس��و با رشد  
اقتصاد ي كند .  رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي 
اتاق ايران با اشاره به وضعيت بنگاه هاي اقتصاد ي اين بخش 
د ر سال 96 گفت: كشاورزي توانست به رشد  4.5 د رصد ي 
برسد ، اما خشكسالي موجود  ممكن است د ر اين زمينه ما 
را د چار پسرفت كند . رشد  كشاورزي د ر سال 97 منوط به 
سياست هاي پولي و مالي است؛ اينكه آيا نرخ ارز نرخ واقعي 
خواهد  بود  يا د ستوري تعيين مي شود . د ر صورتي كه نرخ 
بر اس��اس عرضه و تقاضا و به قيمت واقعي باشد ، صاد رات 
محصوالت رونق خواهد  يافت د ر غير اين صورت رش��د  به 

اند ازه امسال هم نخواهد  بود . 

دالرهيجانيشده؛همهچيز
بهنفعسوداگراناست

ايس�نا| نايب رييس ات��اق بازرگاني اي��ران از عملكرد  
ارزي بان��ك مركزي انتقاد  كرد  و گفت: افزايش قيمت د الر 
هيجاني است و د ر واكنش به نگراني مرد م نسبت به آيند ه 
اقتصاد ي كشور كه با خريد  ارز به د نبال حفظ نقد ينگي شان 
هس��تند ، ايجاد  شد ه كه شرايط را فقط به نفع سود اگري و 

سود اگران كرد ه است. 
ش��يب صعود ي قيمت د الر اد ام��ه د ارد  و با التهابي كه 
د ر ب��ازار ارز به وجود  آمد ه اكن��ون د يگر صرافي ها و حتي 
د ستفروشان ارز نيز د الري نمي فروشند  و مي گويند  »د الري 
د ر ب��ازار وج��ود  ند ارد «. د ر اين ش��رايط كه قيمت د الر به 
5850 تومان رس��يد ه اس��ت اظهارنظرهاي��ي د رباره نحوه 
عملكرد  بانك  مرك��زي صورت مي گيرد  كه د ر يكي از آنها 
پد رام س��لطاني با انتق��اد  از روش عملكرد  بانك مركزي به 
ايسنا گفت: روند ي د ر حال، اتفاق افتاد ه پيش از اين نيز به 
اجرا د رآمد ه و انتقاد اتي نسبت به آن وارد  بود ه است؛ يعني 
اينكه مرد م بخواهند  جلوي د ر صرافي ها صف بند ند  و بانك 
مركزي ب��ا تزريق ارز بخواهد  جلوي تقاضاي بازار را بگيرد  
يعني به نوعي د ولت، تقاضاي كساني را كه فعاليت تجاري و 

توليد ي ند ارند  را تامين كند  كه كار د رستي نيست. 
وي افزود : بانك مركزي بايد  به جاي توزيع د الر به شكل 
فعلي آنها را د ر اختيار مسافران، تاجران و افراد ي كه قصد  

عملكرد  موجه د ارند ، بگذارد . 
نايب ريي��س ات��اق بازرگاني ايران با اش��اره به صحبت 
برخ��ي از افراد  كه »افزايش قيمت ارز را كمك به صاد رات 
د انسته اند «، تصريح كرد : افزايش بد ون توجيه قيمت ارز و 
فضايي كه ايجاد  ش��د ه است نه تنها به اقتصاد  مولد  كمك 
نخواهد  ك��رد  بلكه فقط به نفع س��ود اگري و س��ود اگران 
خواهد  بود .  س��لطاني اد امه د اد : شايد  افزايش قيمت د الر 
ب��ه نفع برخي حوزه ها مانند  ص��اد رات مواد  معد ني خام يا 
صاد رات محصوالت كش��اورزي د ر كوتاه مد ت باش��د  ولي 
طبيعت��ا نگران��ي كه اين ش��رايط براي ش��هروند ان ايجاد  
مي كند  براي توليد كنند ه ني��ز ايجاد  خواهد  كرد  و ممكن 
اس��ت توليد كنند گان د س��ت به رفتارهاي بزنند  كه براي 
حفظ ارزش كاالهاي توليد ي مواد  اوليه بيش��تري را خريد  
و انبار كنند . وي با بيان اينكه صحبت د رباره حبابي بود ن 
قيم��ت د الر د ر ش��رايط فعلي چند ان امكانپذير نيس��ت، 
گفت: از آنجاك��ه د رآمد هاي د قيق كش��ور د ر حوزه ارزي 
چند ان مشخص نيس��ت و قطعا د ارايي هاي بانك مركزي 
از موج��ود ي بازار بس��يار بيش��تر اس��ت و از طرفي د يگر 
ش��ركت هاي صاد راتي بخش عمد ه يي از د رآمد هاي ارزي 
خود  را د ر حس��اب كش��ورهاي د يگر نگهد اري مي كنند  تا 
به علت مش��كل تحريم ها و انتقال پول به مشكل نخورند ، 

نمي توان جواب د قيقي به حبابي بود ن قيمت د الر د اد . 
نايب رييس اول اتاق بازرگاني ايران د ر اد امه افزود : البته 
د ر شرايط فعلي و مقد ار افزايش قيمتي كه ارز د اشته است، 
مي ت��وان گفت كه اين افزايش قيمت هيجاني اس��ت و د ر 
واكنش به نگراني مرد م نس��بت به آيند ه اقتصاد ي كش��ور 
اس��ت كه تصميم گرفتن��د  با خري��د  ارز نقد ينگي خود  را 
حف��ظ كنند ؛ اين يعن��ي بخش عمد ه ي��ي از تقاضا اكنون 
توسط مصرف كنند گان غير مولد  ايجاد  شد ه است. سلطاني 
همچنين د ر خصوص رويه به وجود  آمد ه گفت: با توجه به 
اينكه جو رواني يكي از عوامل جد ي رش��د  قيمت ارز است 
قطعا د ر صورتي كه مرد م نس��بت ب��ه اتفاقات اقتصاد ي و 
وضعيت كش��ور نگاه مثبت تري پيد ا كنند ، از اين واكنش 
هيجان��ي كم خواهد  ش��د  و بازار ش��رايط مش��خص تري 
پي��د ا خواهد  ك��رد . اين فعال ح��وزه بازرگاني د ر خصوص 
واكنش هاي��ي كه ب��ازار د اخلي مي تواند  نس��بت به پد يد ه 
افزايش قيمت ارز د اش��ته باش��د ، گفت: قطعا اجناسي كه 
وابس��تگي ارزي د ارند  افزايش قيمت خواهند  د اش��ت كه 
موج��ه اس��ت و د ر موارد ي د يگر نيز اجناس��ي كه چند ان 
وابس��تگي ارزي ند ارند  نيز به خاطر ش��رايط بازار اقد ام به 
افزايش قيمت مي كنند  و د ر اين فضا انبارش كاال با رش��د  

مواجه خواهد  شد . 

اخبار

درديداروزيرصنعت،معدنوتجارتايرانبامعاوننخستوزيرازبكستانموردتاكيدقرارگرفت

حذف موانع تعرفه اي د ر تجارت

دوشرطتحققحمايتازكااليايراني
رييس كميس��يون تس��هيل كس��ب و كار اتاق تهران، پيرامون شعار 
حمايت از كاالي ايراني كه از سوي مقام معظم رهبري براي امسال اعالم 
ش��د ، د يد گاه و نظرات خود  به عنوان عضوي از جامعه كسب و كار بخش 
خصوصي كشور را بيان كرد . به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، د ر يك 
برنامه تلويزيوني، بررس��ي راهكارهاي كاهش هزينه تمام شد ه د ر صنايع 
كوچك و متوس��ط و استفاد ه از فناوري روز د نيا د ر روند  تسهيل كاهش 
هزينه هاي توليد  مورد  بحث قرار گرفت. بنابه اظهارات آنها، »توليد  رقابتي 
و توس��عه صاد رات« را مي توان پيش ش��رط هاي تحقق شعار حمايت از 

كاالي ايراني عنوان كرد . 
محمد رضا نجفي منش، رييس كميس��يون تس��هيل كسب وكار اتاق 
تهران، د ر اين گفت وگوي تلويزيوني تصريح كرد  كه يكي از شروط اوليه 
ب��راي حمايت از كاالي ايراني، ارتقاي ت��وان رقابتي بنگاه ها و واحد هاي 
توليد ي و صنعتي اس��ت. به گفته وي، توليد  رقابتي بايد  مالك عمل به 
شعار امسال قرار گيرد  و قوانين و مقرراتي كه مانع توليد  رقابتي است از 

پيش پاي كسب وكار بنگاه هاي كشور برچيد ه شود . 
عض��و هيات نماين��د گان اتاق ته��ران د ر عين حال ياد آور ش��د  كه 
رقباي ايران د ر بازارهاي بين المللي با س��ود  تس��هيالت 2 تا 3 د رصد ي 
اق��د ام ب��ه تولي��د  و ص��اد رات محصوالت مي كنن��د  د ر حالي كه س��ود  
تس��هيالت براي توليد كنند گان ايراني از 18 د رصد  ش��روع مي شود . وي 

همچنين گرفتاري هاي ناش��ي از ماليات بر ارزش افزود ه را يكي د يگر از 
د ست اند ازهاي پيش روي توليد  رقابتي د ر كشور د انست و افزود : د ر اين 
خصوص، اتاق بازرگاني تهران د ر سال گذشته تمام توان كارشناسي خود  
را به كار گرفت تا چالش جد ي بنگاه هاي كوچك و متوسط با ماليات بر 
ارزش افزود ه را برطرف كند  و طي توافقاتي با سازمان امور مالياتي كشور، 
تسهيالتي د ر اين زمينه ايجاد  شد . نجفي منش سپس رعايت مقياس د ر 
تولي��د  را م��ورد  توجه و تاكيد  جد ي قرار د اد  و افزود : صنايع كش��ور نياز 
مبرم به نوسازي و به كارگيري تكنولوژي و فناوري روز د نيا د ارند  و ورود  
تكنولوژي به كشور نيز تنها با تعامالت بين المللي امكان پذير است. ضمن 
آنكه بايد  تعامل و ارتباط ميان صنعت و د انشگاه را از شعار به عمل د رآورد . 
وي د ر بخش د يگري از سخنانش، تامين منابع مالي با قيمت مناسب را 
يكي د يگر از الزامات رونق د ر توليد  د اخلي عنوان كرد  و گفت: به گفته وزير 
صنعت معد ن و تجارت امسال قرار است 32 هزار ميليارد  تومان به نوسازي 
صنايع اختصاص يابد . اما بايد  شرايطي را ايجاد  كرد  كه واحد هاي صنعتي 
بتوانند  به راحتي اين تسهيالت را از بانك ها د ريافت كنند  و تد ابير د قيق 
به كار گرفت تا د ر اين زمينه رانت ها ايجاد  نش��ود . اقتصاد د ان و استاد يار 
اقتصاد  د انشگاه صنعتي شريف نيز د ر اين گفت وگوي تلويزيوني، نخستين 
گام د ر راستاي حمايت از كاالي ايراني را كمك به بهبود  فضاي كسب وكار 
د ر كشور بيان كرد . فرشاد  فاطمي با بيان اينكه بهبود  فضاي كسب وكار د ر 

كشور، يعني توسعه د اد ن رقابت، مقررات زد ايي و عد م توزيع رانت، گفت: 
د ولت بايد  بطور واقعي از د خالت د ر امور كسب وكار كشور خارج شود  چرا 
كه تجربه د ست كم سه د هه گذشته د ر ايران نشان مي د هد  كه حتي ورود  
د ولت ها به مقررات زد ايي هم نتيجه مثبتي د ر برند اشته است. وي سپس 
افزود : براي توليد  د ر مقياس مناس��ب، بايد  بتوانيم به بازارهاي بين المللي 
د س��ت پيد ا كنيم. اگر برخي از كاالها را فقط براي مصرف د ر د اخل يا د ر 
منطقه توليد  كنيم، امكان د ست يابي به بازارهاي بين المللي براي صنايع 
كش��ور سخت و د ش��وار خواهد  شد . فاطمي با بيان اينكه براي حمايت از 
كاالي ايراني نبايد  به سراغ جايگزيني وارد ات رفت، افزود : تحقق اين شعار 
با توس��عه صاد رات امكان پذير است. اگر بخواهيم كاالهاي توليد  د اخل به 
بازار بين المللي راه پيد ا كند  بايد  بتوانيم با تكنولوژي و هزينه بين المللي 
رقابت كنيم، حال آنكه د يپلماسي بين المللي كشور نيز بايد  به كمك آيد . 
استاد  اقتصاد  د انشگاه صنعتي شريف سپس، ارتقاي فناوري و به كارگيري 
آن د ر صنايع كش��ور را مستلزم استفاد ه از سرمايه گذاري خارجي عنوان 
كرد  و افزود : توزيع پول با اد عاي ارتقاي سطح توليد  د ر واحد هاي صنعتي 
نمي تواند  كارساز باشد  چرا كه بنگاه د اران و صاحبان صنايع به جاي آنكه 
به د نبال بهبود  وضعيت توليد  و بهره وري نيروي كار خود  باشند ، به د نبال 
آن هستند  كه اين رانت قرار است كجا توزيع شود  و عمد ه وقت و توان آنان 
د ر صف د ريافت تسهيالت به هد ر خواهد  رفت. فاطمي افزود : اگر قرار است 

از طرف د ولت منابع مالي و تس��هيالت براي واحد هاي صنعتي و توليد ي 
تخصيص يابد ، بايد  فرايند  تخصيص اين منابع بطور جد ي مورد  توجه قرار 
گيرد . از جمله اقد امات بايد  اين باش��د  كه هزينه تامين مالي د ر كشور را 
كاهش د اد . او افزود : اگر هزينه منابع مالي براي عد ه كثيري د ر كشور 18 
د رصد  است اما با تخصيص منابع مالي از طرف د ولت، عد ه يي كه از رانت 
برخورد ار هستند  به اين منابع با سود  6 د رصد ي د ست مي يابند ، اين رويه 
بطور قطع به توليد  د اخلي لطمه وارد  خواهد  كرد  چرا كه د ست بنگاه  هايي 

كه بهره ورتر هستند  به اين منابع نخواهد  رسيد . 

تعادل|
روز  تج��ارت  و  مع��د ن  وزارت صنع��ت،  س��كاند ار 
گذش��ته ميزبان معاون نخس��ت وزير ازبكس��تان بود . از 
همين رو، د ر د وازد همين اجالس كميس��يون مش��ترك 
هم��كاري اقتص��اد ي، بازرگان��ي، علمي و فن��ي ايران و 
ازبكستان، چش��م اند از تجاري د و كش��ور طي سال هاي 
روبرو ترس��يم ش��د . وزير صنعت، معد ن وتجارت، ضمن 
معرفي ظرفيت ه��اي ايران د ر حوزه ه��اي مختلف براي 
توس��عه روابط اقتصاد ي و تجاري با ازبك ها، به برخي از 
موانع پيش روي بين د و كش��ور نيز اش��اره كرد . محمد  
شريعتمد اري، بر رفع موانع بانكي وتجاري براي برقراري 
روابط تجاري از سوي د و كشور تاكيد  ورزيد . البته متولي 
د ستگاه صنعتي كشور، تحقق اهد اف تجاري د وجانبه را 
نيازمند  فراهم سازي زيرساخت ها د انست، كه يكي از اين 
زيرساخت ها مساله سهولت رفت و آمد  است. زيرا به گفته 
او، چنانچه فعاالن اقتصاد ي و س��رمايه گذاران و صاحبان 
س��رمايه بتوانند  به راحتي بين د و كشور به راحتي ترد د  
كنند ، آنها خود شان راه را باز خواهند  كرد . از د يگر مسائل 
زيربنايي براي توسعه روابط د ر حوزه سند  جامع تجارت 
از ن��گاه وزير صنعت، تجارت آزاد  اس��ت. چراكه برقراري 
تجارت آزاد  تس��هيل كنند ه روابط تجاري بين د و كش��ور 
است. د ر مقابل، معاون نخست وزير ازبكستان نيز با تاكيد  
بر اينكه موانع تجاري بين د و كش��ور زياد  است، خواهان 
خذف موانع با شيوه هاي جد يد  شد . اين مقام تجاري ازبك 
د ر عي��ن حال، تعرفه هاي ب��االي وارد ات را مانع صاد رات 
برخي كاالهاي توليد  ازبكس��تان به ايران عنوان كرد ، كه 
خواستار تالش د ولتمرد ان ايراني د ر راستاي كاهش د يوار 

تعرفه هاي تجاري ميان د و كشور شد . 

روندتجارتباازبكها
سياس��ت تعامل با همس��ايگان د ر كشورهاي آُسياي 
مركزي و منطقه سياس��تي است كه ايران طي د هه هاي 
اخي��ر ايران هم به اجرا گذاش��ته ش��د ه اس��ت. يكي از 
د س��تاورد هاي تجاري ايران د ر تعامل با ش��ركاي تجاري 
خ��ود  د ر منطقه را مي توان د س��تيابي حد ود  52 ميليارد  
د الر د رآمد  نفتي د ر سال گذشته عنوان كرد . از آنسو، 47 
ميليارد  د الر صاد رات كاالهاي غيرنفتي به بازارهاي جهاني 

صورت گرفته است. 
د ر همي��ن راس��تا، وزير صنع��ت، مع��د ن وتجارت، 
د ر د وازد همين اجالس كميس��يون مش��ترك همكاري 
اقتصاد ي، بازرگاني، علمي و فني جمهوري اسالمي ايران 
و ازبكس��تان، با اش��اره اينكه همواره بين ايران با كشور 
د وس��ت ازبكس��تان روابط بي نظيري بود ه، گفت: اين را 
نمي توان كتمان كرد  كه از زمان روي كارآمد ن »شوكت 
ميرزا اف« و حسن روحاني اين روابط از روند  رو به رشد ي 
برخورد ار بود ه است. محمد  شريعتمد اري بيان كرد  كه از 
مالقات اول د و رييس جمهور د و كش��ور نقشه راه جهش 
گونه يي را براي روابط د و كشور ترسيم كرد ه اند  و ما مكلف 

به برد اشتن قد م هاي اساسي د ر اين جهت هستيم. 
حال به گفته اين مقام د ولتي، با محاسبه صد ور و ورود  
خد مات مجموعه مباد الت ايران با ساير كشورها نزد يك 
به ساالنه 200 ميليارد  د الر است و طبيعتا ايران با چنين 
خصوصياتي مي تواند  شريك تجاري خوبي براي ازبكستان 
باشد . وزير صنعت د ر اد امه توانمند ي هاي ايران د ر حوزه 
صنعتي را برش��مرد  وگفت: د ر حوزه صنايع پتروشيمي 
پيش��رفت هاي خوبي به د س��ت آورد ه ايم، ك��ه مي تواند  
مورد  بهره برد اري همه همسايگان باشد  و د ر حوزه توليد  
خود روهاي سنگين سبك از حد ود  يك ميليون 500 هزار 
د س��تگاه د ر س��ال عبور كرد يم و د ر صنايع پايه يي مثل 
فوالد  كش��ور ما د ر جايگاه بس��يار خوبي د ر جهان است 
بط��وري كه خط توليد  خود روه��اي ايراني هم د ر بعضي 
كش��ورهاي همسايه ايجاد  ش��د ه و ايران د ر مجموع طي 
سال هاي اخير موفق شد ه، رشد  منفي صنعتي خود  را د ر 

سال هاي گذشته به يك رشد  مستمر تبد يل كند . 
به گفته ش��ريعتمد اري، ايران نخستين توليد  كنند ه 
فوالد  س��نگين د ر د نيا اس��ت و د ر مجم��وع نزد ك 110 
ميليون تن ظرفيت توليد  فوالد  د ر كشور د ر ايران د ر حال 
اجراست. همچنين د ر زمينه توليد  مصالح ساختماني د ر 
حد ود  120 صنعت د ر كش��ور ما فعال اس��ت و د ر حوزه 
صنايع خانگي و برق و الكترونيك پيش��رفت هاي خوبي 
د اريم و صنايع د ارويي ايران امس��ال جايگاه بسيار خوبي 
پيد ا كرد ه است. همچنين بنابه اظهارات شريعتمد اري، 96 
د رصد  مصرف د اخلي د اروي كش��وري را د ر د اخل توليد  
مي كنيم و عالوه بر صاد رات د ارو به كش��ورهاي همسايه، 

د ر كشورهاي همسايه هم د ارو توليد  مي كنيم. 
شريعتمد اري د ر بخش د يگري از سخنان خود  با اشاره 
به پيش بيني صند وق جهاني پول از رشد  اقتصاد ي ايران 
كه باالي 4 د رصد  گزارش ش��د ه، گف��ت: اينها همه افق 
مناسبي را نشان مي د هد  و گوياي اين است يك همكاري 
گسترد ه د ر مورد  صد ور و ورود  كاال و صد ورخد مات فني 
و مهند سي د ر كشور مستقر كنيم. او د ر عين حال، يكي 
از مهم ترين زمينه هاي توس��عه همكاري هاي را توس��عه 
همكاري هاي ترانزيتي بين ايران و ازبكستان، با توجه به 
موقعيت سوق الجيش��ي كه هر د و كشور از آن برخورد ار 
هس��تند ، عنوان ك��رد . البت��ه وزير صنعت، چش��م اند از 
بلند مد تي بين ايران و ازبكس��تان ترس��يم كرد  و بر رفع 

موانع براي براي برقراري روابط تجاري از سوي د و كشور 
تاكيد  ورزيد . ش��ريعتمد اري، البته تحقق اهد اف تجاري 
را نيازمند  فراهم س��ازي زيرساخت ها د انست، كه يكي از 
اين زير س��اخت ها مساله س��هولت رفت و آمد  است كه 
اگر فعاالن اقتصاد ي و س��رمايه گذاران و صاحبان سرمايه 
بتوانند  به راحتي بين د و كش��ور ب��ه راحتي ترد د  كنند ، 
آنها خود ش��ان راه را باز خواهند  كرد . او همچنين با اشاره 
به مس��ائل زيربنايي براي توس��عه روابط گفت: د ر حوزه 
سند  جامع تجارت موضوع مهم تجارت آزاد  مطرح است 
و برقراري تجارت آزاد  تس��هيل كنند ه روابط تجاري بين 
د و كش��ور اس��ت و اين تصميم هيچ منافاتي ند ارد  كه ما 
برخي كاالها را از مجموع تجارت آزاد  اسثتنا كنيم، اما با 
اجراي سند  موافقنامه همكاري هاي تجارت آزاد  مي توانيم 
اين روابط را گس��ترش د اد .  اگرچه اين مذاكرات زمان بر 
است، ولي مي خواهم د ر كميسيون مشترك بين د و كشور 
به اين توافق كلي د س��ت يابيم كه مذاكرات را د ر زمينه 

تجارت آزاد  بين د و كشور آغاز كنيم. 
وزي��ر صنعت، معد ن و تجارت به روابط بانكي بين د و 
كشور اشاره وگفت: نمي خواهيم اين روابط د ر حد  افتتاح 
يك يا د و شعبه باشد  بلكه خواهان باالترين روابط بانكي 
بين د و كشور هس��تيم، زيرا براي شفاف سازي مناسبات 

تجاري برقراري روابط شفاف تجاري الزم است. 
ش��ريعتمد اري اد امه د اد : با كش��ور د وست روسيه به 

جمع بند ي رس��يد ه ايم تا كارت هاي بانك��ي ايراني ها د ر 
پوزهاي مورد  شناسايي بانك هاي آنها به راحتي كار كند  و 
همچنين كارت هاي بانكي آنها د ر پوزهاي مورد  شناسايي 
بان��ك ايران به راحت��ي كار كند  و با تركي��ه هم د ر اين 
زمينه د ر حال گفت وگو هستيم. وزير صنعت به تسهيل 
همكاري هاي گمركي نيز اشاره و گفت: بايد  بتوانيم حمل 
و نقل كاال بين د و كشور را سهل كرد  و اميد واريم د ر اين 

سفر قد م هاي خوبي د ر اين زمينه برد اشته شود . 
او د ر مورد  تاس��يس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و 
ازبكستان گفت: د رباره اين موضوع حد ود  20 سال پيش 
صحبت هايي شد ه اس��ت و اميد واريم د ر اين سفر بعد  از 
20 مقد مات تشكيل اتاق بازرگاني مشترك بين د و كشور 
فراهم شود . وزير صنعت، د ر اد امه به معرفي ظرفيت هاي 
اي��ران د ر زمينه خد مات فني و مهند س��ي، توليد  مصالح 
ساختماني از جمله سيمان، آجر و گچ، توليد  ماشين االت 

كشاورزي و حوزه معد ن پرد اخت. 

ايران؛شريكمهمتجاريازبكستان
اما از آنس��و، معاون نخست وزير ازبكس��تان، ايران را 
يكي از ش��ركاي مهم تجاري ازبكستان برشمرد  و حجم 
تباد ل كاال بين د و كش��ور د ر س��ال گذش��ته ميالد ي را 
325 ميلي��ون د الر عنوان ك��رد . »آچيلباي رحمت اف« 
د ر د وازد همين اجالس كميس��يون مش��ترك همكاري 

اقتصاد ي، بازرگاني علمي و فني جمهوري اسالمي ايران و 
جمهوري ازبكستان د ر محل سازمان توسعه تجارت ايران 
گفت: ما اي��ران را به عنوان همكار نزد يك و قابل اعتماد  
خود  د ر منطقه مي شناس��يم و برقراري روابط د ر س��طح 
مقامات عالي د و كشور د ر گسترش اين روابط نقش بسيار 
مهم��ي د ارد  و ما د ر حال آماد ه ش��د ن ب��راي پذيرايي از 
رييس جمهور ايران د ر كش��ورمان هستيم. او اظهار كرد : 
ب��ا توجه به عواملي مانند  موقعيت جغرافيايي د و كش��ور 
و حمل و نقل پيش��رفته بين المللي م��ا د اراي امكانات و 
ذخاير كافي براي رس��اند ن حجم مب��اد الت تجاري بين 
د و كش��ور تا 500 ميليون د الر هس��تيم. »رحمت اف« 
گف��ت: ما اعالم آماد گي مي كنيم ك��ه فرآورد ه هاي آماد ه 
نس��اجي از قبيل نخ، ابريش��م، پارچه، كفش و كاالهايي 
مثل حبوبات، گ��رد و، گند م، ميوه و كاالهايي د ر خانواد ه 
صنايع نفت و پتروشيمي از قبيل پلي اتيلن و همچنين 
فرآورد ه هاي صنايع ماشين س��ازي مانند  انتقال د هند ه ها 
و ترانس��فورماتورها و اتومبيل ه��ا س��واري و بارب��ري و 
فرآورد ه هاي صنايع متالوژي و س��اير كاالهاي مورد  نياز 

بازار ايران را بد ون توقف و سريع تحويل د هيم. 
او د ر اد ام��ه با اش��اره ب��ه اينكه اين كش��ور خواهان 
خريد اري اجناس متنوعي از ايران گفت: ما خواهان خريد  
ساالنه يك ميليون تن مواد  خام نفت از ايران هستيم كه 
د ر آيند ه به 3 ميليون تن مي رس��د . »رحمت اف« بيان با 
بيان اينكه موانع تجاري زياد  است و آمد ه ايم تا اين موانع 
را برد اريم، گفت: ايران و ازبكستان هر د و كشورهاي بزرگ 
و پرجمعيتي هس��تند  و بنابراين بايد  با شيوه هاي جد يد  
موان��ع را حذف كنيم و تا زمان مالقات روس��اي جمهور 
د و كش��ور تمام مسائل و موانع حل شود . او د ر عين حال 
ترانزيت را ار يكي از زمينه هاي همكاري د و كشور د انست، 
كه د ر س��ال گذش��ته حد ود  911. 2 هزارتن بار ميان د و 
كش��ور ترانزيت ش��د . »خوجايف« وزير تجارت خارجي 
ازبكستان هم د ر اين نشست گفت: ايران د ر جايگاه هشتم 
ش��ركاي تجاري و بازرگاني ازبكستان قرار د ارد  و ما آماد ه 
چند  برابر شد ن گرد ش تجارت بين د و كشور هستيم. او 
بيان كرد  كه برقراري تجارت آزاد  بين د و كشور بسيار مهم 
است و د ر اين زمينه كارهاي مشخص بايد  د ر زمينه عقد  
توافقنامه كامله الود اد  انجام شود  كه اين توافقنامه حتما 
منجر به تحكيم روابط تجاري بين د و كش��ور مي شود  و 
آماد گي خود  را براي انعقاد  قرارد اد  د ر ماه ژوئيه كه روساي 
د و كشور د ر ازبكستان يكد يگر را مالقات مي كنند  اعالم 
مي كنيم. اين مقام تجاري ازبك با بيان اينكه تعرفه هاي 
باالي وارد ات مانع صاد رات برخي كاالهاي توليد  ازبكستان 
به ايران اس��ت، اظهار كرد : ب��راي وارات گند م، حبوبات و 
نفت به ترتيب 45، 55 و 20 د رصد  تعرفه وارد ات تعيين 
ش��د ه اس��ت د ر حالي كه قصد  د اريم د ر مذاكرات كنوني 
براي تحويل 100 هزارتن گند م و 5 هزار تن نفت به ايران 
مذاكراتي را انجام د هيم. او فزود : د ر آسياي خاور نزد يك 
تقاضا براي حبوبات ازبكستان بسيار زياد  است بطوريكه د ر 
سال گذشته 131 هزارتن حبوبات به كشورهاي مختلف 
صاد ر ش��د  و امسال قصد  صاد رات 200 هزار تن حبوبات 
را به كش��ورهاي مختل��ف د اريم. وزير تج��ارت خارجي 
ازبكستان به توسعه سيستم بانكي بين د و كشور نيز اشاره 
كرد  و گف��ت: د ر چارچوب كارگ��روه اف اي تي اف براي 
همكاري با جانب ايراني د ستورالعمل هاي مشخصي د اد ه 
مي شود  و ما آماد ه هستيم تا پروژه هاي بانكي كه با روسيه 
و تركيه برقرار كرد ه ايم د ر چارچوب اين س��ازمان برقرار 
كنيم. د ر اد امه اين نشست عظيم اف رييس گروه حقوق 
و پيمان وزارت امور خارجه ازبكستان د ر خصوص صد ور 
ويزا گفت: اين مس��اله د ر هنگام مالق��ات وزراي خارجه 
د و كش��ور پيشنهاد  شد ه بود  و ما د ر خصوص اين مساله 
قرارد اد ي تنظيم كرد ه ايم كه براساس اين قرارد اد  سه نوع 
ويزاي تجاري، توريستي و مسووالن رسمي د ولت د ر نظر 

گرفته شد ه است. 

اينكه با توج��ه افزايش نرخ د الر، وضعيت توليد  و صاد رات چگونه خواهد  
شد ، د ر اين رابطه بازار پولي بايد  توضيح د هد . 

مرد م براي حمايت از توليد  د اخل هميش��ه پيشتاز هستند  و كمپين هاي 
مختلفي را د ر اين رابطه تشكيل د اد ه اند  كه يكي از مهم ترين وظايف ما حمايت 

از اين كمپين ها است. 
براي حمايت از توليد ، بايد  شرايط را تسهيل كرد  تا هم كيك توليد  ملي 
بزرگ تر شود  و هم كيفيت آنچه توليد  ايراني ناميد ه مي شود ، د ر راستاي صد ور 

به بازارهاي هد ف باالتر رود . 
براي تحقق اين هد ف مقد مات الزم و برنامه هاي اجرايي را تد وين كرد ه ايم و 
با مجلس به تفاهم رسيد ه ايم، تا رد يفي را به نوسازي صنعت ايران اختصاص د هد  
تا بتوانيم به سود  تسهيالت ارائه شد ه توسط سيستم بانكي، يارانه پرد اخت كنيم. 

قد م د يگر د ر راستاي حمايت از كاالي ايراني گشايش بازارهاي بين المللي 

به س��مت ص��اد رات كاالهاي غيرنفتي اس��ت و د ر اين امر نيازمند  هس��تيم تا 
مشوق هاي صاد راتي د ر اختيار صاد ركنند گان قرار گيرد . 

د ر راس��تاي باال برد ن سطح قد رت خريد  مرد م مذاكرات خوبي را از سال 
گذشته با نظام بانكي آغاز كرد ه ايم، تا سيستم هاي اعتباري حامي ايجاد  شرايط 
مطلوب تر براي خريد  از بازارهاي د اخلي ايران را نظام بانكي ايران طراحي كند . 
بر اساس اطالعاتي كه د ارم برنامه هاي متنوعي توسط بانك ها براي ايجاد  شرايط 
خريد  كاالهاي مصرفي و باد وام از سوي نظام بانكي ايران د ر سال جاري به اجرا 
گذاشته مي شود  كه اجراي اين اقد امات شرايط مطمئني را براي تقاضاي كاالي 

ايراني د ر بازار فراهم مي كند . 
 د ر خصوص رفع موانع توليد  هم مجلس به زود ي اصالحيه يي بر ماليات 
بر ارزش افزود ه ارائه خواهد  كرد ، زيرا قانون ماليات بر ارزش افزود ه يكي از موانع 

جد ي د ر توليد  بود  كه به زود ي اصالح مي شود .

راهكاروزيرصنعتبرايحمايتازتوليدداخل

محسنجاللپوردرموردالتهاباتاخيرارزيگفت

صبوري كنيد
رييساتاقاصنافايراندرنشستكميسيونحمايتازتوليدمليمجلسمطرحكرد

بازار كشور وضعيت مناسبي ند ارد  
محسن جالل پور رييس سابق اتاق ايران طي ياد د اشتي د ر كانال 

تلگرامي اش نسبت به وقايع اخير بازار ارز واكنش نشان د اد . 
او د ر ياد د اش��ت خود  آورد ه اس��ت: نگران وض��ع موجود يم و از 
روحاني د لخوريم كه كابينه يي قوي و كارآمد  تش��كيل ند اد . گاليه 
د اريم كه به توصيه اقتصاد د انان گوش نكرد  و ناراحتيم كه اصالحات 
اقتص��اد ي را به تعويق اند اخت. اينها به ج��اي خود  اما آن چه اين 
روزها د ر كشور مي گذرد ، تنها نتيجه سياست گذاري د ولت روحاني 
نيس��ت. ما نمي د انيم د س��ت روحاني د ر باز كرد ن گره ها چقد ر باز 
اس��ت اما مي د انيم حل و فصل خيلي از مشكالت فعلي كشور نياز 
به تصميم هاي س��خت سياسي د ارد .  جالل پور عنوان كرد : شرايط 
اين روزهاي اقتصاد  كش��ور به ش��د ت نگران كنند ه شد ه و بخشي از 
مخالفان د اخلي روحاني هم نه به آيند ه مرد م مي اند يش��ند  و نه به 
آيند ه ايران و آنقد ر غرق د ر تهد يد  و تخريب ش��د ه اند  كه ياد ش��ان 
رفته آنها هم مسافر همين كش��تي اند . او با بيان اينكه انتقاد ها به 

روحاني و د ولت س��رجاي خود  گفت: اما د ر اين مقطع تاريخي كه 
كش��ورمان د ر معرض ابرچالش هاي اقتصاد ي، اجتماعي و سياسي 
متع��د د ي ق��رار د ارد  و هر روز بر ميزان فش��ارهاي بين المللي نيز 
افرود ه مي ش��ود ، نبايد  پش��ت د ولت را خالي كرد . جالل پور اد امه 
د اد : مخالفان سياسي براي اينكه ثابت كنند  د ولت روحاني ناكارآمد  
اس��ت، د س��ت به هركاري مي زنند ، اما به نظر مي رسد  واقعيتي از 
نظر آنها د ور ماند ه؛ اينكه شكس��ت د ولت فعل��ي به نفع آنها تمام 
نمي شود . چه آنكه مرد م تفاوتي ميان د ولت و حاكميت نمي بينند  
و شكست هركد ام، به پاي د يگري نوشته مي شود . به گفته او، مهم 
نيست رييس جمهور، چه كسي باشد . مهم اين است كه د ر مقطع 
فعلي، شكست د ولت د ر حوزه اقتصاد ، كشور را وارد  مد ار خطرناكي 
مي كند  كه احتماال هيچ كس ق��اد ر به توقف آن نخواهد  بود . او د ر 
پايان گفت: د ر اين شرايط حساس، حاكميت بايد  د ر مسير اصالح 

و ترميم گام برد ارد  و مرد م نيز بايد  صبوري كنند . 

ريي��س اتاق اصناف اي��ران با بيان اينكه بازار كش��ور وضعيت 
مناس��بي ند ارد ، خواستار برگزاري نشس��ت فوري روساي سه اتاق 
اصناف، بازرگاني و تعاون با حضور رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
براي طرح مسائل و مش��كالت اقتصاد ي و يافتن راهكارها شد . به 
گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق اصناف اي��ران، علي فاضلي روز 
د وش��نبه د ر نشست كميسيون حمايت از توليد  ملي كه با حضور 
د كتر الريجاني رييس مجلس شوراي اس��المي برگزار شد ، افزود : 
واقعيت هايي وجود  د ارد  كه د ر اين نشست و د ر زمان كوتاه امكان 
طرح آن به صورت مش��روح نيس��ت لذا د ر نشس��ت روس��اي سه 
اتاق مي توان مس��ائل روز اقتصاد  كش��ور را مطرح كرد . وي د ر اين 
نشست كه د كتر شريعتمد اري وزير صنعت، معد ن و تجارت، زنگنه 
وزير نفت، نمايند گان كميس��يون هاي مختل��ف و فوالد گر رييس 
كميسيون حمايت از توليد  ملي حضور د اشتند ، اد امه د اد : برگزاري 
جلسات مربوط به حمايت از توليد  بايد  منجر به نتايج ملموسي شود  

كه مرد م و كارآفرينان آن را احساس كنند . 
فاضلي اظهار كرد : د ر نشس��ت روس��اي س��ه اتاق كه اميد وارم 
د ر آين��د ه نزد يك با حض��ور رييس مجلس و رييس كميس��يون 
حماي��ت از توليد  ملي كه برگزاري آن را تقاضا كرد م، مش��كالت و 
واقعيت هاي اقتصاد  و بازار را د ر ميان خواهم گذاش��ت تا براي رفع 
آنها چاره اند يشي كنيم. وي گفت: كميسيون حمايت از توليد  ملي، 
تمام مشكالت و مس��ائل و موانع توليد  و اشتغال را احصاء كرد ه و 
نمايند گان مجلس آنها را مي د انند  و نمي توان د ر اين فرصت كوتاه 
همه مسائل را بيان كرد  اما د ر يك جمله كوتاه اينكه بايد  بپذيريم 

بازار كشور وضعيت مناسبي ند ارد . 
فاضلي افزود : كارآفرينان نيز د ر وضعيت مطلوبي بسر نمي برند  
لذا انتظار اين اس��ت كه برگزاري اين جلسات منجر به خروجي و 
نتايجي ش��ود  كه همه احساس كنند  شعارها و د ستوراتي كه مقام 

معظم رهبري مي فرمايند ، بر زمين نماند ه است.
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آمادگي كره شمالي براي مذاكره 
درباره خلع سالح اتمي

 جانسون: كوربين احمقي مفيد
براي روسيه است

 ادامه اعتصاب هاي سراسري
در فرانسه

گروه جهان   
بوريس جانسون وزير خارجه بريتانيا، جرمي كوربين رهبر حزب مخالف كارگر را احمقي 
مفيد براي كرملين خوانده است. او اين مساله را در واكنش به اظهارات كوربين درباره ماجراي 
مس��موميت جاس��وس دوجانبه سابق روسيه در س��الزبري بيان كرد.  به گزارش بي بي سي، 
جانسون گفت كه كوربين با خودداري از حمايت بي چون و چرا از نظرهاي دولت بريتانيا به 
تبليغات روسيه اعتبار مي بخشد. او همچنين گفته كه حزب كارگر با زيرسوال بردن نظرهاي 
كارشناسان تسليحات شيميايي خود را اسباب تمسخر كرده است. روسيه هرگونه ارتباطي 
با حمله چهارم ماه مارس به س��رگئي اس��كريپال و دخترش را رد مي كند و از دولت بريتانيا 

خواسته است تا اسناد و مدارك خود را در اين مورد در اختيارش بگذارد. 
جانسون گفت: روسيه سعي دارد كه واقعيات تلخ را زير آواري از دروغ و اطالعات نادرست 
دفن كند. وزير خارجه بريتانيا در ساندي تايمز نوشت كه تنها عاملي كه به دروغ هاي روسيه 
اعتبار مي بخش��د، حمايت سياستمداران كشورهاي ديگر از تالش هاي روسيه براي سرپوش 
گذاشتن بر واقعيات است و افزود: »با كمال تاسف به اين نتيجه رسيده ام كه جرمي كوربين 
هم به اين تالش ها پيوس��ته اس��ت. «  پس از آنكه آزمايشگاه وزارت دفاع بريتانيا اعالم كرد، 
نمي تواند منبع دقيق س��م اعصاب استفاده شده عليه سرگي اسكريپال و دخترش را تعيين 
كند، روسيه خواهان تشكيل جلسه شوراي سازمان منع سالح هاي شيميايي شد. در نشست 
اضطراري 4 آوريل در الهه، درخواس��ت روس��يه براي تحقيق مش��ترك درباره مسموميت 
جاس��وس س��ابق و دخترش رد شد. اين آزمايشگاه پيش تر گفته بود، سم اعصاب نوويچوك 
كه كاربرد نظامي دارد تنها در اختيار ارتش و دولت روسيه است و به احتمال قوي از سوي 
»عناصر حكومتي« آن كشور مورد استفاده قرار گرفته است. اين آزمايشگاه در عين حال افزود 

كه تعيين اينكه چنين سمي كجا توليد شده در محدوده وظايف آن قرار ندارد. 
بريتانيا مي گويد؛ اطالعاتي كه در دس��ت دارد باعث ش��ده به اين باور برس��د كه روسيه 
مسوول اين حمله بوده است. در پي اين تحوالت، حزب كارگر بريتانيا خواستار تحقيقات شده 
است كه معلوم شود آيا بوريس جانسون وزير خارجه بريتانيا درباره دخالت روسيه در حمله به 

جاسوس دوجانبه به افكار عمومي اطالعات اشتباه داده يا اغراق كرده است.

گروه جهان   
مقام هاي كره شمالي به همتايان امريكايي خود گفته اند كه رهبر اين كشور آماده مذاكره 
درباره خلع س��الح اتمي اس��ت. اين اظهارنظرها از سوي مقام هاي كره شمالي مي تواند راهي 
به س��وي برگزاري موفق نشس��ت ميان كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي با دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا باش��د.  يكي از مقامات كاخ سفيد به وال استريت ژورنال و واشنگتن 
پست گفت: »اياالت متحده اين مساله را تاييد كرده كه كيم جونگ اون به خلع سالح اتمي 
ش��به جزيره كره تمايل دارد.« واشنگتن ماه گذشته ميالدي همزمان با موافقت با نخستين 
ديدار تاريخي ميان رهبران امريكا و كره شمالي كه قرار است پايان ماه مه سال جاري ميالدي 
صورت گيرد، ناظران را شگفت زده كرد.  پيشنهاد كره شمالي براي اين نشست از سوي چونگ 
ايويي يونگ مش��اور امنيت ملي كره  جنوبي كه در روزهاي گذش��ته ب��ا كيم جونگ اون در 
پيونگ يانگ ديدار داشت، به واشنگتن تقديم شد اما تاكنون دولت كره شمالي گزارش مربوط 
به اين پيش��نهاد را علني تاييد نكرده است. اين سكوت خبري مقام هاي امريكايي را نسبت 
به تمايل كره ش��مالي درباره مذاكرات خلع سالح اتمي ش��به جزيره كره دچار نگراني كرده 
است. بسياري نگران اين هستند كه آيا نشست قريب الوقوع ميان رهبران كره شمالي و امريكا 
موفقيت آميز خواهد بود يا خير.  ش��بكه خبري سي ان ان روز شنبه گزارش داد كه مذاكرات 
مستقيم و محرمانه ميان كيم جونگ اون و ترامپ راه را براي نشستي ميان مقام هاي اطالعاتي 
امريكا و كره شمالي هموار مي كند، اما هنوز زمان يا مسير نشست پيشنهادي اعالم نشده است. 
يكي از خواسته هاي كره شمالي براي انجام مذاكرات كه پيش تر آن را مطرح كرده بود، خروج 
نيروهاي اياالت متحده مستقر در كره  جنوبي و پايان ائتالف امنيتي ميان سئول و واشنگتن 
است.  كره  جنوبي ديروز دوشنبه پيشنهاد مطرح شده ازسوي كره شمالي براي مذاكرات درباره 
خلع سالح اتمي شبه جزيره كره را مورد استقبال قرار داد. سخنگوي دفتر رياست جمهوري 
كره جنوبي در اين باره اعالم كرد: »ما از پيش��نهاد مطرح شده مذاكرات خلع سالح اتمي در 
شبه جزيره كره كه از سوي مقام هاي پيونگ يانگ مطرح شده است، استقبال مي كنيم.« اين 
در حالي اس��ت كه قرار اس��ت اواخر ماه جاري ميالدي نشستي ميان كيم جونگ اون رهبر 

كره شمالي و مون جائه اين رييس جمهوري كره جنوبي برگزار شود. 

گروه جهان   
اعتصاب هاي سراس��ري كارگران خطوط راه آهن فرانسه همچنان ادامه دارد. اين درحالي 
است كه به  نظر نمي رسد هيچ يك از اين دو طرف بخواهند از مواضع خود پايين بيايند.  به 
گزارش خبرگزاري فرانس��ه، كارگران خطوط راه آهن فرانس��ه روز يك شنبه آخرين هفته از 
اعتصاب دو روزه خود را آغاز كردند. اين اعتصاب در اعتراض به برنامه دولت براي بازبيني در 
سازوكار شركت دولتي راه آهن فرانسه)اس ان سي اف( صورت گرفته كه بدهي هاي بسيار دارد. 
اعتراض هاي سراسري كارگران راه آهن فرانسه بزرگ ترين چالشي است كه امانوئل ماكرون، 
رييس جمهوري فرانسه در راستاي اصالح ساختار اقتصادي كشور با آن مواجه بوده است.  به  
نظر نمي رسد كه هيچ يك از دو طرف درگير تمايلي به عقب نشيني داشته باشد. ادوراد فيليپه، 
نخست وزير فرانسه هشدار داده كه دولت با وجود وعده اتحاديه براي اعتصاب 3ماهه از برنامه 
خود منصرف نخواهد شد. اتحاديه هاي كارگري اعالم كرده اند كه ممكن است مدت اعتصاب 
را افزايش دهند. فيليپه يك شنبه به روزنامه پاريسين گفت: »كساني كه از اين برنامه دولت 
حمايت مي كنند به من پيام داده اند كه بايد تا به انتها پيش برويم و همين كار را هم خواهيم 
كرد.« بنا به اعالم اس ان سي اف تنها يك پنجم قطارهاي تندرو روز گذشته كار كردند و انتظار 
مي رود آش��وبي مش��ابه نيز امروز روي دهد و تقريبا سفر يك چهارم قطارهاي »يورو استار« 
به مقصد لندن لغو ش��دند. در برخي مسيرهاي اصلي تنها يك ششم قطارها در روز دوشنبه 
كار كردن��د و تنها يك س��وم قطارهاي محلي ازجمله خط هاي پ��ر رفت وآمد منطقه پاريس 
وارد خطوط خواهند شد. در خطوط بين المللي، قطارهاي به مقصد بروكسل تقريبا فعاليتي 
عادي خواهند داش��ت اما تنها يك ششم قطارهاي به مقصد سوييس، يك پنجم قطارهاي به 
مقصد اس��پانيا و يك سوم قطارهاي به مقصد آلمان كار خواهند كرد. سفر تمام قطارهاي به 
مقصد ايتاليا نيز لغو شده اند.  نظرسنجي روزنامه »ژورنال دو ديمانش« كه روز يك شنبه به 
چاپ رسيد، نشان مي دهد كه ۶۲ درصد از مردم هوادار اصالح در اس ان سي اف هستند. اين 
نظرسنجي كه در پنجم و ششم آوريل درست پس از اعتصاب هفته گذشته برگزار شد، نشان 
مي دهد كه افكار عمومي درحال چرخش به س��وي برنامه هاي دولت اس��ت. در نظرسنجي 
پيشين اين روزنامه در 3۰و 3۱مارس تنها ۵۱ درصد از مردم طرفدار اصالحات دولت بودند. 

 چرا عربستان سعودي از ايده 
سرنگوني اسد عقب كشيد؟

گروه جهان   شبكه تلويزيوني فرانس ۲4 روز يك شنبه در 
گزارشي همزمان با سفر محمد بن سلمان وليعهد سعودي به 
فرانسه به داليل عقب نشيني عربستان سعودي از ايده سرنگوني 

بشار اسد رييس جمهوري سوريه پرداخت. 
در اين گزارش آمده، واقعيت اين است كه عربستان سعودي 
كه پيش تر به شدت با ادامه حضور بشار اسد در راس قدرت در 
سوريه مخالف بود، موضع خود را تغيير داده است. سوال اين 
اس��ت كه چرا؟  ويليام جوردن از مقامات سابق وزارت خارجه 
امريكا در پاسخ به اين س��وال مي گويد: »اين اواخر جنگ در 
يمن براي سعودي ها به دليل تقابلي كه آنها با ايراني ها دنبال 
مي كنند، اولويت دارد. آنها نمي خواهند انرژي شان را در پرونده 
سوريه از دست بدهند. از سوي ديگر، نيروهاي مخالف سوريه 
كه براي تغيير اوضاع در اين كشور به آنها اميد مي رفت، دوام 
نياوردن��د و نتوانس��تند به راه حل مطمئني ب��راي جايگزيني 
بش��ار اسد تبديل شوند.« اما به هر حال بن سلمان نمي تواند 
حض��ور ايران را در س��وريه تحمل كن��د و در يكي از آخرين 
س��خنراني هاي خود نيز به بشار اسد گفته بود كه اجاره ندهد 

ايراني ها هر كاري كه مي خواهند در كشورش انجام دهند. 
بازيگر اصلي ديگر در اين مناقشه تركيه است كه در شمال 
با كرده��ا مقابله مي كند و ديگر تقابل جويي كمتري در قبال 
حمايت ها از بشار اسد دارد و به اين ترتيب، ميزباني دو متحد 
خستگي ناپذير نظام س��وريه يعني ايران و روسيه را به عهده 
گرفته اس��ت. آيا درمورد تركيه نيز باي��د از تغيير راهبرد اين 
كشور س��خن گفت؟ ويليام جوردن مي گويد: »رييس جمهور 
اردوغان تصميم گرفت از قضيه كردها براي تقويت حمايت هاي 
ملي از خودش بهره بگيرد. اين راهبردي است كه مي تواند وي 
را در مقاب��ل امريكايي ها و باقي ائت��الف ضدگروه داعش قرار 
بدهد.« برعكس، در غرب اظهارنظر عمده يي در اين باره نشده 
است. امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه بر اين باور است 
كه بايد با بشار اسد گفت وگو كرد. در واشنگتن اولويت ترامپ 
چيز ديگري است كه چند روز قبل آن را به طرفدارانش گفته 
اس��ت. وي گفته كه داعش تقريبا تمام شده و امريكايي ها از 
س��وريه بيرون مي روند تا بقيه به آن بپردازند.   در اين ميان 
عربستان سعودي اين خروج امريكا را با ديده مثبت نمي نگرد. 
عربستان س��عودي از امريكا خواسته اس��ت كه نيروهايش را 
در س��وريه حفظ كند. وليعهد عربستان سعودي به سفرهاي 
دوره يي خود به اقصا نقاط جهان ادامه مي دهد و خيلي زود در 
بغداد با مقامات عراق ديدار مي كند. البته افكار عمومي عراق 
اصال براي چنين سطحي از روابط با سعودي ها آمادگي ندارد. 
بن سلمان در هفته هاي اخير به امريكا سفر كرد و پس از آن 
راهي فرانسه شد. همزمان با ورود بن سلمان به پاريس، فشارها 
بر ماكرون براي كاهش حمايت پاريس از عربستان سعودي و 

امارات متحده عربي افزايش يافته است. 

  رشد اقتصادي عراق
3  برابر مي شود

موسس��ه بين المللي تحقيقات BMI پيش بيني كرده 
رش��د اقتصادي عراق در س��ال آتي ميالدي با يك جهش 
ب��زرگ به ۵.4درصد خواهد رس��يد. به گ��زارش ايرنا، اين 
موسس��ه رش��د اقتصادي عراق در س��ال جاري ميالدي را 
نيز ۵.۱درصد پيش بيني كرده است. گفته شده، تالش هاي 
دولت عراق براي بازس��ازي، علت افزايش رشد اقتصادي در 
سال ۲۰۱9 و جهش آن از ۵.۱ به ۵.4درصد است. موسسه 
تحقيقاتي BMI يك موسسه معتبر بين المللي است كه به 
كار تجزيه و تحليل در مسائل مربوط به اقتصاد كالن، صنعت 
و بازاره��اي مالي جهان مي پردازد. اين پيش بيني در حالي 
اس��ت كه ارزش دينار، پول ملي عراق در برابر دالر نيز طي 
سه ماه گذشته روند صعودي داشته و از ۱۲۵۰دينار در ماه 

آذر در روزهاي اخير به ۱۲۰۰دينار رسيده است. 

  اخراج پناه جويان افغان
از تركيه 

دو گ��روه از پناهجويان افغان كه طبق گفته مقام هاي 
تركيه به طور غيرقانوني در تركيه حضور داشتند به كابل 
بازگردانده شدند. به گزارش آناتولي، تركيه تعداد نخستين 
گ��روه از پناهجويان اخراج��ي را ۲۲۷ نفر اعالم كرده كه 
در اس��تان هاي آغري، ايغدير و ارزروم اين كشور دستگير 
ش��ده بودند و پس از گذراندن مراحل قانوني با هواپيماي 
چارتر به افغانستان برگشتند. دومين گروه هم طبق گفته 
استانداري ارزروم تركيه دوشنبه به كابل رسيدند. وزارت 
كشور تركيه اعالم كرده روند اخراج پناهجويان غيرقانوني 
در روزه��اي آتي س��رعت و ش��دت بيش��تري مي گيرد. 
گروه ه��اي مدافع حقوق بش��ر با انتق��اد از دولت تركيه 
گفته اند كه بازگرداندن مهاجران به كشورهايشان از جمله 

افغانستان زندگي آنها را در معرض خطر قرار مي دهد. 

 توقيف 10 ميليون دالر پول 
امارات در سومالي

نيروهاي امنيتي س��ومالي دو كيف حاوي ۱۰ميليون 
دالر را كه توس��ط يك هواپيم��اي اختصاصي اماراتي به 
موگاديش��و منتقل ش��ده بود، مصادره كردند. به گزارش 
الجزيره، مقام هاي امنيتي سومالي با مشكوك شدن به اين 
دو كيف در فرودگاه موگاديشو، دستور بازرسي آن را دادند 
كه پس از آن مشخص شد اين دو كيف حاوي ۱۰ميليون 
دالر پول نقد است. س��فارت امارات نتوانسته توضيحات 
قانع كننده ي��ي در مورد اين پول ها بده��د در نتيجه اين 
پول ها مصادره شد، اما سازمان اطالعات و امنيت سومالي 
به هواپيماي اماراتي اجازه ترك خاك اين كش��ور را داد. 
سومالي پيش از اين نيز به اقدامات و سياست هاي امارات 

در داخل مرزهاي خود اعتراض كرده بود. 

  گفت وگوي تلفني ترامپ 
با العبادي 

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا درباره تحوالت سوريه 
و مبارزه با داعش با حيدرالعبادي نخس��ت وزير عراق تلفني 
گفت وگو كرد. به گزارش ايرنا، كاخ س��فيد اعالم كرده سران 
دو كشور درباره گزارش هاي تكان دهنده از حمالت شيميايي 
احتمالي در نزديكي دمشق گفت وگو كردند. منابع نزديك به 
تروريست ها مدعي شده اند، هواپيماهاي نظامي سوريه، دوما 
را هدف بمباران شيميايي قرار دادند كه در جريان آن ۷۵ نفر 
كشته و ده ها نفر مصدوم شدند. اين اتهام در شرايطي است كه 
نظاميان سوري در يك قدمي آزادسازي اين شهر قرار دارند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

كوچ دسته جمعي بانك هاي بين المللي از لندن به فرانكفورت

بريتانيا كمترين رشد را در اقتصادهاي پيشرفته دارد

اتحاديه اروپا فشارها بر لهستان و مجارستان را بيشتر مي كند

بروكسل به دنبال كنترل شورشيان شرق اروپا
گروه جهان    

ب��ا پيروزي ويكت��ور اورب��ان در انتخاب��ات پارلماني 
مجارس��تان كه يكي از مخالفان سرس��خت همگرايي با 
اتحاديه اروپاست، دولتمردان در بروكسل راه هاي تشديد 
فشار بر شورشي هاي شرق اروپا را بررسي مي كنند. اوربان 
طوالني ترين دوره نخست وزيري را در مجارستان پس از 
دوره كمونيس��م دارد و در كنار لهس��تان جزو منتقدان 

اصلي سياست هاي اتحاديه اروپا به شمار مي رود. 
به گزارش رويترز، حزب حاكم مجارستان »فيدش« 
۱33 كرس��ي را در پارلمان ۱99 عضوي مجارس��تان از 
آن خود ك��رده اس��ت. بدين ترتيب اين حزب دوس��وم 
كرس��ي هاي پارلمان را تصاحب ك��رده و اوربان مي تواند 
براي س��ومين دور متوالي نخست وزير مجارستان بماند. 
حزب ملي گراي »يوبيك« هم با كسب ۲۶كرسي در رده 
دوم قرار گرفته است. سوسياليست ها نيز حايز ۲۰ كرسي 
 LMP و DK در پارلم��ان ش��دند. دو حزب چپگ��راي
هم به ترتيب 9 و 8 كرس��ي به دست آوردند. مشاركت 
راي دهن��دگان در انتخاب��ات پارلمان��ي ۷۰ درصد اعالم 
شده اس��ت. حدود 8ميليون نفر واجد شرايط راي دادن 
در انتخابات يك ش��نبه بودند. اوربان ملي گرايي از جناح 
راست اس��ت كه خود را ناجي فرهنگ مسيحي در برابر 
مهاجران معرفي كرده اس��ت. وي از اين طريق توانست 
آراي زي��ادي را مخصوص��ا در مناطق روس��تايي جذب 
كند. رويترز نوش��ته، پيروزي اوربان باعث مي ش��ود كه 
ائتالف كشورهاي اروپاي مركزي در مقابل سياست هاي 

مهاجرتي اتحاديه اروپا تقويت شود. 

 فشار اتحاديه اروپا 
اوربان در ش��رايطي پيروز انتخابات مجارستان بوده 
كه اتحاديه اروپا قصد دارد، مجارس��تان و برخي ديگر از 
دولت هاي شرق اروپا را به لحاظ مالي تحت فشار بگذارد 
تا از مس��ير اقتدارگرايي دور شوند. گفته شده، اتحاديه 

اروپا در حال بررس��ي راهكار كاه��ش كمك هاي مالي 
به ش��رق اروپا و كشورهايي مانند مجارستان و لهستان 
است. كميسيون اروپا قرار اس��ت، پس از رايزني درباره 
اولويت هاي كاري اتحاديه اروپا پيشنهاد رسمي خود در 
خصوص بودجه بلندمدت آينده اين اتحاديه را دوم ماه 
مه ارائه كند. مباحث مربوط به بودجه اتحاديه اروپا يكي 
از كش��مكش هاي مهم دولت هاي اروپايي پس از خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا در س��ال ۲۰۱9 خواهد بود. اين 
در حالي اس��ت كه پس از خ��روج لندن از اتحاديه اروپا 
بودجه اين اتحاديه با كس��ري ساالنه حدود ۱۲ميليارد 
يورو روبه رو مي ش��ود كه ساير كشورهاي عضو بايد اين 

كسري را جبران كنند. 
نشريه اش��پيگل در اين باره نوشته، كميسيون اروپا 
در حال بررسي اين مساله است كه يارانه ها و كمك هاي 
مال��ي به كش��ورهاي عضو را به مس��اله حكومت قانون 
مرتب��ط كند ك��ه اين اقدامي براي س��ر ب��ه راه كردن 
معدودي از كش��ورهاي شرق اروپا از جمله مجارستان و 
لهستان است، اقدامي كه ممكن است به تشديد شكاف 

و اختالف در درون اتحاديه اروپا منجر شود. 
به گزارش ايرنا، ديپلمات ها در بروكسل مقر اتحاديه 
اروپ��ا روند س��ال هاي اخير در مجارس��تان به س��مت 
اقتدارگرايي و مخالفت با جريان اصلي اتحاديه اروپا را به 
عنوان دوره »اوربانيسم« در مجارستان توصيف مي كنند، 
رون��دي كه با پيروزي اوربان در انتخابات يك ش��نبه در 
چهار سال آينده ادامه خواهد داشت. اين در حالي است 
كه كميسيون اروپا درسال هاي گذشته اقدامات بوداپست 
براي تجديد ساختار دولت، دستگاه قضايي و رسانه ها در 
مجارستان از سال ۲۰۱۰ تاكنون را زيرنظر داشته و در 
اين زمينه يك رشته اقدامات قانوني نيز در تالش براي 
تصحيح قوانين مجارس��تان كه مغاير با قوانين اتحاديه 

اروپا قلمداد مي شود، آغاز كرده است. 
اوربان نخست وزير مجارستان در پي مواجه شدن 

با تهديد فعال س��ازي ماده ۷ معاه��ده اتحاديه اروپا 
عليه اين كش��ور كه مي تواند به تعليق برخي حقوق 
اين كش��ور در اتحاديه اروپا منجر شود، امتيازهايي 
داده اما روابط دولت مجارستان با بروكسل همچنان 
تيره اس��ت. دول��ت مجارس��تان به عن��وان مثال از 
اجراي تصمي��م دادگاه عدالت اروپا مبني بر پذيرش 
س��هميه يي از پناهجويان در اروپا خ��ودداري كرده 
اس��ت. اوربان در جري��ان مب��ارزات انتخاباتي نيز از 
عبارات��ي مانند »ديكته ك��ردن اتحادي��ه اروپا« در 
زمينه سياس��ت پناهجويي س��خن گفت��ه و با انتقاد 
از سياس��ت هاي مهاجرتي دولت آلمان در سال هاي 
گذش��ته از پناهجويان به عن��وان »آوارگان مركل« 
)صدراعظم آلمان( ياد كرده و مساله آوارگان را نفوذ 

اشغالگران اسالمي در اروپا قلمداد كرده است. 
رواب��ط كميس��يون اروپا با دولت لهس��تان نيز در 
سال هاي اخير دچار تنش بوده و اين كميسيون اواخر 
س��ال گذش��ته ميالدي ماده ۷ معاهده اتحاديه اروپا 
را عليه كش��ور لهستان فعال سازي و روند تحريم اين 
كش��ور در ارتباط با نقض حكومت قانون را آغاز كرد. 
حزب ملي گراي »قانون و عدالت« در لهستان پس از 
آنكه در س��ال ۲۰۱۵ به قدرت رسيد، در پي افزايش 
تس��لط دولت بر دادگاه ها، دادس��تان ها و نيز رسانه ها 
بوده كه باعث شده تا اتحاديه اروپا، وضعيت حكومت 
قانون در لهس��تان را مورد ارزياب��ي مجدد قرار دهد. 
ماده ۷ معاه��ده اتحاديه اروپا با ه��دف جلوگيري از 
اعمال قوانين تهديدكنن��ده نهادهاي دموكراتيك در 
كش��ورهاي عض��و پيش بيني ش��ده و در صورتي كه 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا با توصيه كميس��يون 
اروپا براي اجراي ماده ۷ عليه لهستان موافقت كنند، 
حق راي لهس��تان در اتحاديه اروپ��ا مي تواند به حال 
تعليق درآيد. براي پيش��برد اين اقدام عليه لهس��تان 
راي دوسوم كشورهاي عضو مورد نياز است اما اوربان 

نخس��ت وزير مجارس��تان با دفاع از لهستان گفته كه 
اجازه اين روند را نخواهد داد. 

اين در حالي اس��ت كه مجارستان از زمان پيوستن به 
اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰4 يكي از دريافت كنندگان اصلي 
اعتبارهاي توس��عه يي اين اتحاديه اروپا بوده، به طوري كه 
بروكس��ل در يك دهه گذشته حدود 34 ميليارد يورو به 
اقتصاد مجارستان پمپاژ كرده و اكنون برخي در بروكسل 
مي پرس��ند چرا اوربان انگشت عسلي اتحاديه اروپا را پس 
از مكيدن گاز مي گيرد؟ در اين ارتباط گزارش هاي ادعايي 
درباره استفاده هاي شخصي خانواده اوربان و فساد نزديكان 

او نيز مزيد بر علت شده است. 
اين در حالي است كه اتحاديه اروپا تاكنون نتوانسته از 
روند زايل شدن حكومت قانون در مجارستان جلوگيري 
كن��د و برخي كارشناس��ان اروپايي مي گوين��د ابزارهاي 
اتحاديه اروپا در اين زمين��ه ناكارآمد بوده و اين اتحاديه 
قادر به مداخل��ه در زمينه س��اختارهاي داخلي و قانون 
اساس��ي كش��ورهاي عضو نيس��ت. در اين ميان به نظر 
مي رسد كه اتحاديه اروپا ايجاد فشار مالي عليه كشورهاي 

ناهمسو با اتحاديه اروپا را ابزار كارآمدتري مي داند. 
»ونتر اوتينگر« كميس��يونر بودج��ه اتحاديه اروپا از 

مدت ها پيش زمزمه هاي فش��ار مال��ي را مطرح كرده و 
اكنون حمايت ها از او افزايش يافته اس��ت. او پيش��نهاد 
داده در بودج��ه آينده اتحاديه اروپا هرگونه كمك مالي 
به حكومت قانون پيوند داده ش��ود. كميس��يونر بودجه 
اروپا همچنين پيشنهاد ديگري در زمينه مرتبط كردن 
كمك هاي مالي با پذيرش مهاجران مطرح كرده اس��ت. 
به اعتقاد تحليلگران اما مش��كل چنين پيشنهادي اين 
اس��ت كه بودج��ه جديد اتحادي��ه اروپا باي��د با اجماع 
همه كش��ورهاي عضو به تصويب برسد و ديپلمات هاي 
اروپايي مي گويند كه كش��ورهاي اصل��ي تامين كننده 
بودجه اتحاديه اروپا بايد راهي براي تحت فشار گذاشتن 

كشورهاي دردسرساز اتحاديه پيدا كنند. 
در زمان حاضر كميس��يون اروپ��ا همچنان درصدد 
يافتن راهي براي س��ازش اس��ت كه به اوربان نيز اجازه 
دهد به ط��ور آبرومندان��ه از مواضع خود عقب نش��يني 
كند به وي��ژه كه گفته مي ش��ود ژان كلود يونكر رييس 
كميسيون اروپا نيز رابطه شخصي دوستانه يي با اوربان 
دارد و نخس��ت وزير مجارس��تان از او با عن��وان »دوك 
اعظم« ياد مي كند كه اشاره يي به خاستگاه سياسي اش 

در كشور لوكزامبورگ است. 

گروه جهان    
با افزايش ش��ك و ترديدها درباره توافقنامه خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا كه دولت ترزا مي  به س��ختي 
مذاكرات بر س��ر آن را پيش مي برد، شمار فزاينده يي 
از مردم برگزاري همه پرسي دوم بر سر جزئيات توافق 
حاصله با بروكسل را خواستار هستند. روند پيشرفت 
مذاكرات و سرس��ختي بروكسل در گفت وگوها سبب 
ش��ده بس��ياري به آينده اقتصادي بريتانيا در دوران 
پس��ابرگزيت چندان اميدوار نباش��ند. اختالف نظرها 
بر س��ر رفت و آمد آزادانه، مهاج��ران و حضور بريتانيا 
در اتحادي��ه گمركي اروپا مديران ش��ركت هاي مالي 
بزرگ جهان را نگران كرده و س��بب شده بسياري از 
بانك ها به  دنبال جايگزيني براي لندن باشند تا بتوانند 
تجارت هاي خود را به آنجا منتقل كنند. اين در حالي 
است كه بسياري پيش بيني مي كنند، رشد اقتصادي 
بريتانيا امسال و در پي بي ثباتي هاي مربوط به برگزيت 
از ديگر اقتصادهاي پيشرفته در گروه هفت كمتر باشد. 

 كندترين اقتصاد گروه هفت
بزرگ تري��ن ش��ركت هاي مالي جهان هش��دار 
داده ان��د، بريتانيا در زمينه رش��د اقتصادي از ديگر 
كشورهاي پيش��رفته گروه هفت عقب خواهد ماند. 
ب��ه گ��زارش اينديپندنت، نزديك به س��ه چهارم از 
۱۰۰مديرعامل شركت هاي مالي در يك نظرسنجي 
پيش بيني كردند، رش��د اقتصادي بريتانيا امس��ال 
از ديگ��ر اقتصاده��اي پيش��رفته ضعيف تر باش��د؛ 
اي��ن در حال��ي اس��ت كه در س��ال گذش��ته تنها 
۲3درصد از ش��ركت كنندگان ب��ا چنين ديد منفي 
ب��ه آين��ده اقتص��ادي بريتانيا مي نگريس��تند. اكثر 
مديران بانك ه��ا، مديران س��رمايه، بيمه كنندگان 
از  را  خ��ود  نگران��ي  خصوص��ي  ش��ركت هاي  و 
چش��م انداز اقتصادي بريتانيا در س��ال جاري اعالم 
و به برگزيت به عنوان عامل اصلي مخاطره اش��اره 
كردند. ۲8درصد از ش��ركت كنندگان نيز گفتند كه 
خروج بريتاني��ا از اتحاديه اروپا بزرگ ترين مخاطره 

و چالشي اس��ت كه ش��ركت هاي آنها با آن مواجه 
خواهد ش��د و ۲4درصد ديگر گفتن��د در قياس با 

سال گذشته اكنون به برگزيت بدبين تر شده اند. 
رش��د توليد ناخالص داخلي بريتانيا در سه ماهه 
پاياني س��ال ۲۰۱۷ به ۰.4درص��د كاهش يافت و 
بدين ترتي��ب رش��د اقتصادي بريتانيا در كل س��ال 
ب��ه ۱.۷درصد رس��يد كه كمترين مي��زان در ميان 
كش��ورهاي گروه هفت بود. رابين باركر بنت رييس 
موسس��ات مالي در لوي��دز بانك با اش��اره با اينكه 
بخش خدمات مالي نقش��ي مهم و موثر در اقتصاد 
بريتانيا داش��ت، افزود: »با آغاز شمارش معكوس تا 
ماه مارس ۲۰۱9، نگراني ها درباره برگزيت بيش��تر 
شده است. بررسي هاي ما نشان مي دهد كه اقتصاد 
بريتاني��ا مقاومت خواهد كرد و چالش هاي چند ماه 
پس از خروج از اتحاديه اروپا را نس��بتا بدون آسيب 

پشت سر مي گذارد. اما حقيقتا اين خطر وجود دارد 
كه رشد ما امسال كمتر از ديگر كشورهاي پيشرفته 
باشد و اينكه ما تا پايين ترين سطح در گروه سقوط 

كنيم.«

 كوچ دسته جمعي
از  بس��ياري  برگزي��ت  راي گي��ري  زم��ان  از   
موسسه هاي مالي تالش خود را براي يافتن شهري 
ب��ه عنوان جايگزين براي لن��دن آغاز كرده اند و به 
نظر مي رس��د فرانكفورت بيش از ديگر ش��هرها در 
اتحاديه اروپا نظر آنها را جلب كرده است. به گفته 
مقامات آلمان تاكنون ۲۰ بانك بين المللي از برنامه 
تغيير مكان ب��ه فرانكفورت خب��ر داده اند و انتظار 
مي رود با نزديكي به موعد خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا در پايان ماه مارس ۲۰۱9، ش��مار بيشتري از 

موسسات مالي و تجاري در اين زمينه اقدام كنند. 
وزير اقتصادي ايالت هس آلمان كه فرانكفورت 
در آن ق��رار دارد، گف��ت: »هنوز ۶۰ش��ركت ديگر 
باي��د درباره داش��تن يك مق��ر ديگ��ر در اتحاديه 
اروپ��ا تصميم گيري كنن��د و مطمئنيم كه ش��هر 
)فرانكف��ورت( ش��مار بيش��تري از آنه��ا را جذب 
خواهد ك��رد.« طارق الوزير در س��فر اخير خود به 
لندن افزود: »تاكنون ۱8ش��ركت متعهد ش��ده اند. 
ش��ركت هاي ديگ��ري هس��تند ك��ه اكن��ون روند 
تصميم گي��ري را مي گذرانند، از اين رو ما با برخي 
از آنها در ارتباط هس��تيم. به طور قطع اگر هر  آنچه 
از زمان همه پرسي برگزيت به بعد رخ داده بررسي 
كنيد، فكر مي كنم به اين نتيجه برس��يد كه ما در 
قاره اول مي ش��ويم و من مطمئنم روند انتقال ها به 

فرانكفورت ادامه مي يابد.«

 همه پرسي دوم
در بريتانيا نيز با افزايش ش��ك و ترديدها به آينده 
اقتص��ادي دوران پس��ابرگزيت، ش��مار فزاينده يي از 
م��ردم برگزاري همه پرس��ي دومي را خواس��تارند تا 
بتوانن��د درباره تواف��ق نهايي برگزيت نظ��ر بدهند. 
طبق نتايج نظرس��نجي برگزار ش��ده توس��ط گروه 
»بهترين براي بريتانيا« 44درصد از شركت كنندگان 
مي خواهند درباره شرايط خروج توافقي بين ترزا مي 
 و بروكس��ل راي گيري جديدي برگزار ش��ود. اين در 
حالي اس��ت كه 3۶ درصد از شركت كنندگان نياز به 

برگزاري چنين همه پرسي را رد كرده اند. 
در ص��ورت موافقت با اين درخواس��ت همه پرس��ي 
درباره جزئيات توافق به دس��ت آمده توس��ط ترزا مي 
 تا پاييز امس��ال برگزار مي شود، هم بر سر شرايط دوره 
 انتقالي و هم »چارچوب« رابطه دايمي تجاري و امنيتي. 
اليوس تاد مديرعامل گروه بهترين براي بريتانيا بر اين 
باور است كه راي دهندگان بايد بين قبول جزئيات توافق 
نهايي و مان��دن در داخل بل��وك اروپايي حق انتخاب 
داش��ته باش��ند: »اكنون به همه قانونگ��ذاران پارلمان 
از جرم��ي كوربين رهبر ح��زب مخالف كارگر گرفته تا 
ميانه روها در حزب محافظه كار نياز داريم تا آنچه براي 
بريتانيا بهترين اس��ت را انجام دهند و از حق راي مردم 

بر سر شرايط خروج دفاع كنند.«
در ماه هاي اخير جان ميجر و توني بلر مساله برگزاري 
همه پرس��ي دوم را مطرح كرده اند، اما تا اين لحظه تنها 
ليب��رال دموكرات ها و س��بزها از اين پيش��نهاد حمايت 
كرده اند. در حال حاضر تنها س��ناريويي كه به برگزاري 
همه پرسي دوم منجر مي شود، اين است كه قانونگذاران 
بريتانيايي توافق حاصله توس��ط ترزا مي  را رد كنند؛ اما 
اين مساله كشور را به آشوب مي كشد و يك بحران قانون 
 اساسي ايجاد خواهد كرد. مذاكرات در حال حاضر بر سر 
چگونگي جلوگيري از مرز س��خت در ايرلند به بن بست 
رسيده اس��ت و بعيد به نظر مي رسد كه جزئيات توافق 
نهايي پي��ش از پايان ماه مارس ۲۰۱9 كه به عنوان روز 

خروج تعيين شده، مورد مذاكره قرار گيرد. 
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8 يادداشت

نئوليبرال ها اقتصاد بلد نيستند

نجات علم اقتصاد از چنگ نئوليبراليسم
اقتصاددانان خوب مي دانند كه پاسخ هر سوالي در اقتصاد اين است: بستگي دارد

مولف: دني رادريك  مترجم: محمد معماريان 
بوستون ريويو     حتي سرسخت ترين منتقدان نئوليبراليسم 
هم معترفند كه تعريف دقيق اين واژه دشوار است. در معناي 
كلي، اين تعبير يعني ترجيح بازار بر حكومت، مشوق هاي 
اقتصادي بر هنجارهاي اجتماعي يا فرهنگي، و كارآفريني 
خصوصي بر كنش دسته جمعي يا اجتماعي. اين واژه براي 
توصيف طيف گسترده يي از پديده ها استفاده شده است: از 
آگوستو پينوش��ه تا مارگارت تاچر و رونالد ريگان، از حزب 
دموكرات كلينتون و حزب كارگر جديد بريتانيا تا گشايش 

اقتصادي در چين و اصالح دولت رفاه در سوئد. 
  

فهم معمول از نئوليبراليس��م، آن را مبتني بر اصول 
كلي��دي جريان اصلي علم اقتص��اد مي داند. براي درك 
آن اص��ول، بدون ايدئولوژي، ي��ك آزمايش ذهني را در 

نظر بگيريد. 
اقتصاددان��ي سرش��ناس و معتبر به كش��وري مي رود 
ك��ه تاكنون آن را نديده و هيچ چي��ز درباره اش نمي داند. 
او به جلس��ه يي با سياست گذاران ارشد كشور مي رود. آنها 
به او مي گويند: »كش��ور ما مش��كل دارد. اقتصادمان راكد 
است، سرمايه گذاري پايين است، و هيچ دورنمايي از رشد 
نمي بينيم. « آنها با اميد و انتظار به او روي مي آورند: »لطفا 

به ما بگوييد بايد چكار كنيم تا اقتصادمان رشد كند؟«
آن اقتص��اددان به جهل خود اش��اره مي كند و توضيح 
مي ده��د اطالعاتش درباره اين كش��ور كمتر از آن اس��ت 
كه توصيه ي��ي بكند. براي آنكه چي��زي بگويد بايد تاريخ 
اقتصادش��ان را مطالعه كند، آماره��ا را تحليل نمايد، و در 
كشور بگردد. اما ميزبان هاي او مصر هستند. به او مي گويند: 
»كم حرفي تان را مي فهميم و آرزو داشتيم فرصت همه اين 
كارها بود. اما مگر اقتصاد علم نيس��ت؟ و مگر ش��ما يكي 
از برجس��ته ترين كارورزان اين علم نيس��تيد؟ گرچه چيز 
زيادي درباره اقتصاد ما نمي دانيد، مطمئنا برخي نظريه ها و 
تجويزهاي كلي هستند كه بتوانيد با ما در ميان بگذاريد تا 

هادي سياست ها و اصالحات اقتصادي مان شوند«. 
آن اقتصاددان اكنون گرفتار ش��ده است. او نمي خواهد 
مقلد آن اس��اتيد اقتصادي ش��ود كه از قديم منتقدش��ان 
بوده است چون توصيه هاي سياست گذارانه محبوبشان را 
همه جا پيش��نهاد مي داده اند. اما پرسش آن مقامات هم او 
را به چالش كش��يده اس��ت. آيا علم اقتصاد، حقيقت هاي 
جهانش��مول دارد؟ آيا حرفي معتب��ر )و بالقوه مفيد( دارد 
كه بزند؟ پس كارش را ش��روع مي كند. او مي گويد كارايي 
تخصيص منابع در يك اقتصاد، يكي از عوامل تعيين كننده و 
حياتي در عملكرد آن است. كارايي نيز به نوبه خود مستلزم 
همسوسازي مشوق هاي خانوارها و كسب وكارها با هزينه ها 
و فايده هاي اجتماعي است. وقتي به بحث رشد اقتصادي 
مي رسيم، مشوق هاي پيش روي كارآفرينان، سرمايه گذاران 
و توليدكنندگان اهميت زيادي مي يابد. رشد نيازمند نوعي 
نظ��ام حقوق مالكيت و اجراي قراردادهاس��ت كه تضمين 
كند س��رمايه گذاران مي توانند بازده سرمايه گذاري خود را 
حف��ظ كنند. و اقتصاد بايد پذي��راي ايده ها و نوآوري هاي 
بقيه دنيا باشد.  در ادامه مي گويد اما بي ثباتي اقتصاد كالن 
مي تواند اقتص��اد را از ريل خود خارج كند. لذا حكومت ها 
بايد سياس��ت هاي مالي معقولي را پي بگيرند، يعني رشد 
نقدينگي را در حد افزايش تقاضاي اسمي پول و با يك نرخ 
تورم معقول نگ��ه دارند. آنها بايد پايداري مالي را تضمين 
كنند تا افزايش بدهي عمومي بر درآمد ملي پيشي نگيرد. 
و بايد مقررات محتاطانه يي براي بانك ها و ديگر موسسات 
مال��ي وضع كنند تا جلوي خطرپذيري افراطي نظام مالي 
را بگيرند.  اقتصاددان ما اآلن مش��غول گرم كردن خودش 
براي انجام وظيفه اش است. اضافه مي كند كه مسئله اقتصاد 
فقط كارايي و رش��د نيس��ت. اصول اقتصادي به دارايي و 
سياست گذاري اجتماعي هم ربط دارند. اقتصاد نمي گويد 
جامعه باي��د دنبال چه ميزان از بازتوزيع ث��روت برود. اما 
مي گويد كه پايه مالياتي بايد تا حد ممكن گسترده باشد 
و برنامه هاي اجتماعي بايد به ش��يوه يي طراحي شوند كه 

كارگران را به خروج از بازار كار تشويق نكنند. 
وقتي ك��ه آن اقتصاددان صحبت��ش را تمام مي كند، 
انگار كه يك دس��توركار نئوليبرال تمام عيار را طرح كرده 
اس��ت. يك منتقد در مي��ان جمع مخاطب��ان، البد همه 
كلمات رمزي را ش��نيده اس��ت: كارآيي، مشوق ها، حقوق 
مالكيت، پول پش��توانه دار، احتياط مال��ي. بااين حال، آن 
اصول اقتصادي اي كه اين اقتصاددان ش��رح داده اس��ت، 
به واقع ]داس��تاني با[ پايان باز بوده اس��ت. پيش فرض اين 
اصول يك اقتصاد سرمايه داري است )كه در آن تصميم هاي 
سرمايه گذاري بر عهده افراد و بنگاه هاي خصوصي است(، 
ام��ا چي��ز چنداني وراي اين ن��دارد. اين اص��ول طيفي از 
ترتيب��ات نهادي را مي پذيرند )و در واقع الزم دارند( كه به 

نحو شگفت آوري متنوع است. 
خب، آيا آن اقتصاددان يك بيانيه نئوليبرال صادر كرده 
اس��ت؟ چنين گماني اشتباه است، و اش��تباهمان در آن 
اس��ت كه هريك از اين واژه هاي انتزاعي )مشوق ها، حقوق 
مالكيت، پول پشتوانه دار( را به يك همتاي نهادي خاص آن 
ربط داده ايم. و نخوت اساسي و ايراد مرگ بار نئوليبراليسم 
در همين اس��ت: اين باور كه آن اصول بنيادين اقتصادي 
متناظ��ر با مجموعه منحصربه فردي از سياس��ت گذاري ها 

هستند كه به دستوركار سبك تاچر-ريگان شبيه است. 
حق��وق مالكي��ت را در نظر بگيريد. اي��ن حقوق از آن 
رو اهمي��ت دارند كه عايدات س��رمايه گذاري را تخصيص 
مي دهند. هر سيس��تم بهينه حقوق مالكيت را نزد آنهايي 
توزيع مي كند كه بهترين استفاده را از يك دارايي دارند، و 
عاملي حفاظتي در مقابل آنهايي است كه احتمال مي رود 
دنبال س��لب مالكيت ف��رد از اين عايدات باش��ند. حقوق 
مالكيت زماني خوب اند كه از نوآوران در برابر الش��خورها 
حفاظت كنند، اما وقتي كه از آنها در برابر رقابت محافظت 
كنند بد مي ش��وند. بس��ته به بافت، يك رژيم حقوقي كه 
مش��وق هاي مناس��ب را ارائه مي دهد، ممكن است كامال 
متفاوت باش��د از رژيم حقوق مالكيت خصوصي معيار در 
سبك امريكايي.  شايد گمان كنيد كه اين بحثي معنايي و 
يك جور اسم گذاري محض است كه نتيجه عملي چنداني 
ندارد؛ اما موفقيت اقتصادي خارق العاده چين عمدتا مديون 
شيوه تعمير نهادهايش است كه از طريق آن از راست آييني 
اقتص��ادي تخطي مي كرد. چين ب��ه بازاره��ا رو كرد، اما 
ش��يوه هاي غربي در حقوق مالكي��ت را كپي برداري نكرد. 
اصالحات اين كشور، از طريق يك سلسله ترتيبات نهادي 
نامعمول ك��ه تطبيق بهتري با بافت محلي اش داش��تند، 
مش��وق هايي بازارمحور آفريد. مثال به جاي عبور مستقيم 

از مالكيت دولت��ي به خصوصي )كه ضعف س��اختارهاي 
حقوقي غالب در آن كش��ور، مانع از آن مي شد(، چين به 
شكل هاي مخلوطي از مالكيت تكيه كرد كه حقوق مالكيت 
موثرتري براي كارآفرينان مش��غول به كار تدارك مي ديد. 
طرح »ش��ركت هاي شهري و روس��تايي«TVEs( ۲( كه 
خط مقدم رش��د اقتص��ادي چين در ده��ه ۱۹۸۰ بودند، 
تعاوني هاي��ي بودند ك��ه مالكيت و كنترلش��ان در اختيار 
حكومت ه��اي محلي بود. گرچه آنه��ا تحت تملك دولت 
بودند، كارآفرينان از حمايت الزم در برابر س��لب مالكيت 
خود بهره مند مي شدند. حكومت هاي محلي مستقيما در 
س��ود بنگاه ها ذي نفع بودند و لذا نمي خواستند غازي كه 

تخم طال مي گذارد را بكشند. 
چي��ن متكي به مجموعه يي از اي��ن نوآوري ها بود كه 
اصول اقتصادي بنيادين را در ترتيبات نهادي ناآشنا پياده 
مي كرد. قيمت گذاري دونرخي، كه تحويل اجباري غالت 
به دول��ت را حفظ مي كرد اما به كش��اورزان اجازه مي داد 
ت��ا مازاد محصول خ��ود را در بازارهاي آزاد بفروش��ند، در 
عين آنكه مش��وق هايي در جهت عرضه فراهم مي ساخت، 
بودجه دولتي را از مضرات ليبرال س��ازي تمام عيار مصون 
مي كرد. طرح موس��وم به »نظام مسووليت پذيري خانوار« 
مشوقي براي كش��اورزان بود تا در زميني كه روي آن كار 
مي كردند سرمايه گذاري نموده و آن را بهبود بدهند، اما نياز 
به خصوصي س��ازي علني را از بين مي برد. ناحيه هاي ويژه 
اقتصادي هم مشوق صادراتي ايجاد كرده و سرمايه گذاران 
خارج��ي را جذب مي كرد بدون آنكه حفاظت از بنگاه هاي 
دولتي را از بين ببرد )و در نتيجه اشتغال داخلي را تضمين 
مي نمود( . عطف به اين انحراف ها از نقشه هايي كه روايت 
راس��تين علم اقتصاد مطرح مي ساخت، اينكه مثل برخي 
منتقدان اصالحات اقتصادي چين را چرخش��ي نئوليبرال 
بناميم، بيش��تر رهزن اس��ت تا آنكه روش��نگر باشد. اگر 
قرار اس��ت اين را نئوليبراليس��م بناميم، مطمئنا بايد نگاه 
مهربانانه تري به ايده هايي داشته باشيم كه چشمگيرترين 

سياست هاي كاهش فقر را در تاريخ رقم زده اند. 
ش��ايد كس��ي اعتراض كند كه اين ابداعات نهادي در 
چين صرفا براي دوران گذار هس��تند. شايد چين مجبور 
ش��ود براي پايداركردن پيش��رفت اقتصادي اش، به سمت 
نهادهايي به س��بك غربي برود. اما اين خط مرسوم فكري 
آن تنوعي را ناديده مي گيرد كه با وجود همگن سازي قابل 
توجه در گفتمان سياس��ت گذاري ما هنوز هم در ترتيبات 

سرمايه دارانه اقتصادهاي توسعه يافته ديده مي شود. 

و باالخ��ره، مگر نهادهاي غربي چيس��تند؟ مثال در 
كش��ورهاي عضو باشگاه »س��ازمان همكاري و توسعه 
اقتص��ادي« )ا. اي. س��ي. دي(، اهمي��ت بخ��ش دولتي 
يكدس��ت نيست، چنانكه از يك س��وم اقتصاد در كره تا 
ح��دود ۶۰درصد اقتصاد در فنالند را پوش��ش مي دهد. 
در ايس��لند، ۸۶ درص��د از كارگران عض��و اتحاديه هاي 
صنفي ان��د؛ همين رقم در س��وئيس ح��دود ۱۶ درصد 
است. در اياالت متحده، بنگاه ها مي توانند تقريبا هر زمان 
كه اراده كردند كارگ��ران را اخراج كنند؛ اما قوانين كار 
فرانسه، چندين پيچ و خم در راه كارفرمايان مي گذارند. 
بازارهاي سهام در اياالت متحده به تقريبا يك و نيم برابر 
درآمد ملي رسيده اند؛ در آلمان ارزش آنها يك سوم اين 

مقدار است كه نماينده نيمي از درآمد ملي است. 
از آنجا كه اقبال اقتصادي اين كشورها در دهه هاي اخير 
متفاوت بوده است، نمي توان گفت كه يكي از اين الگوهاي 
ماليات گذاري، روابط كاري يا س��ازمان دهي مالي بر ساير 
الگوها ترجيح دارد. اياالت متحده چندين دوره متوالي بيم 
و وحش��ت را از سر گذرانده است كه در آنها گفته مي شد 
نهادهاي اقتصادي اش بدتر از آلمان، ژاپن و چين )و اكنون 
احتماال دوباره آلمان( هستند. مطمئنا ذيل الگوهاي بسيار 
متفاوتي از سرمايه داري مي توان به سطوح مشابهي از ثروت 
و توليد رس��يد. حتي مي توانيم از اين هم يك قدم جلوتر 
برويم: دامنه الگوهاي ممكن )و مطلوب( كه در آينده پديد 
مي آيند شايد به مراتب بيش��تر از الگوهاي غالب امروزي 
باش��ند. در آن آزمايش ذهني ما، اقتصاددان مدعو از همه 
اينها باخبر اس��ت و مي داند اصولي كه مطرح كرده است، 

پيش از عملياتي شدن، بايد با جزئيات نهادي تكميل شوند. 
حقوق مالكيت؟ بله، ولي چطور؟ پول پشتوانه دار؟ بله، اما 
چطور؟ شايد ساده تر آن باشد كه فهرست اصول او را پوچ 
و تهي بناميم تا آنكه به عنوان يك بيانيه نئوليبرال رد كنيم.  
بااين ح��ال، اين اصول كامال هم خالي از محتوا نيس��تند. 
چين، و به واقع هر كشور ديگري كه به توسعه سريع دست 
يافت��ه، فايده اين اصول را )وقتي كه با بافت محلي تطبيق 
يافته باشند( نشان داده است. برعكس، كشورهاي بسياري 
هم بوده اند كه به لطف رهبران سياسي شان كه از اين اصول 
تخطي مي كردند، اقتصادهايش��ان را وي��ران كردند. كافي 
اس��ت به همين اطرافمان يعني پوپوليست هاي امريكاي 
التي��ن ي��ا رژيم هاي كمونيس��تي اروپاي ش��رقي نگاهي 
بياندازيم تا اهميت كاربردي پول پشتوانه دار، پايداري مالي 

و مشوق هاي خصوصي را دريابيم. 
     

صدالبت��ه اقتصاد فراتر اس��ت از فهرس��تي از اصول 
انتزاع��ي كه تا حد زيادي بر پايه عقل س��ليم اند. بخش 
عمده كار اقتصاددانان آن اس��ت كه مدل هايي روشمند 
از س��ازوكار اقتصادهاي محقق روي زمين را بس��ازند و 
سپس آن مدل ها را با شواهد مقايسه كنند. اقتصاددانان 
كارش��ان را يك جور اصالح پيش رونده فهم خودشان از 
دنيا مي دانند: قرار است مدل هايشان، با آزمون و تصحيح، 
ب��ه مرور زمان بهتر و بهتر ش��وند. اما پيش��رفت در علم 
اقتصاد به ش��يوه هاي متفاوتي رخ مي دهد.  اقتصاددانان 
به مطالع��ه واقعيت ه��اي اجتماع��ي اي مي پردازند كه 
شباهتي به دنياي فيزيكي اي ندارد كه دانشمندان علوم 
طبيعي مطالعه اش مي كنند. اين واقعيت كامال س��اخته 
دست بشر و بسيار انعطاف پذير است، و قوانين حاكم بر 
عم��ل آن در طول زمان و عرض جغرافيا تغيير مي كند. 
توس��عه علم اقتصاد در يافت��ن مدل يا نظريه يي صحيح 
براي پاس��خ دادن به چنين پرسش هايي نيست، بلكه در 
بهبود دركمان از تنوع روابط علي اس��ت. نئوليبراليسم و 
درمان هاي معمولش )كه هميشه بازار بيشتر و حكم راني 
كمتر را تجويز مي كند(، در حقيقت نسخه يي منحرف و 
تباه از جريان اصلي علم اقتصاد است. اقتصاددانان خوب 
مي دانند كه پاسخ هر سوالي در اقتصاد اين است: بستگي 
دارد. آيا افزايش حداقل دستمزد اشتغال را مي كاهد؟ بله، 
اگر بازار كار واقعا رقابتي باشد و كارفرمايان هيچ كنترلي 
روي دس��تمزدي كه بايد براي جذب كارگران بپردازند 
نداش��ته باش��ند؛ اما در غير اين ص��ورت، لزوما اين طور 
نيست. آيا ليبرال سازي تجارت رشد اقتصادي را افزايش 
مي دهد؟ بله، اگر س��وددهي صنايعي را افزايش دهد كه 
اصل سرمايه گذاري و نوآوري در آنهاست؛ اما در غير اين 
صورت، خي��ر. آيا افزايش مخارج حكومتي، اش��تغال را 
افزايش مي دهد؟ بله، اگر اقتصاد راكد باشد و دستمزدها 
افزايش نيابند؛ اما در غي��ر اين صورت، خير. آيا انحصار 
ب��ه نوآوري ضربه مي زند؟ بله و نه، كه به كل اقتضائات و 

شرايط بازار بستگي دارد. 
در علم اقتصاد، الگوهاي جديد به ندرت جاي الگوهاي 
قديمي ت��ر را مي گيرند. ب��ا يك ترتي��ب تاريخي تقريبي 
مي ت��وان گفت ك��ه انحصار، اث��رات جانب��ي، اقتصادهاي 
مقي��اس، اطالعات ناكامل و نامتقارن، رفتار غيرعقاليي، و 
بسياري مشخصه هاي ديگر از دنياي واقعي در گذر زمان به 
آن الگوي پايه بازارهاي رقابتي افزوده شده اند كه ريشه اش 
به آدام اسميت مي رسد. بااين حال، الگوهاي قديمي تر مثل 
هميش��ه قدرتمندند. درك نحوه عمل بازارهاي واقعي، در 

زمان هاي مختلف نياز به عينك هاي متفاوتي دارد. 
شايد نقش��ه ها بتوانند بهترين قياس براي اين قضيه 
باشند. نقش��ه ها، عين مدل هاي اقتصادي، بازنمايي هاي 
روش��مندي از واقعيت اند. فاي��ده آنها دقيقا به اين خاطر 
است كه بس��ياري از جزئيات دنياي واقعي را كه سد راه 
مي شوند، انتزاع كرده و دور مي ريزند. نقشه هاي واقع نگرانه 
در ابعاد واقعي، مصنوعاتي كامال بي فايده هستند. اين را 
خورخ��ه لوئيس بورخس در يكي از داس��تان هاي كوتاه 
خود نش��ان داده اس��ت كه بهترين و موجزترين شرح از 
روش علمي اس��ت. اما بنا به ماهيت انتزاع، روش��ن است 
كه بسته به نوع سفرمان به نقشه هاي متفاوتي نياز داريم. 
اگر با دوچرخه س��فر مي كنيم، به نقشه يي از مسيرهاي 
دوچرخه سواري نيازمنديم. اگر پياده مي رويم، نقشه يي از 
مسيرهاي پياده روي مي خواهيم. اگر يك متروي جديد در 
حال احداث است، به نقشه مترو نياز داريم، اما نقشه هاي 

قديمي تر را دور نمي اندازيم. 
اقتصاددانان معموال در نقشه س��ازي بس��يار ماهرند، 
اما در انتخاب نقش��ه يي كه بيش از همه به درد يك كار 
خاص بخورد مهارت كافي ندارند. در مواجهه با مساله هاي 
سياست گذاري از آن جنسي كه اقتصاددان مدعو داستان 
ما با آنها روبرو شد، بسياري از اقتصاددانان به مدل هايي 
»معيار« متوس��ل مي شوند كه لس��ه فر )اقتصاد آزاد( را 
ترجي��ح مي دهند. اينجاس��ت كه راه حل ه��اي تك رو و 
مغرورانه جاي آن غنا و تواضع بحث در اتاق هاي سمينار 
را مي گيرد. جان مينارد كينز يك بار علم اقتصاد را چنين 
تعريف كرده بود: »علم تفكر در قالب مدل ها به همراه هنر 
انتخاب مدل هايي كه به درد مي خورند«. اقتصاددانان نوعا 

در قسمت »هنر« اين تعريف مشكل دارند. من اين را هم 
با يك تمثيل نشان داده ام. يك روزنامه نگار با يك استاد 
اقتصاد تماس مي گيرد تا نظرش را بپرسد كه آيا تجارت 
آزاد ايده خوبي است يا خير. استاد مشتاقانه جواب مثبت 
مي دهد. سپس روزنامه نگار خودش را دانشجو جا مي زند 
تا به س��مينار پيشرفته اس��تاد درباره تجارت بين الملل 
در دوره تحصي��الت تكميلي برود. آنجا همان س��وال را 
مي پرسد: آيا تجارت آزاد خوب است؟ اين بار استاد گرفتار 
مي شود. او جواب مي دهد: »منظورتان از خوب چيست؟ 
و خوب براي چه كسي؟« سپس استاد يك شرح و تفسير 
مفصل ارائه مي دهد كه نهايتا به يك گزاره بسيار مشروط 
مي رس��د: »پس اگر اين فهرست طوالني از شرايطي كه 
توضي��ح دادم برآورده ش��وند، و با فرض اينكه مي توانيم 
از بهره من��دان ماليات بگيريم تا ضرر بازندگان را جبران 
كنيم، تجارت آزادتر پتانسيل آن را دارد كه رفاه همگان را 
افزايش بدهد«. اگر حوصله تفصيل هم داشته باشد، شايد 
اضافه كند كه اثر تجارت آزاد بر نرخ رشد درازمدت يك 
اقتصاد نيز روشن نيست و به مجموعه يي سراسر متفاوت 

از ملزومات وابسته است. 
اي��ن اس��تاد متف��اوت از آني اس��ت ك��ه روزنامه نگار 
پيش��تر دي��ده ب��ود. در مصاحبه ه��اي عموم��ي درب��اره 
ب��ه ج��اي كم حرف��ي،  سياس��ت گذاري هاي ض��روري، 
اعتمادبه نف��س از او مي تراود! حداقل تا جايي كه به بحث 
عمومي مربوط اس��ت، فقط و فقط يك الگو وجود دارد، و 
بافت هرچه هم كه باش��د باز فقط يك پاسخ صحيح واحد 
وجود دارد. عجيب آنكه به نظر اين استاد، دانشي كه تقديم 
دانش��جويان تحصيالت تكميلي اش مي كن��د، براي عموم 

مردم نامناسب )يا خطرناك( است. چرا؟
اي��ن رفتار در عم��ق جامعه شناس��ي و فرهنگ حرفه 
اقتصادداني، ريش��ه دارد. اما يك انگي��زه مهم، آن غيرتي 
است كه مي خواهد جواهرات فاخر اين حرفه )كارايي بازار، 
دس��ت نامرئي، مزيت رقابتي( را بدون هيچ لكه و كدورتي 
نش��ان دهد و آنها را از هجوم وحش��يان خودخواه )يعني 
حمايت گرايان( مصون نگه دارد. مع االسف، اين اقتصاددانان 
نوعا به وحش��ياني كه در جبه��ه ديگرند توجه نمي كنند: 
س��رمايه گذاران و بنگاه هاي چندمليتي كه انگيزه هايشان 
پاك تر از حمايت گرايان نيس��ت و حاضر و آماده اند تا اين 

ايده ها را براي منفعت خويش بربايند. 
در نتيجه، سهمي كه اقتصاددانان در بحث هاي عمومي 
ايفا مي كنند اغلب به يك س��مت س��وگيري دارد: به نفع 
تجارت بيش��تر، سرمايه گذاري مالي بيش��تر، و حكم راني 
كمتر. به همين خاطر است كه گرچه جريان اصلي اقتصاد 
ابدا مديحه س��راي لسه فر نيس��ت، اقتصاددانان به مطربان 
نئوليبراليس��م مش��هور ش��ده اند. اقتصادداناني كه قيد از 
عالقه شان به بازارهاي آزاد برمي دارند تا بي محابا چموشي 

كنند، در واقع با رشته خود صادق نيستند. 
     

پس ب��راي آنكه جهاني س��ازي را از قي��د روش هاي 
نئوليب��رال نجات دهيم، باي��د آن را چگونه بفهميم؟ در 
ابتدا بايد پتانسيل مثبت بازارهاي جهاني را درك كنيم. 
دسترس��ي به كاالها، فناوري ها و سرمايه در بازار جهاني، 
نق��ش مهمي در تقريبا همه معجزات اقتصادي دوران ما 
بازي كرده است. چين آخرين و قدرتمندترين يادآور اين 
حقيقت تاريخي اس��ت، اما يگانه مصداق آن هم نيست. 
پي��ش از چين، كش��ورهايي مانند كره جنوب��ي، تايوان، 
ژاپن و چند كشور غيرآسيايي مانند شيلي و موريس هم 
معجزه هاي مشابهي داش��ته اند. همه اين كشورها بجاي 
پشت كردن به جهاني سازي، به استقبال آن رفتند، و البته 

كه سود سرشاري هم بردند. 
هروقت جهاني سازي زير سوال مي رود، مدافعان نظم 
اقتصادي موجود فورا به اين مثال ها اشاره مي كنند. آنچه 
آنها نمي گويند اين اس��ت كه تقريبا همه اين كش��ورها 
با تخط��ي از فرامين نئوليبرال، به اقتصاد جهان گس��تر 
پيوستند. چين بخش دولتي بزرگش را از رقابت جهاني 
مصون ك��رد، و ناحيه هاي ويژه اقتصادي تاس��يس كرد 
كه در آنه��ا بنگاه هاي خارجي مي توانس��تند با قوانيني 
متف��اوت از مابقي اقتصاد اين كش��ور فعاليت كنند. كره 
جنوبي و تايوان يارانه س��نگيني به صادركنندگان ش��ان 
دادند: اولي از طريق سيس��تم مالي اش و دومي از طريق 
مشوق هاي مالياتي. همه آنها نهايتا اكثر محدوديت هاي 
وارداتي ش��ان را ح��ذف كردند، اما مدت ه��ا پس از آنكه 
موتور رش��د اقتصادي شان روشن ش��ده بود. اما جز يك 
اس��تثنا يعني ش��يلي در دهه ۱۹۸۰ در دوره زمام داري 
پينوش��ه، هيچ كدام از آنه��ا، از توصيه نئوليبرال ها يعني 
گشايش سريع بازار به روي واردات تبعيت نكردند. تجربه 
نئوليبرال شيلي هم نهايتا وخيم ترين بحران اقتصادي در 
كل امريكاي التين را آفريد. گرچه جزئيات در كشورهاي 
مختلف فرق دارد، در همه اين موارد حكومت ها نقش��ي 
فعال در ساختاردهي دوباره به اقتصاد و مصون سازي آن 
از محيط پرآشوب بيروني بازي كردند. سياست گذاري هاي 
صنعتي، محدودسازي جريان هاي سرمايه و كنترل ارز )كه 
همگي در نقشه نئوليبرال ممنوع بودند(، بسيار استفاده 
مي ش��دند. در مقابل، كش��ورهايي كه بيشترين قرابت را 

با الگوي نئوليبرال جهاني س��ازي داشتند، به شدت نااميد 
ش��دند. مكزيك يك مصداق بس��يار غم انگيز ماجراست. 
در پي يك سلس��له بحران ه��اي كالن اقتصادي در نيمه 
ده��ه ۱۹۹۰، مكزي��ك راس��ت ديني را در اقتصاد كالن 
پيش گرفت: ليبرال س��ازي گس��ترده اقتصاد، آزادسازي 
سيستم مالي، كاهش ش��ديد محدوديت هاي واردات، و 
امضاي »قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي« )نفتا(. اين 
سياست ها موجب ثبات در اقتصاد كالن و رشد چشم گير 
تجارت خارجي و س��رمايه گذاري داخلي ش��د. اما در آن 
حوزه يي كه نتايجش مهم حساب مي شوند، يعني توليد 
و رشد اقتصادي كل، اين تجربه ناكام بود. از زمان اجراي 
اصالحات، توليد كل در مكزيك راكد ماند، و اقتصاد )حتي 
بنا به معيارهاي بالنسبه ساده امريكاي التين( كمتر از حد 

مقبول عمل كرد. 
از منظر علم معقول اقتصاد، اين نتايج كسي را غافل گير 
نمي كن��د. اين نتايج ش��اهد ديگري براي اي��ن نيازند كه 
سياس��ت هاي اقتصادي بايد ناكامي هايي را در نظر بگيرند 
كه بازار مستعد بروزشان اس��ت، و بايد به قواره اقتضائات 
خاص هر كشور دوخته ش��وند. هيچ نقشه واحدي وجود 

ندارد كه براي همه مناسب باشد. 
     

پيش از چرخش جهاني س��ازي به سوي آنچه مي توان 
»ابرج هاني س��ازي« نامي��د، قواعد منعطف بودن��د و اين 
حقيقت را به رس��ميت مي ش��ناختند. كينز و همكارانش 
وقت��ي كه معم��اري اقتصاد جهان��ي را در س��ال ۱۹۴۴ 
در برت��ون وودز طراحي كردند، تجارت و س��رمايه گذاري 
بين المللي را وسيله يي براي دستيابي به اهداف اقتصادي و 
اجتماعي داخلي )اشتغال كامل و رونق گسترده( مي ديدند. 
ولي از دهه ۱۹۹۰ بدين س��و، جهاني س��ازي في نفسه به 
هدف تبديل شد. اكنون سائقه ترتيبات اقتصادي جهاني، 
تمركز مصرانه بر كاهش موانع جريان كاال، سرمايه و پول 
در عبور از مرزهاست؛ اما نه كاهش موانع جريان كارگران، 

كه بهره اقتصادي اش در حقيقت بسيار باالتر خواهد بود. 
جلوه اين تباهي اولويت ها آنجا بود كه رخنه قراردادهاي 
تجاري به درون مرزها و تاسيس نهادهاي داخلي به دست 
آنها آغاز ش��د. مقررات س��رمايه گذاري، قوانين سالمت و 
ايمني، سياس��ت هاي زيست محيطي و طرح هاي پيش برد 
صنعتي، هم��ه و همه اگر مانع تجارت و س��رمايه گذاري 
خارجي قلمداد مي ش��دند، هدف ه��اي بالقوه يي بودند كه 
بايد ملغي مي شدند. بنگاه هاي بزرگ بين المللي، كه قوانين 
جدي��د باعث آزادي و بي قيدي ش��ان مي ش��د، امتيازهاي 
ويژه كس��ب كردند. بايد مالي��ات بنگاه ها پايين مي آمد تا 
سرمايه گذاران جذب شوند )يا جلوي رفتنشان گرفته شود( 
. بنگاه هاي كارآفرين و سرمايه گذاران خارجي حق داشتند 
وقتي كه تغييرات در مقررات داخلي مي توانست سودشان 
را كاهش دهد، از حكومت هاي ملي به محكمه هاي داوري 
وي��ژه خارجي ش��كايت كنن��د. اين طرح جدي��د بيش از 
همه در حوزه جهاني س��ازي مالي آسيب زا بود، كه منجر 
به سرمايه گذاري و رش��د بيشتر نشد، بلكه فروپاشي هاي 

دردناك را يكي پس از ديگري رقم زد. 
همانطور كه علم اقتصاد را بايد از دست نئوليبراليسم 
نجات داد، جهاني سازي را هم بايد از دست ابرج هاني سازي 
نجات داد. تصور يك نسخه بديل جهاني سازي، نسخه يي كه 
با روح برتون وودز همخوان تر باشد، دشوار نيست: نسخه يي 
از جهاني سازي كه تكثر الگوهاي سرمايه داري را به رسميت 
مي شناسد و لذا كشورها را قادر مي سازد تا سرنوشت هاي 
اقتصادي شان را شكل دهند. به جاي بيشينه سازي حجم 
تج��ارت و س��رمايه گذاري خارج��ي و ح��ذف يك نواخت 
تفاوت هاي تنظيمي و رگوالتوري، اين نسخه بايد بر قوانين 
دادوستدي تمركز كند كه نقش واسطه را بين سيستم هاي 
اقتص��ادي متف��اوت بازي مي كنن��د. اين نس��خه، زمين 
سياست گذاري را براي كشورهاي توسعه يافته و همچنين 
كشورهاي درحال توسعه باز مي كند: براي دسته اول براي 
اينكه از طريق سياست گذاري هاي بهتر اجتماعي و مالياتي 
و بازار كار بتوانند س��اختار دوباره يي براي سبك س��نگين 
كردن هزينه فايده هاي اجتماعي رقم بزنند، و براي دس��ته 
دوم براي اينكه س��اختاردهي دوباره يي را دنبال كنند كه 
براي رشد اقتصادي بدان نياز دارند. اين كار به تواضع بيشتر 
از جانب اقتصاددان و تكنوكرات هاي عرصه سياست گذاري 
در زمينه نس��خه هاي تجويزي مناس��ب ني��از دارد، و لذا 

مستلزم اراده يي بسيار بيشتر براي تجربه گري است. 
     

چنانكه مانيفس��ت قديمي پيترز ش��هادت مي دهد، 
معناي نئوليبراليس��م در گذر ايام تغيير ش��گرفي كرده 
اس��ت چنانكه اكنون داللت ه��اي افراطي تري در زمينه 
مقررات زدايي، مالي سازي و جهاني سازي دارد. اما يك نخ 
تسبيح هم هست كه همه نسخه هاي نئوليبراليسم را به 
همديگ��ر گره مي زند و آن هم تاكيد بر رش��د اقتصادي 
اس��ت. پيترز در سال ۱۹۸۲ نوش��ت اين تاكيد از آن رو 
موجه است كه رشد براي همه اهداف اجتماعي و اقتصادي 
ما )اجتماع سازي، دموكراسي، رونق و شكوفايي( ضرورت 
دارد. كارآفريني، سرمايه گذاري خصوصي و حذف موانع 
)از قبيل مقررات زياده از حد( كه سر راه قرار مي گيرند، 
همگي ابزارهايي براي دست يابي به رشد اقتصادي بودند. 
اگر امروز يك مانيفس��ت نئوليبرال مشابه نگاشته شود، 

بي ترديد همين مضمون را خواهد داشت. 
منتقدان اغلب اشاره مي كنند كه اين تاكيد بر وجوه 
اقتصادي، موجب پس��ت و قرباني شدن ارزش هاي مهم 
ديگري از قبيل برابري، شمول اجتماعي، رايزني شورايي 
دموكراتي��ك و عدالت مي ش��ود. آن اهداف سياس��ي و 
اجتماعي آش��كارا اهميت گران سنگي دارند، و در برخي 
بافت ها مهم ترين مواردند. سياست گذاري هاي اقتصادي 
تكنوكراتيك نمي توانند همواره، يا حتي اغلب اوقات، به 
اين اهداف نائل آيند؛ و سياست ورزي بايد نقشي محوري 

در اين زمينه بازي كند. 
ام��ا اين ح��رف نئوليبرال ها خطا نيس��ت كه وقتي 
اقتصادمان بانشاط و قوي و در حال رشد باشد، احتمال 
دس��ت يابي به آن آرمان هاي گرآنقدر بيش��تر مي شود. 
ولي اين تصورش��ان خطاس��ت كه باور دارند يك نسخه 
منحصربه ف��رد و جهان ش��مول ب��راي بهب��ود عملكرد 
اقتصادي وجود دارد كه در دست آنهاست. خطاي مهلك 
نئوليبراليس��م آن اس��ت كه حتي علم اقتصاد را درست 
نمي فهمد. به يك دليل س��اده، بايد نئوليبراليس��م را با 
تكيه بر اصول ادعايي خودش رد كرد: نئوليبراليسم يعني 

كارنابلدي در علم اقتصاد. 

معناي نئوليبراليسم در گذر ايام 
تغيير شگرفي كرده است چنانكه 
اكنون داللت هاي افراطي تري در 
زمينه مقررات زدايي، مالي سازي 
و جهاني سازي دارد. اما يك نخ 

تسبيح هم هست كه همه نسخه هاي 
نئوليبراليسم را به همديگر گره مي زند 

و آن هم تاكيد بر رشد اقتصادي است. 
پيترز در سال ۱۹۸۲ نوشت اين تاكيد 

از آن رو موجه است كه رشد براي 
همه اهداف اجتماعي و اقتصادي ما 
)اجتماع سازي، دموكراسي، رونق و 

شكوفايي( ضرورت دارد

                                                                                                      

پرونده
 ادامه از صفحه اول

 نتايج سياس��ت هاي اقتصادي دولت هفتم و هش��تم در 
دول��ت نهم نتيجه داد و دولت نه��م از وضع خوب اقتصادي 
همراه با درآمد هاي بس��يار ب��االي نفتي برخوردار ش��د. اما 
متاسفانه استفاده بهينه اقتصادي براي كشور به عمل نياورد. 
هم و غم رييس دولت نهم كه كسي او را در آن زمان به خوبي 
نمي شناخت بر اين استوار بود كه خود را در داخل و خارج  از 
كشور مطرح كند و با سياست هاي عوام گرايي)پوپوليسيم( و 
س��فرهاي استايي و بذل و بخشش پول كه بعد هم كم آورد 
و ش��روع به چاپ اسكناس بدون پش��توانه كرد و با افزايش 
حج��م نقدينگي در اقتصاد موجب افزايش نرخ تورم ش��د تا 
بتواند در انتخابات بعدي پيروز ميدان باش��د. همه مي دانيم 
ك��ه در مجلس هش��تم و نه��م چه گذش��ت و چگونه عمل 
كردند و نيازي نيس��ت كه درباره بد اجرا شدن قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل چهل و چهارم)۴۴( قانون اساس��ي 
و هدفمند كردن يارانه  ها س��خني بگوييم كه چه ش��د و چه 
نتايجي به بار آورد. امروز مي بينيم كه نتايج آن سياست هاي 
اشتباه را دولت يازدهم و اينك دولت دوازدهم به ارث برده و 
كاهش قدرت خريد ريال در برابر دالر يكي از آن نتايج است. 
متاسفانه مجلس دهم كه انتظار مي رفت به دولت كمك كند 
تا اين اشتباهات جبران شود به جاي اينكه اجازه دهد، قيمت 
بنزين و حامل هاي انرژي در بودجه سال ۹7 افزايش يابد و به 
ازاي آن ميزان ماليات ها، عوارض ها و... كاهش يابد تا به توليد 
ملي كمك كند، سياس��تي را در پيش گرفت و قانون بودجه 
۹7 را به نحوي تصويب كرد كه به نفع اصحاب ثروت و قدرتي 
شد كه قصد دارند، دولت منتخب 57 درصدي مردم ايران را 
ناكارآمد نشان دهند و ناگزير به استعفا كنند. همين اصحاب 
اين روزها شروع به طرح بحثي براي نشان دادن ضرورت روي 

كار آمدن يك دولت نظامي كرده اند. 

 چه بايد كرد؟ 
چنانچ��ه صاحب نظ��ران محترم اقتص��ادي به موضوع 
مطالعه بورس بين المللي نفت اي��ران در جزيره كيش كه 
براس��اس آن مطالعه بورس مذكور ثبت و تاس��يس شد و 
سرانجام در دولت دهم رسما افتتاح اما فعال نشد مراجعه 
كنند، خواهند ديد كه رسانه هاي امريكا در آن دوران هشدار 
داده بودند كه فعال ش��دن بورس بين المللي نفت ايران در 
جزيره كيش براي دالر امريكا خطرناك است. حتي مدعي 
شدند كه اين ابتكار ايران از برنامه هسته يي اش براي منافع 
امريكا در منطقه و جهان ممكن است خطرناك تر و جدي تر 
باشد. جالب است كه بدانيد با توجه به مطالعه يي كه براي 
بورس بين المللي نفت ايران در جزيره كيش به عمل آمده 
بود در آن روزگار و در سمتي كه در وزارت نفت داشتم در 
گروهي كارشناسي فعاليت براي ايجاد بازار منطقه يي نفت، 
گاز و ان��رژي در بندر نفتي نكا و وصل آن به جزيره كيش 
داشتيم)اين روزها نام شبكه انرژي خزر را براي آن انتخاب 
كرده اي��م(. مقاله هاي متعددي در رابط��ه با اينكه چگونه 
مي توان اقتصاد ايران را از وابستگي به دالر رهانيد به اتفاق 
مديرگروه مطالعه ب��ورس بين المللي نفت ايران در جزيره 
كيش كه از محققين منابع تاب آور در يكي از دانشگاه هاي 
اروپاست، نوشتيم و گفتيم ولي مسووالن محترم ذي ربط 
در دولت نهم و دهم و متاس��فانه يازدهم و اينك دوازدهم 

بذل توجهي به آن نكردند و نمي كنند. 
اما با توجه به تصميم چين و س��اير كش��ور ها كه براي 
دالرزدايي اقتصادش��ان برنامه ريزي هايي را در دس��ت اقدام 
دارند، آنچه توجه كارشناس��ان اقتصاد انرژي را جلب كرده 
اس��ت، واقعيتي است كه رسانه هاي گروهي امريكا مجاز به 
انتش��ار و تحليل درباره آن نيس��تند و آن ش��روع شمارش 
معكوس براي فرا رس��يدن زمان مرگ دالر امريكا به عنوان 
يك ارز ذخيره يي در اقتصاد جهان و به ويژه تجارت نفت و 
گاز و به طور كلي انرژي اس��ت. يك گروه مطالعاتي مشاور 
مبتكرين طرح شبكه انرژي خزر)موسسه آموزشي و پژوهشي 
اتاق بازرگاني ايران- بخش خصوصي- و موسسه پژوهش در 
مديريت و برنامه ريزي انرژي دانشگاه تهران- بخش عمومي 
و آكادميك( معتقدند كه به چين نمي شود اعتماد كرد. چين 
در پش��ت پرده به دليل اتخاذ سياس��ت هايي براي مقابله با 
سياس��ت هاي خارجي دولت ترامپ در ش��به جزيره كره و 
تجارت با چين عمل مي كند و از بالهاي اقتصادي كه تاكنون 
سر ايران آمده است، بهره برده و باز هم بهره مند خواهند شد. 
از سوي ديگر براي تس��لط دالر بر اقتصاد جهان، پرزيدنت 
ترامپ در روز ۲ ژوئن سال گذشته)۲۰۱7( گفت كه سياست 
دولت او تسلط كامل براي بازار جهاني نفت و انرژي است. به 
همين دليل پس از رقص شمشير با خانواده آل سعود تالش 
وسيعي براي تحريم دوباره صنعت نفت و انرژي ايران با هدف 

بر هم زدن توافق برجام را مد نظر قرار داده است. 
نتيجه گيري اينكه سرمايه گذاري در دالر امريكا با خطر 
و ريس��ك بسياري همراه است و شايد هشدار اخير رييس 
كل بانك مركزي در همين راس��تا باشد و ايشان اطالعاتي 
دارد كه در زمان مناس��ب در اختيار عموم قرار خواهد داد. 
در هر حال بايد براي جداي��ي اقتصاد ايران از نفوذ پذيري 
نقش دالر امريكا آماده ش��د. اما راه حل اين نيس��ت كه از 
ي��ك ارز يعني دالر ب��ه ارز ديگري نظير يوآن چين تغيير 
روش داد. بلك��ه راه ح��ل در تعريف ارز جديدي اس��ت كه 
براساس اس��تاندارد گاز طبيعي توس��ط مطالعه كنندگان 
بورس بين الملل��ي نفت ايران در جزيره كيش پيش��نهاد 
ش��ده و متاس��فانه در بيش از نزديك ب��ه دو دهه اخير به 
آن توجه الزم مبذول نش��ده اس��ت. ما مي توانيم با تعريف 
سكه انرژي )طرح شبكه انرژي خزر- Energy Coin( يا 
سكه گاز)Gas Coin( با پشتوانه ذخاير عظيم گاز طبيعي 
كشور اقتصادي تعريف كنيم كه دالر در برابر ريال كاهش 

ارزش پيدا كند. 
نهايتا ترديدي نيس��ت ك��ه درحال حاض��ر ترامپ و 
طرفدارانش در منطقه فشار ش��ديدي به دولت دوازدهم 
مي آورند تا نظام جمهوري اسالمي ايران را بي ثبات كنند 
يا بي ثبات نش��ان بدهند. آنها درصدد هستند كه با ايجاد 
يك جو رواني وضعيتي را ايجاد كنند تا سرمايه گذاري در 
اقتصاد ايران ميس��ر نشود و حتي اصحاب ثروت و قدرت 
داخلي را تش��ويق كنند كه سرمايه هايش��ان را از كشور 
خارج كنند. كارشناسان معتقدند كه در اين شرايط براي 
كوتاه مدت چاره يي نخواهد ب��ود جز اينكه بانك مركزي 
براي جلوگيري از خروج س��رمايه سياست كنترل كامل 
ارز)تخصي��ص ارز( را در پي��ش بگيرد. نكت��ه آخر اينكه 
مجل��س دهم در قانون بودج��ه ۹7 با مخالفت با افزايش 
قيم��ت بنزين و حامل هاي انرژي همان اش��تباه مجلس 
هفتم و متعاقبا مجلس هشتم و نهم را مرتكب شد. مردم 
بايد در انتخابات آتي مجلس براي انتخاب نمايندگانشان 
در مجلس يازدهم دقت بيشتري كنند و نمايندگاني را به 
مجلس بفرس��تند كه آنچه قول دادند به آن عمل كنند. 
دعا كنيم كه ش��وراي نگهبان ه��م در بحث حق انتخاب 
استصوابي كه براي خودش قائل است كمي گذشت كند و 
به مردم حق انتخاب نمايندگان بهتر و شجاع تري را بدهد 
ك��ه از حق مردم در مجلس دفاع كنند و مديون اصحاب 
ثروت و قدرت نباش��ند تا به نفع آنه��ا كار كنند. در اين 
صورت خواهد بود كه مجل��س مي تواند به اين جو مملو 
از فس��اد و اختالس و ترديد هاي اقتصادي با وضع قوانين 
مناسب و نظارت كامل بر اجراي قانون توسط قواي مجريه 

و قضاييه پايان دهند. 
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»تعادل«وضعيتبازارمسكندرفصلاول97رابررسيميكند

افت قيمت معامالت ملك با اوج گيري ارز

تداومرونقمسكندربهار97
سجادفروغي|

كارشناسمسكن|
س��ال 97 را د رحال��ي آغ��از مي كنيم ك��ه پيش بيني هاي 
مختلف��ي توس��ط صاحبنظران و كارشناس��ان د ر مورد  آيند ه 

مسكن د ر كشور بيان مي شود . 
بخش مسكن نيازمند  برنامه ريزي د قيق است و د ولت بايد  
د ر حوزه مس��كن سياس��ت گذاري كرد ه و بخش خصوصي را 
ب��راي اجراي سياس��ت ها حمايت كند . صنعت س��اختمان را 
لوكومتيو اقتصاد  مي نامند ، چون حركت آن د ر صنايع پرشمار 
جانبي تحرك ايجاد  مي كند . اين يعني افزايش رشد  و اشتغال 
ك��ه نياز مبرم اقتصاد  اس��ت. بنابراين اگر رونق بازار مس��كن 
تحرك صنعت س��اختمان را به همراه د اشته باشد ، د ولت بايد  
از آن اس��تقبال كند . هرچند ، د ر بود جه بخش مسكن مطابق 
اليحه بود ج��ه 97 تغيير آنچناني رخ ند اد ه و اعتبارت د ر نظر 
گرفته ش��د ه د ر اين حوزه مانند  س��ال گذش��ته است، اما د ر 
س��الي كه د ولت وعد ه ايجاد  اشتغال و حمايت از توليد  د اخل 
را مي د هد ، صنعت ساختمان كه بطور مستقيم و غير مستقيم 
ب��ا بيش از 200 صنعت د يگر مرتبط اس��ت، ب��ه عنوان يكي 
از گزينه ه��اي اصل��ي د ولت براي ايجاد  اش��تغال و حمايت از 

توليد ات د اخلي به شمار خواهد  رفت. 
د ولت با حمايت و تحرك بازار مس��كن و بخش س��اخت و 
س��از باعث ايجاد  رونق و افزايش تولي��د ات صنايعي از جمله 
سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي، شيشه، كاشي و سراميك، 
لول��ه و اتص��االت، تجهي��زات ايمن��ي، بهد اش��تي و نظافتي، 
د كوراسيون، روشنايي، صنايع چوب، شيرآالت، د رب و پنجره 
و... خواهد  ش��د  كه تمامي اين صنايع از قابليت بس��يار بااليي 

براي صاد رات نيز برخور د ارند  و متعاقباً ارز آور نيز هستند . 
از طرف��ي واقعيت اين اس��ت كه چون صنعت س��اختمان، 
صنعت عظيم و بزرگي اس��ت. حتي اگر متوسط سود د هي هم 
د ر اين صنعت پايين آمد ه باشد ؛ هنوز هم اين صنعت سود د ه 
و ج��ذاب بود ه و تع��د اد  زياد ي از ش��ركت ها و فعاالن د ر اين 
بازار؛ مايل اند  د ر حد  سود  متوسط يا پايين تر از آن هم فعاليت 

كنن��د . از اين رو، ب��ا رونقي كه اواخر س��ال 96 اتفاق افتاد  و 
بعد  از حد ود  5 س��ال بخش س��اخت و ساز از ركود  خارج شد  
پيش بيني مي ش��ود  سال 97، سال بس��يار خوبي براي اد امه 
رونق مس��كن و حركت مثبت اين صنعت ب��زرگ و تاثير آن 
بر س��اير بخش ها را ش��اهد  باش��يم. اين امر به معناي جهش 
غيرمتعارف قيمت نخواهد  بود  و د ر س��ه ماهه نخس��ت سال 
رش��د  ساخت و ساز و رونق د ر خريد  و فروش كاماًل منطقي و 

مثبت خواهد  بود . 
نظرات كلي كارشناسان د ر مورد  پيش بيني بازار مسكن د ر 

سال 97 را مي توان به 4 د سته كلي تقسيم كرد . 

قيمتمسكن2درصدبااليتورم
هم��راه با رونق بازار، قيمت مس��كن د ر س��ال 97، تنها 2 

د رصد  بيشتر از نرخ تورم افزايش مي يابد . 
اين كارشناس��ان بر اين عقيد ه اند  كه علت مناس��ب بود ن 
افزايش قيمت مسكن متناسب با تورم اين است كه اگر قيمت 
مس��كن ثابت بماند  د يگر كس��ي د ر اين بخش سرمايه گذاري 
نخواهد  كرد ؛ بنابراين افزايش قيمت مسكن عامل بد ي نيست؛ 
ولي به ش��رط آنكه حول و حوش نرخ ت��ورم عمومي افزايش 
يابد ؛ بر اين اس��اس پيش بيني ما براي سال آيند ه نيز، افزايش 

قيمت مسكن تنها 2 د رصد  بيشتر از نرخ تورم است. 

همگاميقيمتمسكنباتورم
همراه با رونق بازار، قيمت مس��كن د ر سال 97، د ر حد ود  
نرخ تورم افزايش مي يابد . اين د سته از تحليلگران اظهار د ارند  
با توجه به مش��اهد ه بهبود  بازار، حج��م قابل توجه خانه هاي 
نوس��از موجود ، بهبود  د رآمد هاي نفتي و نرخ رش��د  اقتصاد ي 
به د ليل رفع تحريم ها، افزايش تمايل به اس��تفاد ه از تسهيالت 
خريد ، نقش مهم ترين بازار رقيب مس��كن يعني س��پرد ه هاي 
بانك��ي و تغيي��رات تع��د اد  ص��د ور پروانه هاي س��اختماني، 
پيش بيني مي كنيم د ر سال آيند ه شاهد  رشد  حجم معامالت 

و افزايش قيمت مسكن د ر حد ود  نرخ تورم عمومي باشيم. 

مسكندرركودنسبي
مس��كن د ر س��ال 97 د ر وضعيت ركود  نس��بي قرار خواهد  
گرف��ت. صاحبنظران د ر اي��ن حوزه معتقد ند  ب��راي پيش بيني 
وضعيت پيش روي بازار مس��كن و نحوه تصميم گيري د ر حوزه 
سرمايه گذاري هاي س��اختماني بايد  ابتد ا به سوالي د ر خصوص 
سياس��ت كلي د ولت د ر چهارس��ال پيش رو پاسخ د هيم. اينكه 
سياس��ت كلي د ولت د وازد هم د ر اد ام��ه تصد ي اجرايي خود  بر 
كش��ور بر »انجام اصالحات س��اختاري« اس��توار باشد  يا اينكه 
تالش ها معطوف به »ثبات وضعيت موجود « ش��ود ، د و رويكرد  
متفاوت را پيش روي سرمايه گذاران ساختماني قرار خواهد  د اد . 
ب��ا توجه به تاثي��ر متغيرهاي كالن اقتص��اد ي همچون نرخ 
س��ود  بانك��ي، نرخ تورم و نرخ رش��د  اقتصاد ي ب��ر جهت گيري 
سرمايه گذاري هاي ساختماني، د ر حوزه كسب و كارهاي زمين 
و س��اختمان نيز شاهد  اصالحات س��اختاري نخواهيم بود  يا به 
عبارت د يگر اصالحات ساختاري را پيش بيني نمي كنيم؛ به نظر 
مي رسد  با اد امه حركت محافظه كارانه براي حفظ چارچوب هاي 
موجود  اقتصاد ي تحول اساسي نيز د ر حوزه سرمايه گذاري هاي 

ساختماني شاهد  نباشيم. 
بنابراي��ن نتيجه گي��ري مقد ماتي ب��راي تحليل د رس��ت از 
وضعيت س��رمايه گذاري ملكي د ر س��ال هاي پي��ش رو مي تواند  
اين باش��د  كه س��ناريوي رفتار د ولت براي س��ال هاي آيند ه به 
احتمال بس��يار زياد  حفظ وضعيت موجود  اس��ت و بازار مسكن 
نيز د ر حوزه س��رمايه گذاري از اين موضوع تاثير مي گيرد . براين 
اساس پيش بيني مي شود  نرخ تورم براي سال هاي آيند ه چند ان 
افزايش قابل توجهي ند اش��ته باش��د  و د ر واقع تا س��ال ۱400 
با س��طح متوسط تورم عمومي مواجه باش��يم؛ نرخ سود  بانكي 
هم با اد امه وضعيت د س��توري حد ود  همين نرخ س��ود  فعلي و 
اند كي بيش از آن اد امه خواهد  د اش��ت و بعيد  است اين نرخ د ر 
س��ال هاي پيش رو با كاهش شد يد  همراه ش��ود ؛ همچنين د ر 
حوزه هاي جمعيتي نيز شاهد  تحوالت اساسي نخواهيم بود  و د ر 
واقع ش��اهد  فضايي كه د ر آن اصالحات ساختاري قابل توجهي 
ايجاد  ش��ود  نخواهيم بود . چراكه د ر شرايط فعلي اند يشيد ن به 

اصالحات س��اختاري امري بسيار د شوار است. د ر حوزه ساخت 
و س��از و س��رمايه گذاري هاي ملكي تحت تاثير شرايط اقتصاد  
كالن كش��ور پيش بيني مي شود  شاهد  »س��ود اگري كمتر« د ر 
د وره پيش رو د ر مقايسه با د وره هاي قبلي باشيم؛ د ر واقع روند  
اصلي د ر حوزه س��اخت و ساز بر پايه »سود اگري كمتر« شكل 

خواهد  گرفت. 

جذابشدنقيمتملكبرايسرمايهگذاران
ب��ازار مس��كن از وضعيت خ��وب و روبه رش��د ي برخورد ار 
مي شود  و قيمت مسكن افزايش قابل قبولي براي سرمايه گذاري 
خواهد  د اش��ت. به نظر اين كارشناس��ان قيمت مس��كن نسبت 
به س��ال هاي گذش��ته افزايش قابل قبولي د اشته، هرچند  هنوز 
اين قيمت پايين تر از نرخ س��ود  بانكي اس��ت و د ر حال حاضر 
نرخ س��ود  بانكي د ر بلند مد ت بد ون د رد سر ۱5 د رصد  است. اما 
پيش بيني مي ش��ود  با رويه كنوني بازار مس��كن، شاهد  افزايش 
تقاضا و به تبع آن افزايش صد ور پروانه و رشد  تقاضا براي مواد  
و مصالح ساختماني باشيم. د ر مجموع فعاًل بازار مسكن التهاب 
شد يد ي نخواهد  د اشت، اما افزايش نسبي د ر حد ود  معامالت را 

پيش بيني مي كنيم. 
عد ه ي��ي از فع��االن بخ��ش مس��كن معتقد ن��د ، ب��ه د لي��ل 
پيچيد گي ه��اي اقتصاد  كش��ور، بازار مس��كن قاب��ل پيش بيني 
نيست و رونق بازار مسكن مشروط به رونق نفتي و سياست هاي 
انبس��اطي د ول��ت د ر تزريق پول و اعتبار  از طري��ق بانك ها و... 

خواهد  بود . 
با جمع بند ي نظرات فوق مي توان به اين نتيجه د ست يافت 
كه اكثريت كارشناس��ان و صاحبنظران بخش مس��كن به رونق 
اين بخش د ر سال جد يد  اعتقاد  د ارند  و د ر مورد  افزايش قيمت 
ني��ز، افزايش منطقي و متعاد ل را پيش بيني مي كنند . البته بايد  
به اين مهم توجه د اشت كه د ر كنار سياست هاي د ولت، عواملي 
مانند  نرخ ارز، نرخ س��ود  س��پرد ه هاي بانكي و همچنين س��ود  
تس��هيالت بانك ها نقش بس��يار مهمي د ر رون��د  رونق و د رصد  

افزايش قيمت ها يا ركود  د وباره مسكن ايفا خواهند  كرد . 

گروهراهوشهرسازي| شهالروشني|
د ر حال حاضر، آيند ه بازار مس��كن به واسطه 
وضعيت نامعلوم چند ين عامل اثرگذار د ر هاله يي 
از ابهام قرار د ارد . به گفته بسياري از كارشناسان 
د ر حال حاضرس��ه فاكتور نرخ س��ود  بانكي، بازار 
ارز و س��كه، اصالح تس��هيالت س��اخت مي تواند  

مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر بازار مسكن باشد . 
ش��وراي پول و اعتبار، س��ال گذشته سرانجام 
تصمي��م گرفت تا د ر راس��تاي رونق بخش��ي به 
اقتص��اد ، نرخ س��ود  بانك��ي را كاه��ش د هد . اين 
اق��د ام از ش��هريورماه س��ال 96 اجرايي ش��د  و 
بانك ها موظف به كاهش نرخ س��ود  س��پرد ه هاي 
بانك��ي به ۱5 د رص��د  ش��د ند . اين اق��د ام بانك 
مركزي، پس لرزه هاي جد ي را د ر س��اير بازارهاي 
س��رمايه يي نظير طال، س��كه، ارز و مسكن ايجاد  
ك��رد . يكي از اثرات جد ي كاهش نرخ س��ود هاي 
بانكي د ر بازار مس��كن احساس شد . موجران كه 
ب��ه د ليل س��ود  باالي س��پرد ه بانك��ي پول پيش 
باالتري از مس��تاجران طلب مي كرد ند ، با كاهش 
نرخ س��ود ، از ميزان پول پيش كاسته و د ر عوض 
اجاره بهاي د ريافتي را افزايش د اد ند . اين آشفتگي 
عالوه برافزايش فشار روي مستاجران، بازار خريد  

و فروش را نيز تحت الشعاع قرار د اد . 
از س��وي د يگر، به واس��طه كاهش نرخ س��ود  
س��پرد ه ها، اي��ن س��رمايه ها به س��مت بازارهاي 
غيرمولد ي چون بازار مس��كن روانه مي ش��ود  كه 
يكي از تهد يد هاي ج��د ي د ر اين زمينه مي تواند  
افزايش قيمت مس��كن به واس��طه ورود  نقد ينگي 
بي��ش  از حد  به بازار ملك و رواج س��ود اگري د ر 
اين بازار باشد . اما د ر خصوص نوسانات ارز و سكه 
بسياري از كارشناس��ان معتقد ند ، افزايش قيمت 
ارز و س��كه، جذابيت بازارهاي د يگر، ازجمله بازار 
مس��كن را براي س��رمايه گذاري كاه��ش د اد ه و 
سرمايه ها به سمت بازار طال و سكه روانه مي شود . 
اين اتفاق زمينه س��از چند  سناريو خواهد  شد  كه 
اين اثرات شامل عد م آسيب پذيري بازار مسكن از 
نوسانات قيمت طال و سكه، ركود  بازار مسكن د ر 
پي فقيرتر ش��د ن مرد م و كاه��ش تقاضا يا ايجاد  

حباب د ر بازار مسكن است. 

فاصلهپساندازمتقاضيانباقيمتمسكن
پرويز كاكايي، كارشناس اقتصاد  مسكن با بيان 
اينكه جمع آوري نقد ينگي هاي د ست مرد م توسط 
ارز و طال و تغيير مسير آن به سمت بازار باثبات تر 
نتيجه تالطم هاي ارزي و سكه يي است، گفت: اما 
د ر پس اين ماجرا يك اتفاق بسيار ناگوار د ر حال 
رخ د اد ن اس��ت و اين موض��وع مربوط به كاهش 
تواناي��ي خريد  و افزايش فاصله قيمت مس��كن با 

تسهيالت و پس اند از است. 
كاكايي اف��زود : قبل از عي��د  د رآمد  هر كارگر 
ايران��ي به ص��ورت ماهيان��ه )ب��ا ي��ك ميليون و 
200تومان��ي و د الر 4800 تومان��ي( حد ود  250 
د الر بود  كه اين رقم د ر حال حاضر به رقم افزايش 
حقوق 200 د الر است و اين به نوعي خطر بزرگي 
را به د نبال د ارد . البته قشر متوسط جامعه نيز به 
همين روال با كاهش د رآمد  روبرو ش��د ه است. به 
هر حال با فقيرتر ش��د ن مرد م خانه د ار شد ن آنها 

به هيچ عنوان عملياتي نخواهد  بود . 

بدبينيبهكارآمديتسهيالتساخت
اين كارشناس بابيان اينكه د ر بخش عرضه نيز 
كس��ي د يگر توجهي به ساخت وساز ند ارد  گفت: 
با وجود  اينكه مقررش��د ه از ابتد اي س��ال 97 بار 
د يگر تس��هيالت بد ون س��پرد ه كه از سال 95 از 
طريق بانك مس��كن ارائه مي شد  با مكانيسم هاي 
جد يد  و ارزان تر عملياتي شود ؛ اما به نظر مي رسد  
اي��ن اص��الح ني��ز نتواند  بخ��ش عرض��ه را براي 

سرمايه گذاري توجيه كند . 
كاكاي��ي گف��ت: اصالحات اين تس��هيالت د ر 
د و بع��د  معافيت از خريد  اوراق و كوچك س��ازي 

پروژه ها ش��كل گرفته است كه به نظر با اين روند  
نوسانات ارزي با استقبال بااليي روبرو نشود . 

اي��ن كارش��ناس بابي��ان اينك��ه آين��د ه تمام 
بازاره��اي موازي د ر س��ال 97 د ر هاله يي از ابهام 
ق��رار د ارد ، اظهار كرد : بي ثبات��ي اقتصاد ي باعث 
ركود  تورمي خواهد  ش��د  كه اي��ن مورد  وضعيت 

نامطلوبي را براي كشور ايجاد  خواهد  كرد . 
وي بابيان اينكه د ولت بايد  به د نبال راهكاري 
براي خروج از مش��كالت باش��د ، اظه��ار كرد : د ر 
حال حاض��ر وضعيت ب��ازار ارزي د ر مقايس��ه با 
ريالي كش��ور نامطلوب بود ه و كش��ور د ر ش��رف 

تبد يل شد ن به ونزوئال است... 
وي با اش��اره ب��ه اينكه اگرچ��ه آمارها و ارقام 
خبر از بهبود  وضعي��ت اقتصاد ي )د ر پس فروش 
گران تر نف��ت( د ارند ، اظهار ك��رد : اما بطور حتم 
فضاي رواني حاصل از نوس��انات باعث بر هم زد ن 
وضعيت اقتصاد ي كش��ور ش��د ه و حتي معيشت 

مرد م نيز زير سوال خواهد  رفت. 
اين كارش��ناس گفت: ثبات اقتصاد ي مي تواند  
وضعي��ت تم��ام بازاره��اي را تس��ري ببخش��د ، 
بنابراين الزم اس��ت د ولت د وازد هم نگاه جد ي به 
واقعي س��ازي نرخ ارز و سكه د اشته و د ر پس آن 
با ارائه تس��هيالت ويژه د و بخش تقاضا و عرضه را 

تقويت كنند . 
وي گفت: تصور يك آيند ه پررونق معامالت د ر 
بازار مس��كن با اوض��اع كنوني د ور از ذهن بود ه و 
نيازمند  شفاف سازي د ر تمام ابعاد  اقتصاد ي است. 

2سناريويكوتاهمدتوبلندمدت
د ر همين رابطه، محمد علي مهري، كارشناس 
شهرس��ازي با بيان اينكه بازار مس��كن از ابتد اي 
سال 97 د رگير د و فرضيه ميان مد ت و بلند مد ت 
خواهد  ش��د ، گفت: بن مايه اصل��ي اين د و فرضيه 

نوسانات ارز و سكه است. 
مه��ري گفت: بطوركلي وضعيت بازار مس��كن 
هم��واره تابع بازارهاي موازي همانند  س��كه، ارز، 
بازارهاي س��رمايه، تورم و مس��ائل سياسي بود ه 
است و به نظر مي رسد  از ابتد اي سال 97 وزنه ارز 
س��نگين تر از بازارهاي د يگر بر سر مسكن خواهد  

بود . اين كارش��ناس بازار مس��كن بابيان اينكه بر 
اس��اس بازار ارز مي توان سه س��ناريو كوتاه مد ت، 
بلند مد ت و جامع براي مسكن متصور شد ، اظهار 
كرد : مي��زان تاثيرگذاري ارز در كوتاه مد ت د اراي 
د و فرضيه پيش ران و يك فرضيه پس ران است. 
د و فرضيه پيش ران ش��امل كاه��ش ارزش ريالي 
پ��ول و افزايش فاصله قيمت ارز خارجي و س��هم 
هزينه هاي ارزي د ر توليد  مس��كن است بنابراين 
باوجود  افزايش نوس��اني و مقطعي اين بازار تاثير 

كوتاه مد ت بر بازار مسكن د ور از انتظار نيست. 
اين كارش��ناس مس��ائل ش��هري د ر خصوص 
فرضي��ه پ��س ران كوتاه مد ت ارز بر بازار مس��كن 
گف��ت: همواره افزاي��ش ن��رخ ارز تقاضاي بخش 
مس��كن را كاهش مي د هد . بنابراي��ن اين فرضيه 
پس ران مي تواند  د ر خروج متقاضيان غيرمصرفي 
مسكن تاثير زياد ي بگذارد  به هرحال افزايش نرخ 
ارز د ر كوتاه مد ت تب بازار مسكن را سرد  مي كند . 
مه��ري د ر خصوص تاثي��ر طوالني مد ت ارزبر 
مسكن گفت: د ر س��ناريوي بلند مد ت، زماني كه 
نرخ ارز افزايش پيد ا مي كند ، بخش��ي از س��رمايه 
را به س��مت خود  جذب ك��رد ه و بعد  از يك د وره 
نوس��انات و تغيي��رات، اف��راد ي كه د ر اي��ن بازار 
س��رمايه گذاري كرد ه و س��ود  برد ه اند  د ر گام بعد  
اغلب وارد  بازار مس��كن مي شوند  و تقاضاي نسبتا 
زياد ي را براي بخش مس��كن ايجاد  مي كنند . اين 
تقاضاي ايجاد ش��د ه افزايش قيمت مس��كن را به 

د نبال خواهد  د اشت. 
وي گفت: ام��ا د ر يك نگاه جامع تر، با افزايش 
ن��رخ ارز از طرفي د ر كل اقتصاد ، تورم و انتظارات 
تورم��ي ايجاد  مي ش��ود  كه اين مس��اله به د ليل 
مقايسه قيمت نس��بي مسكن از سوي سازند گان 
و مالكان مس��كن با قيمت ساير كاالها و خد مات 
منجر به افزايش قيمت مسكن مي شود . همچنين 
ب��ا افزاي��ش ن��رخ ارز و به تب��ع آن افزايش تورم 
عمومي تا حد ي قيمت مصالح ساختماني مرتبط 
با ارز، د ستمزد  و بطوركلي هزينه ساخت مسكن، 
افزايش مي يابد  كه از اين ناحيه نيز قيمت مسكن 
مي توان��د  افزاي��ش پيد ا كن��د . تج��ارب و وقايع 
پيشين نيز نش��ان مي د هد  كه با افزايش نرخ ارز، 

همواره قيمت مس��كن با افزايش مواجه ش��د ه و 
 اث��رات مثبت ن��رخ ارز بر قيمت مس��كن، فزوني 

د اشته است. 

اثراهرمهايسياسيواقتصادي
وي بابيان اينكه با تحليل سناريوهاي ذكرشد ه 
مي توان د ريافت، نوس��انات بازار ارز باعث افزايش 
قيمت غير جهش��ي مسكن و ركود  تورمي خواهد  
ش��د ، اظهار ك��رد : البته د ر اين مي��ان نبايد  اهرم 
سياس��ي و تاثير آن بر بازار مسكن ناد يد ه گرفته 
شود . د ر حال حاضر بخشي از متقاضيان مصرفي 
و به خصوص سرمايه يي به د ليل نبود  برنامه جامع 
بازار مس��كن به عنوان پيشران اقتصاد ي كشور و 
مس��ائل حاش��يه يي مانند  برنامه هسته يي كشور، 
وقايع كشورهاي همس��ايه و كمبود  منابع بانكي 
ب��راي توانمند س��ازي بخش تقاض��ا تمايلي براي 
ورود  به بازار مس��كن ند ارند . بنابراين تصور سال 
پررونق براي بازار مس��كن د ور از ذهن خواهد  بود  
و بطور حتم بد ون حضور بخش تقاضا رشد  قيمت 

شاخص نخواهد  بود . 
اين كارشناس شهرسازي د ر پاسخ به اينكه آيا 
آيند ه بازار مس��كن با نگاه سرمايه گذاري نگاهي 
مناسب است؟ گفت: با توجه به بحث هاي فراوان 
اين مقوله، پيش��نهاد  اين اس��ت كه د ر وضعيت 
كنون��ي اقتصاد  ايران و پتانس��يل تورمي موجود  
د ر اقتصاد ، به بخش مس��كن نگاه مصرفي د اشته 
باشيد  و نه س��رمايه گذاري؛ اما چنانچه اصرار به 
ورود  س��رمايه به اين بخش را د اريد ، بهتر اس��ت 
س��هام گروه انبوه سازي و س��اختماني آنها را د ر 
بورس اوراق بهاد ار خريد اري كنيد . سهام بسياري 
از اين ش��ركت ها بين 70 ت��ا 80 د رصد  د ر طي 
س��ال هاي ركود  نزول د اش��ته اند  و محل بس��يار 
كم ريس��ك و پر پتانس��يلي براي سرمايه گذاري 
اهرمي د ر ميان مد ت و بلند مد ت بخش مس��كن 
اس��ت. مهري بابيان اينكه بازار مس��كن د يگر به 
د وران اوج خود  نخواهد  رسيد ، گفت: تجربه نشان 
د اد ه افزايش سونامي گونه هر بازار د ر زمان كوتاه 
باع��ث ركود  تورمي آن ب��ازار براي مد ت مد يد ي 

خواهد  شد . 

چراييكنارهگيريخريدارانازبازار
د ر همي��ن زمين��ه، منصور غيبي، كارش��ناس 
اقتصاد  مس��كن با بيان اينكه د ر چند ماهه نخست 
س��ال 97 ب��ازار مس��كن آرام خواهد  ب��ود ، ياد آور 
ش��د : بنا بر آخرين گزارش بانك مرك��زي از بازار 
مسكن، د ر س��ه ماهه نخست سال ۱396، مجموع 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي د ر ساختمان هاي 
جد ي�د  مناطق شهري ايران، به قيمت جاري بالغ بر 
۱7 هزار و 760 ميلي�ارد  تومان ب�ود ه اس���ت ك�ه 
4.6 د رص�د  نس��بت به س��ه ماهه اول سال ۱395 

افزايش نشان مي د هد . 
وي گف��ت: از ك���ل مبل���غ س���رمايه گ�ذاري 
م�ذكور، ساختمان هاي »مسكوني« با 73.8 د رصد  
بيشترين س��هم را د اشته است كه 39.2 د رصد  از 
س��رمايه گذاري فوق د ر سه استان تهران، خراسان 
رض���وي و اص�فهان انج�ام پذيرفته اس��ت كه به 
ترتي��ب با 23.3 د رص��د ، 8.5 د رصد  و 7.4 د رصد  
بيش��ترين سهم را د ر مقايس���ه ب�ا ساير استان ها 

د ارا بود ه اند . 
د ر مقايس��ه ب��ا س��ه ماهه اول س��ال ۱395، 
سرمايه گذاري مزبور د ر استان هاي تهران و خراسان 
رضوي به ترتيب 7.۱ د رصد  و 47.6 د رصد  افزايش 
د اشته د رحالي كه د ر اس�تان اصفهان ۱6.9 د رصد  
كاهش نش��ان مي د هد . وي همچنين متذكر شد : 
د ر س��ال ۱396 تعد اد  652 هزار واحد  مس��كوني 
م��ورد  معامله ق��رار گرفت كه د ر فصل زمس��تان 
تورمي بيش از تورم عمومي كش��ور را تجربه كرد  
كه باعث ش��د  كه خريد اران مس��كن از اين بازار پا 
پس بكش��ند  و نگراني از ركود  تورمي ذهن فعاالن 
اقتصاد ي مس��كن را به خود  مش��غول كند . غيبي 
بابيان اينكه د ر حال حاضر بازار مس��كن به واسطه 
د رگيري با طرح سيس��تم بانكي براي انتشار اوراق 
س��پرد ه با س��ود  20 د رصد  و جذابيت ب��ازار ارز و 
س��كه ركود  را تجربه مي كن��د ، اظهار كرد : كاهش 
فاح��ش ميزان معامالت د ر اس��فند ماه و فرورد ين 
بيانگ��ر اين موضوع اس��ت كه د و بخ��ش تقاضا و 
عرضه به واسطه نبود  پس اند از كافي و پايين آمد ن 
ضريب نقد  ش��وند گي بازار مسكن نسبت به د يگر 
كاالها از بازار كنوني مس��كن كنار گيري كرد ه اند . 
اي��ن كارش��ناس اقتص��اد  مس��كن د ر بخش��ي از 
سخنانش به اصالح تسهيالت ساخت و سپرد ه هاي 
صن��د وق يكم اش��اره كرد  و گف��ت: اگرچه به نظر 
مي رس��د  اصالح تسهيالت س��اخت بد ون سپرد ه 
براي حمايت از انبوه سازان براي عرضه امالك كم 
متراژ و همچنين ورود  سپرد ه گذاران صند وق يكم 
بتواند  رونق محسوس��ي د ر ب��ازار امالك كوچك و 

متوسط ايجاد  كند . 

افزايشبيشازتورمنخواهدبود
وي د ر خص��وص قيم��ت امالك د ر س��ال 97 
نيز گفت: به نظر مي رس��د ، بخش عرضه به وضوح 
پي برد ه اس��ت كه بخش تقاض��ا ظرفيت افزايش 
قيمت ها را ند اشته و بطور حتم اين افزايش بيشتر 

از نرخ تورم نخواهد  بود . 
اين كارش��ناس همچنين وضعيت كنوني بازار 
مس��كن را اند ك��ي خطرن��اك د انس��ت و د ر اين 
خص��وص ياد آور ش��د : ب��ه نظر مي رس��د  به د ليل 
اينكه بخش عرضه زمان طوالني براي رس��يد ن به 
اموال بلوكه ش��د ه خود  صرف كرد ه امسال را زمان 
جبران اين خس��ارت ها د انسته و به د نبال افزايش 
قيمت ها خواهد  ب��ود ؛ بنابراين مس��ووالن بايد  به 
د نبال رگالتوري د ر اين بازار باش��ند . اگرچه ايجاد  
اين احتمال د ر بازار كنوني بسيار كمرنگ است اما 
با افزايش ساخت وس��از اين سناريو نيز كاماًل بي اثر 
خواهد  ش��د . وي د رنهايت گفت: اما د رمجموع اين 
مس��اله قابل مد يريت اس��ت و به نظر مي رسد  كه 
د ول��ت نباي��د  اين فضا را به حال خ��ود  رها كند  و 
هرگونه س��ازوكاري كه د ر اين زمينه موثر است را 
اعمال كند  و همراه با مس��كن اولي هايي باشد  كه 

براي ارائه تسهيالت از آنها حمايت كرد ه است. 

پيشبينيثباتبازار
مسكندر97

بازار مس��كن د ر كش��ور 
م��ا همواره ب��ازاري حبابي و 
غي��ر قابل پي��ش بيني بود ه 
هم��واره جهش هاي  اس��ت. 
قيمتي يك باره د ر رشد  بازار 
مسكن و همچنين ركود  غير 
زماني  بازه ه��اي  د ر  منتظره 
د يگر س��بب افزايش ريسك 
بازار  اين  س��رمايه گذاري د ر 
شد ه اس��ت. افزايش بيش از 

60 برابري قيمت هاي مس��كن د ر 25 سال گذشته، 
ميد ان وسوس��ه انگيز و جذابي را از بازار مس��كن د ر 
پي��ش روي س��رمايه گذاران قرار مي د ه��د . اما عد م 
ثبات الزم و اثرپذيري بيش از حد  از اهرم هاي كالن 
اقتصاد  د ر اين بازار همچنان عالمت اس��تفهام را د ر 

پيش روي ورود  به اين بازار قرار د اد ه است. 
فض��اي بي��م و امي��د  س��رمايه گذاري د ر ب��ازار 
مس��كن هم��واره ب��ا بررس��ي ش��رايط محيط��ي و 
سياست گذاري هاي انجام شد ه د چار نوسانات متعد د  
بود ه اس��ت و د ر سال هاي گذشته نيز به د ليل وجود  
ب��ازار رقابتي س��پرد ه گذاري موسس��ات مالي، ميل 
س��رمايه گذاران به ريس��ك و ورود  به بازار پر نوسان 
مس��كن كاهش محسوس��ي به خود  د يد ه است. نرخ 
س��ود  س��پرد ه گذاري بانك ها و موسس��ات مالي د ر 
شرايط اطمينان و حصول سود  صد  د ر صد ي، عاملي 
د ر جه��ت كاهش انگيزه س��رمايه گذاران د ر ورود  به 
بازارهاي مختلفي چون مسكن شد ه است اما نگاه به 
سود  بيش��تر نيز همواره د ليلي براي ايجاد  انگيزه د ر 

ورود  به مسكن سازي بود ه است. 
 پس از برجام و با بازگش��ت فضاي اميد  د ر كسب 
و كار و رش��د  اقتصاد ي، ثبات نسبي د ر بازار مسكن 
حاصل ش��د  و د ر حال حاضر نيز و پس از طي كرد ن 
ركود ي چند  س��اله اين بازار د چار رونقي جزيي شد ه 
اس��ت. با نگاهي به عملكرد  د ول��ت تد بير و اميد ، د ر 
بازه زماني 5 س��اله گذشته مي توان مشاهد ه كرد  كه 
ب��ه صورت كلي و پس از پيمود ن د وره ركود  طوالني 
د ر د ولت هاي قبل، ثبات و اس��تقرار بيشتري د ر بازار 
مس��كن حكم فرما اس��ت. به وض��وح مي توان گفت، 
ب��ا وجود  ش��رايط فعلي و تحت تاثي��ر عوامل د روني 
بازار مس��كن؛ نمي توان جهش قابل مالحظه يا ركود  
محسوس��ي را تا پايان بهار س��ال 97 براي اين بازار 
متصور شد . سكون موجود  د ر خانه سازي باعث ركود  
د ر عرضه مس��كن شد ه، از س��وي د يگر نيز خالي از 
س��كنه بود ن بيش از ۱5 د رصد  از منازل فعلي باعث 
ثبات عرضه مسكن شد ه است.  همچنين كاهش نرخ 
رش��د  جمعيت و ثبات جمعيتي كش��ور ميزان تقاضا 
را نسبت به س��ال هاي گذشته كاهش و تعاد ل را د ر 
عرضه و تقاضاي بازار مس��كن سبب شد ه كه اين امر 

نيز به ثبات فعلي كمك شاياني نمود ه است. 
همچنين د ر بررس��ي عوام��ل بيروني اي��ن بازار 
مي توان گفت كه تحول بازار مس��كن د ر كوتاه مد ت 
خارج از تصور اس��ت. با توجه به برابر بود ن نرخ تورم 
با س��ود  س��رمايه گذاري حصول رونق بيشتر د ر بازار 

مسكن به هيچ وجه قابل توجيه نيست. 
 ت��ا زمان��ي ك��ه ن��رخ ت��ورم د ر كش��ور از س��ود  
س��رمايه گذاري د ر يك بازار فراتر ن��رود ، نيز خروج از 
بازارهاي اقتص��اد ي مرتبط قابل پي��ش بيني نبود ه و 
چن��د ان توجيه اقتصاد ي نخواهد  د اش��ت. از اين رو، با 
پيش��گيري روند  ثابت صعود  نرخ تورم حد اقل د ر چند  
م��اه آيند ه تغيير قابل مالحظه يي نيز د ر بازار مس��كن 
رخ نخواه��د  د اد . نوس��انات ب��ازار ارز از د يگ��ر عوامل 
بيروني اس��ت كه تاثي��رات آني و لحظه ي��ي آن را د ر 
د وران انتهاي��ي پاييز س��ال جاري و با افزايش س��ريع 
ارز مي ش��د  لمس كرد . تاثيرات ارز اما د ر كوتاه مد ت و 
ب��ه تنهايي نمي تواند  عامل ركود  يا رونق بازار مس��كن 
شود . تاثيرات افزايش ارز د ر صورت تد اوم د ر بلند مد ت 
و بطور قطع عاملي د ر جهت ركود  بازار مسكن خواهد  
ب��ود ، ليكن و با ش��رايط فعلي ب��ازار حتي جهش نرخ 
ارز بي��ش از مقطع فعلي فاقد  توجيه اقتصاد ي اس��ت 
و اين عامل نيز تاثير بس��زايي د ر رش��د  ي��ا افت بازار 
مسكن نخواهد  د اشت. خروج احتمالي از برجام و ايجاد  
فضاي ع��د م اطمينان ناش��ي از آن د ر آيند ه مي تواند  
باعث خروج سپرد ه ها از بانك ها و د ر نتيجه آن هد ايت 
بخشي از اين نقد ينگي ها به بازار مسكن باشد . افزايش 
مي��زان نقد ينگ��ي د ر جامع��ه به خود ي خ��ود  باعث 
گسترش ميزان سرمايه گذاري ها د ر بازارهاي اقتصاد ي 
شد ه است، اين مس��اله از ركود  سرمايه ممانعت كرد ه 
و ايجاد  س��ود د هي الزم را براي سرمايه د اران تضمين 
مي كن��د . از اين رو، با توجه ب��ه عواملي كه هركد ام به 
تنهايي بررس��ي ش��د ند ، مي توان ثبات بازار مسكن د ر 
س��ال آيند ه را ام��ري نزد يك تر به واقعيت برش��مرد ، 
ثبات��ي كه احتماال با رش��د ي ماليم همراه خواهد  بود . 
رشد ي كه احتماال د ر پايان بهار، با شروع جابه جايي ها 

و افزايش تقاضاي مسكن آغاز خواهد  شد . 

هشداردربارهكمبودعرضه
واحدهايمسكونيكوچك

مد يركل د فتر برنامه ريزي و اقتصاد  مسكن وزارت راه 
و شهرسازي خواستار جد يت بانك عامل بخش مسكن د ر 
پرد اخت تسهيالت بد ون س��پرد ه براي احد اث واحد هاي 

مسكوني كوچك متراژ شد . 
به گزارش روابط عمومي بانك عامل بخش مس��كن، 
علي چگني گفت: احياي تسهيالت بد ون سپرد ه ساخت 
مس��كن د ر س��ال 97 به عنوان س��الي كه انتظار مي رود  
ساخت و سازهاي مس��كوني د ر آن رونق مي گيرد ، براي 
سرمايه گذاران ساختماني جهت تعريف پروژه هاي جد يد  
مح��رك موثري خواهد  ب��ود  تا حجم عرضه به تناس��ب 
تقاضاي موجود  د ر بازار معامالت ملك افزايش پيد ا كند . 
او تصري��ح ك��رد : اين بان��ك مرحله جد ي��د  پرد اخت 
تس��هيالت بد ون س��پرد ه س��اخت مس��كن را به شكلي 
قرار است شروع كند  كه س��ازند ه ها به ساخت واحد هاي 

كم متراژ و هماهنگ با الگوي تقاضا ترغيب شوند . 
مد يركل د فتر برنامه ريزي و اقتصاد  مسكن وزارت راه و 
شهرسازي، اين سياست را اقد ام مناسب براي جهت د هي 
به بازار ساخت و ساز و سرمايه گذاري هاي ساختماني د ر 
سال 97 تعبير كرد  اگرچه سياست اعتباري سال 97 بايد  
به گونه يي جلو برد ه شود  كه د ر مسير پرد اخت تسهيالت 

بد ون سپرد ه ساخت، اختالل يا توقفي به وجود  نيايد . 

يادداشت

خبر

مصطفيقليخسروي
رييساتحاديهمشاوران

امالكتهران

محمدعلي مهري:
د ر سناريوي بلند مد ت، زماني كه نرخ ارز افزايش پيد ا مي كند ، بخشي از سرمايه را به سمت خود  جذب كرد ه و بعد  از يك د وره 

نوسانات و تغييرات، افراد ي كه د ر اين بازار سرمايه گذاري كرد ه و سود  برد ه اند  د ر گام بعد  اغلب وارد  بازار مسكن مي شوند  و 
تقاضاي نسبتا زياد ي را براي بخش مسكن ايجاد  مي كنند . اين تقاضاي ايجاد شد ه افزايش قيمت مسكن را به د نبال خواهد  د اشت
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اجراي آخرين مرحله طرح رجيستري موبايل؛ از 31 فروردين
رگوالتوري|

 رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از 
اجراي آخرين مرحله طرح احراز اصالت تجهيزات داراي 

سيم كارت )رجيستري( از ۳۱ فروردين خبر داد. 
حسين فالح جوشقاني گفت: در راستاي حفظ حقوق 
مشتركان و جلوگيري از فروش گوشي هاي قاچاق به جاي 
گوشي هاي قانوني به مردم، با اجراي آخرين مرحله طرح 

احراز اصالت تجهيزات داراي س��يم كارت )رجيس��تري( 
تمامي نشان هاي گوش��ي تلفن همراه موجود در بازار از 

جمله سامسونگ مشمول اين طرح مي شوند. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
اينكه طرح احراز اصالت تجهيزات داراي سيم كارت تاثير 
بسزايي در كاهش گوش��ي هاي قاچاق و افزايش واردات 
قانوني گوشي و تجهيزات داراي سيم كارت داشته است، 

تصريح كرد: از زمان اجراي طرح در آذرماه س��ال ۱۳۹۶ 
تاكنون نشان هاي اپل، موتوروال، گوگل، بلك بري، ال جي، 
نوكيا و هوآوي، س��وني و تكنو و شيائومي در پنج مرحله 

مشمول شده اند. 
در اين ب��اره همچنين حميدرضا دهقاني نيا مديركل 
فناوري اطالعات س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در ح��ال حاضر نمي توان 

گفت كه چند ميليون گوشي سامس��ونگ در بازار ايران 
وج��ود دارد اما زماني كه اين برند مش��مول اجراي طرح 
رجيستري شود، مي توان گفت كه چند دستگاه موبايل از 

اين برند در شبكه به ثبت رسيده است. 
وي با بيان اينكه پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه 
بي��ش از ۴۵ درصد بازار تلف��ن همراه در اختيار اين برند 
قرار دارد، گفت: الزم اس��ت ك��ه از همين حاال اگر مردم 
قصد خريد گوش��ي هاي سامسونگ را دارند به توصيه ما 
عم��ل كرده و براي مطمئن ش��دن از قاچاق نبودن كاال 
استعالم بگيرند. البته همانطور كه اشاره شد هنوز تا تاريخ 

اجراي رجيستري در اين برند گوشي هايي كه خريداري 
مي ش��وند مشمول طرح نمي شوند اما به هر حال توصيه 
ما به خصوص به تجار و فروشندگان تلفن هاي همراه آن 
اس��ت كه براي جلوگيري از متضرر شدن گوشي ها را به 
نام صاحب كاال فعال كنند. بر اين اس��اس با اجراي طرح 
رجيستري روي گوشي هاي سامسونگ مي توان گفت كه 
اجراي اين طرح براي ۹۹ درصد گوش��ي هاي موجود در 
بازار به پايان رسيده و تنها در حد يك درصد گوشي هايي 
كه ممكن است با برندهاي مختلف در بازار وجود داشته 

باشند مشمول اين طرح نشده اند. 

كاربر

 حذف پيام رسان »سروش«
از اپ استور

ايسنا| در حالي كه داستان حذف اپليكيشن هاي ايراني 
از ماركت هاي اندرويدي و iOS خبر جديدي نيست، ظاهرا 
اين بار نوبت پيام رس��ان ها ش��ده كه از فروشگاه هاي آنالين 
اپل حذف ش��وند. داستان حذف اپليكيش��ن هاي ايراني از 
فروشگاه هاي آنالين برنامه هاي كاربردي مانند گوگل استور 
و اپ اس��تور مدتي پس از زماني آغاز شد كه رييس جمهور 
امريكا محدوديت هايي را براي ورود س��اكنان هفت كشور از 
جمله ايران به خاك امريكا آغاز كرد. پس از شركت اپل كه 
اپليكيشن هاي ايراني را با توجيه تحريم هاي امريكا عليه ايران 
از اپ استور حذف كرد، شركت گوگل نيز در فروشگاه  آنالين 
خود را روي برخي از اپليكيشن هاي ايراني اندرويدي بست. 
شركت اپل همان زمان و پس از حذف اپليكيشن هاي ايراني 
در پيغامي به برخي شركت هاي برنامه نويس ايران اعالم كرد: 
در راس��تاي قوانين تحريم هاي امريكا عليه ايران، اپ استور 
اپل نمي تواند برنامه هاي ايران مربوط به گوشي هاي آيفون را 
در خود جاي دهد يا به توزيع آنها اقدام كند. همچنين اين 
ش��ركت اعالم كرد كه نمي تواند با برنامه نويسان ايراني داد 
و س��تد داشته باش��د. اين موضوع واكنش هاي زيادي را در 
داخل و حتي خارج داشت؛ محمدجواد آذري جهرمي وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات در اين زمينه با بيان اينكه در 
فضاي تعامالت بين المللي اين مقررات توسط طرفين رعايت 
مي ش��د، اظهار كرده بود با وجود سيگنال هاي خوبي كه از 
سمت اپل داشتيم، حذف يك سري از اپليكيشن هاي ايراني 
توجيه��ي ندارد، زيرا نه به دليل موضوعات مالي اس��ت كه 
ش��امل قوانين خودشان مي شد و نه قوانين تحريم هايي كه 

امريكا عليه ايران دارد. 

اقامه دعواي يك استارت آپ 
عليه »اپل« 

انگجت| يك استارت آپ تندرستي از اپل شكايت كرده 
كه در ساعت هوش��مند خود از حق امتياز اختراع هاي اين 

شركت استفاده كرده است. 
به تازگي شركتي عليه اپل اقامه دعوي كرده است. اين 
شركت ادعا مي كند حسگر ضربان قلب ساعت اپل براساس 
يك فناوري دزدي ساخته شده است. استارت آپ تندرستي 
Omni MedSci اپ��ل را متهم كرده كه با اس��تفاده از ۴ 
فناوري ثبت ش��ده اين شركت ساعت خود را ساخته است. 
اين موارد همه به اس��تفاده از منبع نور در گجت پوشيدني 
براي س��نجش معيارهاي مختلف خون اشاره دارند. محمد 
اسالم موس��س اين استارت آپ در شكايت خود اعالم كرده 
كه با متخصص فناوري پزشكي اپل، طراح سخت افزار و حتي 
نايب رييس بخش بازاريابي اپل چندبار مالقات كرده و درباره 
اين حق امتيازها مذاكره كرده است. اسالم ادعا مي كند حق 
امتياز اختراع هاي خود را به كارمندان اپل نشان داده اما در 
۲۰۱۶ اين ش��ركت ناگهان ارتباطش را با او قطع كرد. اين 
ح��ق امتياز اختراعات در ۲۰۱۷ تاييد ش��دند و يكي از آنها 
نيز در ۲۰۱۸ تاييد ش��د كه با اس��تفاده از منبع نور سطح 
گلوكوز خون را اندازه مي گرفت. اسالم قبل از اپل از هواوي، 
نوكيا و شركت وريزون براي سوءاستفاده از حق امتياز اختراع 

شكايت كرده است. 

اپليكيشني براي افزودن 
چشم اندازهاي طبيعي به محيط 

 ديجيتال ترندز| ب��ه تازگي يك برنامه موبايلي 
وي��ژه آيفون و اي پد طراحي ش��ده كه با اس��تفاده از 
فناوري واقعي��ت افزوده، به كارب��ران امكان مي دهد 
مناظر و چش��م اندازهاي زيب��اي طبيعي را به محيط 

اطراف اضافه كنند. 
WWF Free Rivers با استفاده از برنامه يادشده كه 

نام دارد و تنها با سيس��تم عامل iOS س��ازگار است، 
مي توانيد چش��م انداز يك جنگل، كوهس��تان، آبشار و 
غيره را به ميز آش��پزخانه يا محيط كار خود بيفزاييد و 

از مشاهده زيبايي هاي طبيعي لذت ببريد. 
براي اجراي اين برنامه تنها كافيست دوربين گوشي 
را در برابر يك س��طح مسطح بگيريد و پس از آن قادر 
خواهيد بود تا جهاني كامال متفاوت را در برابر ديدگان 

خود شاهد باشيد. 
پس از ظاهر ش��دن منظره طبيعي جديد مي توانيد 
 روي آن زوم كني��د، به اطراف حركت كنيد و اطالعات 
بيشتري در مورد محيط طبيعي كه در حال مشاهده اش 
هس��تيد، دريافت كنيد. براي دريافت اطالعات بيش��تر 
تنها كافيست با انگشت  روي هر يك از اشيا يا موجودات 
موجود در صحنه ضربه بزنيد تا داده هاي بيشتر در مورد 
آنها ارائه ش��ود. اين اطالعات تقريبا در مورد هر چيزي 
ك��ه از طريق اي��ن نرم اف��زار به محيط اط��راف اضافه 
مي شود، در دسترس است. بدين شيوه حتي مي توانيد 
از سرنوش��ت آب هاي رواني كه در يك رودخانه در حال 
گذر اس��ت، مطلع ش��ويد. در برخي از اين چشم اندازها 
انس��ان ها نيز حض��ور دارند كه با ضرب��ه زدن  روي آنها 
مي توانيد اطالعاتي در مورد اين افراد هم دريافت كنيد 
و از جمل��ه پي ببريد كه برخي از جنبه هاي زندگي آنها 
به عل��ت تغييرات آب و هوايي يا باال آمدن س��طح آب 

درياها در معرض خطر قرار گرفته است. 

توليد مايع با پرينتر سه بعدي
 ديجيت�ال ترندز| محققان با روش��ي خاص موفق 

شده اند ساختارهايي مايع را با پرينتر ۳بعدي بسازند. 
محققان آزمايش��گاه بركلي با همكاري وزارت انرژي 
امريكا روش��ي براي ساختن سازه هاي ۳بعدي از مايعات 
طراحي كرده اند.  آنها با استفاده از يك پرينتر ارتقا يافته 
سه بعدي رشته هاي آب به قطر يك ميلي متر را به روغن 
سيليكون تزريق كردند تا لوله هايي از مايع در يك مايع 

ديگر بسازند. 
اين روش را مي توان براي توليد مايعات الكترونيكي و 

ساخت دستگاه هاي انعطاف پذير به كار برد. 
تام راسل يكي از محققان دانشگاه بركلي در اين باره 
مي گويد: اين طبقه جديدي از مواد اس��ت كه مي تواند 
خ��ود را تعريف كن��د و كاربردهاي فراوان��ي دارد مانند 

سنتزهاي شيميايي و انتقال يون در كاتاليست. 
در اي��ن روش آب پ��س از تزري��ق به س��يليكون به 
ش��كل قط��ره در نمي آيد زيرا يك ماده فعال س��طحي 
)سورفاكتانت( در مقياس نانو درون لوله هاي تزريقي به 
وجود مي آيد كه در محاصره آب اس��ت. اين امر از تنش 
س��طح مايع مي كاهد و آب را از روغن س��يليكون جدا 
مي كند. نانو ذره يي متشكل از ذرات نانو طال و پليمرهاي 
پيونددهنده دور رش��ته هاي آب ايجاد و سبب مي شود 
ساختار به همان شكل خود باقي بماند. محققان با كمك 
اين روش ساختارهاي مختلفي ساختند كه طول برخي 

از آنها چند متر است. 

اخبار

پاي پيام رسان خارجي به مجلس باز شد 

تلگرام و كاربرانش در برزخ
گروه دانش و فن|

در حال��ي كه تلگرام و مديرعامل��ش ادعا مي كنند قصد 
اضافه كردن س��رويس هاي جديدي دارند و حتي با فناوري 
جدي��د بالك چين، آن را غيرقابل فيلتر خواهند كرد، برخي 
مس��ووالن داخلي از پولي شدن خدمات تلگرام خبر داده اند 
كه تا پايان سال ۲۰۱۸ ميالدي اتفاق مي افتد. بحث تلگرام 
اين روزها همچنان روي بورس اخبار قرار گرفته تا جايي كه 
كار به مجلس هم كش��يده و روز گذشته جلسه كميسيون 
امني��ت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با عنوان بررس��ي 
تهدي��دات اقتصادي تلگرام و امنيت پيام رس��ان هاي داخلي 
برگزار و در آن تاكيد شده كه بروز شبهات سازمان يافته عليه 
پيام رسان هاي داخلي و برخي فضاسازي ها باعث نگراني مردم 
و عدم مهاجرت آنها از خانه بيگانه به خانه خودي شده است. 
از س��وي ديگ��ر اي��ن موضوع ه��م تاكيد ش��ده كه 
پيام رس��ان هاي داخل��ي امنيت دارن��د و هرگز اطالعات 
خصوص��ي اف��راد در اختيار كس��ي ق��رار نمي گيرد ولي 
پيام رسان داخلي نيازمند پشتوانه قانوني است كه قانون 
باي��د در جهت حفظ حريم خصوصي و اطالعات مردم از 
آن حمايت كند. اما ناگفته هاي ديگري هم درباره تلگرام 
از س��وي مسووالن مربوطه اعالم و تاكيد شد كه سندي 
در زمينه حمايت از پيام رساني بومي تهيه شده و سلسله 
اقداماتي در نظر گرفته ش��د از جمله بررسي ويژگي هاي 
منحصربه فرد تلگرام كه بر اس��اس آن در اين پيام رسان 
س��هامدار، مناب��ع انس��اني و محل اس��تقرار و همچنين 
گزارش هايي از ش��ركت تلگرام به ايران وجود نداش��ت و 
اي��ن در حالي بود كه ۹۰ درص��د كاربران فضاي مجازي 
ايران از تلگرام اس��تفاده مي كنند و به گفته دبير شوراي 
عالي فض��اي مجازي ما هنوز نمي داني��م مديرعامل اين 
شركت تبعه چه كش��وري است و از قوانين چه كشوري 
در حوزه شبكه مجازي پيروي مي كند. از نگاه ديگر تجربه 
نش��ان داده يكي ديگر از مواردي كه درباره پيام رسان ها 
نزد مس��ووالن در سطح جهان از اهميت برخوردار است، 
همكاري اين ش��ركت ها با دولت هاست. در اين باره دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه تلگرام فعاليت 
گس��ترده يي در كش��ور دارد، تاكيد كرده است: با وجود 
اينكه در آيين نامه فضاي مجازي تاكيد ش��ده در صورتي 
كه كاربران پيام رسان ها از حدي تجاوز كند، بايد نماينده 
رس��مي در كش��ور داشته باش��د تاكنون از سوي تلگرام 

نماينده يي به ايران معرفي نشده است. 
يكي از م��واردي كه ممكن اس��ت در آين��ده امتياز 
پيام رسان هاي داخلي نس��بت به خارجي باشد، امكانات 
پول��ي اس��ت كه تاكن��ون با توجه ب��ه قواني��ن موجود، 
پيام رسان هاي خارجي اجازه ارائه اين امكانات را نداشتند. 
با وجود اين، با توجه به سندي كه از سوي تلگرام در نيمه 
دوم س��ال ۲۰۱۷ منتشر شده، به نظر مي رسد قرار است 

رمز ارز جديدي در تلگرام منتشر شود. 

 ارائه اليحه  به دولت در زمينه حريم خصوصي
در اي��ن نشس��ت محمدجواد آذري جهرم��ي - وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات- از ارائه اليحه يي به دولت در 
زمينه حفظ حريم خصوصي و صيانت حقوق شهروندي 
در فضاي مجازي خبر داده و تاكيد كرد: پيام رس��ان هاي 
داخلي امني��ت دارند و هرگز اطالعات خصوصي افراد در 

اختيار كسي قرار نمي گيرد. 
جهرمي با بيان اينكه تالش دولت ها اين است كه اين 
رمزگذاري ها را بومي و داخلي كنند، نيز اظهار كرده اين 
نوع تحوالت نيازمند سياس��ت گذاري است لذا احتياج به 
حمايت و تقويت پيام رسان هاي داخلي با تقسيم وظايف 
بين دستگاه ها هستيم. البته وي تذكر داده است كه اعالم 
نظر و طرح موضوعات مربوط به ارز به عهده شوراي عالي 
پول و اعتبار است و هدف از طرح موضوع صرفا جلب توجه 

و اهميت مبادالت مجازي بود. 
ام��ا به گفته وزير ارتباط��ات كيفيت و عملكرد كمي 
پيام رسان هاي داخلي بطور جدي در حال گسترش است 
و جاي خود را باز مي كند. اگر ما زيرساخت هاي پيام رسان 

را با هدف انتقال فعاليت هاي اقتصادي تقويت كنيم حجم 
وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال را ايجاد كرده ايم 
البته بايد بين پيام رسان و رسانه تفكيك قائل شد، اينكه 
همه مردم كليه اطالعات و موضوعات را در يك پيام رسان 
خارجي باور مي كنند مخاطره آميز است. بايد كاري كنيم 
انتقال آن به پيام رسان داخلي صورت گيرد و اين مخاطره 

حس نشود، راه آن هم جدايي رسانه و پيام رسان است. 
در هر حال تا پايان س��ال ۲۰۱۸ كي��ف پول تلگرام 
آغاز ب��ه فعاليت مي كند و كش��ورها از جمل��ه ايران در 
كنار اقتصاد خود ش��اهد اقتصاد جدي��دي خواهند بود؛ 
مس��ووالن حوزه فضاي مجازي كشور مي گويند كه براي 
ايجاد جايگزين هايي براي شبكه پيام رسان تلگرام تالش 
دارند و براي اين زمينه ش��روطي نيز در نظر گرفته  شده 
تا تمام كس��ب و كاره��اي ايراني ك��ه در تلگرام فعاليت 
داشتند به ش��بكه مجازي بومي منتقل شود. الزم است 
به اين نكته اش��اره شود كه كسب و كار تلگرام عدد قابل 
مالحظه يي اس��ت اما از نظر اقتصادي مبلغ قابل توجهي 
شكل نمي گيرد. جلس��ه مشترك كميسيون هاي امنيت 
و اقتصادي مجلس روز گذش��ته با حضور وزير ارتباطات 
برگزار شد. در اين جلسه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
از ارائه اليحه يي به دولت در زمينه حفظ حريم خصوصي 
و صيانت حقوق ش��هروندي در فض��اي مجازي خبر داد 
و تاكيد كرد: پيام رس��ان هاي داخلي امنيت دارند و هرگز 

اطالعات خصوصي افراد در اختيار كسي قرار نمي گيرد. 
 سيدحس��ين نقوي حسيني س��خنگوي كميسيون 
امنيت ملي مجلس در تش��ريح نشس��ت مشترك ديروز 
كميس��يون هاي امني��ت و اقتصادي كه ب��ا حضور وزير 
ارتباطات و دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي برگزار شد، 
اظهار داشت: محمد آذري جهرمي در جلسه صبح دوشنبه 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با عنوان 
بررسي تهديدات اقتصادي تلگرام و امنيت پيام رسان هاي 
داخل��ي، گفت كه فضاي مجازي مراج��ع مورد اعتماد را 
دچار تغيي��ر و تحول مي كن��د، رمزگذاري هاي نوين در 
حال شكل گيري است كه مرجع اعتماد جديدي را خلق 
مي نمايد. بنابراين نظام هاي اعتماد دچار تحول مي شوند و 

نظام هاي اعتماد فعلي را زير سوال مي برند. 
نقوي حس��يني ادامه داد: وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالع��ات در اين جلس��ه گفت كه ت��الش دولت ها اين 
اس��ت كه اين رمزگذاري ه��ا را بومي و داخلي كنند، اين 
نوع تحوالت نيازمند سياس��ت گذاري است لذا احتياج به 
حمايت و تقويت پيام رسان هاي داخلي با تقسيم وظايف 

بين دستگاه ها هستيم. وي افزود: بر اساس اظهارات آذري 
جهرم��ي، اين وزارتخانه حمايت و تقويت اين موارد را بر 
عهده گرفته و پنج وظيفه اصلي را كه شوراي عالي براي 
وزارت مش��خص كرده، در حال انجام دادن اس��ت اعم از 

تامين پهناي باند و ارائه تسهيالت و غيره. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس همچني��ن گفت: وزير ارتباط��ات تاكيد كرد كه 
كيفيت و عملكرد كمي پيام رسان هاي داخلي بطور جدي 
در حال گس��ترش اس��ت و جاي خود را باز مي كند. اگر 
ما زيرساخت هاي پيام رسان را با هدف انتقال فعاليت هاي 
اقتص��ادي تقويت كني��م حجم وس��يعي از فعاليت هاي 
اقتص��ادي و اش��تغال را ايج��اد كرده ايم البت��ه بايد بين 
پيام رس��ان و رسانه تفكيك قائل ش��د، اينكه همه مردم 
كليه اطالعات و موضوعات را در يك پيام رس��ان خارجي 
باور مي كنند مخاطره آميز اس��ت. بايد كاري كنيم انتقال 
آن به پيام رسان داخلي صورت گيرد و اين مخاطره حس 

نشود، راه آن هم جدايي رسانه و پيام رسان است. 
نقوي حسيني با بيان اينكه طبق گفته وزير، ظرفيت 
رس��انه ها نيازمند گسترش و تقويت است، گفت: وزير به 
اين موضوع اشاره داش��ت كه حريم خصوصي در فضاي 
مج��ازي و صيانت از حقوق ش��هروندي نيازمند قوانين، 
مقررات و آيين نامه هاي خاص خود است كه در اين زمينه 
گام هاي مهمي برداشته شده بطوريكه وزارت ارتباطات در 
زمينه حفظ حريم خصوصي و صيانت حقوق شهروندي 
در فضاي مجازي اليحه يي را با نظر كليه كارشناس��ان و 
متخصصان تهيه و تقديم دولت كرده كه آماده تقديم به 
مجلس است. وي افزود: وزير تاكيد كرد كه پيام رسان هاي 
داخلي امني��ت دارند و هرگز اطالعات خصوصي افراد در 
اختيار كسي قرار نمي گيرد ولي پيام رسان داخلي نيازمند 
پشتوانه قانوني است كه قانون بايد در جهت حفظ حريم 

خصوصي و اطالعات مردم از آن حمايت كند. 
اي��ن نماين��ده مجلس ادام��ه داد: طب��ق توضيحات 
وزي��ر، ما جنگ، تحريم و توطئه ه��ا عليه ملت و انقالب 
را با حضور مردم ح��ل كرديم. فضاي مجازي را هم بايد 
با مش��اركت و حضور همين م��ردم حل كنيم به همين 
دليل ما نقشه راه استفاده از فضاي مجازي را داريم چون 
نقش فضاي مجازي غيرقابل انكار است. پيام رسان ها هم 
جزئي از اين فضا هس��تند و به نظر مي رسد وحدت رويه 
و وح��دت موضع وج��ود ندارد كه بايد ب��ه وجود آمده و 
مش��كالت و تهديدات رفع شود. دولت گسترش فناوري 
ارتباطات را از دستاوردهاي خود مي داند. نقوي حسيني 

يادآور شد: جهرمي در اين جلسه تذكري دادند مربوط به 
اينكه اعالم نظر و طرح موضوعات مربوط به ارز به عهده 
ش��وراي عالي پول و اعتبار اس��ت. هدف از طرح موضوع 
صرفا جلب توجه و اهميت مبادالت مجازي بود. در ادامه 
اين جلس��ه كواكبيان، رحيمي، برزگر، كريمي قدوس��ي، 
گودرزي، زرآبادي، كبيري، فاطمه حس��يني و ذوالنوري 

نظرات خود را مطرح كردند. 
در پايان اين جلسه بروجردي رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به مواردي همچون، 
شأن ملي ما حكم مي كند داراي شبكه هاي پيام رسان ملي 
باشيم، پس بايد همه تالش ها در جهت شكل گيري و تقويت 
آنها باش��د، ضرورت و تقويت شبكه هاي پيام رسان ملي كه 
مرز ۱۵ ميليون را عبور كرده، اعتماد مردم به ش��بكه هاي 
پيام رسان ملي جلب و تضمين شود به همين جهت نيازمند 
قانون هستيم، خدمات دولت در سطح شبكه هاي پيام رسان 
داخلي بايد ارائه ش��ود، تغييرات كاربري فضاي مجازي در 
حوزه اقتصادي نيازمند قوانين و مقررات است، لزوم حفظ و 
تقويت كسب و كار و اشتغال در فضاي مجازي، را از جمله 
جمع بندي اين جلسه عنوان كرد. نقوي حسيني يادآور شد 
كه اين جلسه ادامه خواهد داشت و مجددا جلسه  مشتركي 
تش��كيل مي ش��ود. گفتني اس��ت نماينده مردم تهران در 
مجلس ش��وراي اسالمي خبر داد كه كمتر از ۲۰ روز ديگر 
تلگرام فيلتر خواهد شد. مجتبي ذوالنور در حساب توييتري 
خود در اين ارتباط نوشت: در جلسه با آذري جهرمي وزير 
ارتباطات در كميسيون مشترك امنيت و اقتصادي درباره 
پيام رسان ها مطرح شد؛ بطور قطع با توجه به ابعاد خسارات 
استقرار استفاده از تلگرام در آينده نزديك كمتر از ۲۰ روز 
تلگرام دريافت خواهد شد. اين در حالي است كه پس از اين 
ادعا، عليرضا رحيمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس تاكيد كرد: خبر فيلتر ش��دن تلگرام تا ۲۰ 

روز ديگر صحت ندارد. 

 كاربران داوطلبانه از تلگرام كوچ كنند 
همچنين دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي در اين 
نشس��ت گفت: برنامه ش��وراي عالي فضاي مجازي براي 
تقويت ش��بكه هاي پيام رس��ان داخلي، اجراي استراتژي 

كوچ داوطلبانه از تلگرام است. 
وي در خص��وص تهديدات اقتصادي تلگرام گفت: در 
مركز ملي فضاي مجازي الزامات شبكه ملي و خدمات پايه 
شبكه ملي مورد بررسي قرار گرفت. شبكه ملي پيام رسان 
تعيين كنن��ده مرزهاي ملي ما اس��ت. مرزهاي ملي ما بر 

روي سكوهاي فضاي مجازي شكل مي گيرد. اين سكوها 
اثرگ��ذاري ملي و وس��يع دارد و مانند زيرس��اخت هاي 
حياتي كش��ور است. وي با بيان اينكه سندي در حمايت 
از پيام رسان هاي بومي تدوين ش��ده است، افزود: تلگرام 
گزارش ساالنه به ايران ارائه نمي كند و ايران از سهامداران 
آن نيس��ت؛ اين در حالي اس��ت ك��ه ۹۰ درصد كاربران 
شبكه هاي اجتماعي در ايران از تلگرام استفاده مي كنند. 

دبير شوراي عالي فضاي مجازي ادامه داد: ما نمي دانيم 
پاول دورف مسوول تلگرام تبعه چه كشوري است و شبكه 
تلگرام زيرنظر چه كشوري اداره مي شود. تلگرام به شدت 
هزينه بر است اما هيچ محل درآمدي براي آن اعالم نشده 
است. تلگرام قابليت هاي ويژه يي مانند كانال دارد كه در 

هيچ نرم افزار ديگري آن را مشاهده نمي كنيم. 
وي با اش��اره به مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي 
مبني ب��ر اينكه پيام رس��ان هايي كه تعداد كاربرانش��ان 
از حدي افزايش مي يابد بايد در كش��ور نماينده رس��مي 
داشته باشند، گفت: تلگرام تاكنون نماينده رسمي به ايران 
معرفي نكرده اس��ت. فيروزآبادي با اش��اره به رايزني هاي 
ايران با تلگ��رام گفت: وزارت ارتباطات با تلگرام توافقاتي 
داش��ت كه در اين راس��تا همكاري هاي خوبي تا دي ماه 
۹۶ انجام ش��د اما در ماجراهاي دي ماه س��ال ۹۶ تلگرام 
به توافقات عمل نكرد. دبير شوراي عالي فضاي مجازي با 
اشاره به انتشار سند اخير تلگرام در مورد برنامه هاي سال 
۲۰۱۸ گفت: تلگرام قصد دارد در سال ۲۰۱۸ رمزارز وارد 
كند. در مركز ملي فضاي مجازي هنوز به نتيجه مشخصي 
در برخ��ورد با رمزارزها از جمله بيت كوين نرس��يده ايم. 
مطالعات شروع شده، جلس��اتي با بانك مركزي داريم تا 
سياست هاي جمهوري اسالمي در نحوه تعامل با رمزارزها 
مش��خص ش��ود. وي ادامه داد: آنچه قرار است در تلگرام 
در قالب رمزارز ارائه شود، نسل سوم رمز ارزها است. اين 
رمزارزها قابليت دولت گريزي و بالدرنگ بودن را دارند و 
بازيگر اصلي رمزارز گرام، تلگرام است. برخي معتقدند اين 

بازيگري جديد با مباني تئوري رمزارز مغايرت دارد. 
فيروزآب��ادي تصريح ك��رد: ورود گ��رام نه تنها نقش 
رمزارزي ن��دارد بلكه در آينده به عنوان بخش��ي از پول 
ملي در گردش ملي مورد اس��تفاده ق��رار خواهد گرفت 
كه موضوع مهمي است. در سند تلگرام اعالم شده است 
كه از اين پول براي عقود هم اس��تفاده خواهد شد. مثل 
سفره يي مي ماند كه مي خواهند غارت بزرگ مدرن از آن 
انجام دهند. دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي با اش��اره 
ب��ه برنامه ريزي تلگرام ب��راي راه اندازي فيلتر ش��كن در 
س��ال ۲۰۱۸ گفت: فيلتر شكني كه تلگرام قرار است در 
سال ۲۰۱۸ راه اندازي كند، فيلترشكني براي كل فضاي 
مجازي است كه فقط شامل تلگرام نمي شود و تمام فضاي 
مجازي غيرمجاز را در دس��ترس كاربران قرار مي دهد تا 
دي ماه امس��ال اين فيلتر شكن به صورت نهايي استقرار 
مي يابد. دبير شوراي عالي فضاي مجازي اظهار داشت: تا 
پايان س��ال ۲۰۱۹ شاهد اقتصاد جديدي در كنار اقتصاد 
ملي كش��ور خواهيم بود. در صورتي كه برنامه هاي سند 
تلگرام اجرايي ش��ود. وي ادامه داد: كس��ب و كار تلگرام 
عدد قابل مالحظه يي است اما از نظر اقتصادي مبلغ قابل 
توجهي ش��كل نمي گيرد. فيروز آبادي با اشاره به برنامه 
ش��وراي عالي فضاي مج��ازي براي تقويت ش��بكه هاي 
پيام رس��ان داخلي، اجراي اس��تراتژي كوچ داوطلبانه از 
تلگرام اس��ت، تصريح كرد: عالوه بر اي��ن تالش داريم از 
طريق صدا و س��يما موضوع را براي مردم تشريح كنيم. 
متاسفانه بيش��ترين مرجع اطالعات ما مطبوعات غربي 
هس��تند اين در حالي اس��ت كه در اين كشورها تلگرام 

اثرات اقتصادي و اجتماعي بااليي مثل ايران ندارد. 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي افزود: تالش داريم در 
دانش��گاه ها و آموزش و پرورش از ارائه خدمات در تلگرام 
خودداري كنيم. در دوس��ال گذشته با كمك قوه قضاييه 
از ارائه خدمات پولي توسط تلگرام خودداري شده است و 
به اين صورت فعاليت خالص اقتصادي روي تلگرام نداريم 
و فعاليت هاي موجود فعاليت هاي مكمل اقتصادي است. 

فون آرنا|
 اپراتور تي موبايل در اتريش، خبر افشاي اطالعات حساب كاربري مشتركان و نفوذ هكرها براي 

سرقت گذرواژه آنها را تكذيب كرد. 
پس از رسوايي شركت فيس بوك مبني بر همكاري با موسسه تحقيقاتي و مشاوره سياسي كمبريج 
آناليتيكا، نگراني هاي بس��ياري در ميان كاربران فضاي مجازي ايجاد ش��ده است تا مبادا غول هاي 
تكنوولوژي اطالعات خصوصي ش��ان را فاش كرده و حريم شخصي آنها را نقض كنند. گزارش هاي 
بس��ياري در چند روز اخير منتشر شده اس��ت كه همگي گوياي افشاي گذرواژه مشتركان توسط 
اپراتور تي موبايل )T-Mobile( در اتريش اس��ت. بدين ترتيب، مش��تركاني كه از اپراتور تي موبايل 
در اين كشور، اينترنت استفاده كرده و خدمات گوشي هاي همراه را دريافت مي كردند، در خصوص 
افشاي اطالعات حساب كاربري شان در اين اپراتور ابراز نگراني كرده و از مسووالن مربوطه تي موبايل 
سواالت و نگراني هاي خود در ميان گذاشتند. اپراتور تي موبايل نيز با انتشار بيانيه يي در واكنش به اين 
موضوع اعالم كرد كه هيچ جاي نگراني براي مشتركان اپراتور تي موبايل در اتريش وجود ندارد چراكه 
اين اپراتور با استفاده از الگوريتم هاي فوق پيشرفته يي كه براي حفاظت از اطالعات شخصي و حريم 

خصوصي كاربرانش به كار گرفته است، از امنيت سايبري بسيار بااليي برخوردار است. 

 اينسايدر|
برخي منابع نزديك به اپل مي گويند اين ش��ركت قصد دارد دو نس��خه به روزش��ده از 

آيفون هاي ۸ و ۸ پالس را به رنگ قرمز روانه بازار كند. 
قرار اس��ت فروش اين گوش��ي ها امروز آغاز ش��ود و در اين زمين��ه توافق هايي با برخي 
فروش��ندگان عمده و اپراتورهاي تلفن همراه در امريكا به عمل آمده است. پيش از اين اپل 
بع��د از عرضه گوش��ي هاي آيفون ۷ و ۷ پالس مدل هاي قرم��ز رنگ آنها را هم عرضه كرده 
بود. توليد اين گوش��ي ها در شهريور ماه گذشته و همزمان با رونمايي از آيفون ۸، ۸ پالس 
و ايكس آغاز شد. توليد اين گوشي ها در سال گذشته با هدف جمع آوري كمك مالي براي 
مقابله با بيماري هايي همچون ايدر، ماالريا و سل صورت گرفت و از اين طريق ۳۰ ميليون 
دالر بودجه به همين منظور تهيه شد. اپل در مجموع از اين طريق و با استفاده از شيوه هايي 
همچون برخي فعاليت هاي خالقانه در زمينه فروش خدمات و محصوالت از طريق فروشگاه 
اپ اس��تور خود ۱۶۰ ميليون دالر به مبارزه با بيماري هاي يادش��ده كمك كرده اس��ت. در 
مورد ويژگي هاي خاص اين گوش��ي ها هنوز اطالعاتي ارائه نش��ده، اما بعيد به نظر مي رسد 
آنها به غير از رنگ خود تفاوت عمده يي با مدل هاي اصلي آيفون ۸ و ۸ پالس داشته باشند.

 نيواطلس|
محققان دانش��گاه »ام آي تي« با استفاده از دانش خود در دو حوزه الكترونيك و نور موفق 
به توليد تراشه هاي جديد اپتورالكترونيك پيشرفته يي شده اند كه سرعت پردازش رايانه ها را 
افزايش مي دهد. اين تراشه ها سرعت انتقال و تبادل داده از طريق خود را به ميزان چشمگيري 
افزايش مي دهند كه نتيجه آن كاهش ۹۵ درصدي مصرف انرژي در زمان تبادل داده و برقراري 
ارتباط ميان تراشه هاي مختلف است. عالوه بر اين با استفاده از تراشه هاي يادشده مصرف كلي 
ان��رژي در ش��ركت هاي بزرگ ارائه دهنده خدمات داده ت��ا ۵۰ درصد كاهش مي يابد. از زمان 
اختراع تراشه هاي سيليكوني در ۶۰ سال قبل تا به حال، قدرت رايانه ها هر دو سال يك بار دو 
برابر شده است. اما سرعت فعاليت سيستم هاي رايانه يي پيشرفت قابل توجهي نداشته و چندان 
تغيير نكرده است. مشكل اصلي در اين زمينه عدم يافتن راهي براي بهبود سرعت انتقال داده ها 
از تراشه يي به تراشه ديگر بوده كه به نظر مي رسد با اين دستاورد تازه برطرف شده است. مشكل 
اصلي در مورد افزايش سرعت رايانه ها اين است كه اگر چه تراشه ها مي توانند با سرعت نور كار 
كنند، اما اتصال و ارتباط آنها با يكديگر هنوز از طريق سيم هاي مسي صورت مي گيرد و اين 

كار هم موجب كندي سيستم ها و هم موجب اتالف انرژي مي شود. 

»تي موبايل« افشاي گذرواژه ها را تكذيب كرد تراشه هاي نوري رايانه ها را متحول مي كندعرضه آيفون هاي قرمز توسط »اپل« 
هكر دريچهبازار
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ايج�اد درآمد پاي�دار با همراهي ش�هروندان؛ 
س�اري  حميد فرزانه معاون شهرسازي و امور مناطق 
شهرداري مركز استان با قدرداني از تالش هاي بي وقفه 
كاركن��ان اين مجموع��ه در زمينه وص��ول مطالبات و 
خدمات رساني به ش��هروندان در سال گذشته گفت: با 
تعامل و همت مديريت شهري و همراهي شهروندان در 
زمينه پرداخت عوارض شهري و نوسازي، مسير توسعه 
شهر س��اري در س��ال جاري شتاب بيش��تري خواهد 
گرف��ت. او افزود: اين تعامل و مطالبات بحق و پيگيرانه 
ش��هروندان منجر به اج��راي پروژه هاي متعدد در نقاط 
مختلف شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شده 
اس��ت. فرزانه با اشاره به اينكه كتاب عوارض شهرداري 
باي��د به عنوان چ��راغ راهي براي مس��ير اجراي قوانين 
شهري باشد، افزود: هماهنگي مناطق سه گانه شهرداري 
مركز استان در دواير مربوطه از جمله سد معبر، كنترل 
نظارت، اجرايي��ات و درآمد در زمينه رعايت مر قوانين 
اين كتاب، گام موثري در خدمت رس��اني و حصول رفاه 
ش��هروندي خواهد بود. معاون شهرسازي و امور مناطق 
ش��هرداري س��اري با قدرداني از هم��كاري و همراهي 
همه جانبه ش��هروندان با مديريت ش��هري خاطرنشان 
كرد: اين تعامل و همكاري دوس��ويه ميان شهرداري و 
ش��هروندان، س��اري را به عنوان الگوي نمونه توسعه در 

استان مطرح كرده است. 
 اي�ران از آذربايج�ان و تركمنس�تان ب�رق وارد 
خواه�د كرد؛ ك�رج  نماينده ك��رج در مجلس دهم به 
واردات برق از دو كش��ور آذربايجان و تركمنستان اشاره 
ك��رد و گفت: براي اين مهم مي��ان وزارت نيرو و اين دو 
كش��ور قراردادي منعقد شده است.  عزيز اكبريان ديروز 
در نخس��تين نشست شوراي اداري شهرستان فرديس با 
اشاره به كاهش بارش ها در كشور بر لزوم صرفه جويي در 
مصرف آب تاكيد كرد و اف��زود: اگر نتوانيم از منابع آبي 
موجود به  صورت بهينه مصرف كنيم، كشور دچار بحران 
كم آبي ش��ديد مي ش��ود.  او در ادامه با اشاره به كاهش 
۹۰درصدي بارش ها در استان كرمان كاهش ۳۰درصدي 
بارش ها در استان البرز طي سال جاري عنوان كرد: به طور 
متوسط ۴۸ درصد در سال جاري با كاهش بارش مواجه 
بوده ايم كه اين مهم مي تواند تاكيدي بر لزوم صرفه جويي 
در مصرف آب باش��د.  او با اشاره به عقد قراردادي ميان 
وزارت نيرو با كش��ورهاي آذربايجان و تركمنستان براي 
واردات برق اضافه كرد: با توجه به كم آبي و خشكس��الي 
موجود احتمال قطع ۵هزار مگاوات برق در كشور وجود 
دارد ك��ه براي فراهم كردن اين برق بايد به كش��ور برق 

وارد شود. 
 آغ�از تكثير و پ�رورش بچه ماهي�ان خاوياري؛ 
گ�رگان  تكثير و پرورش بچه ماهي��ان خاوياري با هدف 
غني س��ازي ذخاير خاوياري خزر در گلس��تان آغاز شد.  
پيش بيني مي ش��ود تا ۳ ماه آينده بي��ش از يك ميليون 
قطعه انواع بچه ماهيان خاوي��اري در تنها مركز تكثير و 
پرورش ماهيان خزري در اين استان، تكثير و پرورش داده 
و در رودخانه هاي منتهي به درياي خزر رها شود. به علت 
صيد غيرمجاز و از بين رفتن زيستگاه ها، ماهيان خاوياري 
خزر در معرض انقراض قرار گرفته اند و صيد اين گونه هاي 

ارزشمند فقط براي تكثير و پرورش آن انجام مي شود. 
 اصفه�ان؛ رتب�ه نخس�ت كش�وري در ف�روش 
صنايع دس�تي؛ اصفهان  اس��تان اصفهان رتبه نخست 
كشوري در فروش محصوالت صنايع دستي عرضه شده را 
كسب كرد. معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان 
گفت: نوروز امس��ال فروش صنايع دس��تي در اين مراكز 
عرضه 2۴۵ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال درآمد حاصل شده 
كه ارزش آن حدود 1۵درصد بيشتر از نوروز پارسال است.  
جعفر جعفرصالحي افزود: از اين ميزان فروش 2۴ميليارد 
و ۵۰۰ميلي��ون ريال مرب��وط به بازارچه و نمايش��گاه ها، 
216ميلي��ارد ري��ال هم مرب��وط به فروش��گاه هاي ثابت 
عرضه صنايع دستي و بقيه هم مربوط به مراكز فروش در 
اقامتگاه  بوم گردي هاي اين استان بوده است.  او راه اندازي 
بازارچه ها و نمايشگاه هاي نوروز سال۹۵ را 12شهرستان 
بيان كرد و گفت: پارس��ال هم اين تعداد به 1۹شهرستان 
رسيد در حالي كه نوروز امسال بازارچه ها و نمايشگاه هاي 
عرضه صنايع دس��تي در 2۴شهرستان اين استان برپا و از 

ظرفيت 1۰۰درصدي اين استان استفاده شد. 
 اس�تقبال 5ه�زار گردش�گر از دش�ت الله هاي 
واژگون كوهرنگ؛ ش�هركرد  ۵هزار گردشگر از دشت 
الله هاي واژگون در شهرس��تان كوهرنگ از توابع استان 
چهارمحال و بختياري بازديد كردند.  فرماندار شهرستان 
كوهرن��گ گفت: الله ه��اي واژگون ك��ه در زبان محلي 
اش��ك مريم ناميده مي ش��وند، از نيم��ه فروردين ماه در 
اين شهرس��تان به گل مي نشيند و تا اواسط ارديبهشت 
ماه ميزبان گردش��گران اس��ت. زمانپور افزود: بيشترين 
گردش��گران از ش��هركرد، اصفهان و خوزس��تان بودند و 
پيش بيني مي ش��ود تعداد گردش��گران به 2۰ هزار نفر 
برس��د.  او گفت: دش��ت الله هاي واژگون با ۳هزارو 6۰۰ 
هكتار وسعت در بنواستكي از توابع شهرستان كوهرنگ 
قرار دارد و در اين دش��ت الله ه��اي واژگون از نوع قرمز 
رش��د مي كند.  فرماندار شهرستان كوهرنگ در خصوص 
جريمه ك��ردن افراد در صورت كندن الله هاي واژگون از 

ريشه هشدار داد. 
 مص�رف بيش از ۴ميليارد مترمكعب گاز طبيعي 
در قزوين؛ قزوين  مديرعامل ش��ركت گاز استان قزوين 
گفت: سال گذشته ۴ميليارد و 61۳ميليون مترمكعب گاز 
 CNG ،طبيعي در بخش هاي مسكوني، صنعتي و تجاري
و نيروگاهي مصرف شده است.  اسماعيل مفرد بوشهري 
گفت: از كل گاز مصرف ش��ده حدود 16درصد در بخش 
خانگي، 2۳درصد مصرف بيش از ۴ميليارد مترمكعب گاز 
طبيع��ي در قزوين در بخش صنعتي و تجاري، ۵6درصد 
 CNG در ني��روگاه و ۵ درصد در جايگاه هاي س��وخت
مصرف ش��ده است.  او افزود: پارس��ال به نيروگاه شهيد 
رجايي به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده گاز در اس��تان 
بي��ش از 2 ميليارد و ۵۹۰ميليون مترمكعب گاز تحويل 

داده شده كه شامل ۵6درصد مصرف كل استان است. 
 فعاليت 2واحد فرآوري و بسته بندي محصوالت 
كش�اورزي؛ بيرجند  س��االنه 2۵6هزار تن محصوالت 
كش��اورزي و م��واد غذاي��ي در منطقه وي��ژه اقتصادي 
بيرجند فرآوري و بس��ته بندي مي شود. رييس سازمان 
منطقه ويژه اقتصادي استان گفت: ساالنه امكان فرآوري 
و بسته بندي 2۵6هزار تن محصوالت كشاورزي و مواد 
غذاي��ي در واحد ه��اي صنعتي منطقه وي��ژه اقتصادي 
بيرجند وجود دارد.  صفدري زاده با بيان اينكه هم اكنون 
2واح��د محص��والت كش��اورزي در اي��ن منطقه فعال 
اس��ت، گفت: فرآوري و بوجاري برن��ج و انواع دانه هاي 
آجيلي، دانه هاي روغني، ميوه خشك و گياهان دارويي 
واحد هايي اس��ت كه در آنها محصوالت بس��ته بندي و 
فرآوري مي ش��ود.  او گفت: يك واحد تجاري زرش��ك، 
زعفران و عناب هم در اين منطقه راه اندازي شده است.  
صفدري زاده افزود: اين واحد ها كه براي آنها 2۴ ميليارد 
و 72۰ميليون تومان سرمايه گذاري شده زمينه اشتغال 

6۸ نفر را فراهم كرده است. 

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهوري ريشه هاي اصلي نوسان ارزي اخير را تشريح كرد

شوك هاي بيروني و فضاسازي هاي داخلي
دولت اجازه نمي دهد ثبات اقتصادي كشور آسيب ببيند

گروه بنگاه ها  
»ش��وك هاي بيرون��ي و فضاس��ازي داخل��ي« 
اي��ن دو تركيب بند، عباراتي اس��ت ك��ه معاون اول 
رييس جمه��وري با آنه��ا تالش مي كن��د تا فضاي 
عمومي كش��ور كه اين روزها تحت تاثير نوس��انات 
ب��ازار ارز ق��رار گرفت��ه را تحلي��ل و ارزياب��ي كند. 
عواملي داخل��ي و بيروني ك��ه از منظر جهانگيري 
باع��ث به وجود آمدن حباب ه��اي قيمتي براي ارز 
در كش��ورمان شده اس��ت و در صورت عدم مقابله 
جدي با آنها در ادامه نيز اقتصاد كشور را تحت تاثير 

قرار خواهند داد. 
در واكنش به اين عوامل خس��ارت بار اس��ت كه 
جهانگيري بار ديگر بر راهبرد كالن اقتصادي دولت 
مبني ب��ر افزايش ثبات در فضاي اقتصادي تاكيد و 
اعالم مي كند: »دولت اجازه نمي دهد با ش��وك هاي 
بيروني و فضاس��ازي داخلي ثبات اقتصادي كش��ور 
آسيب ببيند.«  اسحاق جهانگيري ديروز در جلسه 
س��تاد فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي اف��زود: ثبات 
اقتصادي يكي از مهم ترين دس��تاوردهاي اقتصادي 
دولت و نظام اس��ت كه با به كارگيري سياست هاي 
عالمان��ه و مديريت قوي و منس��جم از آن حفاظت 

خواهد شد و استمرار مي يابد. 
او با تاكيد بر اينكه بايد در سال جديد با جديت 
هرچه بيش��تر براي تحقق اقتصاد مقاومتي حركت 
كنيم، تصريح كرد: »بايد عزم و اراده يي جدي تر در 
س��ال ۹7 براي تحقق اقتصاد مقاومتي ايجاد ش��ود 
و مصمم تر از س��ال هاي گذش��ته در اين مسير گام 
 برداري��م.« معاون اول رييس جمه��وري با بازخواني 
مس��يري كه اقتصاد ايران از زم��ان روي كار آمدن 
دولت تدبير و اميد پيموده است، ادامه داد: مجموع 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي كش��ور در س��ال ۹6 
نشان مي دهد كه اقتصاد كشور از ثبات مناسبي در 
س��ال گذشته برخوردار بوده اما با اين حال در سال 
۹7 نيازمند اقدامات و كارهاي جدي تري هس��تيم 
به خص��وص كه باوج��ود تهديده��اي خارجي عليه 
كش��ورمان الزم اس��ت امور اقتصادي داخل كشور 
را ب��ه خوب��ي مديريت كنيم تا در بخش سياس��ت 

خارجي نيز بتوانيم به نتايج بهتري نائل شويم. 

 همه راه ها به اقتصاد مقاومتي ختم مي شود
جهانگي��ري با تاكي��د بر ضرورت حاكم ش��دن 
سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومت��ي بر تمام ش��ؤون 
اقتص��ادي كش��ور، اظه��ار داش��ت: همان گونه كه 
مق��ام معظم رهبري فرموده اند قرار نيس��ت كه دو 
برنامه در كش��ور داشته باش��يم يعني نبايد از يك 

س��و برنامه يي براي توسعه كش��ور و از سوي ديگر 
برنامه يي براي اجراي اقتصاد مقاومتي تدوين كنيم. 
او ادام��ه داد: تم��ام برنامه ها و نح��وه اداره امور 
جاري كش��ور باي��د در چارچوب اقتص��اد مقاومتي 
تعريف شود و دقت داش��ته باشيم كه هر برنامه يي 
كه اجرا مي كنيم مطابق با اقتصاد مقاومتي باش��د و 
هيچ گونه سياس��ت گذاري مغاير با اقتصاد مقاومتي 

انجام نشود. 
 مع��اون اول رييس جمهوري با ي��ادآوري ايجاد 
12 كارگ��روه ملي براي اج��راي برنامه هاي اقتصاد 
مقاومتي در س��ال ۹6 خاطرنش��ان كرد: دبيرخانه 
س��تاد بايد به صورت جدي تش��كيل جلس��ات اين 
كارگروه ه��ا را ب��راي تدوي��ن و اج��راي برنامه هاي 
اولوي��ت دار اقتصاد مقاومت��ي پيگيري كند و ضمن 
ارائ��ه گ��زارش عملكرد اي��ن كارگروه ها در س��ال 
۹6، برنامه ها و دس��تور كار جلس��ات ستاد اقتصاد 

مقاومتي را تعيين كند. 
جهانگي��ري افزود: يكي ديگر از اقدامات س��تاد 
فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي در س��ال ۹6 تعيين 
برنامه هاي اولويت دار براي دستگاه هاي اجرايي بود 
كه بخش زيادي از اين اولويت ها نظير تكميل شبكه 
ريلي كشور، توس��عه ميادين مشترك نفت و گاز و 
توس��عه صادرات غيرنفتي، برنامه هايي بلندمدت و 
فراتر از برنامه هاي يك ساله بودند كه اين برنامه ها 
نبايد متوقف شود و در سال ۹7 نيز بايد ادامه پيدا 
كنند و گزارشي از پيشرفت اين برنامه ها ارائه گردد. 
او با اش��اره به نامگذاري س��ال جديد تحت عنوان 
حمايت از كاالي ايران��ي، اين نامگذاري را منطبق بر 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: بايد 
براي تحقق شعار سال جديد نيز سياست و برنامه هايي 
عملياتي تدوي��ن كنيم تا وظايف و تكاليف هر بخش 

براي تحقق اين شعار مشخص باشد. 

 پروژه حمايت از كاالي داخلي
معاون اول رييس جمهوري يكي از راه هاي حمايت 
از كاالي ايراني را مبارزه با قاچاق كاال دانست و اظهار 
كرد: دولت س��ال گذشته فهرستي از اقالم و كاالهاي 
اصلي قاچاق را تدوين كرد تا تمركز اصلي دستگاه هاي 

متولي مبارزه با قاچاق بر اين كاالها باشد. 
خوش��بختانه  ك��رد:  خاطرنش��ان  جهانگي��ري 
دس��تاوردهاي خوب��ي ني��ز نظي��ر اج��راي ط��رح 
رجيس��تري گوش��ي تلفن همراه حاصل ش��د و با 
اقدام��ات صورت گرفته در زمين��ه مبارزه با قاچاق 
كاال، ميزان واردات از مبادي رس��مي افزايش يافت 
و از قاچاق اين كاال جلوگيري ش��د.  او همچنين با 

اش��اره به قانون حمايت از س��اخت داخل، ضرورت 
توجه به اين مقوله را در اجراي طرح هاي عمراني از 
طريق تسهيالت مالي خارجي مورد تاكيد قرار داد. 
معاون اول رييس جمه��وري اضافه كرد: بايد در 
اج��راي اين گون��ه طرح ها از توانمن��دي داخلي نيز 
اس��تفاده ش��ود و در بخش هايي كه توان س��اخت 
داخل وجود دارد، كارهاي اجرايي به طرف خارجي 

سپرده نشود. 
جهانگي��ري يكي ديگر از مصوب��ات دولت براي 
حمايت از توليد داخلي را ممنوعيت خريد كاالهاي 
خارجي كه مشابه داخلي دارند، دانست و گفت: در 

اين راس��تا دولت فهرس��تي تدوين كرد تا از خريد 
كاالهايي كه مش��ابه داخلي آن وجود دارد از محل 

بودجه دولتي جلوگيري شود. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه دبيرخانه س��تاد فرماندهي 
اقتص��اد مقاومت��ي بايد در س��ال جاري ب��ا انرژي 
مضاع��ف فعاليت كند از اين دبيرخانه خواس��ت تا 
ظرف دو هفته آينده برنامه هاي پيشنهادي خود را 
براي تحقق شعار سال جديد و برنامه كارگروه هاي 
مل��ي ب��راي س��ال ۹7 را ارائ��ه كند. مع��اون اول 
رييس جمهوري همچنين به گزارش ارائه ش��ده در 
جلسه درخصوص طرح شناسه كاال براي جلوگيري 

از قاچاق كاال اش��اره كرد و گفت: الزم است وزارت 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درخص��وص نحوه اجراي اي��ن طرح توافق 

كنند و نتيجه را گزارش كنند. 
مسعود پزش��كيان نايب رييس اول مجلس دهم 
ه��م در اين جلس��ه با تاكيد بر اينك��ه بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد نيازمند تحول و تغييراتي اس��ت، 
گف��ت: بودجه ريزي باي��د واقعا مطابق ب��ا عملكرد 
دستگاه ها باشد و نه اينكه فهرست اقدامات صورت 

گرفته مبناي بودجه ريزي قرار گيرد. 
او همچني��ن ب��ا تاكي��د بر ض��رورت حمايت از 
توليدات داخل افزود: باي��د دقت كنيم كه حمايت 
از صنايعي صورت گيرد كه توليدات آنها در كش��ور 

بازار داشته باشد.
ب��ه گزارش پاد، در اين جلس��ه كه وزيران نفت، 
راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد 
كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، امور اقتصادي 
و دارايي، دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح، رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه، رييس س��ازمان امور 
اداري و اس��تخدامي كش��ور، رييس سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي 
و فناوري رييس جمهوري و معاون رييس جمهوري 
در ام��ور زن��ان و خانواده نيز حضور داش��تند، دبير 
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از برنامه 
پيشنهادي سال ۹7 براي اجراي اقتصاد مقاومتي با 

تاكيد بر حمايت از كاالي ايراني ارائه كرد. 
براس��اس اين گ��زارش حماي��ت از توليد كاال و 
خدم��ات ايراني و ايجاد اش��تغال، تحريك تقاضا و 
ترويج مصرف كاالي داخل��ي، تقويت صادرات كاال 
و خدمات داخلي، مديري��ت واردات و جلوگيري از 
قاچاق، مشاركت عمومي و خصوصي و بودجه ريزي 
مبتن��ي ب��ر عملك��رد ازجمل��ه محوره��اي اصلي 
برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در س��ال ۹7 

خواهد بود. 
دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين 
گزارش��ي از برنامه هاي دولت ب��راي اجراي اقتصاد 
مقاوت��ي در بخ��ش مس��كن، بخش حم��ل و نقل 
درون ش��هري و برون ش��هري، بخش كش��اورزي و 
بخش صنايع دس��تي، گردشگري و ميراث فرهنگي 
براي س��ال ۹7 نيز ارائه كرد و گفت: شفافيت هاي 
مال��ي، رفع فق��ر مطلق و توس��عه عدالت اجتماعي 
و نظ��ارت بر اجراي برنامه شش��م، بودجه و احكام 
رييس جمهور از ديگر موضوعاتي اس��ت كه در سال 

۹7 دنبال خواهد شد. 

مديرعامل گروه س��ايپا از افزايش توليد در سال 
جاري خبر داد و گفت: براس��اس ش��عار س��ال كه 
»حمايت از كاالي ايراني« اس��ت، سايپا درنظر دارد 
با افزايش توليد، با همكاري قطعه س��ازان داخلي در 

اين مسير حركت كند. 

ب��ه گ��زارش »تعادل«، محس��ن جه��رودي در 
نشس��ت قطعه سازان استان خراس��ان رضوي كه در 
مشهد برگزار شد، گفت: با هدف حمايت از اشتغال 
داخلي، در ح��ال انجام مذاكره نهاي��ي براي توليد 
محصول جايگزين پرايد با ۵۰درصد س��اخت داخل 

هس��تيم كه در فازهاي بعدي اي��ن ميزان افزايش 
خواه��د يافت.  ب��ه گفته وي، رس��الت اصلي گروه 
س��ايپا حماي��ت از توليدكنندگان داخل��ي و توليد 
خودروهايي اس��ت كه حتما قطع��ات آنها در ايران 
و توس��ط قطعه سازان داخلي توليد شود. مديرعامل 

گروه س��ايپا همچنين معتقد است كه ظرفيت هاي 
مغفول��ي در صناي��ع قطعه س��ازي وج��ود دارد كه 
باتوجه ب��ه توانمن��دي و دانش موجود در كش��ور 
مي تواند به طور موثري در جهت رش��د اين صنعت 
فعال ش��ود. جهرودي تاكيد كرد: س��ايپا در س��ال 
۹7، س��ه هدف عمده ش��امل تنوع سبد محصول، 
گسترش همكاري هاي بين المللي و افزايش ظرفيت 
توليد همراه با انضباط و شفافيت مالي را در دستور 
كار خ��ود ق��رار داده اس��ت. وي از برنامه اين گروه 
خودروسازي براي س��ودآوري و بهره وري واقعي از 
طري��ق افزايش توليد خبر داد و اف��زود: پروژه هاي 

غيرض��روري و هزينه ب��ر را در س��ايپا كنار خواهيم 
گذاشت تا اين گروه به بهره وري واقعي برسد. 

جهرودي ظرفيت قطعه س��ازان استان خراسان 
و س��اير نقاط كش��ور را موجب دلگرمي سايپا براي 
ادامه برنامه هاي خود دانس��ت و خواستار توجه اين 
شركت ها به انتقال فناوري هاي نوين به كشور شد. 
مديرعام��ل گروه س��ايپا در ادام��ه تصريح كرد: 
باتوج��ه ب��ه اي��ن ظرفيت ها باي��د برنام��ه خود را 
توانمندس��ازي هرچه بيش��تر در داخل قرار داده و 
همكاري با خودروس��ازان خارجي را با هدف جذب 

سرمايه و انتقال دانش دنبال كنيم. 

مازندران  مدير بنادر و دريانوردي 
و منطقه ويژه اقتص��ادي اميرآباد به 
هم��راه معاونان اين بن��در در محل 
دفت��ر حض��رت آي��ت اهلل طبرس��ي 
نماينده ولي فقيه در استان مازندران 
با ايش��ان دي��دار كردن��د. در ابتداي 
اي��ن دي��دار رضواني در گزارش��ي با 
اش��اره به ظرفيت ها و توانمندي هاي 
بندر اميرآباد اظهار داش��ت: بن��در اميرآباد به عنوان مهم ترين 
بنگاه اقتصادي استان مازندران در آينده يي نزديك با افتتاح و 
بهره برداري از كارخانه ها و واحدهاي صنعتي در حال س��اخت 
خود نقش تاثيرگذاري را در رش��د اقتصادي و افزايش اشتغال 
در سطح منطقه خواهد داشت.  مدير بندر اميرآباد همچنين با 
اش��اره به عزم مجموعه مديريتي بندر براي استفاده از ظرفيت 
حم��ل و نقل ريلي و افزايش ترانزيت كاال به كش��ورهاي عراق 
و افغانس��تان اضافه كرد: توسعه صادرات و توجه به مولفه هاي 
اقتص��اد مقاومتي و حمايت از كاالي ايراني از ديگر برنامه هاي 
مديريت اين بندر اس��ت.  رضواني تصري��ح كرد: بندر اميرآباد 
در حال حاضر با داشتن تجهيزات مدرن و زمين هاي پسكرانه 
عملياتي مناسب آماده استقبال از سرمايه گذاري صاحبان كاال 

و تجار داخلي و خارجي است. 

 ديدار مدير منطقه ويژه اقتصادي
بندر اميرآباد با نماينده ولي فقيه

لرس�تان  مديرعام��ل ش��ركت آب 
منطقه يي لرس��تان گفت: حجم مخزن 
برخي سدهاي اس��تان از جمله كزنار و 

خان آباد اليگودرز تقريبا خالي است. 
به گزارش ايس��نا، رض��ا ميرزايي 
در جمع خبرن��گاران اظهار كرد: كل 
سطح پوشش برف استان با استفاده 
از تصاوير ماهواره طي سال آبي ۹7-

۹6 تا فروردين امس��ال حدود 1۰۴ هزار و 2۴1 كيلومترمربع 
بوده كه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 1۸درصد كاهش 
داشته اس��ت.  او با بيان اينكه سال گذشته سطح برف استان 
127 هزار و ۳2۳كيلومترمربع بوده است، افزود: سطح پوشش 
در فصل زمستان سال آبي ۹7-۹6 نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته 2۵درصد كاهش داشته است كه كاهش پوشش برف 
باعث كم شدن تغذيه منابع آب زيرزميني و به تبع آن دبي پايه 
رودخانه ها و چش��مه ها مي شود.  ميرزايي بيان كرد: بر اساس 
پيش بيني  س��ازمان هواشناس��ي، ميزان بارش ه��ا در ماه هاي 
باقيمانده از س��ال آبي نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل روند 
كاهش��ي دارد كه با توجه به كاهش پوشش برف، افزايش دما 
و ميزان تبخير، قطعا دبي پايه رودخانه ها، چش��مه ها، قنوات، 
چاه ها و سفره هاي زيرزميني كاهش چشمگيري داشته است.  

برخي مخازن سدهاي لرستان خالي شد

آذريايجان شرقي  معاون سياسي، 
اس��تاندار  اجتماع��ي  و  امنيت��ي 
آذربايجان شرقي با اشاره به تخصيص 
1.1برابري اعتبار ب��ه راه آهن ميانه - 
تبريز گف��ت: پارس��ال ۳2۵ ميليارد 
تومان ب��راي تكميل اي��ن طرح مهم 
ريل��ي اس��تان هزين��ه ش��د.  رحيم 
ش��هرتي فر دي��روز در حاش��يه آيين 
تودي��ع و معارف��ه فرمانداران جديد و قديم شهرس��تان هريس 
در گفت وگو با ايرنا افزود: اميد مي رود، اين طرح مهم در س��فر 
آتي رييس جمهوري كشورمان به آذربايجان شرقي افتتاح شود.  
او اضاف��ه ك��رد: اميدواريم با بهره ب��رداري از اين طرح و كاهش 
7ساعته س��فر به تهران از طريق راه آهن گام مهمي در راستاي 
تامين رفاه مردم آذربايجان ش��رقي برداش��ته مي شود.  دو خطه 
كردن راه آهن ميانه - تبريز از طرح هاي مهم ريلي كش��ور است 
كه بيش از يك دهه قبل آغاز ش��د و در س��ال هاي پردرآمدي 
كش��ور از فروش نفت ب��ا ركود مواجه بود، ام��ا در دولت تدبير 
و اميد به تكميل آن اهتمام ويژه يي ش��ده اس��ت.  او در تشريح 
بخش��ي از خدمات دولت تدبير و اميد در آذربايجان ش��رقي از 
تكمي��ل 17 كيلومتر از تونل ۳۰ كيلومتري انتقال آب رودخانه 
زاب به درياچه اروميه به عنوان نمونه يي از اين خدمات ياد كرد.  

325ميليارد تومان براي راه آهن ميانه- تبريز 
هزينه شد

بوشهر  مدير نيروگاه اتمي بوشهر 
گفت: طي سال گذشته نيروگاه اتمي 
بوشهر با توليد 7.۴ميليارد كيلووات 
ساعت برق، ركورد جديدي در توليد 
ب��رق و تحويل به ش��بكه سراس��ري 
خل��ق كرد.  به گزارش مهر حس��ين 
غف��اري ديروز در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: نيروگاه اتمي بوش��هر 
نقش مهمي در توليد برق داش��ته است و شاهد خلق ركوردي 
جديد در توليد برق و تحويل به ش��بكه سراس��ري هستيم.  او 
ميزان توليد برق اين نيروگاه در س��ال گذش��ته را 7.۴ميليارد 
كيلووات س��اعت عنوان كرد و ادامه داد: 6.۸ميليارد كيلووات 
س��اعت انرژي الكتريكي به ش��بكه برق سراسري تحويل شد.  
مدير ني��روگاه اتمي بوش��هر اين ميزان توليد ب��رق و تحويل 
به ش��بكه سراس��ري را يك ركورد جديد عنوان كرد و افزود: 
ني��روگاه اتمي بوش��هر تاكنون بيش از 2۸ ميلي��ارد كيلووات 
س��اعت برق تولي��د كرده كه 26 ميليارد كيلووات س��اعت آن 
به شبكه سراس��ري برق منتقل شده است.  غفاري بيان كرد: 
تعميرات نيمه اساس��ي نيروگاه اتمي بوش��هر به مدت 7۸روز 
برنامه ريزي از اواخر س��ال گذش��ته آغاز شده كه هدف از اين 
تعميرات تعويض سوخت،  نگهداري و تعمير تجهيزات است. 

 نيروگاه اتمي بوشهر ركورد جديدي
در توليد برق خلق كرد

 چند س��ال اخي��ر نامگذاري هر س��ال 
توسط مقام معظم رهبري با تاكيد بر اقتصاد 
مقاومتي و توانمندسازي داخلي همراه بوده 
است و امسال نيز شاهد حمايت قاطع ايشان 

از عرصه توليد بوده ايم. 
حال با اين اوصاف بايد در بزنگاه تاريخي 
از اين فرصت به نحو احس��نت بهره برداري 
كرد. در اين بين بايد نكاتي از كالم معظم له 

نيز آويزه گوش كرده و همواره به مسووالن يادآوري كرد. 
1- توليد، 2- كيفيت، ۳-صادرات، ۴-جوانان

توليد كاالي ايراني كه توانايي آن به صورت بهينه در داخل موجود 
است و نيازهاي داخلي را نيز به نحو احسنت برآورده مي كند.  البته نكته 
حايز اهميت كه بايد توجه ويژه تمام توليدكنندگان و مس��ووالن را به 
خود جلب كند، برندسازي قوي در عرصه داخلي و خارجي است، چراكه 
كاالي باكيفيت را نمي توان بدون معرفي و برندسازي جهاني به بازارهاي 
مختلف معرفي كرد، زيرا اين روزها در جنگ اقتصادي مولفه اول برند و 

ايجاد عالقه در بين خريداران است.  همان طور كه ايشان طي سخنراني 
روز اول عيد خود در حرم مطهر امام رضا )ع( فرمودند كه كيفيت كاال 
بايد توسط توليدكنندگان مدنظر قرار گيرد و  غير از تكاليف شرعي راه 
توليد باكيفيت را نيز بايد در مسير صحيح انداخت، چراكه توليدكننده 
به دنبال جلب رضايت مش��تريان خود و جذب بيشتر بازار است اما در 
اين حين ريل گذاري مس��ير در جهت توليد باكيفيت توس��ط دولت و 
حاكميت صورت مي گيرد. در واقع با هموارس��ازي و كم كردن دغدغه 
توليدكننده از درگيري هاي روزانه اعم از مواد اوليه و ماش��ين آالت، كم 
كردن قوانين ضد توليد و بروكراسي اداري و مبارزه با فساد مي توان در 
اين راه گام برداشت كه در اين راستا نقش قوه قانونگذار در تسهيل اين 
امور بسيار حايز اهميت است و با بازنگري در قوانين مي توان سدهايي 
كه در ميان راه توس��عه وجود دارد، برداش��ته ش��ود.  در اين بين يكي 
از مهم ترين راه هاي توس��عه اقتصادي صادرات محصوالت غيرنفتي و 
توليدي اس��ت كه با توجه به همس��ايگي با 1۵كشور دنيا و قرارگيري 
در شاهراه مواصالتي منطقه و كريدور شرق و غرب كه مي توان همان 
راه ابرايش��م ناميد، صادرات توليدات داخلي را به نحو احس��نت انجام 

داد.  در اي��ن ميان صادرات محصوالت توليدي و خدماتي بايد در اهم 
مراودات بين المللي قرار گيرد كه در اينجا نقش مهم س��ازمان توسعه 
تجارت و وزارت امور خارجه بس��يار مشهود است.  رفع موانع صادرات 
اعم از ايجاد قوانين يك شبه و رژيم سياسي با همسايگان براي رسيدن 
به اين هدف بزرگ بس��يار مهم اس��ت كه وزارت امور خارجه با كمك 
سفارت هاي ايران در ديگر كشورها و اولويت قرار دادن تبادالت تجاري 
و كم��ك به تجار ايراني در اين مس��ير مي توان��د، گام مثبتي بردارد و 
همچنين سازمان توسعه تجارت با همكاري وزارت امورخارجه در جهت 
پررنگ تر ك��ردن رايزن هاي اقتصادي خود در بازارهاي هدف مي تواند، 
كمك شايان توجهي به توليد داخلي كند.  همچنين بايد تاكيد داشت، 
محصوالتي كه به صورت خام يا با كمترين پردازش توليد صادر مي شود 
با س��رمايه گذاري مش��ترك بين المللي تبديل به محصوالتي با ارزش 
افزوده باال شده تا ارزآوري بيشتر داشته باشد.  نكته مهم ديگر حضور 
جوانان در عرصه اقتصادي كشور است، چراكه جوانان نيروهاي پيشران 
پيشرفت كشور هستند. همان طور كه جوانان نقش بسزايي در پيروزي 
انقالب داشته اند و با حضور خود در جبهه هاي حق عليه باطل جان خود 

را در راه ميهن فدا كردند، نس��ل جوان اكنون نيز در جبهه اقتصادي و 
علمي پيشران بوده و توانايي ساختن ايراني مستقل تر را دارد.  اما بايد 
به اين نكته توجه كرد كه دولتمردان به شايستگي از جوانان بهره برداري 
كنند و اي��ن نيروهاي تازه نفس و با جهان بيني وس��يع و آگاه از علوم 
روز دني��ا را در تم��ام مقاطع به درس��تي به كار گيرند.  در اين راس��تا 
دولت نيز مي تواند با جوان س��ازي خود و استفاده از افكار و خالقيت  و 
اس��تعدادهاي آنها در وهله اول گام مثبتي بردارد و در كنار استفاده از 
جوانان متخصص و متعهد از تشكل هاي اقتصادي مانند خانه صنعت، 
مع��دن و تجارت جوانان ايران و اتاق هاي بازرگاني و انجمن جوانان نيز 
بهره ب��رداري كند.  جوانان فع��ال بخش صنعت و معدن مدافعان ايران 
اسالمي هستند كه با كمي حمايت مي توانند نام ايران را با توليدات و 
صادرات كاالي ايراني به آن س��وي مرزها ببرند و با ايجاد اشتغال مولد 

گامي مثبت در راستاي مدينه فاضله بردارند. 
الزم به ذكر است كه نبايد از جوان و نام جوانان تنها بهره سياسي 
برد بلكه بايد نس��ل جوان دهه 7۰-6۰ و آينده را مديران شايسته يي 

ايران امروز و فردا دانست. 

اهميت برندسازي موثر در عرصه داخلي و خارجي

س��خنگوي دول��ت گف��ت: افزاي��ش حق��وق 
كارمندان دولت در فروردين ماه در فيش حقوقي 

آنها قابل مشاهده خواهد بود. 
محمدباقر نوبخت در حاشيه چهل و هشتمين 
جلس��ه س��تاد فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي در 
مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا طبق مصوبه مجلس افزايش حقوق كارمندان 
در س��ال جاري پلكاني خواهد ب��ود يا 1۰درصد 
معين است، افزود: اين 1۰درصد به طور ميانگين 
است يعني قشرهايي كه حقوق كمتري مي گيرند 
بي��ش از 1۰درصد و آن دس��ته از كارمنداني كه 
حقوق باالتري مي گيرند كمتر از 1۰درصد اضافه 

حقوق خواهند داشت.  وي گفت: آيين نامه شيوه 
افزاي��ش حقوق س��ال ۹7 كارمن��دان اين هفته 
نهايي مي ش��ود اگرچ��ه تقريبا ضواب��ط اجرايي 

بودجه سال ۹7 هم به اتمام رسيده است. 
ك��ه  آنج��ا  از  اف��زود:  دول��ت  س��خنگوي 
بازنشس��تگان تبعي��ض و  از  بي��ن بخش هاي��ي 
عقب ماندگي هاي��ي در پرداخت ه��ا وج��ود دارد 
دولت امس��ال ۳۴۰۰ميليارد تومان براي جبران 
اين فاصله ها براي بازنشستگان لشكري و كشوري 
عالوه ب��ر ميانگين 1۰درصد اعالم ش��ده تامين 
اعتبار مي كند تا فاصله دريافتي بازنشستگان نيز 

كمتر شود. 

اعمال افزايش حقوق كارمندان  دولت از فروردين 

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

ظرفيت قطعه سازان داخلي  سبب دلگرمي است 

رضا اميدوارتجريشي
 رييس خانه صنعت 

جوانان ايران

یادداشت
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اقتصاد اجتماعي12
 متقاضيان وام ازدواج 

به بانك ها مراجعه نكنند 
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
از وجود حدود ۱۵۰ هزار متقاضي دريافت وام ازدواج كه 
تا سال گذشته درخواست شان را در سامانه ثبت كرده اما 

هنوز وام خود را دريافت نكرده اند، خبر داد. 
محمدمهدي تندگويان با اشاره به آغاز فرآيند پرداخت 
وام ازدواج در س��ال ۹۷ همزمان با ابالغ بانك مركزي به 
ايسنا گفت: متقاضيان دريافت وام ازدواج الزم نيست به 
بانك مراجعه كنند بلكه مي بايست ابتدا درخواست شان را 
در سامانه  https: //ve.cbi.ir كه به اين منظور طراحي 
شده است، ثبت كرده و پس از دريافت كد پيگيري براي 

تشكيل پرونده به بانك مراجعه كنند. 
به گفته او، س��امانه ثب��ت درخواس��ت وام ازدواج، از 
طريق ارس��ال اين پيامك نزديك ترين ش��عبه بانكي كه 
ام��كان پرداخت وام به متقاضي��ان را دارد، براي مراجعه 
حضوري آنها مش��خص خواهد ك��رد. بنابر گفته معاون 
ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افرادي كه 
در س��ال گذشته درخواست وام ازدواج خود را در سامانه 
ثبت كرده اند اما تاكنون آن را دريافت نكرده اند، مشمول 

دريافت وام ۱۵ ميليون توماني مي شوند. 
درحالي كه بانك مركزي، بند »الف« تبصره ۱۶ قانون 
بودجه س��ال ۱۳۹۷ كل كش��ور را كه براساس آن مبلغ 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج ها در 
س��ال ۱۳۹۷، ۱۵ ميليون تومان تعيين شده است را به 
شبكه بانكي ابالغ كرد، رحيم زارع سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي گفته كه پرداخت وام 
ازدواج نيازمند طي پروس��ه هاي اداري است كه يك ماه 
زمان مي برد، چراكه به نظر مي رسد هنوز بندهاي قانون 
بودجه سال ۹۷ و آيين نامه هاي موردنياز آن آماده و ابالغ 
نش��ده اس��ت، اما به هر ترتيبي بايد قانون بودجه و بند 
مرتبط به وام ازدواج اجرايي شود. نماينده آباده در مجلس 
دهم شوراي اسالمي با تاكيد براينكه پرداخت وام ازدواج 
۱۵ميليوني حتما اجرايي مي ش��ود، گفت: كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاسبات و كميسيون اقتصادي، نظارت 
۱۰۰درص��دي و كامل بر نحوه اجراي قانون بودجه دارند 

و هر نهادي از اين امر تخطي كند بايد پاسخگو باشد. 
او با اش��اره به روند اجراي وام ازدواج توضيح داد: بعد 
از ابالغ قانون توس��ط رييس مجلس، بايد آيين نامه هاي 
بودج��ه تنظيم، به بان��ك مركزي ابالغ و دس��تورالعمل 
اجراي��ي وام ب��ه ش��عب بانكي اعالم ش��ود. س��خنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه 
تا پايان فروردين كار اداري وام ازدواج به طول مي انجامد، 
گف��ت: كار اداري اجراي اين قان��ون زمان مي برد، اما هر 
نهادي به سهم خود طبق قانون مكلف به اجراي آن است. 

6 كودك مفقودي پيدا شدند
۶ كودك مفقود شده در تهران با پيگيري هاي پليس 
پيدا ش��دند. ظهر ديروز ۶ كودك تبعه افغانس��تان كه از 
روز دوازدهم فروردين ماه امسال از خانه خود در گرمسار 
به مقصد تهران خارج ش��ده بودند، پيدا شده و به پليس 

آگاهي تهران منتقل شدند. 
پيش از اين نيروي انتظامي با اعالم دستور سراسري 
براي يافتن اين كودكان اعالم كرده بود: دو پس��ر و چهار 
دختر، س��ه تا ۱۲ ساله از دو خانواده تبعه افغانستان روز 
۱۲ فروردين ساعت ۸ شب در حالي كه والدين در منزل 
حضور نداش��تند با يك دستگاه خودرو سواري به سمت 
ته��ران حركت ك��رده و در يكي از ميادي��ن تهران پياده 

شدند. 
والدين اين كودكان ساعت ۲۰:۳۰، سيزدهم فروردين 
با حضور در كالنتري ۱۱ گرمسار فقدان فرزندان خود را 
اعالم كرده و بالفاصله با توجه به خردسال بودن كودكان و 
حساسيت خبر، اين موضوع در دستور كار پليس گرمسار 
ق��رار گرفت و با تش��كيل كارگروهي متش��كل از پليس 
اطالعات و آگاهي استان و فرماندهي شهرستان گرمسار 
تشكيل و اين مس��اله به صورت جدي در دست پيگيري 
قرار گرفت. محمد ۱۲ ساله كه برادر بزرگ تر است چند 
ماه قبل نيز به تهران فرار كرده و مشغول تكدي گري بوده 
كه توسط شهروندان به اورژانس اجتماعي تحويل و پس 

از آن تحويل خانواده خود در گرمسار شده بود. 

 درختان بلوط زاگرس 
غريبانه جان مي دهند

عضو كميسيون كش��اورزي مجلس با انتقاد از اينكه 
حفظ جنگل ه��اي بلوط زاگ��رس در اولويت برنامه هاي 
جهاد كشاورزي قرار ندارد، گفت: حيات جنگل هاي بلوط 
زاگرس به دليل بيماري، آفات و پديده هاي نوظهور مانند 

ريزگردها در معرض خطر قرار دارد. 
عب��اس پاپي زاده كمبود بودج��ه و ريزگردها را علت 
بيماري نيمي از درختان بلوط زاگرس دانست و به خانه 
ملت گفت: جنگل هاي بلوط زاگرس يكي از منابع ژنتيك 
منحصر به فرد جهاني اس��ت كه قدمت تاريخي بس��يار 
زيادي داش��ته و در طول ميليون ها س��ال اين جنگل ها 

حفظ و به دست نسل امروز رسيده است. 
نماينده دزفول در مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از 
اينكه حيات جنگل هاي بل��وط زاگرس به دليل بيماري، 
آفات و پديده ه��اي نوظهور مانن��د ريزگردها درمعرض 
خطر قرار دارد، اظهار كرد: پوشش جنگلي بلوط به شدت 
در حال كاهش و س��رعت نابودي آنه��ا در حال افزايش 
است. نماينده دزفول در مجلس شوراي اسالمي وضعيت 
درختان بلوط روس��تاهاي شمالي شهرس��تان دزفول را 
بسيار نگران كننده خواند و گفت: هر قدر زمان را از دست 
بدهي��م جبران اين خس��ارات و احياي درختان غيرقابل 

جبران است و درختان زيادي را از دست خواهيم داد. 
او ب��ا انتقاد از اينكه دولت و وزارت جهاد كش��اورزي 
توج��ه چنداني ب��ه وضعيت بحران��ي جنگل هاي بلوط 
زاگرس ندارد، اف��زود: براي مقابله با بيماري زغال بلوط 
ب��ا كمبود بودجه و اعتبار مواجه هس��تيم اين در حالي 
اس��ت كه اين بيماري مي تواند درخت��ان بلوط را از بين 
ببرد و از سويي بررسي و تحقيقات مناسبي براي بررسي 
اين بيماري انجام نشده است هر چند در برخي موارد با 
سم پاش��ي موضعي مي توان با آفات و بيماري ها مقابله 
كرد اما متاسفانه به اين مهم نيز بي توجهي نشده است. 
نماين��ده دزفول در مجلس دهم، با انتقاد از اينكه حفظ 
جنگل هاي بلوط زاگرس در اولوي��ت برنامه هاي وزارت 
جه��اد كش��اورزي قرار ن��دارد، تصريح ك��رد: مديران و 
مسووالن اين وزارت خانه دغدغه يي نسبت به اين مهم 

ندارند. 
عض��و كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس ش��وراي اس��المي، ادامه داد: بودجه يي در اليحه 
سال ۹۵ براي صيانت از درختان بلوط زاگرس پيش بيني 

شد اما متاسفانه اين بودجه تحقق پيدا نكرد. 

اخبار

سازمان برنامه و بودجه در تعيين نرخ تعرفه كوتاهي كرد

بي سر و ساماني تعرفه هاي پزشكي سال 97 

وزارت بهداشت از احتمال تخصيص رديف بودجه براي داروهاي وارداتي خبر مي دهد

تاثير نرخ ارز بر قيمت دارو و تجهيزات پزشكي
نوس��ان نرخ ارز، وضعيت دارو و تجهيزات پزشكي 
وارداتي را در شرايط مبهمي قرار داده است. افزايش 
نرخ دارو هم ش��ركت هاي دارويي، هم بيماران و هم 
وزارت بهداش��ت را ب��ا بح��ران مواجه كرده اس��ت و 
وزارت بهداش��ت تخصيص رديف بودجه جديد براي 
داروه��اي وارداتي را راه��كاري مي داند كه براي اين 

راهكار نيز بايد منتظر ثبات قيمت دالر بود. 
س��خنگوي وزارت بهداشت با اش��اره به تاثير نرخ 
ارز بر قيمت  دارو و همچنين تجهيزات پزشكي گفت: 
زماني كه دالر از ۱۰۰۰ تومان به ۳هزار تومان رسيد، 
مجل��س وقت رديف جديدي را به عنوان مابه التفاوت 
ارز داروهاي وارداتي ايجاد كرد و در سال اول، ۱۹۲۰ 
ميلي��ارد تومان اعتبار ب��راي آن در نظر گرفت؛ حال 
باي��د ديد ب��ازار ارز ب��ه چه صورت پي��ش مي رود تا 

براساس آن تصميم گيري شود. 
ايريج حريرچي در نشس��تي خبري در پاس��خ به 
س��والي درباره قميت گذاري تجهيزات پزشكي گفت: 
باي��د توجه كرد كه قيمت گذاري تجهيزات پزش��كي 
مربوط به س��ال ۹۳ نيس��ت، بلكه در مقاطع مختلف 
تعديل هاي الزم در اين رابطه انجام ش��ده اس��ت. در 
قميت گذاري  تجهيزات پزش��كي ميزان ارزبري تاثير 
دارد. البته قاعدتا افزايش قيمت دالر در قيمت گذاري 
تجهي��زات پزش��كي موثر خواهد ب��ود و ما منتظريم 
بحران فعلي در مورد دالر رفع و سپس اقدامات الزم 

انجام شود. 
او همچنين ب��ا بيان اينكه يكي از معيارهاي مهم 
ارزيابي حوزه س��المت، دسترس��ي به خدمات است، 
گفت: دسترس��ي موضوع بس��يار مهمي اس��ت و در 
كش��ور ما كس��اني كه نياز به خدمات سرپايي دارند، 
۹۸.۳ درصدش��ان اين خدم��ات را دريافت مي كنند. 

همچنين درحوزه بستري ۹۵.۵ درصد افرادي كه به 
اين خدمت نياز دارند به آن دسترسي دارند. 

 چند ايراني با هزينه هاي سالمت فقير 
مي شوند؟

او ب��ا بيان اينكه پنجك ه��اي درآمدي مختلف از 
نظ��ر دريافت خدمات تفاوت چندان��ي ندارند، افزود: 
درصد اختالف بين زن��ان و مردان در اين مورد ۰.4 
درصد و در بين شهري و روستايي حدود يك درصد 
اس��ت. همچنين بنابر آمار اعالم ش��ده، دسترسي به 
خدمات سالمت در كشور مناسب است. موضوع مهم 
اين است كه هر جا در اصل دريافت خدمات بهداشت 
عدالت وجود دارد، اين موضوع به اين معني نيس��ت 
كه در ساير موارد مشكلي وجود ندارد. به عنوان مثال 
ممكن است در نحوه دسترسي به خدمات مشكالتي 
وجود داشته باش��د. در حال حاضر يكي از مشكالت 
ما هزينه حمل و نقل براي دريافت خدمات بهداشتي 
و درماني اس��ت. مشكل ديگر س��اعت ارائه خدمات 
اس��ت كه اكثرا در ساعات صبح انجام مي شود و افراد 
در اين س��اعت ها سركار هستند. مشكالت مربوط به 
هزين��ه خدمات و كيفيت نيز وج��ود دارد. او با بيان 
اينك��ه هزينه هاي فق��رزا هزينه هايي اس��ت كه فرد 
ب��ا انجام آن زي��ر خط فقر مي رود، اف��زود: همچنين 
هزينه كمرش��كن زماني ايجاد مي ش��ود كه خانواري 
4۰ درص��د هزينه هاي غيرخوراكي را خرج س��المت 
كنن��د. در تعريف��ي ديگ��ر هزينه كمرش��كن به اين 
معني اس��ت كه اگر كس��ي در يك س��ال ۲۵ درصد 
كل هزينه هايش را به سالمت اختصاص دهد، در آن 
سال دچار هزينه كمرشكن شده است؛ اما اين به آن 
معنا نيست كه فقير شده است. بنابراين هزينه فقرزا 

فرد را فقير مي كند، اما هزينه كمرشكن فرد را دچار 
سختي مي كند. 

حريرچي ب��ا بيان اينكه طبق آم��ار ۹۱.۸ درصد 
كل افرادي كه دچار هزينه هاي كمرش��كن مي شوند 
جزو ۲۰ درصد درآمدي پايين جامعه هستند، گفت: 
ش��ش درصد از آنها در ۲۰ درصد پايين تر از متوسط 
قرار دارند و جمعا ۶۰ درصد بقيه جامعه، ۲.۲ درصد 
ني��ز دچار هزينه هاي فقرزا مي ش��وند. همچنين بايد 
توج��ه كرد ك��ه ۳۹ درصد پنجك ب��ا درآمد باال نيز 
دچار هزينه هاي كمرش��كن مي ش��وند؛ چرا كه اين 
افراد براي دريافت خدمات بس��تري به بيمارس��تان 
خصوص��ي مي روند و يكي از مش��كالت ما در زايمان 
طبيعي و س��زارين اين اس��ت كه افراد ب��ه مراكزي 
مراجعه مي كنند كه از نظر مالي در وسع شان نيست. 
باي��د توجه كرد ك��ه جلوگي��ري از هزينه هاي فقرزا 
وظيفه دولت، بيمه ها و وزارت بهداش��ت اس��ت، اما 
براي جلوگيري از هزينه هاي كمرشكن در اقشار باال، 

بيشتر نياز به تغيير رفتار وجود دارد. 

 مشكل اصلي در پرداخت مطالبات 
مراكز درماني

حريرچ��ي در بخش ديگ��ري از صحبت هايش با 
اش��اره به تاخير در پرداخت مطالبات بيمارستان ها، 
گف��ت: به دلي��ل تاخير در پرداخت مطالبات رس��ما 
عذرخواه��ي مي كني��م. واقعي��ت اين اس��ت كه تراز 
مجموعه بيمارس��تاني و س��اير مراك��ز درمان وزارت 
بهداشت مثبت اس��ت؛ يعني اگر ما همه مطالبات را 
درياف��ت كنيم و همه بدهي ها را بپردازيم يك رقمي 
ولو اندك باق��ي مي ماند. بنابراين در حال حاضر تراز 
ما مثبت است و مشكل اصلي ما عدم پرداخت منابع 

و وفا نكردن به عهد است. 
او اف��زود: به عنوان مثال از س��ال ۹۶ تاكنون به 
ميزان ۱4 هزار و ۲۹۹ ميليارد تومان س��ند به چهار 
س��ازمان بيمه يي اصلي ارس��ال كرده اي��م كه از اين 
مي��زان ۳ هزار و ۱۰ ميلياردش را پرداخت كرده اند و 
۱۱ هزار و ۲۸۹ ميلياردش باقي مانده است. همچنين 
۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد هم س��ند بين راهي داريم. در 
عين حال در برخي منابع مان مانند يك درصد ارزش 
افزوده، دچار مش��كل هستيم كه اميدواريم با كمك 
مس��ووالن حل شود. حريرچي در پاس��خ به سوالي 
ديگ��ري درباره تح��ت پوش��ش قرارگرفتن خدمات 
روان پزش��كي گفت: از نظ��ر ما دسترس��ي بيماران 
روان پزش��كي به خدمات مورد نيازش��ان بسيار مهم 
است و تخت هاي روان پزشكي بايد گسترش يافته و 
تعرفه هاي بستري روان پزشكي به ميزان قابل توجه 
افزايش يابد. البته در گذشته بيمارستان ها انگيزه يي 
براي ارائه اين خدمات نداشتند و برايشان مقرون به 
صرفه نب��ود، اما حاال در ح��ال افزايش ظرفيت اين 

حوزه هستيم. 

حريرچي در پاسخ به سوالي درباره داروهاي توليد 
داخل گفت:  صنعت داروي ما به خوبي توس��عه پيدا 
كرده اس��ت؛ بطوري كه ۷۰ درصد ارزش ريالي دارو 
به داروهاي توليد داخل اختصاص دارد. همچينن در 
كشور با استفاد از توان ژنريك داروهاي دنيا را توليد 
مي كني��م، البته در حال حاضر بح��ث تاخير بيمه ها 
در پرداخت مطالبات داروخانه ها بحث مهمي است. 

او افزود:  بايد توجه ك��رد صنعت دارويي ما بيش 
از ظرفيت كش��ور توس��عه پيدا ك��رده و راه نجاتش 
اين اس��ت كه ظرفيت مازاد اي��ن صنعت را در حوزه 
صادرات اس��تفاده كنيم. بنابراين صنعت دارويي بايد 
در خارج از مرزهاي كش��ور بازار پي��دا كند و از نظر 
جي ام پي هم س��طح خود را باال ببرد كه بتوانيم بازار 
4۰۰ ميليون��ي مجاورمان را در بر بگيرم؛ چراكه همه 
اين كش��ورها مش��تاق داروي ايراني هستند؛ البته به 
شرطي كه بتوانيم جي ام پي را دريافت كنيم. در سال 
گذش��ته ميزان صادرات دارويي ما ۱۰۸ ميليون دالر 
بوده اس��ت در حالي كه ميزان صادرات در دنيا باالي 

۱۰۰۰ ميليارد دالر است. 

تعرفه هاي پزش��كي س��ال ۹۷  هنوز سر و سامان 
نگرفته اس��ت. هريك از متخصصان س��از خودش را 
مي زند، برخي بر اساس نرخ تورمي كه از رسانه هاي 
مختلف اعالم ش��ده اس��ت، ويزيت خ��ود را افزايش 
داده ان��د و آن دس��ته از متخصصان ك��ه قانونمند تر 
هس��تند،  هنوز بر اساس نرخ سال گذشته از بيماران 
ويزي��ت درياف��ت مي كنند و منتظرند تا نرخ س��ال 
جدي��د اعالم ش��ود. بر اس��اس قانون برنامه شش��م 
توسعه، پيشنهاد رش��د تعرفه ها، هر سال بايد پيش 
از تصويب بودجه، توس��ط ش��وراي عالي بيمه انجام 
و ب��ه س��ازمان برنامه و بودجه ارس��ال ش��ود تا در 
محاسبات بودجه سال آينده، محاسبه شود. سال ۹۶ 
نخستين سالي بود كه ش��وراي عالي بيمه چند ماه 
پيش از تصويب بودجه، پيش��نهاد رش��د تعرفه ها را 
به سازمان برنامه و بودجه ارائه كرد اما اين بار هم به 
رسم غيرقانوني سال هاي گذشته، تعرفه هاي پزشكي 
چندين ماه بي سر و سامان ماند و بررسي تعرفه ها كه 
اقبال اين را نداشتند در زمان قانوني خود يعني پيش 
از تصويب بودجه سال جديد، تعيين تكليف شوند، به 
بعد از تعطيالت نوروز موكول شد اما هنوز هم خبري 
از ابالغ آن نيس��ت. به اين ترتي��ب راه قانون گريزي 
هموار است و هر كسي ساز خودش را كوك مي كند 
اين ميان فش��ار بي برنامگي باز هم بر جيب بيماراني 
است كه با برخورد سليقه يي متخصصان مواجه شده 
و مجبورن��د نرخ هاي متفاوتي را ب��راي حق ويزيت 
پرداخت كنند. روز گذش��ته وزير بهداشت،  درمان و 
آموزش پزشكي، بالتكليفي در تعيين نرخ تعرفه هاي 
پزش��كي را نوشداروي بعد از مرگ سهراب ناميد و با 
انتقاد از چنين وضعيتي گفت: »ما عادت كرده ايم كه 
تصميم مي گيريم اما گاهي اوقات تصميمات نوشدار 
بعد از مرگ س��هراب اس��ت بايد بدانيم اين تاخيرها 

باعث بي انظباطي و قانون گريزي مي شود. «
حس��ن قاضي زاده هاش��مي درب��اره افزايش نرخ 
تعرفه ها افزود: »پيشنهاد ما و سازمان نظام پزشكي 
افزايش تعرفه ها بر اس��اس نرخ تورم بوده است. بايد 
بدانيم كه اين حرف به معني دس��تمزد نيس��ت. ما 
بخ��ش عمده يي از تجهيزات و مواد اوليه و بخش��ي 
از داروه��ا و خدمات  را از ب��ازار تهيه مي كنيم كه يا 
با ارز خارجي يا با حقوق و دس��تمزد ساير دستگاها 
ارتباط پيدا مي كند. به نظر مي رس��د در بخش هايي 
مانند دارو، آزمايش��گاه، هتلينگ، هر سال تعرفه ها 
حداقل مطابق با نرخ تورم اس��ت و ما انتظار چنين 

رقمي را داريم. « 

 شوراي عالي بيمه كوتاهي نكرده است
بالتكليفي در تعيين تعرفه هاي پزشكي در حالي 
است كه رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت، 

ب��ا تاكيد براينكه ت��ا پايان فروردي��ن بايد وضعيت 
تعرفه هاي خدمات پزش��كي مش��خص شود، درباره 
روند اين موضوع به »تعادل« گفت: »ش��وراي عالي 
بيمه پارس��ال، فعاالنه به بح��ث تصويب تعرفه هاي 
پزش��كي امسال ورود كرد و در دو جلسه و با حضور 
تمامي اعضاي ش��ورا، در آبان و دي پارسال به اتفاق 
آرا، تصويب ش��د كه تعرفه هاي پزش��كي امسال به 
اندازه ميزان رش��د تورم اعالم شده سازمان برنامه و 
بودجه باشد.«  عليرضا اوليايي منش افزود: »شوراي 
عالي بيمه در جلسه ۳۰ آبان ۹۶ تصميم گرفت كه 
رش��د تعرفه هاي پزشكي س��ال ۹۷، مطابق با رشد 
تورم اعالم ش��ده سازمان برنامه و بودجه باشد و در 
نامه يي در تاريخ ۵ آذر اين موضوع را به اين سازمان 
اع��الم كرد. بر اس��اس قانون، پيش��نهاد تعرفه هاي 
پزش��كي بايد ابتدا در ش��وراي عالي بيمه تصويب و 
پس از ارائه به س��ازمان برنامه و بودجه و تاييد اين 
س��ازمان، به هيات دولت ارس��ال شود، اما متاسفانه 
رس��يدگي به نامه ش��وراي عال��ي بيمه، ب��ا تاخير 

چندماهه روبه رو شده است. 
او بيان كرد: »در دي نيز شوراي عالي بيمه تاكيد 
كرد كه مصوب��ه قبلي بايد اجرايي و به هيات دولت 
ارسال ش��ود و وزير بهداشت نيز در چندين مكاتبه 
با س��ازمان برنامه و بودجه، درخواس��ت تسريع در 

بررس��ي پيشنهاد ش��وراي عالي بيمه و تصويب آن 
را در هيات دولت داش��ت، ام��ا اين اقدام تا روز هاي 
پاياني س��ال ۹۶ انجام نش��ده ب��ود و پيگيري هاي 

دبيرخانه شوراي عالي بيمه، به جايي نرسيد. 
اوليايي منش تاكيد كرد: با توجه به تورم موجود 
و رش��د هزينه ها و قيمت ارز، بايد براي هزينه هاي 
مراكز درماني، فكري اساسي شود تا هزينه ها جبران 
ش��ود و در تصويب تعرفه هاي پزشكي امسال، حتي 
روز هم مهم اس��ت، چون تصوي��ب و ابالغ تعرفه ها 
هر قدر كه با تاخير انجام ش��ود، ب��ه مراكز درماني 
آسيب خواهد رساند. شوراي عالي بيمه هيچ تعللي 
در تصويب تعرفه هاي پزش��كي ۹۷ نداشته است، بر 
اس��اس قانون برنامه ششم توس��عه، پيشنهاد رشد 
تعرفه ها، هر س��ال باي��د پيش از تصوي��ب بودجه، 
توسط ش��وراي عالي بيمه اعالم و به سازمان برنامه 
و بودجه ارس��ال ش��ود تا در محاسبات بودجه سال 

آينده، محاسبه شود. 
 ريي��س دبيرخانه ش��وراي عالي بيمه س��المت 
گف��ت: »ش��وراي عال��ي بيم��ه در س��ال ۹۶، براي 
نخس��تين بار چندم��اه پي��ش از تصوي��ب بودجه، 
پيشنهاد رشد تعرفه ها را به سازمان برنامه و بودجه 
ارائه داد، اما تاخير اين سازمان موجب شد اين قانون 
عملياتي نشود و اميدواريم سازمان برنامه و بودجه، 

به س��رعت، نظر خود را به هيات دولت اعالم كند. با 
توجه به تورم موجود و رش��د هزينه ها و قيمت ارز، 
بايد براي هزينه هاي مراكز درماني، فكري اساس��ي 
ش��ود تا هزينه ها جبران شود. در تصويب تعرفه هاي 
پزش��كي امس��ال، حتي روز هم مهم اس��ت، چون 
تصوي��ب و ابالغ تعرفه ها هر ق��در كه با تاخير انجام 

شود، به مراكز درماني آسيب خواهد رساند. « 

 تعرفه ها هيچ  وقت عادالنه نبوده است
در حال��ي ك��ه س��ه راس تعيين كنن��ده ن��رخ 
تعرفه هاي خدمات پزشكي بر اين نكته تاكيد دارند 
كه نرخ تعرفه ه��ا بايد مطابق با افزايش تورم تعيين 
ش��ود اما نمايندگان مجلس نس��بت به اين موضوع 
نظر متفاوتي دارند. برخي از آنها معتقدند تعرفه هاي 
پزش��كي عادالنه نيس��ت وبرخي افزايش آن را هم 
پاي با رش��د ن��رخ تورم،  منطق��ي ارزيابي مي كنند. 
اين ميان مس��ووالن وزارت بهداش��ت هم نس��بت 
به اي��ن موضع گيري ه��ا، واكنش نش��ان مي دهند. 
مس��عود پزش��كيان نايب ريي��س مجل��س در گروه 
نمايندگاني است كه تعرفه هاي پزشكي را ناعادالنه 
و تبعيض آميز مي دان��د. او درباره اين موضوع گفت: 
» تعرفه ها تبعيض آميز بوده و در تعيين آنها عدالت 
رعايت نمي شود. امروزه كارانه يك پزشك ۵ ميليون 

و پزشك ديگري ۱۰۰ ميليون تومان است، در حالي 
كه هر دو مدرك فوق تخصص دارند و در هيچ جاي 
دنيا اين موضوع مرس��وم نيست و اگر تعرفه ها را نيز 
افزايش دهيم باز هم فاصله پرداختي ها بس��يار زياد 
خواهد بود و اين موضوع مشكلي را حل نمي كند. «

اي��ن در حالي اس��ت كه محمدحس��ين قرباني 
نايب رييس كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس، 
در ارتباط با موضوع تعيين تعرفه هاي پزشكي، نظر 
ديگري دارد و معتقد است؛ قانونگذار وظيفه تعيين 
ميزان تعرفه ها را در اختيار س��ازمان نظام پزشكي و 
ش��وراي عالي بيمه قرار داده كه هر سال متناسب با 
نرخ تورم، ميزان تعرفه هاي پزشكي را تعيين كنند، 
بنابراين نمي توان تورم را افزايش داد؛ اما تعرفه هاي 

پزشكي تغييري نكند. 
او بي��ان ك��رد: » نمي توان در خص��وص تعيين 
تعرفه هاي پزش��كي تنها به ي��ك بعد موضوع توجه 
كرد، ضمن اينكه ش��وراي عالي بيم��ه بايد افزايش 
تعرفه ها را در همان روزهاي ابتدايي سال اعالم كند، 
نه اينكه پس از گذش��ت نيمي از س��ال تعرفه هاي 
پزش��كي اعالم ش��ود. بطورحتم اي��ن بي تدبيري ها 
س��بب افزايش دريافتي ه��اي غيرمتعارف و كاهش 
ارائه خدمات درماني مي شود، همچنين ممكن است 
در چنين ش��رايطي ميان بخش خصوصي و دولتي 

تفاوت هايي به وجود  آيد. «
از ط��رف ديگ��ر محمد نعي��م اميني ف��رد عضو 
كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه افزايش تعرفه ها امري اجتناب ناپذير اس��ت، 
معتقد اس��ت؛ اين ميزان افزاي��ش بايد كمتر از نرخ 
تورم باشد تا موجب افزايش پرداخت از جيب مردم 
نش��ود. اينكه افزايش تعرفه ها اص��ال صورت نگيرد، 
امكان پذير نيس��ت، چرا كه بنگاه ه��اي ارائه  دهنده 
خدمات پزشكي يك نوع بنگاه اقتصادي هستند كه 
بايد ساز و كارهاي اقتصادي آنها در نظر گرفته شود، 
ولي حتما بايد مراقبت ش��ود ك��ه پرداخت از جيب 
مردم افزاي��ش نيابد. مخالفان ب��ا افزايش تعرفه ها، 
معتقدن��د كه افزاي��ش تعرفه ها در س��ال هاي اخير 
خيلي ش��تابان بوده و همين مس��اله باعث مي شود 
تا اجازه ندهيم تعرفه ها دوباره افزايش يابد. اما ايرج 
حريرچي س��خنگوي وزارت بهداشت، در واكنش به 
اين ادعا، عنوان مي كند كه در ۶ ماه اول س��ال ۹۳ 
افزايش تعرفه صفر بوده همچنين در ۶ ماه اول سال 
۹4 ني��ز اين افزايش صفر بوده و در س��ال هاي ۹۵ 
و ۹۶ افزاي��ش در حد ۳ ال��ي ۸ درصد بوده تنها در 
نيمه دوم سال ۹۳ افزايش قابل توجهي در تعرفه ها 
داش��ته ايم اما آنچه مس��لم اس��ت، مجموع افزايش 
تعرفه ها با سال هاي قبل از ۹۳ تفاوت ها در حد يك 

تا دو درصد بوده است. 

معاون توس��عه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش درباره 
تغيي��ر در بيمه طاليي درمان فرهنگيان نيز عنوان كرد: به دليل اينكه 
وزارتخانه اعتبار كمك رفاهي ندارد دو سه سالي بيمه تكميلي به شكل 
بيمه صندوقي اجرا ش��د ولي اثربخش��ي طوالني ندارد. با شركت هاي 
بيمه يي در حال رايزني هس��تيم تا تعرفه مش��خصي را در قالب بسته 
ويژه ي��ي براي م��ا تعيين كنند. علي الهيار تركمن با بيان اينكه س��ال 
گذشته ۳۱۵۰ ميليارد تومان پاداش پايان خدمت پرداخت كرديم كه 
بايد از محل بند ج تبصره ۱۹ س��ود شركت ها تامين اعتبار مي شد كه 
تحقق نيافت گفت: بدليل اينكه اين رقم تامين اعتبار نش��د به صورت 
تنخ��واه در اختيار ما قرار گرفت كه همان بالي جان آموزش و پرورش 
شد. او با بيان اينكه سال گذشته سال متفاوتي براي آموزش و پرورش 
بود كه آغاز به كار دولت دوازدهم و تغيير وزير آموزش و پرورش از جمله 
اتفاقات مهم در حوزه آموزش و پرورش بود افزود: با تاكيد ويژه بر اجراي 
س��ند تحول بنيادين از مراجع مختلف و ماموريت مشخص معاونت ها 
و تاكيد بر مدرس��ه محوري روبه رو هس��تيم. معاون توسعه مديريت و 
پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش تمركز زدايي و تفويض اختيار در 
بخش هاي مختلف را از جمله سياست هاي وزارت خانه دانست و گفت: 
نيازمند وحدت و يكپارچگي در س��اختارها و اهداف هستيم تا بتوانيم 

امور را طبق سياس��ت هاي محوله پيش ببريم. الهيار ادامه داد: نيازمند 
اتخاذ راهكارهاي اساس��ي براي حل مشكالت و تحقق اهداف هستيم 
تا متناس��ب با آن وارد فرايند برنامه ريزي شويم. اصلي ترين دغدغه ما 
اجراي برنامه ششم توس��عه و سند تحول بنيادين است. وظيفه داريم 
از راه حل هاي موقت اس��تفاده كنيم اما نبايد در آن متوقف شويم و اگر 
به دنبال آموزش و پرورش چابك هستيم بايد از اين مرحله عبور كنيم 
و به س��مت اجراي راهكارهاي بلندمدت، اساس��ي و اثربخش برويم. او 
افزود: از زمان ورودم به معاونت توسعه همين ديدگاه را دارم و معتقدم 
مش��كالت آموزش و پرورش زياد است اما الينحل نيست. حاكم شدن 
يك تفكر سيستمي با به كارگيري مفروضات علمي در اين معاونت الزمه 
پيشبرد امور است. معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و 
پرورش به بيان گزارش عملكردي از س��ال ۹۶ پرداخت و گفت: اجراي 
بودجه، تخصيص و به پايان رس��اندن آن و تصويب بودجه ۹۷، بيمه ها، 
وام ها، اس��كان فرهنگيان، مديريت س��اختار و نيروي انساني از جمله 
اقدامات انجام شده است. بودجه سال گذشته داراي ۱۳ رديف هزينه يي 
با اعتبار ۳۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بود كه نسبت به سال ۹۵ تنها 
۸. ۵ درصد رشد داشت كه پنج درصد اعتبار ملي و ۹۵درصد در قالب 

اعتبارات استاني بود. 

رايزني  با شركت هاي بيمه براي تغيير بيمه تكميلي
 فع��االن محي��ط زيس��ت در بيانيه ي��ي درباره ل��زوم توقف 
پروژه ه��اي سدس��ازي و انتقال آب با توجه به خشكس��الي هاي 

شديد در سرچشمه هاي كارون، زاينده رود و دز هشدار دادند. 
عضو ش��بكه تش��كل هاي غيردولتي محيط زيس��تي و منابع 
طبيعي استان چهارمحال و بختياري با اشاره به بيانيه اعتراضي 
فع��االن محيط زيس��ت درباره طرح هاي انتقال آب در ش��رايط 
خشكس��الي گفت: االن در شرايط خشكس��الي شديد هستيم، 
بارش ها ش��ديداً كم ش��ده و آورد رودخانه ها كاهش پيدا كرده 
اما محاس��بات طرح هاي انتقال آب بر اس��اس شرايط تر و نرمال 
بوده اس��ت. هومان خاكپور افزود: محاس��باتي كه در طرح هاي 
انتقال آب و سدس��ازي انجام شده بر واقعيت هاي اقليمي استان 
چهارمحال و بختياري و بر ش��رايط اقليمي سرشاخه هاي كارون 
منطب��ق نيس��ت. اصاًل كارون اينق��در آب ن��دارد. آورد طبيعي 
رودخانه كارون در شرايط نرمال ساالنه حدود ۲۱ تا ۲۷ ميليارد 
مترمكع��ب بوده اما در ۱۰ س��ال اخير به ميانگين س��االنه ۱4 
ميليارد مترمكعب رسيده است و در برخي سال ها اين عدد به ۹ 

ميليارد مترمكعب هم رسيده است. 
همچنين ش��بكه تشكل هاي غيردولتي محيط زيستي و منابع 

طبيعي استان چهارمحال و بختياري در بيانيه يي نوشته اند: تغيير 
اقلي��م، خشك س��الي هاي پي درپي و كاهش بارندگي س��ال هاي 
اخير سبب شده است اثرات فاجعه بار بهره برداري هاي غيراصولي 
و مديري��ت ناكارآمد حاكم بر منابع آبي كش��ور عيان گش��ته و 
شاهد ورشكستگي شديد آبي و ايجاد بحران هاي زيست محيطي، 

اقتصادي و امنيتي در مناطق مختلف كشور باشيم. 
نويس��ندگان اي��ن نام��ه تاكيد كرده ان��د: با وج��ود حاكم 
ش��دن وضعيت فاجعه بار ب��ر منابع آبي و دش��ت ها و تاالب ها 
و رودخانه ه��اي دي��ار چهارمح��ال و بختياري و خوزس��تان، 
ناباوران��ه همچن��ان ش��اهد ادامه هم��ان روند سدس��ازي ها و 
طرح ه��اي انتقال آب بين حوضه ي��ي غيرعلمي و غيراصولي از 
سرش��اخه هاي كارون در استان چهارمحال و بختياري هستيم 
ك��ه حكايت از ناديده گرفته ش��دن مالحظات علمي و محيط 
زيستي و حتي ترويج بي قانوني در حوزه محيط زيست و آب از 
س��وي دولت و حاكميت دارد. ماجراي تلخي كه ناپايداري در 
حوزه آبخيز كارون بزرگ را تش��ديد كرده و موجبات نگراني و 
تشويش اذهان عمومي در استان هاي چهارمحال و بختياري و 

خوزستان را فراهم كرده است!

كارون خشك مي شود؛ آبي نمانده كه منتقل كنيد
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خطر بازگشت ركود تورمي در كمين مسكن
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

ن��رخ دالر درحال��ي از مرز 6 هزار تومان گذش��ت 
كه هنوز در روزهاي ابتدايي س��ال 97 هستيم و ثبت 
نوس��انات مايوس كننده نرخ ارز نه تنها آينده ش��رايط 
اقتصادي كش��ور را مبهم مي كند بلكه بازارهاي موازي 
خود را هم تحت الشعاع قرار مي دهد و در اين ميان بازار 
مسكن به عنوان يكي از بازارهاي موازي ارز از نوسانات 
اين بازار تاثير مي پذيرد و افزايش قيمت مسكن با رشد 
قيمت دالر در انتهاي س��ال گذشته همچنين ابتداي 

سال جاري حكايت از آن دارد. 
مراجعه به دفاتر مش��اور امالك و پرس و جو درباره 
قيمت مس��كن نشان مي دهد كه با آغاز دوباره افزايش 
نرخ ارز در روزهاي نخست سال جاري، قيمت مسكن 
ه��م روندي رو به رش��د داش��ته اس��ت. در اين ميان 
پيش بيني مي ش��ود با تداوم ش��رايط كنوني ب��ازار ارز 
و به تبع آن افزايش قيمت مس��كن، روند رو به رش��د 
معامالت كه از نيمه دوم س��ال گذشته آغاز شده بود، 
كند ش��ده و دوره پيش رونق مسكن قبل از آغاز دوره 

رونق به اتمام برسد. 
در اين ش��رايط، ابهام درباره آينده بازار مس��كن با 
توجه به افزايش افسارگسيخته نرخ ارز، نگراني فعاالن 
اقتصادي را به همراه داشته است.  در اين زمينه فردين 
يزدان��ي،  مديرعلمي طرح جامع مس��كن درباره تاثير 
گراني دالر بر تحوالت بازار مسكن طي نيمه اول سال 
جاري به »تع��ادل« مي گويد: نوس��انات دالر تاثيرات 
متعددي بر بازار مس��كن دارد، نخستين تاثير آن اين 
اس��ت كه با تورم ايجاد ش��ده، هزينه س��اخت مسكن 

افزايش مي يابد. 
يزداني مي افزايد: در واقع با رشد قيمت دالر، قيمت 
مصالح و به تبع آن هزينه تمام ش��ده ساخت افزايش 
مي يابد به عنوان نمونه اگر در گذش��ته قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در منطقه يي 2ميليون تومان بود 
هم اكنون و با افزايش قيمت دالر، ساخت هر متر مربع 

با اين قيمت به صرفه نيست. 
او ادامه مي دهد: دومين تاثير آن اين اس��ت كه اگر 
نوسانات و س��وداگري در بازار ارز كنترل نشود موجب 
مي شود كه بيشترين حجم نقدينگي به بازار ارز سرازير 
شود و بر همين اس��اس ديگر شاهد رشد بازار مسكن 
مانند سال گذشته نخواهيم بود و رشد بازار كند خواهد 
شد. به گفته اين كارشناس ارشد حوزه مسكن، نوسانات 
ن��رخ ارز در مجموع موجب ايجاد ركود تورمي در بازار 
مسكن مي شود مگر اينكه تحوالت اقتصادي و سياسي 
به س��مت ديگ��ري حركت كند و مانند س��ال 91 راه 

مبادالت خارجي بسته شود. 
يزدان��ي اظه��ار مي كند: در س��ال 91 درآمد نفتي 
كش��ور قطع ش��د و راه مبادله هاي اقتصادي با س��اير 
كشورها سد شد و ركود فراگير در بخش هاي توليدي 
و خدماتي ايجاد ش��د و چون راه تب��ادالت اقتصادي، 
صادرات و واردات قطع ش��د ناگهان نقدينگي وارد بازار 
مستغالت شد و شاهد انفجار قيمت در اين بازار بوديم. 
 مديرعلمي طرح جامع مسكن بيان مي كند: اگر در سال 

جاري تحريم هاي امريكا عليه ايران دوباره اعمال شود، 
اتفاق سال 91 دوباره تكرار مي شود اما احتمال بازگشت 
دوباره تحريم ها با توجه به شرايط سياسي كنوني بسيار 
كم است.  او درباره تاثير گراني دالر بر حجم معامالت 
مس��كن مي گويد: اين نوس��انات بر تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش هم موثر است و در صورت تداوم افزايش 

قيمت دالر شاهد كاهش حجم معامالت هستيم. 
يزدان��ي با اش��اره به كند ش��دن حرك��ت مثبت 
معام��الت با افزاي��ش نوس��انات ب��ازار ارز مي گويد: 
درحالي كه سال گذشته معامالت روندي رو به رشد 
داشت با ادامه اين شرايط بازار مسكن شرايطي مانند 
س��ال گذشته را تجربه نمي كند. اين كارشناس ارشد 
مس��كن ادامه مي دهد: در صورتي كه نوس��انات نرخ 
دالر ادامه يابد و از س��وي ديگر سقف تسهيالت هم 
افزايش يابد، اثربخشي رشد تسهيالت كاهش مي يابد 
زيرا نظام مالي در ش��رايط بي ثبات��ي اقتصادي براي 
بازار مس��كن راهگشا نيس��ت. او اضافه مي كند: نظام 
تامين مالي در شرايطي راهگشاست كه اقتصاد كشور 

شرايط با ثباتي را تجربه مي كند. 

اثرتسهيلشرايطوامبررونقبازار
اگرچه كارشناسان درباره شرايط آتي بازار مسكن 
با توجه به نوس��انات نرخ ارز نگران هستند اما به نظر 
مي رس��د كه مسووالن بخش مسكن همچنان به فكر 
بهب��ود اين بازار با اجراي تصميمات جديد هس��تند. 
مديرعامل گروه س��رمايه گذاري مس��كن با اشاره به 
وضعيت فعلي ساخت و ساز در كشور، تسهيل شرايط 

دريافت تس��هيالت مس��كن را از ابزارهاي مهم تداوم 
رونق در بازار ملك اعالم كرد. 

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
محمدرضا اميني در تشريح چشم انداز بازار مسكن در 
نيمه اول س��ال 97 اعالم مي كند: پيش بيني مي شود 
ش��رايط فعلي بازار ساخت و س��از در 6 ماهه نخست 
س��ال جاري در ب��ازار فعاليت هاي س��اختماني ادامه 
داشته باشد؛ به اين معنا كه در شرايط فعلي نمي توان 
انتظار ايج��اد تحول به خصوص در حوزه س��اخت و 
ساز مس��كن را مطرح كرد هر چند بازار فعاليت هاي 
ساختماني نسبت به دوره ركود عميق سال هاي اخير 

در شرايط مساعدتري قرار گرفته است. 
او تح��والت قيمت��ي ب��ازار مس��كن در 6 ماهه 
اول س��ال جاري را اندكي بي��ش از تورم مي داند و 
مي گوي��د: به نظر مي رس��د، تحوالت ب��ازار پول در 
قالب تغييرات احتمالي در نرخ س��ود س��پرده هاي 
بانكي در نيمه اول س��ال ج��اري مهم ترين پارامتر 
اثرگذار بر بازار مس��كن باشد كه مي تواند با كاهش 
يا افزايش نس��بت به ورود سرمايه ها به بازار مسكن 
يا خروج سرمايه از بازار مسكن موثر باشد. هر چند 
ساير عوامل دروني و بيروني هم در اين زمينه موثر 
اس��ت چراكه بازار مس��كن از مولفه ه��اي متعددي 

تاثير مي پذيرد. 
مديرعامل گروه س��رمايه گذاري مسكن با اشاره 
ب��ه مهم ترين ابزارهاي ايجاد رونق در بازار معامالت 
مس��كن، حمايت از س��مت عرضه و تقاضا از طريق 
تس��هيل ش��رايط پرداخت تس��هيالت بانك��ي را از 

ضرورت ه��اي رونق بخش��ي و تداوم رون��ق در بازار 
معامالت مس��كن و فعاليت هاي س��اختماني اعالم 
كرد. به گفت��ه اميني، رونق بازار مس��كن عالوه بر 
آنچه درخصوص تسهيل شرايط پرداخت تسهيالت 
به متقاضيان گفته ش��د، وابس��ته به عوامل ديگري 
همچ��ون تنظي��م س��طح ت��ورم عموم��ي، اجراي 
برنامه ه��اي حمايت��ي در بخ��ش مس��كن همچون 
عملياتي كردن برنامه مس��كن اجتماعي براي حل 
مش��كل مس��كن خانوارهاي بي بضاع��ت همچنين 
انديش��يدن تدابي��ري ب��راي اختصاص تس��هيالت 
مناس��ب و مورد تقاضاي خانوارهاي با سطح درآمد 
باالتر براي خريد واحدهاي مسكوني با متراژ بيشتر 

از الگوي مصرف است. 
اي��ن مقام مس��وول با اش��اره ب��ه وضعيت فعلي 
فعاليت ه��اي س��اختماني گفت: بازار ساخت وس��از 
واحدهاي مس��كوني از اواخر سال گذشته با افزايش 
تقاضا براي صدور پروانه هاي جديد مواجه شده است 
كه پيش بيني مي ش��ود طي 6 ماهه اول سال جاري 
هم همين وضعيت فعلي ادامه داشته و حفظ شود. 

او همچني��ن درخصوص وضعيت ب��ازار معامالت 
خري��د و ف��روش مس��كن در نيمه اول س��ال جاري 
ب��ه پايگاه خبري بانك مس��كن گفت: مش��اهدات و 
پيش بيني ها نش��ان مي دهد، رون��ق در بازار معامالت 
خريد و فروش مس��كن كه از نيمه دوم سال گذشته 
آغاز شد در 6 ماهه اول سال جاري نيز ادامه مي يابد؛ 
هر چند رونق معامالت در ماه هاي پيش رو با ش��يبي 

ماليم تر از ماه هاي آغازين رونق ادامه خواهد داشت. 

جهشارزموجافزايشقيمتنميشود
نگاه��ي ب��ه س��ايت هاي الكترونيك��ي خريد و 
فروش مس��كن همچنين مراجعه به دفاتر مش��اور 
امالك حاكي از افزايش قيمت مس��كن بر اثر رشد 
ن��رخ ارز هس��تند اما با وجود اي��ن نايب رييس اول 
اتحاديه مش��اوران امالك همچون مديرعامل گروه 
سرمايه گذاري مس��كن معتقد است كه سال جاري 

رونق بازار مسكن ادامه مي يابد. 
حس��ام عقبايي با اش��اره به اينكه نوسانات نرخ 
ارز يك ب��ار در بهم��ن ماه تاثي��ر خ��ود را در بازار 
مسكن گذاش��ت و بعيد اس��ت در اين برهه زماني 
مجددا شاهد رش��د قيمت مسكن باشيم، مي گويد: 
گزارش هاي ميداني نشان مي دهد، حجم مراجعات 
مردم��ي براي خريد مس��كن افزايش يافته اس��ت. 
عقباي��ي در گفت وگو با ف��ارس در تحليل تبعات و 
تاثير نوس��انات نرخ ارز بر بخش مس��كن مي افزايد: 
نوس��انات نرخ ارز يك بار و در 3ماهه پاياني س��ال 
گذش��ته موجب رشد نامتعارف قيمت مسكن شد و 
بعيد اس��ت مجددا و يك بار ديگر در اين برهه اين 

رشد قيمت رخ دهد. 
ب��ه گفت��ه نايب ريي��س اول اتحاديه مش��اوران 
امالك، كاهش نرخ س��ود بانكي و نوسانات نرخ ارز 
باعث ش��د كه س��رمايه ها هر كدام به نحوي جذب 
بازار ارز و بازار مسكن ش��ود و عده يي سرمايه هاي 
خ��ود را وارد ب��ازار ارز و عده يي هم ك��ه به دنبال 
س��رمايه گذاري پايدار بودند، س��رمايه هاي خود را 

وارد بازار مسكن كردند. 
عقبايي اضافه مي كند: اين افزايش تقاضا موجب 
افزايش قيمت مسكن در 3ماهه پاياني سال شد به 
طوري كه در شهرهاي بزرگ قيمت مسكن حتي تا 

3۰درصد هم رشد كرد. 
به گفته او، بنا به گزارش هاي بانك مركزي قيمت 
مسكن در س��ال گذشته به طور متوسط تا 17درصد 
رشد كرد. نايب رييس اول اتحاديه مشاوران امالك با 
اشاره به نوسانات اخير نرخ ارز و تاثيرات آن بر بخش 
مسكن احتمال واكنش سريع مسكن به اين نوسانات 
را بعي��د مي داند و مي گويد: نوس��انات نرخ ارز مجددا 
چند روزي اس��ت كه ش��كل گرفته و نمي توان گفت 
كه اين نوس��انات بي تاثير در قيمت مس��كن باشد اما 
بايد اذعان كرد كه به هر حال يك بار و در بهمن  ماه 
اين اثرگذاري در بازار مس��كن را شاهد بوديم و قطعا 
تا اواخر فصل بهار اين نوسانات ارز نمي تواند بر قيمت 

مسكن اثرگذار باشد. 
نايب ريي��س اول اتحادي��ه مش��اوران امالك با 
اش��اره به اينكه پيش بيني مي شود در تابستان سال 
جاري رش��د قيمت مس��كن حداكثر تا سقف تورم 
خواه��د بود، اظه��ار مي كند: بررس��ي هاي ميداني 
نشان مي دهد كه حجم مراجعات مردم براي خريد 
مسكن افزايش يافته اما چون هنوز ثبات و پايداري 
در قيمت ايجاد نش��ده اس��ت تا حدودي در خريد 

ترديد وجود دارد. 

علتگرانيبليتپروازبه
استانبول،توقفدرآنكاراست

 ايران اير علت گراني بليت پرواز تهران � استانبول 
ب��راي 13 خردادماه را نداش��تن پرواز مس��تقيم به 
فرودگاه آتاتورك و داش��تن نشس��ت و برخاست در 

فرودگاه آنكارا عنوان كرد. 
ب��ه گزارش مهر، در پي انتش��ار خب��ر فروش بليت 
۵ ميلي��ون و 7۰۰هزار توماني پرواز تهران- اس��تانبول 
براي 13 خرداد از س��وي ايران اير، ش��ركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران )هما( با ارسال توضيحي به مهر 
عنوان كرد كه اين قيمت باال به دليل داشتن توقف در 
فرودگاه آنكارا و س��پس پرواز مجدد به استانبول است. 
در توضيحات هما آمده است كه هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران در روزهاي دوشنبه، چهارشنبه و جمعه 
به اس��تانبول پرواز دارد و اصوال در روز يك ش��نبه 12 
خ��رداد 97 پرواز مس��تقيمي از تهران به اس��تانبول و 
بالعكس توس��ط هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران 

»هما« انجام نمي شود. 
در اين راس��تا توجه به زمان پرواز مي تواند روشنگر 
مراجعه كنندگان باشد، در واقع مسير تهران-استانبول 
نهايتا طي 2 س��اعت و 3۰ دقيقه پرواز پيموده مي شود 
و زماني كه مدت پيش��نهادي ۵ س��اعت و 3۰ دقيقه 
يا 6 س��اعت و ۵۵ دقيقه نش��ان داده مي شود، نشان از 

غيرمستقيم بودن پرواز است. 
چنانچه با شكيبايي بيشتر و فارغ از پيشداوري اين 
نرخ گيري انجام مي پذيرفت و روي واژه اطالعات بيشتر 
كليك مي ش��د، نتيجه حاصله نشان مي داد كه اين دو 
پرواز در روز 13 خرداد به آنكارا انجام مي شوند كه نرخ 
پرواز آنكارا هما هم مش��خص و طبق برنامه است.  اين 
اظهارنظر هما در حالي اس��ت كه بليت تهران- دوحه- 
بروكسل را كه قطر ايرويز انجام مي دهد و يك توقف در 
دوح��ه )پايتخت قطر( دارد به قيمت 2 ميليون و ۸7۵ 

هزار تومان به فروش مي رسد. 
همچني��ن هواپيمايي امارات ه��م كه از تهران به 
بروكس��ل )پايتخت بلژيك( پرواز و يك توقف نيز در 
فرودگاه ش��يخ زايد دوبي دارد، ن��رخ بليت اين پرواز 
را ب��ه قيمت حدودا 2ميلي��ون و ۵۵۰هزار تومان به 

فروش مي رساند. 

قيمتبليتقطارهاي
حومهايبايد8برابرشود

مديرعامل رجاء با بيان اينكه براي س��ال 97 فعال 
پيش��نهاد افزاي��ش قيمت 1۰درص��دي در نرخ هاي 
شناور بليت قطار داده ايم، گفت: نرخ بليت قطارهاي 
حومه ي��ي صرف��ه اقتصادي ندارد و باي��د 6 تا ۸برابر 

افزايش يابد تا به نرخ واقعي برسيم. 
ب��ه گزارش ف��ارس، محمد رجبي با اش��اره به عدم 
افزايش قيمت هاي بليت قطار از س��ال 94 و همچنين 
وجود تورم و نوسانات ارزي گفت: بايد تدابيري انديشيده 
شود تا تعديل هاي قيمتي در نرخ بليت قطار اعمال شود 
و در اين باره پيش��نهاداتي ارائه شده است و با مديران 
راه آهن درباره افزايش قيمت ها جلساتي برگزار خواهد 
ش��د.  او با بيان اينكه تورم ساالنه و نوسانات نرخ ارز و 
دالر بر هزينه ش��ركت هاي ريلي موثر است، اظهاركرد: 
4۵ درصد كل هزينه رجاء ارزي اس��ت و در اين حوزه 

6۵ درصد هزينه تراست و ريل باس ها ارزي است. 
رجبي با اش��اره به اينك��ه ۵۰درصد ظرفيت ناوگان 
ريلي توس��ط رجاء و ۵۰درصد توس��ط مجموعه سفير 
ريل هدايت مي ش��ود، گفت: در قالب دو نامه مس��تقل 
درخواس��ت افزايش قيمت از س��وي رجاء و سفير ريل 
مطرح شده اس��ت.  مديرعامل رجاء گفت: براي سقف 
نرخ هاي شناوري بليت ها درخواست افزايش 1۰درصدي 
داده ايم و در بقيه بليت ها نيز درصدها متفاوت است، اما 
بايد منتظر تاييد مديران راه آهن و ادامه جلسات در اين 
حوزه بود.  رجبي با بيان اينكه پيش فروش بهاره بليت 
قطار از هفته گذشته آغاز شده است، گفت: فعال در اين 

پيش فروش هم افزايش قيمت بليت نداريم. 

جزئياتتازهازانتشارفاكتور
تخريبيعليهشورايشهر

دو هفته پس از تخريب شوراي اسالمي شهر تهران 
در صدا و س��يما و خبرگزاري وابس��ته ب��ه آن به بهانه 
فاكتور سفره هفت س��ين حاال مشخص شده كه طراح 
اين فاكتور تخريبي يكي از مجريان خود صدا و س��يما 
اس��ت.  به گزارش ايلنا، دو هفته پيش تصوير فاكتوري 
14ميليوني صادره توسط يك شركت تبليغاتي در يكي 
از رس��انه هاي وابس��ته به صدا و سيما منتشر شد. اين 
رسانه ادعا كرد مبلغ مندرج در اين فاكتور، هزينه سفره 
هفت س��ين شوراي شهر تهران ش��ده است. در اقدامي 
كم سابقه خبر اين فاكتور تخريبي در يكي از بخش هاي 
خبري صدا و س��يما هم بدون پيگيري دقيق موضوع، 
پخش ش��د كه در  نهايت تعجب اهالي رسانه و واكنش 

شوراي شهر را در پي داشت. 
شوراي شهر در بيانيه يي با اعالم بي اطالعي از اين 
فاكتور به طور تلويحي از مبالغ مندرج در اين فاكتور 
ابراز ش��گفتي كرد. اعضاي شورا هم از تخريب آشكار 
مديريت ش��هري توسط صدا و سيما و رسانه وابسته 
ب��ه آن انتقاد كردند. حاال ايلنا، به ابعاد تازه يي از اين 
ماجرا و انتش��ار اي��ن فاكتور تخريبي عليه ش��وراي 
ش��هر تهران در صدا و س��يما و يكي از رس��انه هاي 
زيرمجموعه آن دس��ت يافته است. پيگيري ها نشان 
مي ده��د كه اي��ن فاكتور تخريبي توس��ط ش��ركت 
تبليغات��ي صادر ش��ده كه مديريت آن ه��م برعهده 
يكي از مجريان صدا و سيماس��ت. براس��اس تصوير 
منتشر ش��ده در رسانه وابس��ته به صدا و سيما اين 
فاكتور توسط شركت آرزوهاي بزرگ صادر شده و در 
وب س��ايت رسمي اين شركت نام آ-ج كه از مجريان 
صداوسيماست به عنوان مدير آن به چشم مي خورد. 
خانم »ج« پيش تر در حساب اينستاگرام خويش از 
طراحي سفره هفت سين شوراي شهر خبر داده بود كه 
البته پس از انتشار فاكتور تخريبي در صدا و سيما، اين 
پست را حذف كرده است؛ هر چند كه متن پست خانم 

»ج« در كش گوگل باقي مانده است. 
از س��وي ديگر مدير صدا و س��يمايي اين ش��ركت 
تبليغات��ي فاكتور تخريب��ي را براي مديريت س��ازمان 
ميادي��ن ميوه و تره بار تهران صادر ك��رده كه از دوران 
ش��هرداري آقاي قاليباف باقي مانده و گويا در گذشته 
هم همكاري و دست كم آش��نايي با خانم »ج« داشته 
اس��ت. كما اينكه خانم »ج« در باالي فاكتور تخريبي 
يادآوري كرده آن را پس از مذاكرات تلفني و حضوري 
با مديران سازمان ميادين ميوه و تره بار صادر مي كند كه 

اين مي تواند شناخت قبلي را تاييد كند.

اخبار

نجفيدوميناستعفانامهخودرانوشت

امروزشهردارجديدتهرانمعرفيميشود؟
گروهراهوشهرسازي

اس��تعفاي محمدعل��ي نجفي از ش��هرداري تهران 
درست چند روز پس از اتفاقات برج ميالد و ذوق زدگي 
رس��انه هاي مخالف از اين موضوع، عام��ل بيماري در 
استعفاي او را از همان ابتدا غيرقابل باور كرد. هر چند 
نجف��ي بيماري جديدش را بهانه اس��تعفا اعالم كرده، 
ام��ا نزديكان وي هم��واره بر فش��ارهاي بيروني تاكيد 
دارند. حجت ميرزايي معاون ش��هردار هفته گذش��ته 
در مصاحبه با »تعادل« عنوان كرد كه ش��هردار تهران 
به دليل مبارزه با فس��اد از سوي برخي جريان ها تحت 
فشار قرار گرفته است. الزم به يادآوري است كه شهردار 
طي 7 ماه مديريت در شهرداري تهران 12 گزارش به 
مراجع قضايي ارس��ال كرده ك��ه تاكنون خبري از آنها 
نش��ده است. روز يك شنبه نيز شهردار در زمان دفاع از 
استعفايش هر بار بعد از اينكه درباره بيماري اش صحبت 
مي كرد، بحث فشارهاي بيروني را نيز پيش مي كشيد. 
در اين ميان صحبت هاي روز گذش��ته دادستان كشور 
مبني بر اينك��ه نجفي حتما بايد اس��تعفا دهد، جاي 
ش��بهه باقي نمي گذارد كه نجفي تحت فشارهاي زياد 

از بيرون ش��هرداري مجبور به اس��تعفا شده است. آن 
گونه كه خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه ديروز 
گزارش داد، محمدجعفر منتظري دادس��تان كشور با 
ايراد انتقادهاي تند به ش��وراي شهر به دليل مخالفت 
با استعفاي ش��هردار تهران گفت: شهردار بايد مجددا 
اس��تعفا دهد. او خطاب به اعضاي شوراي شهر گفت: 
اين بس��اط سياست بازي كه راه انداخته ايد چه معنايي 
دارد؟ وقتي شهردار رس��ما اعالم مي كند كه توان كار 
س��نگين كالن ش��هر تهران را ندارم و به علت بيماري 
نمي توانم اين كار را ادامه دهم، اين موضوع در دس��تور 
قرار مي گيرد و آقاي ش��هردار در جلسه رسمي شوراي 
ش��هر مي گويد كه با اين كيفيت ادامه كارم را خيانت 
مي دانم؛ اما نوبت به راي گيري كه مي رسد با راي خود 
عنوان مي كنند كه شما مريض و ناتوان براي انجام كار 

نيستي و كار نكردنت خيانت است. 
دادستان كل كشور با طرح اين سوال كه فردا اگر اين 
آقاي ش��هردار نتوانس��ت، مديريت الزم را بر شهر تهران 
داشته باشد چه كسي مس��وول است، ادامه داد: بنده به 
عنوان مدعي العموم به شوراي شهر تهران عنوان مي كنم 

كه مس��ووليت اين كار با شماست. وي به شهردار تهران 
پيشنهاد داد، مجددا استعفاي خود را تقديم شوراي شهر 
كن��د. او گفت: آقاي ش��هردار بايد مهلت��ي نيز تعيين و 
عنوان كند كه تا فالن روز در دفتر كارم هستم تا شهردار 
تعيين كنيد. در غير اين صورت از فالن تاريخ مسووليت 
ش��هرداري تهران را عهده دار نخواهم ب��ود و قطعا آقاي 
ش��هردار كسي ش��ما را به اين جهت تحت تعقيب قرار 

نخواهد داد. 
بعد از انتش��ار اظهارات دادس��تان كل كش��ور، زهرا 
صدراعظم نوري عضو شوراي شهر نسبت به اين اظهارات 
واكنش نشان داد و در توييتي نوشت: »فشارها به شهردار 
تهران علني شد.« همچنين محمدجواد حق شناس نيز 
در توييتي به موضوع پيشنهاد دادستان كل كشور مبني 
بر استعفاي دوباره نجفي شهردار تهران واكنش نشان داد 
و نوش��ت: »ورود آقاي منتظري دادس��تان كل كشور به 
موضوع استعفاي شهردار تهران، دكتر نجفي، نه با تدبير 
همخواني دارد و نه با وظايف ذاتي جايگاه حقوقي ايشان 
تطبيق پيدا مي كند. كاش بيش��تر با وظايف مان آش��نا 
بودي��م. « محمد صادقي نماين��ده تهران در مجلس نيز 

اين رفتار دادستان را دخالت در كار شوراي شهر خواند. 
چند س��اعت پس از انتش��ار اظهارات دادستان كل 
كشور بود كه خبر استعفاي مجدد نجفي توسط محسن 
هاش��مي رييس شوراي ش��هر تهران تاييد شد. به گفته 
هاشمي، نجفي در نامه دوم خود ذكر كرده كه با توجه به 
شرايطش امكان ادامه همكاري در شهرداري را ندارد. در 
صورتي كه استعفاي دوم نجفي راي بياورد در نهايت براي 

شهرداري تهران سرپرست انتخاب خواهد شد. 
در همي��ن حال محمد عليخاني رييس كميس��يون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران نيز استعفاي 

مجدد نجفي را قابل پيش بيني دانست. 
در پي نگارش دومين اس��تعفانامه از س��وي نجفي، 
امروز اعضاي ش��وراي ش��هر ب��راي بار دوم اس��تعفاي 
نجفي را بررس��ي مي كنند و به احتم��ال زياد به آن راي 
مثب��ت خواهند داد. احتم��ال مي رود يك��ي از معاونان 
ش��هرداري تهران به عنوان سرپرست شهرداري انتخاب 
 شود. البته س��ليمي كه پيش از انتخاب نجفي نيز چند 
ساعتي سرپرست شهرداري بود، احتماال جزو گزينه هاي 

سرپرستي هست. 
 با قطعي ش��دن رفت��ن نجفي از ش��هرداري تهران، 
اعضاي ش��وراي ش��هر به دنبال نامزده��اي جديد براي 
شهرداري پايتخت هستند. در ميان نامزدهاي شهرداري 
ته��ران، اس��امي محمدرضا عارف، محس��ن هاش��مي، 
محمدعلي افش��اني و پيروز حناچي بيش از سايرين به 

گوش مي رسد. 

متنكاملاستعفايمجددنجفي
متن كامل دومين استعفانامه شهردار تهران خطاب 
به محسن هاشمي رييس ش��وراي شهر تهران به اين 
ش��رح است: »با تقديم س��الم و ضمن تشكر از الطاف 
اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تهران كه در جلسه 
19 فروردين 1397 ش��ورا نسبت به اينجانب ابراز شد 
و نهايتا در راي مخالف ايش��ان با استعفاي بنده تجلي 
يافت، به اس��تحضار مي رس��اند كه به احترام و نظر و 
راي ش��وراي محترم، اينجانب مجددا با پزشك معالج 
خويش مش��ورت كردم و امكان انجام عمل جراحي و 
تداوم معالجه را توام با حفظ مسووليت شهرداري جويا 
شدم. متاسفانه ايشان مجددا بر قابل جمع نبودن اين 
دو امر تاكيد و پيش��نهاد اكيد داش��تند كه براي انجام 
مراحل درمان بيماري در نخس��تين فرصت ممكن از 
مسووليت خويش در شهرداري تهران كناره گيري كنم. 
از اي��ن رو در كمال احترام و خضوع نس��بت به اعضاي 
محترم ش��ورا تقاضا دارم، ترتيبي اتخاذ فرماييد كه تا 
قبل از اول ارديبهشت ماه كه قرار است، مراحل جدي 
معالجه را آغاز نمايم، براي انتخاب شهردار يا سرپرست 

شهرداري اقدام الزم معمول شود. 
مج��ددا تاكيد مي كن��م كه بن��ده آمادگي كامل 
براي هم��كاري و همراهي فرد منتخب ش��ورا را در 
هر س��طحي كه در توانايي ام باش��د، دارم و تا زمان 
انتخاب نهايي ش��ورا اجازه نخواهم داد كه برنامه ها و 
فعاليت هاي شهرداري با توقف يا ركود مواجه شود.« 

بررسينرخكرايهتاكسيبرايسال97درشهرداري
رييس كميس��يون حمل و نقل ش��وراي اس��المي ش��هر تهران با 
تاكيد بر اينكه تاكنون براي افزايش نرخ بليت اتوبوس پيش��نهادي از 
س��وي شهرداري تهران به شوراي شهر ارائه نشده است، افزود: بررسي 
كارشناس��ي نرخ تاكسي در ش��هرداري تهران در حال انجام است و به 
محض تكميل پيش��نهاد جديد به كميس��يون حمل و نقل شورا ارائه 
خواهد ش��د. به گزارش ايس��نا، محمد عليخاني درباره ارائه پيش��نهاد 
افزايش نرخ كرايه تاكسي اتوبوس از سوي شهرداري تهران به كميسيون 
حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران گفت: براي نرخ كرايه تاكسي 
برنامه هايي در دست بررسي است چراكه نرخي كه درحال حاضر براي 
تاكس��ي ها وجود دارد در تمام سطح شهر تهران يكنواخت است. اين 
درحالي است كه بايد از نظر كارشناسي تفاوت هايي ميان نرخ تاكسي 
در نقاط مختلف شهر تهران وجود داشته باشد.  وي افزود: با توجه به 
اينكه نرخ هاي تعيين شده تاكنون كارشناسي نبود به درستي در تهران 
اجرا نشده است و تنها در برخي مناطق جنوب شهر مطابق نرخ مصوب 
عمل مي شده لذا مصوبه يي كه اجرا نشود وهن شورا و سيستم قلمداد 
مي ش��ود. لذا بايد تعيين نرخ ها به شكلي تصويب شود كه قابليت اجرا 
داشته باشد. بر همين اس��اس روش هاي جديدي به صورت پيشنهاد 
درحال بررس��ي است كه در صورت تكميلي قطعا به كميسيون ارجاع 
خواهد ش��د.  عليخاني ادامه داد: ما پيش از اين از سازمان تاكسيراني 
خواسته بوديم كه بررسي دقيقي روي تعيين نرخ ها در تمام نقاط سطح 
شهر تهران انجام بدهند. احتماال تكميل اين بررسي ها به زودي محقق 
خواهد شد و پيشنهاد شهرداري تهران به كميسيون حمل و نقل ارائه 
مي ش��ود.  وي تاكيد كرد: بايد نرخ هاي مصوب توجيه داش��ته باشند. 
بي ترديد صرف تعيين يك نرخ بدون كارشناس��ي موجب مي شود كه 
در عمل نوع ديگري رفتار ش��ود. به شكلي كه درحال حاضر نرخ هاي 

مصوب مورد پذيرش نيس��تند. به طور مثال روي برچسب ها يك نرخ 
درج ش��ده اما حتي مس��افري كه سوار تاكسي مي شود بدون توجه به 
اين برچسب نرخ گذاري قيمت ديگري پرداخت مي كند. به اين ترتيب 
بايد نرخ گذاري ها با توجيه منطقي انجام ش��ود تا در اجرا با مش��كلي 
مواجه نش��ويم. رييس كميسيون حمل و نقل ش��وراي اسالمي شهر 
تهران درخصوص افزايش نرخ اتوبوس نيز گفت: تاكنون براي نرخ بليت 
اتوبوس پيشنهادي از سمت شهرداري تهران به شورا ارائه نشده است. 

نصب161دكلمخابراتيويژهمديريتبحراندرتهران
161دكل مخابرات��ي خود ايس��تا براي ايجاد بس��تر سيس��تم 
ارتباطي مس��تقل، برقراري ارتباط راديويي، آژير اطالع رس��اني و 
هشدار هنگام حوادث و سوانح در پايگاه هاي مديريت بحران شهر 

تهران و برخي نقاط شهر تهران نصب مي شود. 
به گزارش ايس��نا، در جلسه مش��ترك سازمان و شركت ارتباط 
مش��ترك ش��هر تهران و مديران فني اپراتوره��ا درخصوص ايجاد 
بس��تر سيس��تم ارتباطي پايدار در زمان بحران بحث و تبادل نظر 
ش��د. در اين نشس��ت احمد صادقي، رييس س��ازمان پيشگيري و 
مديريت بحران ش��هر تهران به اهميت تامي��ن ارتباطات پايدار در 
ش��رايط وقوع بحران هاي طبيعي اشاره كرد و گفت: تامين ارتباط 
پاي��دار و پايش لحظه به لحظه حوادث و س��وانح، اطالع رس��اني و 
هش��دار بهنگام به مردم و س��ازمان هاي تخصصي درخصوص قطع 
ش��ريان هاي حياتي از اهميت بس��ياري برخوردار اس��ت و با توجه 
به اينكه در س��وانح طبيعي ممكن اس��ت بخشي از زيرساخت هاي 
ارتباطات موجود آس��يب ببيند يا با ترافيك باال عمال از مدار خارج 
شود بنابراين بايد زيرس��اخت هاي مناسب ويژه ارتباطات مديريت 
بحران از هم اكنون پيش بيني و تامين ش��ود.  جانشين شهردار در 

ش��وراي هماهنگي مديريت بحران با اش��اره به اينك��ه پايگاه هاي 
مديري��ت بح��ران مكان هاي مناس��بي ب��راي اس��تقرار دكل هاي 
مخابراتي خود ايستا به ش��مار مي آيد، گفت: از اواسط ارديبهشت 
ماه مرحله نصب و راه اندازي دكل هاي مخابراتي خود ايستا در اين 
پايگاه ها آغاز و با همكاري اپراتورها و شركت ارتباط مشترك شهر 
بخ��ش قابل توجه��ي از نيازهاي ارتباط مخابرات��ي در زمان بحران 
تامين خواهد ش��د. براس��اس گزارش مديريت بحران شهر تهران در 
اين نشس��ت همچنين اعالم ش��د كه 161نقطه براي راه اندازي اوليه 
ارتباطات پايدار در زمان بحران و نيز استقرار شبكه شتاب نگاري، سامانه 
پايش تصويري ش��هر، سامانه هشدار سريع زمين لرزه و سيستم هاي 
اطالع رساني ميان سازمان هاي عضو شوراي هماهنگي مديريت بحران 
شناسايي ش��ده كه از اين تعداد 113دكل آن در پايگاه هاي مديريت 
بحران مناطق و مابقي در س��اير محل هاي مناس��ب نصب مي شود و 
به اين ترتيب مديريت بحران پايتخت از يك ش��بكه مستقل ارتباط 

مخابراتي امن و پايدار در زمان بحران برخوردار خواهد شد. 

LEZجريمه۴ميليونخودرودرطرح
مديرعامل مراكز معاينه فني ش��هر تهران ضمن اش��اره به اينكه 
خودروهايي كه معاينه فني برتر داش��ته باش��ند عوارض ترددشان 
در مح��دوده ط��رح ترافي��ك كاهش مي يابد نس��بت به ب��ازار داغ 

كاتاليست هاي تقلبي و خريد و فروش آنها با ارقام باال هشدار داد. 
به گزارش ايس��نا، نواب حسيني منش در نشست خبري خود با 
بيان اينكه براس��اس ابالغيه وزارت كشور خودروهاي شخصي توليد 
داخل مدل 92 و قبل از آن مشمول اخذ معاينه فني هستند، گفت: 
براس��اس اين ابالغيه، خودروهاي واردات��ي مدل 2۰13 و قبل از آن 
مشمول اخذ معاينه فني هستند و خودروهاي عمومي، تاكسي ها و... 

نيز تا يك سال معاف از اخذ معاينه فني هستند و بعد از آن مشمول 
اخذ معاينه فني مي ش��وند. وي با بيان اينكه براساس آخرين آماري 
كه به صورت غيرمس��تقيم از پليس اخذ شده 3ميليون و ۸۰۰ هزار 
خودرو پالك تهران داريم كه دو ميليون و ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه 
مشمول معاينه فني در سال 97 هستند، گفت: اميدوارم شهروندان 
ب��ا مراجعه به مراكز معاينه فني و با صب��ر و حوصله بتوانند معاينه 
فني خودرو خود را پاس كنند. وي با بيان اينكه در س��ال 96 براي 
نخس��تين بار ركورد معاينه فني شكسته شد، گفت: يك ميليون و 
۵46 هزار معاينه فني براي خودروها صادر شد كه از ميان خودروهاي 
مراجعه كننده به مراكز معاينه فني 4۵درصد از آنها مردود شدند كه 
حدود 29تا 3۰درصد خودروهاي مردودي صرفا به دليل آاليندگي، 
14درصد به دليل وضعيت ظاهري، ۸ درصد به دليل انحراف فرمان، 
۵ درصد به دليل مشكالت كمك فنر و مابقي در تست ترمز مردود 
شدند. حسيني منش با بيان اينكه در شاخص مراجعه تاكسي ها شاهد 
كاهش شديد مراجعه بوده ايم، گفت: البته اين عدم مراجعه تاكسي ها 
به دليل نوسازي 1۰هزار تاكسي در سال 96 بوده كه اين خودروها به 
دليل آنكه نو بودند، نيازي به مراجعه وجود نداشت اما در مقابل شاهد 
بوديم كه ميزان مراجعه و مردودي اتوبوس ها افزايش يافته كه شاهد 
رش��د 2۰درصدي در اين حوزه بوديم. آمارها نشان مي دهد، مراجعه 
مجدد اتوبوس ه��ا به مراكز معاينه فني ح��دود 2۰۰درصد افزايش 
داشته و اين نشان دهنده آن است كه روز به روز اتوبوس ها فرسوده تر 
مي شوند و بايد نوسازي انجام شود.  وي با بيان اينكه در سال گذشته 
در طرح LEZ 4ميليون و 27۸هزار برگه جريمه توس��ط دوربين ها 
به دليل نداشتن معاينه فني ثبت شده است، گفت: از آنجا كه مبلغ 
جريمه ۵۰ هزار تومان است حدود 213ميليارد تومان جريمه در اين 

بخش اخذ شده است. 

ايرانشهر
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صنعت، معدن و جتارت14
 استقبال واردكنندگان

از قانون جديد
ايسنا  بخشنامه جديد بانك مركزي مبني بر 
ممنوعيت واردات كاال از چهار كشور كه به تازگي 
ابالغ ش��ده است، به گفته دس��ت اندركاران اين 
بخ��ش مي تواند مس��ير جدي��دي را پيش روي 
واردات بگذارد و با ورود سيستم بانكي به چرخه 
واردات، فرآيندهاي اداري و بروكراتيك كوتاه تر 

خواهد شد. 
بان��ك مرك��زي روز ش��نبه ۱۸ فروردين در 
تكمي��ل بخش��نامه ممنوعي��ت واردات كاال از 
كش��ورهاي تركيه، چين، ك��ره و هند به صورت 
بدون انتقال ارز، موارد چندگانه يي را به ش��بكه 
بانك��ي ابالغ ك��رد. البته اين بخش��نامه قبل از 
س��ال جديد ابالغ ش��ده بود و اكنون متمم آن 
كه ش��امل چند بند جديد اس��ت ازسوي بانك 
مركزي اعالم شده است. ابالغ اين بخشنامه اين 
شائبه را تقويت كرد كه واردات كاال از اين چهار 
كشور با محدوديت روبه رو خواهد شد و باتوجه 
ب��ه اينكه واردات عمده از اين كش��ورها به ويژه 
چين و تركيه صورت مي گيرد قرار است حركت 
و سياس��ت هاي وارداتي دس��تخوش تغييراتي 

شود. 
اما كارشناس��ان و دس��ت اندركاران تجاري و 
بازرگان��ي چندان به اين امر معتقد نيس��تند و 
مي گوين��د كه اتفاقا اين تصميم باعث نظامندتر 
ش��دن واردات مي شود، چراكه تمام فرآيندها از 
طريق شبكه بانكي انجام مي شود. از طرف ديگر 
اين اتفاق باعث خواهد ش��د كه فش��ار از روي 
بازار ارز برداش��ته شود. اس��داهلل عسگراوالدي 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و چين، 
درباره اين بخشنامه مي گويد: علت اين كار اين 
اس��ت كه ايران مقداري يوان بابت فروش نفت 
در چين دارد و براي واردات در دس��ترس است 
و قصد داريم اين يوان ها را به كساني بدهيم كه 

مي خواهند از چين كاال بياورند. 
ب��ه گفته وي، اي��ن تصمي��م مي تواند اثرات 
مثبتي داش��ته باش��د اما ممكن است چيني ها 
همه كاالها را به يوان نفروش��ند، چون در ازاي 
بعضي كاالهاي شان ارز آزاد مي خواهند ولي اگر 
به يوآن بفروش��ند اتفاق خوبي اس��ت و ما هم 

استقبال مي كنيم. 
ريي��س ات��اق مش��ترك بازرگاني اي��ران و 
چين همچنين معتقد اس��ت كه اين بخش��نامه 
را  واردات  اداري  و  بروكراتي��ك  فرآينده��اي 
كوتاه تر مي كند، چراكه به گفته وي ال س��ي باز 
مي شود و يواني كه بانك مركزي از طريق فروش 

نفت در آنجا دارد را براي واردات مي دهد. 
همچنين رض��ا كامي رييس اتاق مش��ترك 
بازرگان��ي اي��ران و تركيه  تصري��ح مي كند كه 
اين بخش��نامه به معني محدودي��ت واردات از 
اين چهار كش��ور نيس��ت. به گفت��ه وي، پيش 
از اب��الغ اين بخش��نامه تجار ب��ه بانك مراجعه 
 نمي كردن��د، خ��ارج از كش��ور پول داش��تند و 
ثبت س��فارش مي كردند و جنس را مي خريدند 
اما اكنون براساس اين بخشنامه اين اقدام بايد از 
كانال بانك انجام شود و هيچ ممنوعيت خاصي 
در جريان نيست. كامي تصريح مي كند كه تنها 
سيس��تم واردات تغيير كرده و واردات از طريق 
بانكي و به صورت ال س��ي يا اعتبارات اس��نادي 
و روش ه��اي ديگر انجام خواهد ش��د كه اين به 

معني نظام مندتر شدن روند واردات است. 
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و تركيه 
همچنين معتقد اس��ت كه با اين سيستم جديد 
اتفاقي در جهت محدود ش��دن واردات نخواهد 
افتاد بلكه شرايط بهتري هم براي واردات پيش 
مي آيد چراكه ورود سيس��تم بانك��ي به فرآيند 
واردات مي توان��د خيلي از مش��كالت را برطرف 
كند. فره��اد احتش��ام زاد ريي��س هيات مديره 
فدراس��يون واردات ني��ز تاثير اين بخش��نامه را 
مثب��ت ارزياب��ي مي كند اما معتقد اس��ت هنوز 
برخي زيرس��اخت ها براي اج��راي اين تصميم 
مهيا نيست و بهتر بود كه ابتدا اين زيرساخت ها 
فراهم و بعد چنين بخشنامه يي ابالغ مي شد. در 
مجموع به نظر مي رس��د كه اين تصميم ش��كل 
جدي��دي به فرآين��د واردات مي دهد و آن را به 
اس��تانداردهاي بين الملل��ي نزديك تر مي كند و 
حتي در آينده اين امكان وجود خواهد داش��ت 
شيوه بدون انتقال ارز در مورد كشورهاي ديگر 

نيز اجرا شود. 

تعرفه خودروهاي هيبريدي 
اعالم شد

مهر   دولت باالخره تعرفه خودروهاي هيبريدي 
را اعالم كرد. 

در كتاب مق��ررات واردات و صادرات، باالخره 
تعرفه خودروهاي هيبريدي اعالم ش��د كه بر اين 
اساس كف تعرفه خودروهاي هيبريدي ۵درصد و 

سقف آن ۲۵درصد اعالم شده است. 

تصويب آيين نامه اجرايي تهاتر 
مطالبات ايدرو و ايميدرو

ش�اتا   هيات وزيران در جلسه عصر يك شنبه 
خود به رياست حسن روحاني رييس جمهوري، 
به بررس��ي و تصويب تع��دادي از آيين نامه هاي 
اجرايي قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ كل كش��ور 

پرداخت. 
به موج��ب يك��ي از آيين نامه هاي ياد ش��ده، 
به دولت اجازه داده ش��د مطالبات قبل از سال 
۱۳۹۷ س��ازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع 
اي��ران )اي��درو( و توس��عه و نوس��ازي معادن و 
صنايع معدني ايران )ايميدرو( بابت مش��اركت 
در تامي��ن س��رمايه بانك تخصص��ي صنعت و 
معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور 
و وزارت نف��ت از طري��ق ش��ركت دولتي تابعه 
بابت س��هم متعلق به آنها از واگذاري س��هام را 
با بدهي آنها به دولت بابت »ماليات« و »س��ود 
سهام« تهاتر كرده يا تا سقف مطالبات نسبت به 
اعطاي خطوط اعتباري تسهيالت مالي خارجي 
)فاينانس( يا تضامين براي طرح هاي اش��تغال زا 
ب��ا اولويت مناطق كمتر توس��عه يافته و محروم 

اقدام كند.

اخبار

در همايش تجاري ايران و روسيه در محل اتاق ايران ترسيم شد

مدل جديد تجارت با همسايه شمالي

سيده ماندانا اشرف زاده  كارشناس اقتصادي 
پس از يك دوره طوالني س��لطه تعاليم اقتصاد ارتدوكس و 
جري��ان اصلي بر صحنه جهاني اينك ن��داي اقتصادي قديمي 
يعن��ي حمايت خواه��ي دوباره ج��ان گرفته اس��ت. ترامپ در 
نظ��ر دارد مجددا ۱00ميليارد دالر ديگ��ر از صادرات چين به 
امريكا را مش��مول تعرف��ه كند و چين نيز اعالم كرده اس��ت، 
آماده تالفي اس��ت. ترام��پ دور قبل واكنش چي��ن به تعرفه 
۲۵درصدي بر فوالد و ۱0درصدي بر آلومينيوم را غيرمنصفانه 
خوانده و معتقد اس��ت، چين مدام مالكيت معنوي امريكا را با 
قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك كه شامل انتقال تكنولوژي 

مي شود، مي دزدد. 
ام��ا در اين س��و بايد اقتصاد جهان��ي را از ديد همين وقايع 
و آنچه در بازارهاي س��هام بين المللي مي گ��ذرد، تحليل كرد. 
اقتصاددانان و مش��اوران س��رمايه گذاري در شركت هاي بزرگ 
بين المللي در سال ۲0۱۹و۲0۲0 ركودي را براي اقتصاد جهاني 
پيش بيني مي كنن��د. آنها معتقدند، س��هام امريكا تا 40درصد 

كاهش خواهد يافت و صحنه براي ركود آماده مي شود. 
شاخص استانداردوپور ۵00 كه در پنجم آوريل ۲66۲.۸4 
بود و اگر به ميزان 40درصد س��قوط كند به ۱600 مي رس��د، 
يعني پايين ترين س��طح كه در ماه ژوئن ۲0۱۳ داش��ت. اينها 
اظه��ارات ماينارد از مديران ارش��د اجرايي ج��ي پي مورگان 
چيس است. در همين زمان ژاكوب فرانكل، اقتصاددان مشهور 
اخطار مي دهد كه جنگ تجاري بزرگ ترين خطري اس��ت كه 

اقتصاد جهاني را تهديد مي كند. 

ماينارد مي گويد: بدهي شركت ها اكنون ۸.۸۳ هزار ميليارد 
دالر اس��ت و نكول اين بده��ي مي تواند نرخ بهره را تا ۳درصد 
باال برد. مس��اله مهم از نظر او اين است كه سياست هاي مالي 
و پول��ي اكنون در جهتي حرك��ت مي كنند كه متضاد يكديگر 
است. نتيجه اصلي اين وضعيت افزايش دستمزد و تورم است و 
تنها راهي كه براي فدرال رزرو مي ماند اين است كه نرخ بهره 
را افزايش دهد. از طرف ديگر بدهكاري عظيم مصرف كنندگان 

بزرگ ترين خطر براي اقتصاد است. 
سياست مالي انبس��اطي دولت ترامپ كاهش ماليات ها بود 
و انتظار مي رفت، جريان نقدينگي ش��ركت ها به كمك اقتصاد 
امريكا بياي��د. با اين حال ماينارد مي گوي��د اثر آن كوتاه مدت 
اس��ت. او مي افزاي��د اي��ن جريان نق��دي ص��رف بازپرداخت 
بدهي هاي ش��ركتي نخواهد شد و نخس��تين اثر ركود، اخراج 
كارگران س��پس كاهش قيمت مستغالت اس��ت. اين از جنبه 
منفي ركود اس��ت كه اين اقتصاددانان پيش بيني مي كنند. از 
جنبه روش��ن ماين��ارد مي گويد، بنيان هاي موسس��ات مالي و 
پولي قوي تر از ۱0س��ال پيش است و قيمت خانه ها نيز نسبت 

به ۲0سال گذشته قابل تحمل تر. 
به نظر مي رسد، سياست سهل گيرانه كفايت سرمايه بانك ها 
يك اش��تباه بوده و اكنون بدهي عظيم خانوارها، كسب وكار ها 
و دولت بسيار زياد است. جنبه روان شناسانه ديگر اين وضعيت 
اين است كه س��قوط قيمت سهام اين  بار مي تواند تاثير بسيار 
بزرگ تري داش��ته باش��د زيرا تعداد س��رمايه گذاران در بورس 
بسيار زياد شده و اينها به سود پشت سر هم عادت كرده اند نه 

زيان. كاهش 40درصدي قيمت س��هام مي تواند در دوراني كه 
بازار در كسادي به سر مي برد يك امر عادي باشد اما نه اين  بار. 
پيام��د اين تح��والت براي اقتصاد ايران چيس��ت؟ خوب تا 

حدودي پيش بيني ساده است. 
نخست اينكه صادرات نفت ايران به چين، هند، ژاپن و كره 
جنوب��ي ۲0درصد كاهش يافته و ك��ره جنوبي، ميعانات گازي 
از نروژ را جانشين مش��ابه ايراني كرده است. دوم اينكه جنگ 
تج��اري قيمت نفت را كاهش داده و در صورت ايجاد ركود در 
اقتصاد جهاني باز هم قيمت نفت كاهش خواهد يافت. بنابراين 
يك بار ديگر چش��م انداز براي اقتصاد ايران اين خواهد بود كه 
قيم��ت دالر در بازار افزايش يابد و هم��راه با آن اقتصاد ايران 
ب��ه ركود عميق تري وارد ش��ود. احتماال ب��ازار ايران هم اكنون 
اين اخب��ار را در خود هضم كرده و به همين دليل دالر مرتب 
افزايش مي يابد. در اين صورت مي توان انتظار داش��ت امس��ال 

قيمت دالر بسيار افزايشي باشد. 
تنها راهي كه براي دولت باقي مي ماند اين است كه نرخ بهره 
را افزاي��ش ده��د كه دوران ركود را بيش��تر مي كند اما چاره يي 
نيست و سرانجام پس از طي مدتي اقتصاد از ركود خارج خواهد 
شد. مهم اين است كه دولت با افزايش نرخ بهره مانع از سقوط 

بيشتر ريال شود تا تقاضاي مصرف كنندگان كاهش نيابد. 
تمام اينها نش��ان مي دهد، جهان ب��راي يك جنگ نظامي 
واقعي خود را آماده مي كند. تنش ها در سطح بين المللي بسيار 
افزاي��ش يافته و آس��تانه تحمل كاهش. ترامپ معتقد اس��ت، 
تمهي��دات اقتص��ادي او در كوتاه مدت توام ب��ا درد خواهد بود 
اما در درازمدت س��ود به همراه خواهد داش��ت. از طرف ديگر 
دولت چين نيز مي خواهد به همان ميزان يا بيشتر تالفي كند 
كه بس��ياري احتمال مي دهند در اي��ن كار موفق خواهد بود. 

صادرات خدمات امريكا به چين كاهش زيادي خواهد داش��ت 
و چي��ن مي توان��د اوراق قرضه امريكا را كه در طول س��اليان 
گذش��ته خريده است، بفروشد و سياست مالي انبساطي دولت 
امري��كا را با شكس��ت مواجه كند. نتيج��ه اين تحوالت چيزي 
خواهد بود شبيه وضع تعرفه اسموت هاولي در سال ۱۹۳۱ كه 
يكي از عوامل شروع جنگ جهاني دوم بود. اكنون اقتصاددانان 
مي گويند، دوران تحمل همسايه و پول درآوردن از آن گذشته 
و كش��ورها مايل هس��تند به جاي پول در آوردن از همسايه او 
را بكش��ند. در هر حال دولت امريكا انتظار داش��ت با تس��هيل 
و سبك كردن سياس��ت هاي مالياتي، شركت هاي چند مليتي 
امريكايي س��ود انباش��ته خود در خارج را به امريكا وارد كنند. 
اين اتفاق در ۳ماهه اول امس��ال رخ نداده اما انتظار مي رود در 

۳ماهه دوم بيشتر و به اين ترتيب دالر تقويت شود. 
آماره��اي نااميد كننده از وضعيت اش��تغال ك��ه روز جمعه 
منتشر ش��د تا حدودي وضعيت را براي سهام امريكا سخت تر 
كرده است. افزايش اشتغال در ماه مارس تنها ۱0۳هزار نفر بود 
و نرخ بيكاري در سطح 4.۱درصد باقي ماند درحالي كه اقتصاد 

در ماه فوريه ۳0۳هزار شغل ايجاد كرده بود. 
با اين حال داده هاي دستمزد در سطح قابل قبولي باقي ماند 
كه نس��بت به ماه گذشته 0.۳درصد افزايش داشت و براي كل 
دوره يك س��اله ۲.۷درصد افزايش نشان مي دهد. اقتصاددانان 
مي گويند اين گزارش اش��تغال نبايد ديدگاه سياس��ت پولي را 
تغيير دهد. آنها انتظار داش��تند، ن��رخ بيكاري از 4.۱درصد به 
4درصد كاهش يابد. شايد يكي از داليل عدم تحقق اين هدف 
افزايش نرخ بهره فدرال رزرو باش��د. در اينجاست كه مي توان 
تاييد كرد، سياس��ت مالي و سياست پولي با يكديگر متناقض 

هستند. 

 آينده تجارت با روسيه
همايش تجاري ايران و روس��يه با حضور علي 
الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي و رييس 
مجلس دوماي روس��يه روز گذش��ته برگزار ش��د. 
در حاش��يه س��فر رييس دوماي روسيه و جمعي 
گس��ترده از بازرگان��ان روس��ي ب��ه ته��ران، اتاق 
بازرگاني »تهران و مس��كو« به ش��كل رسمي در 

تهران افتتاح شد. 
ريي��س مجل��س ش��وراي اس��المي در همايش 
تجاري ايران و روس��يه كه در مح��ل اتاق بازرگاني 
ايران برگزار ش��د، گفت: جلسه بين بازرگانان ايران 
و روس��يه به اين منظور برگزار شد كه از زبان تجار 
ايراني بشنويم كه مشكالت آنها چيست و با حضور 
آقاي والدين، رييس مجلس دوماي روس��يه و اتاق 
بازرگاني روس��يه بتوان مس��ائل را دنبال كرد. علي 
الريجاني گفت: اراده دو كش��ور ايران و روس��يه در 
اين اس��ت كه روابط تجاري بين دو كش��ور افزايش 

يابد. 
الريجان��ي همچنين از تداوم نشس��ت  اتاق هاي  
بازرگان��ي ايران و روس��يه س��خن گف��ت و افزود: 
قرار اس��ت مس��ائل و مش��كالت بازرگان��ان ايراني 
دس��ته بندي شود و از آنجا كه اتاق بازرگاني روسيه 
در اين همايش حضور دارد، مس��ائل س��اماندهي و 
پيگيري ش��ود. او تاكيد كرد: رييس دوماي دولتي 
روسيه عالقه مند است كه روابط تجاري بين بخش 
خصوصي دو كش��ور جدي ت��ر دنبال ش��ود از اين 
فرصت بايد استفاده و مش��كالت را مرتفع كرد كه 

اميدوارم اين موضوع تحقق يابد. 
رييس نماين��دگان مجلس اظه��ار كرد: حقوق 
گمرك��ي از موضوعاتي اس��ت كه با اوراس��يا درباره 
پيوستن ايران به اتحاديه گمركي مذاكراتي داشتيم 
ك��ه تقريبا به نتيجه رس��يده و احتم��اال تا يك ماه 

آينده انجام مي شود. 
رييس مجلس شوراي اس��المي از توافق جديد 
تعرفه يي ايران و روس��يه خب��ر داد و گفت: موضوع 

گندم نيز رفع و رجوع خواهد شد. 
به گفته الريجاني، رييس دوماي دولتي روس��يه 
اهتمام دارد كه روابط تجاري بين دو كش��ور ايران 
و روس��يه افزايش يابد كه در مالقات هاي مشترك 
كه در مسكو و ساير كشورها با ايشان داشتم با يك 
دي��د درازمدتي به روابط دو كش��ور نگاه مي كند و 
عالقه مند اس��ت روابط تجاري بين بخش خصوصي 

دو كشور تنگاتنگ تر شود. 
او در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خ��ود گفت: 
پي��رو مذاكرات بين دو كش��ور در برخ��ي زمينه ها 
سرمايه گذاري هايي در حوزه نفت و گاز انجام شده 
كه پيشرفت هاي نسبتا خوبي داشته است همچنين 
در زمين��ه حمل و نق��ل ريلي نيز پيش��رفت هايي 
ش��ده كه با توجه به مصوبه يي كه اخيرا در مجلس 
تصويب ش��د از حدود 6 ت��ا ۷ميليارد دالر فاينانس 
اس��تفاده خواهد شد كه اين موضوع امتياز جديدي 
براي توس��عه روابط ايران و روس��يه است. در ساير 
زمينه ها كه جزو توافق هايي اس��ت كه در نقشه راه 

صنعتي وزارت صنايع اس��ت، دو سال قبل با طرف 
روس توافقات��ي انجام داد. رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي از رييس دوماي دولتي روس��يه خواست 
تا براي ورود كش��تي هاي ايراني ب��ه رودخانه ولگا 

پيگيري هاي الزم را انجام دهد. 
الريجاني همچنين افزود: بحث هاي مهم ديگري 
در زمينه روابط بين دو كش��ور وجود دارد كه بايد 
با روس ها مطرح شود تا به نتيجه برسد. در مجلس 
نيز در پيگيري خواس��ته هاي اتاق بازرگاني ايران و 
روسيه، اهتمام الزم را انجام مي دهيم تا موضوعات 

ساماندهي شود. 

 مدل جديد تجارت با ايران 
ريي��س دوماي روس��يه ك��ه در جم��ع فعاالن 
بخ��ش خصوصي حضور يافته ب��ود، گفت: امروز به 
س��طح جديدي از تعامالت مي رس��يم و كميسيون 
بين پارلماني تش��كيل داديم و قصد داريم عالوه بر 

روابط سياسي، روابط اقتصادي را توسعه دهيم. 

»وياچف��الو والدين« با بيان اينكه قصد ما ايجاد 
ارتباطات تجاري و اقتصادي با ايران به غير از روابط 
سياسي اس��ت، گفت: به دنبال برقراري برنامه هاي 
صلح آمي��ز هس��ته يي همچني��ن برق��راري روابط 

كشاورزي و حمل و نقل ريلي هستيم. 
رييس دوماي روس��يه با تاكيد بر روابط سازنده 
بي��ن ايران و روس��يه گفت: وظيفه ام��روز پارلمان 
فدراس��يون روس��يه انجام توافقات به عمل آمده و 

دس��تور كار ما اين است كه بتوانيم روابط تجاري و 
اقتصادي بين دو كشور را توسعه دهيم. 

او با بي��ان اينكه قصد ما ايجاد ارتباطات تجاري 
و اقتصادي با ايران به غير از روابط سياس��ي است، 
 گف��ت: در چارچوب اين كميس��يون ما ب��ه دنبال 
برق��راري برنامه هاي صلح آميز هس��ته يي همچنين 
برق��راري رواب��ط كش��اورزي و حم��ل و نقل ريلي 

هستيم. 
او افزود: در سال ۲0۱6 ايران جايگاه 4۲تجارت 
با روس��يه را داشته و روس��يه هم جايگاه هشتم را 
در بين ش��ركاي تج��اري به خ��ود اختصاص داده 
كه بايد اي��ن روابط را گس��ترش دهيم. »والدين« 
ب��ا بيان اينكه م��ا نبايد پروژه هاي خ��ود را محدود 
به پروژه هاي انرژي كنيم، بيان كرد: در گس��ترش 
رواب��ط تج��اري بين دو كش��ور بايد رواب��ط را بين 
اس��تان هاي دو كشور هم گس��ترش دهيم و شكل 
جديدي از همكاري ها را بين دو كشور ايجاد كنيم. 
والدين با تاكيد بر اينكه پتانس��يل هاي زيادي براي 
همكاري بين ايران و روس��يه وجود دارد، گفت: در 
زمين��ه نفت و گاز خ��وب كار كرده ايم و پروژه هاي 
زي��ادي وجود دارد كه مي تواند س��رمايه گذاري در 

آنها به ميليون ها دالر برسد. 
او با بيان اينكه تس��ويه حس��اب  از طريق روبل 
براي ما حائز اهميت اس��ت ، گفت: االن بيش��ترين 
مبادالت تجاري ما با روبل انجام مي ش��ود. بنابراين 
بايد سيس��تم بانكي بين دو كش��ور ايران و روسيه 
ايجاد ش��ود ت��ا جغرافي��اي تجاري دو كش��ور هم 

گسترش يابد. 
اين مقام روسي ادامه داد: سهم ايران در گردش 
تجاري روس��يه كمتر از نيم درصد است و در سال 
۲0۱۷ تعام��الت ما پايين آم��ده و براي همين بايد 
افزايش س��طح روابط را دنب��ال كنيم و ما به دنبال 
استفاده صلح آميز از انرژي هسته يي هستيم. رييس 
دوماي روسيه اين موضوع را هم مورد اشاره قرار داد 
تا در چارچوب ديداره��اي پارلماني، روابط تجاري 
دو كشور گس��ترش يابد؛ چراكه از ظرفيت هاي دو 

طرف استفاده كامل نشده است.  
از آن س��و رييس ات��اق بازرگاني تهران نيز در 
اي��ن همايش گف��ت: روابط ايران و روس��يه طي 
دهه ه��اي گذش��ته داراي فراز و ف��رود بوده ولي 
مس��ووالن دو كشور براساس اصول محكم و قابل 
اعتماد خواستار افزايش سطح مراودات شده و بر 
همين اس��اس هيات هاي تجاري سطح بااليي در 

دو كشور حضور يافته اند. 
مس��عود خوانس��اري افزود: كش��ورهاي منطقه 
مي توانند زمينه س��از توسعه ش��وند و البته رويكرد 
ايران ايجاد پيوند متقابل ميان كش��ورهاي منطقه 
اس��ت و بخ��ش خصوصي ب��ر اس��تفاده از ظرفيت 

ديپلماسي براي حل مشكالت تاكيد دارد. 
او تصريح كرد: بايد امكانات و تسهيالت را براي 
حضور تجار دو كشور در بازار ايران و روسيه فراهم 
كرد و اين درحالي اس��ت كه زيرس��اخت ها در اين 
ح��وزه ضعيف اس��ت. در اين مي��ان اهميت تامين 

امني��ت حمل و نقل و س��اخت و توس��عه راه آهن 
و تاس��يس صندوق مش��ترك تامين مالي ضروري 
است و بايد به كريدورهاي بين المللي در اين رابطه 

اهتمام ورزيد. 
خوانس��اري گف��ت: اي��ران يكي از كش��ورهاي 
اقتصادي رو به رش��د، باثبات و تاثيرگذار در آينده 
نه چندان دور اس��ت و اكنون به عن��وان امن ترين 
و پربازده ترين مقصد س��رمايه گذاري و مشاركت در 
منطقه به عنوان سكويي براي دسترسي كشورها به 

بازار داخل و خارج است. 
به گفته خوانس��اري، همكاري دو كشور ايران و 
روسيه در زمينه ايجاد كريدور سبز گمركي، توسعه 
روابط بانكي، ارائه تس��هيالت صدور رواديد تجاري 
و كش��ت فراس��رزميني از اقدامات قاب��ل تقدير در 
جهت تسهيل تجارت عامالن اقتصادي و بخش هاي 

خصوصي است. 

 مشكالت تجارت با مسكو
از نگاه فعاالن اقتصادي

ام��ا از آن س��و، فع��االن ايراني در بازار روس��يه 
فرص��ت يافتند تا به مش��كالت و موانع پيش روي 
تجارت خود با روس��يه بپردازن��د. از اين رو رييس 
اتاق مشترك ايران و روسيه از شفاف نبودن روابط 

بانكي با همسايه شمالي انتقاد كرد. 
اس��داهلل عس��گراوالدي گف��ت: ب��راي برقراري 
روابط تجاري بيش��تر با روس��يه الزم است تا روابط 
كارگ��زاري ميان بانك هاي دو كش��ور ايجاد ش��ود. 
اين فعال اقتصادي خطاب به دوماي روس��يه گفت: 
چرا به م��ا اجازه مي دهيد آن س��وي درياها روابط 
40ميليارد دالري داشته باشيم اما روابط تجاري ما 

با روسيه حدود ۲/۵ ميليارد دالر باشد. 
او ب��ا بي��ان اينكه راه را براي تج��ارت باز كنيد، 
گفت: چند مشكل وجود دارد كه يكي شفاف سازي 
رواب��ط بانكي و ديگر آس��ان تر ك��ردن حمل و نقل 

است.
او افزود: بسياري از كاالهاي جنوب روسيه مورد 
تقاضاي ايران اس��ت و روسيه نبايد اجازه بدهد كه 
ما اين كاالها را از مس��يرهاي دورتر و از كشورهاي 
ديگر تامين كنيم. اين در ش��رايطي است كه وقتي 
روابط بانكي و حمل و نقل ش��فاف نباشد، مشكالت 

زيادي در تجارت خارجي ايجاد مي شود.
عس��گراوالدي اف��زود: باره��اي تجاري توس��ط 
هواپيماهاي روس��ي حمل نمي ش��ود و الزم اس��ت 
كه راه آه��ن دو طرف در اختيار حمل و نقل كاالي 
تجاري باش��د و اين درحالي اس��ت كه بس��ياري از 
كاالهاي مورد نياز روس��يه در جن��وب ايران توليد 
مي ش��ود و ب��راي اي��ن منظ��ور بايد حم��ل و نقل 

گسترش بيشتري پيدا كند. 
رييس اتاق مش��ترك ايران و روس��يه همچنين 
ب��ا بيان اينكه بايد مس��ائلي ك��ه در اينجا مطرح و 
درخواس��ت مي ش��ود، پيگيري ش��ود، گفت: براي 
اين منظور الزم اس��ت كميسيون مشتركي تشكيل 
و مس��ائل پيگيري ش��ود. از اين رو بنا به اظهارات 

او باي��د رابط��ه بانك��ي برقرار ش��ود ت��ا بانك هاي 
روس��يه با بانك هاي ايراني رواب��ط كارگزاري برقرار 
كنن��د. عس��گراوالدي همچنين با اش��اره به اينكه 
چش��م انداز تج��اري اي��ران در پايان برنامه شش��م 
تجارت ۱0ميليارد دالري با روسيه است، گفت: اما 
براي امس��ال تجارت رسيدن به مبادالت تجاري تا 

۳ميليارد دالر را پيش بيني كرده ايم. 
او در بخ��ش ديگري از س��خنان خود، مبادالت 
تجاري ايران و روسيه با »روبل و ريال« را نيز مورد 
اش��اره قرار داد و گف��ت: بانك مركزي ايران در اين 
زمينه هن��وز به نتيجه نهايي نرس��يده زيرا روبل و 
ريال هر دو متزلزل هستند و هم كشور روسيه براي 
برق��راري تجارت با ريال با ما نگران اس��ت و از آن 

طرف هم ما متقابال همان نگراني را داريم. 
اي��ن فعال اقتصادي ادامه داد: من به عنوان يك 
بازرگان نمي توانم اس��كناس هاي خود را در چمدان 
بگذارم و به روسيه بياورم بنابراين بانك هاي روسيه 
باي��د روابط كارگ��زاري الزم را فراهم كنند. رييس 
ات��اق مش��ترك ايران و روس��يه اظهار ك��رد: بانك 
مرك��زي درحال يافتن فرمولي اس��ت تا راه حلي را 
براي برقراري مبادالت تجاري بين ايران و روسيه با 

روبل و ريال پيدا كند. 
دبير كانون انجمن هاي صنايع غذايي يكي ديگر 
از سخنرانان اين همايش بود. كاوه زرگران در جمع 
روس��ي ها عنوان ك��رد: براي عبور گندم روس��يه و 
تبدي��ل آن به آرد براي ص��ادرات به عراق به توافق 
رس��يده ايم اما دولت روسيه به ما اعالم كرده است 
كه كش��تي هاي ايراني اج��ازه بارگيري در رودخانه 

ولگاي روسيه را ندارند. 
او خط��اب ب��ه رييس پارلم��ان روس��يه افزود: 
پاسخي كه مس��ووالن دولت روسيه به ما مي دهند 
آن اس��ت كه مجلس روسيه بايد اين اجازه را صادر 
كند كه اين جلسه شرايط مناسبي را براي رفع اين 

مشكل فراهم مي آورد. 
زرگران، عضويت در اتحاديه گمركي در روس��يه 
را خواس��تار ش��د و گف��ت: از اين طري��ق وضعيت 

تعرفه ها براي ايران بهبود و كاهش مي يابد. 
او تصريح كرد: مطلع هس��تيم كه روسيه نيز در 
قبال عضويت ايران در اي��ن اتحاديه انتظار كاهش 
تعرف��ه براي كاالهاي صادراتي خ��ود به ايران دارد 
كه اميدواريم اين توافقات صورت گيرد تا ما بتوانيم 
محصوالت بيش��تري به روسيه صادر كنيم. مهاجر، 
رييس اتاق بازرگاني مازندران نيز بزرگ ترين مشكل 
تجارت با روس��يه را حقوق گمركي باال دانس��ت و 
گفت: صادرات ايران به روس��يه يك ميليارد و 600 
ميليون دالر است كه به دليل موانع حقوق گمركي 

نمي توانيم آن را افزايش دهيم.
 او اف��زود: حداق��ل انتظار ما آن اس��ت كه براي 
ايران مانند س��اير كش��ورها حقوق گمركي در نظر 
گرفته ش��ود. رييس اتاق بازرگان��ي مازندران ادامه 
داد: درحال��ي حداق��ل حقوق گمركي ب��راي ايران 
۲0درصد بوده كه اي��ن حقوق گمركي براي برخي 

كشورها صفر درصد است. 

چشم انداز اقتصادي 2018 و ركود سال 2019

يادداشت

تعادل   
پارلم�ان بخش خصوصي روز گذش�ته 
ميزبان رييس دوماي روس�يه و جمعي از 
بازرگان�ان اين كش�ور در همايش تجاري 
تهران و مس�كو بود. در جريان س�فر اين 
هي�ات روس�ي به ته�ران، ش�اهد افتتاح 
رس�مي اتاق بازرگاني ايران و روسيه بعد 
از مدت ه�ا فعالي�ت غيررس�مي در محل 
اتاق اي�ران بوديم. روس�ي ها در حالي در 
جم�ع فعاالن بخش خصوصي ايران حاضر 
ش�دند ك�ه خبرهاي خوب�ي ب�راي تجار 
ايران�ي داش�تند. »وياچس�الو والدي�ن« 
از م�دل جدي�د تجارت با اي�ران خبر داد 
و اينك�ه جري�ان تجارت ميان دو كش�ور 
مي تواند به س�طح استان ها برسد. رييس 
مجلس ش�وراي اس�المي، ميهمان ديگر 

بهارس�تاني ها در اين مراس�م ب�ود. علي 
الريجاني، اين هم انديشي را فرصتي براي 
حل و فصل مشكالت تجاري بين دو كشور 
عنوان كرد و در عين حال از توافق جديد 
و يك ماهه تعرفه يي ميان ايران و روسيه 
خب�ر داد. ام�ا از آن س�و، فع�االن ايراني 
در بازار روس�يه نيز فرص�ت يافتند تا در 
حضور اين مقام روس�ي به بيان مشكالت 
و دغدغه هاي خود در تجارت با اين كشور 
بپردازند. »شفاف نبودن تجارت با روسيه، 
موانع بانكي، مشكل بارگيري كشتي هاي 
ايران�ي در رودخان�ه ول�گا، حق�وق باالي 
گمركي واردات كاالي ايراني به روس�يه« 
را مي توان دغدغه ه�اي فعاالن اقتصادي 
عنوان كرد كه خواهان برطرف شدن آنها 

از سوي مقامات روسي شدند. 

والدين گفت: در سال 2016 ايران 
جايگاه 42تجارت با روسيه را داشته 
و روسيه هم جايگاه هشتم را در بين 

شركاي تجاري به خود اختصاص 
داده كه بايد اين روابط را گسترش 
دهيم. »والدين« با بيان اينكه ما نبايد 

پروژه هاي خود را محدود به پروژه هاي 
انرژي كنيم، بيان كرد: در گسترش 

روابط تجاري بين دو كشور بايد روابط 
را بين استان هاي دو كشور هم گسترش 
دهيم و شكل جديدي از همكاري ها را 

بين دو كشور ايجاد كنيم
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15 نفت و انرژي

   تصميمات جديد 
ميتسوبيشي كميكال 

نيپنا| ش��ركت ميتسوبيش��ي كميكال به تازگي يك شركت 
مديري��ت منطقه ي��ي را به عنوان بخش��ي از راهبرد خ��ود براي 
گسترش شاخه پليمرهاي كاربردي اين شركت راه اندازي كرد. به 
گزارش پايگاه اينترنتي پالستيك نيوز يوروپ شركت ميتسوبيشي 
 كمي��كال )MCC( به تازگ��ي يك ش��ركت مديريت منطقه يي 
به عن��وان  را   )regional management company(
بخش��ي از راهبرد خود براي گسترش شاخه پليمرهاي كاربردي 
)performance polymers( اين ش��ركت در منطقه آسه آن 
)ASEAN( و بازار هند، راه اندازي كرد. آسه آن نامي است كه به 

اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا اطالق مي شود. 
ميتسوبيش��ي كميكال، مس��تقر در توكيو ژاپن، اعالم كرد كه 
زيرمجموعه اين شركت يعني تركيبات پالستيكي پيشرفته سنگاپور 
)Advanced Plastic Compounds Singapore( از اول 
ماه آوريل امسال به پليمرهاي كاربردي ميتسوبيشي كميكال آسيا-

اقيانوسيه )MCPP Asia Pacific( تغيير نام مي يابد. اين شركت 
 درنظر دارد با افزايش توليد و فروش االستومرهاي ترموپالستيك 
پي وي س��ي  تركيب��ات   ،)thermoplastic elastomers(
 )PVC compounds( و پل��ي الفين ه��اي داراي عملكرد باال 
)performance polyolefins(، ش��اخه پليمرهاي كاربردي 
خود را بيش از پيش توس��عه دهد. شركت ميتسوبيشي كميكال 
يكي از زيرمجموعه هاي ش��ركت هلدينگ ميتسوبيشي كميكال 
 )Mitsubishi Chemical Holdings Corporation(
به ش��مار م��ي رود. اي��ن ش��ركت ژاپني در س��ال 2005 
 مي��الدي ط��ي ادغ��ام ب��ا ش��ركت ميتسوبيش��ي فارما 
)Mitsubishi Pharma Corporation(، ش��ركت 
هلدين��گ ميتسوبيش��ي كمي��كال را پايه ري��زي ك��رد. 
پليمرهاي كاربردي ازجمله محصوالت پتروشيمي داراي 
ارزش افزوده باال محس��وب مي شوند كه به دنبال افزايش 
رقابت در بازار جهاني پتروش��يمي، ظرف سال هاي اخير 
توجه بسياري از توليدكنندگان را به خود جلب كرده اند. 

   مجازات سنگين حفاري آبي 
در مازندران 

ايلن�ا| مديرعام��ل آب منطقه يي مازندران گفت: در اس��تان 
مازندران امكان توس��عه بهره برداري از آب زيرزميني وجود ندارد، 
لذا از دو س��ال گذشته تاكنون هيچ گونه مجوز جديدي براي آب 
زيرزميني در بخش كش��اورزي صادر نش��ده است. محمدابراهيم 
يخكش��ي در نخس��تين جلس��ه كميت��ه راهبري ط��رح احيا و 
تعادل بخشي آب زيرزميني استان مازندران با اشاره به محدوديت 
برداشت آب زيرزميني با بيان اينكه در اين استان فقط 25 حفار 
مج��از وجود دارد ك��ه فقط مي توانند كار اليروبي و كف ش��كني 
چاه هاي مجاز را انجام دهند، تاكيد كرد: هرگونه حفاري غيرمجاز 
در بخش آب زيرزميني مش��مول جرايم سنگين ازجمله توقيف 
كليه ادوات آنها به مدت حداقل 6 ماه مي شود و حفاران غيرمجاز 
بايد به دنبال معيشت و شغل جايگزين باشند. در استان مازندران 
بالغ بر 90 ه��زار حلقه چاه مجاز و 57هزار حلقه چاه فاقد پروانه 
بهره برداري وجود دارد كه س��االنه بالغ بر يك ميليارد مترمكعب 
از آب زيرزميني برداش��ت مي نمايند. از سويي در سال هاي اخير 
كاهش بارش و روان آب و اضافه برداشت از سفره زيرزميني موجب 
شد تا در سال جاري با كاهش 50ميليون مترمكعبي آب زيرزميني 
در مقايسه با دوره ميانگين 10 ساله مواجه باشيم كه شوري آب و 
افت آب زيرزميني برخي دشت هاي استان ازجمله دشت بهشهر و 

بندرگز كه يك دشت ممنوعه است را تهديد مي كند. 

  قوت بازار نفت با وجود 
نگراني ژئوپليتيك

گ�روه ان�رژي|  بازارهاي نف��ت بع��د از تجربه افول 
2درصدي در روز جمعه، روز نخست كاري هفته جديد را 
با ثبات آغاز كردند. روز جمعه، نگراني ها در بازار به خاطر 
شدت گرفتن مجادالت تجاري بين اياالت متحده و چين 
و افزايش فعاليت هاي حفاري نفت در امريكا، قيمت نفت 

را كاهش داده بود. 
به گزارش رويترز، روز دوش��نبه بازارها نيم نگاهي نيز 
به اخبار واصله از وضعيت س��وريه داشتند. خبرها حاكي 
از حمل��ه امريكا به ي��ك پايگاه هوايي بزرگ در س��وريه 
اس��ت، هر چند اين اخبار از سوي پنتاگون، وزارت دفاع 

امريكا، رد شد. 
فيوچرهاي نفت وس��ت تگزاس اينترمدييت در ساعت 
6:43 صبح به وقت گرينويچ 62 دالر و 31 س��نت به ازاي 
هر بشكه معامله شد تا رشدي 0.4درصدي يا 25سنتي را 
نسبت به فروش بار قبل ثبت كرده باشد. فيوچرهاي نفت 
برنت درياي ش��مال نيز با 0.5درصد يا 31سنت افزايش، 
ب��ا قيمت 67.42 دالر در هر بش��كه به فروش رفت. پس 
از تهديد چين توسط رييس جمهور اياالت متحده، دونالد 
ترامپ به وضع تعرفه هاي جديد بر واردات از اين كش��ور، 
موج��ي از ترس از جنگ تجاري ميان دو قدرت اقتصادي 
جه��ان به راه افتاد كه قيمت  نفت هم متاثر از آن در روز 

جمعه 2درصد كاهش يافت. 
ِگِرگ مكنا سياس��ت گذار ارش��د در موسسه معامالت 
فيوچر اكسي تريدر در اين باره به رويترز گفت: »اميدوارم 

هر دو طرف به خطر جنگ تجاري واقف باشند.« 
بازار چين در روز هاي سه ش��نبه و جمعه بس��ته ش��د 
ام��ا با آغاز كار در روز دوش��نبه، قيمت نفت در بازار اين 
كش��ور نيز به تبع بازارهاي جهاني افت��ي 0.2درصدي از 
خود نش��ان داد تا هر بشكه نفت خام چين 401.4 يوآن 

معادل 63.73 دالر به فروش برسد. 
موسس��ه فيليپ فيوچرز مستقر در سنگاپور به رويترز 
گفت: »قيمت نفت به ش��دت نسبت به زمزمه هاي جنگ 
تجاري مابين چين و اياالت متحده حس��اس است. با اين 
همه، حمايت پايه يي نس��بت به پيشنهاد اوپك در مورد 
اعمال محدوديت روي توليد در س��ال 2019 نشان داده 

شده است.« 
افزايش حاضر در قيمت نفت را بايد به حس��اب وجود 
تقاضا در بازار و كاهش عرضه از سوي سازمان كشورهاي 
توليدكننده نفت، اوپك گذاش��ت كه در سال 2017 و با 
هدف كاهش مازاد عرضه و افزايش قيمت آغاز شده بود. 
در ب��ازار فيزيكي نفت، توليدكننده ش��ماره دو اوپك 
يعني عراق در روز دوشنبه اعالم كرد كه قيمت ها را براي 

عرضه نفت در ماه مه ثابت نگه خواهد داشت. 
به گزارش رويترز، ش��ركت خدمات انرژي بيكر هيوز 
متعلق به غول امريكايي جن��رال الكتريك در روز جمعه 
اع��الم كرد كه در اياالت متحده، در آس��تانه هفته جديد 
11 دكل حفاري به ش��مار دكل هاي حفاري فعال در اين 
كشور اضافه شده تا تعداد كلي دكل ها به رقم 808 برسد 
و ركوردي جديد را از ماه مارس س��ال 2015 به اين سو 

به ثبت رساند.

كوتاه از دنياي انرژي

طالي سياه

پس از چند ماه فشار از سوي دولت باالخره صورت گرفت

تزريق ارز پتروشيمي ها به بازار

زنگنه در مجلس تشريح كرد

برنامه متفاوت براي افزايش توليد نفت
خانه ملت|

تاكي��د رهب��ر معظ��م انق��الب ب��ر حمايت از 
توليد ملي در س��ال 97 باعث ش��د تا كميسيون 
ويژه يي در مجلس ش��وراي اسالمي تشكيل شود. 
كميس��يون وي��ژه حماي��ت از توليد مل��ي ديروز 
ميزبان وزير نفت بود تا از وضعيت توليدكنندگان 
داخل��ي در حوزه ه��اي زيرمجموع��ه وزارت نفت 
آگاهي يابند و از مشكالت احتمالي براي حمايت 
بيش��تر از آنها مطلع ش��وند. بيژن نامدارزنگنه در 
جمع آنه��ا و درخصوص نح��وه حمايت از كاالي 
ايراني اظهار كرد: بررسي موضوع حمايت از توليد 
داخلي نبايد عجوالنه باش��د زيرا نتايج مطلوبي را 

به دنبال نخواهد داشت. 
وي خط��اب ب��ه نمايندگان حاضر در جلس��ه 
اف��زود: نماين��دگان با توجه به بع��د نظارتي خود 
فق��ط نق��اط داراي اش��كال را بي��ان مي كنند و 
درخصوص پيش��رفت هايي كه داشته ايم، مطلبي 
بيان نمي كنند. اين رويكرد باعث مي شود تا مردم 

نيز منفي نگر و مايوس شوند. 
زنگن��ه در ادام��ه صحبت هاي خ��ود و براي 
آنكه به گفته خودش، تصويري واقعي از شرايط 
توليد ملي در صنعت نفت ترس��يم كند به بيان 
پيش��رفت هاي حاص��ل ش��ده و توانمندي هاي 
كنون��ي توليدكنندگان اين ح��وزه پرداخت. وي 
توضيح داد: توان كش��ور در استفاده از توليدات 
داخلي تجهيزات صنعت نفت در س��ال 97 قابل 
مقايس��ه با توان كشور در س��ال 77 نيست. در 
س��ال 76 حتي ام��كان ي��ك مت��ر لوله گذاري 
دريايي را نداش��تيم ولي اكن��ون روزانه حداقل 
يك كيلومت��ر لوله گذاري درياي��ي را مي توانيم 
انج��ام دهيم و چندين ش��ركت داخلي در حوزه 
ساخت تجهيزات نفتي فعاليت دارند كه با وجود 

آنها كس��ي به خارج از كشور سفارش نمي دهد. 
وزير نفت در ادامه عنوان كرد: پيشرفت هاي قابل 
توجهي در س��اخت تجهيزات صنعت نفت داريم 
كه ازجمل��ه آنها مي توان به س��اخت توربين ها، 
سكوها و عرشه اش��اره كرد. زنگنه با بيان اينكه 
مجلس شوراي اس��المي به ويژه دكتر الريجاني 
در زمينه توس��عه فاز 11پارس جنوبي به خوبي 
حماي��ت كردند، اظه��ار ك��رد: در مناقصه هاي 
4ميليارد دالري هيچ اجباري براي اس��تفاده از 
توليد داخل��ي نبود ولي 70درصد ش��ركت هاي 
ايران��ي برنده ش��دند و 80 درصد ارزش س��هم 

متعلق به ايراني ها شد. 

 ايجاد تقاضا براي توليد ملي
زنگنه با بي��ان اينكه در حوزه صنعت نفت اگر 
مي خواهيم پيش��رفت داش��ته باش��يم بايد تقاضا 
ايج��اد كنيم، بيان ك��رد: براس��اس آنچه مصوب 
ش��ده بايد 200ميليارد دالر در حوزه صنعت نفت 
سرمايه گذاري شود و به همين جهت تالش زيادي 
را براي قراردادهاي نفتي انجام داديم زيرا ريش��ه 
توليد داخل در اين است كه جريان سرمايه گذاري 

را فعال كنيم. 
وزي��ر نف��ت در ادامه س��خنان خود نش��ان 
داد ك��ه نگرش وي ب��راي تامين مناب��ع مالي و 
سرمايه گذاري در صنعت نفت تغيير كرده است. 
وي كه در 2سال گذشته براي تامين سرمايه هاي 
مورد نياز به منابع خارجي و صندوق توسعه ملي 
نگاه داش��ت و به��ره نگرفتن او از س��رمايه هاي 
خصوصي داخلي با انتقاد ديوان محاسبات اداري 
و نماين��دگان مجلس مواجه ش��ده ب��ود اين  بار 
م��ژده داد: درحال تهيه طرحي هس��تيم تا براي 
افزايش توليد نفت 6 ميليارد دالر از داخل اعتبار 

مع��ادل ريال بگيريم البته ب��ا آن طرفي كه اين 
مبلغ را دريافت كرده ايم، دالر را به روز حس��اب 

مي كنيم. 
زنگنه با اشاره به اينكه اشتغال مهم تر از توليد 
نفت اس��ت، اظهار كرد: فهرست كاالهايي كه بايد 
از داخل تهيه ش��وند را نوشته ايم با اين وجود اگر 
4ميلي��ارد دالر ب��ه پيمانكاران بدهي��م، وضعيت 
مطلوبي خواهند يافت و چرخه س��رمايه گذاري به 
جريان مي افت��د. وي با بيان اينكه قراردادي 556 
ميليون يورويي براي س��اخت لوله ه��اي ويژه در 
ايران منعقد كرده اي��م، گفت: اين قرارداد ازجمله 

قراردادهاي خوب بوده است. 
وزير نفت افزود: تاكيد كرده ايم كه شركت هاي 
توليد و استخراج نفت تشكيل شوند تا در كنار هر 
ش��ركت خارجي يك شركت ايراني ايجاد شود كه 
االن اين ش��ركت هاي ايراني فعال شده اند. وي با 
بيان اينكه ش��ركت هاي خارجي با دانشگاه هاي ما 
در ارتباط هستند، گفت: از شركت هاي پيمانكاري 
ايراني نيز در مناقصات دعوت مي كنيم و امتيازاتي 

را براي شركت هاي داخلي قائل مي شويم. 
زنگن��ه اف��زود: در مس��اله قيم��ت، كيفيت و 
زمان بن��دي در رقاب��ت محص��والت داخل��ي ب��ا 
محصوالت خارجي موثر اس��ت و اگر مي خواهيم 
شركت هاي داخلي در سطح منطقه قدرت رقابت 
داشته باشند بايد كيفيت محصوالت سطح داخل 

ارتقا يابد. 
زنگن��ه توضي��ح داد: البت��ه مهم تر از س��اخت 
داخلي، مديريت توسعه فناوري است. شركت مپنا 
از روز اول به اين جهت تاس��يس شد كه مديريت 
ساخت نيروگاه را انجام بدهد و بخش هاي مختلف 
را ب��ا هم مرتبط كند ول��ي اكنون در زمينه توليد 

داخلي نيز فعاليت خوبي دارد. 

 نياز به 30 ميليارد دالر سرمايه جديد 
در سال

وزير نفت با آنكه براي تامين سرمايه هاي مورد 
نياز صنعت نفت، نگاه جدي به منابع داخلي دارد 
بر لزوم همزمان س��رمايه هاي خارجي نيز اش��اره 
داش��ت. وي بيان كرد: درخواس��ت م��ا از مجلس 
براي حمايت از توليد داخل اين اس��ت كه س��الي 
30ميليارد دالر ق��رارداد منعقد كنيم كه اگر اين 
30ميليارد دالر سرمايه گذاري انجام شود حداقل 

50 درصد آن به ايراني ها مي رسد. 
زنگن��ه ادامه داد: يكي از اهداف گازرس��اني به 
روس��تاها ايجاد رضايت و اش��تغال بود زيرا هيچ 
تجهيزاتي از خارج وارد نش��د و تمامي اين پروژه 
ب��ا اس��تفاده از تجهيزات توليد داخل انجام ش��د 
و 5 ميليون خانواري كه به آنها گازرس��اني ش��د 
حداق��ل 15 ميليون بخاري خري��داري كردند كه 
نش��ان مي دهد، جريان سرمايه گذاري با اين اقدام 
فعال ش��د. وزي��ر نفت با بيان اينكه كش��وري كه 
به س��رمايه گذاري نياز دارد نبايد س��رمايه گذار را 
فراري دهد و بايد توجه داش��ت كه كشور درحال 
حاضر به س��رمايه گذاري در زمينه پتروش��يمي و 
پااليش نفت ني��از دارد، گفت: تجهيزات نفت نياز 

به نوس��ازي دارد و روزانه 20مورد س��وراخ شدن 
لوله را ش��اهد هستيم كه بايد روي آن كار كرد و 

تقاضا براي توليد داخل را ايجاد كنيم. 

 انتقاد وزير از ميزان مصرف بنزين
بيژن نامدارزنگنه در پايان سخنان روز گذشته 
خود در جمع نمايندگان و در پاس��خ به اظهارات 
نادر قاضي پور درخصوص توليد بنزين اظهار كرد: 
در يك س��ال گذش��ته 15ميليون ليت��ر به توليد 
بنزي��ن اي��ران اضافه ش��ده و در 4م��اه آينده نيز 
12ميليون ليتر ديگر به ميزان توليد بنزين اضافه 
مي ش��ود يعني 27ميليون ليت��ر به ظرفيت توليد 
بنزين افزوده خواهد ش��د. وزير نفت بيان كرد: تا 
پايان س��ال 12ميليون ليتر به توليد بنزين اضافه 
مي شود و از 6 ماهه دوم سال جاري ديگر واردات 
بنزين نخواهيم داش��ت. وي افزود: مشكل بنزين 
را در پااليش��گاه ها نبيني��د بلكه اين مش��كل در 
خودروسازي هاست زيرا ساالنه 10درصد به ميزان 
توليد خودروها افزوده مي شود كه اين امر موجب 
رشد مصرف بنزين مي شود. زنگنه گفت: به همان 
تعدادي كه خودرو اضافه مي ش��ود، مصرف بنزين 

نيز افزوده مي شود. 

گروه انرژي| نادي صبوري |
ش��ايد در ظاهر بي رب��ط به نظر برس��د؛ اما 
خصوصي س��ازي بي نظ��م و بي برنام��ه صنعت 
پتروش��يمي و بدت��ر از آن نبود نه��ادي كه در 
وضعي��ت فعلي بتواند نظارت يا قدرتي داش��ته 
باش��د حتي در تش��ديد التهاب موجود در بازار 
ارز نيز تاثيرگذار است. چگونه؟ خصوصي سازي 
پتروشيمي عمال دسترسي دولت به عنوان نهاد 
توزيع كنن��ده دالر را ب��ه ارز حاص��ل از فروش 
صادرات��ي محصوالت پتروش��يمي قط��ع كرد. 
ارزي ك��ه در اين روزها قابليت كاهش فش��ار و 
جلوگيري از س��قوط بي��ش از پيش ارزش پول 
ملي را داش��ت. ديروز البته شركت پتروشيمي 
جم، توليد كننده پلي اتيلن با ارسال خبري ادعا 
كرد كه مق��داري ارز حاصل از فروش صادراتي 
خود را در اختي��ار بانك مركزي براي عرضه به 
بازار قرار داده است. اما آيا دولت امكان استفاده 
از ابزاري براي كمك گرفتن از پتروشيمي هايي 
ك��ه در دريافت خوراك از تخفيف قابل توجهي 

بهره برده اند در اختيار دارد؟ 
اواس��ط ظه��ر دي��روز و در حالي ك��ه عدد 
دالر روي تابل��و صرافي ه��ا از رقم 6000 تومان 
عبور كرد و مردم بس��يار نگران بودند، ش��ركت 
پتروش��يمي جم با ارس��ال خبري ادعا كرد كه 
مبالغي نزديك به 60 ميليون دالر و 60 ميليون 
ي��ورو را براي تنظي��م ب��ازار ارز از طريق بانك 
مركزي به بازار تزريق كرده اس��ت. اين شركت 
در خبر ارس��الي نوش��ته كه اي��ن ارز »حاصل 

فروش صادراتي« آنها بوده است. 
نكت��ه جالب توج��ه اما در اين ب��ود كه اين 
خبر به ش��كلي تنظيم شده بود كه اين ذهنيت 
را ايج��اد مي كرد كه اين واح��د الفيني خود به 
صورت »خودجوش« اقدام به تزريق ارز در بازار 
كرده اس��ت. حال آنكه پيگيري »تعادل« نشان 
داد، اين اقدام در راستاي مصوبه يي است كه 22 
اس��فندماه سال گذشته از س��وي بانك مركزي 
منتش��ر شده و در واقع پتروشيمي ها را »ملزم« 
كرده اس��ت كه ارز حاصل از ف��روش صادراتي 

خود را در اختيار بانك مركزي بگذارند. 
اين طور كه به نظر مي رسد، اين ماجرا پيش 
از اين نيز س��ابقه داشته است. براي مثال احمد 
مهدوي ابهري دبير انجم��ن كارفرمايان صنايع 
پتروش��يمي بهمن ماه س��ال گذش��ته به مهر 

گفته بود: »ب��ا توجه به قيمت هاي كنوني بازار، 
فرصت مناس��بي براي ش��ركت هاي پتروشيمي 
ايجاد ش��ده تا ارز حاصل از صادرات خود را به 
فروش رس��انند. به همين دليل از هفته آينده، 
صادركنن��دگان محصوالت پتروش��يمي به طور 
مستمر ارز خود را به بازار تزريق خواهند كرد.«

او در آن زمان عنوان كرده بود: »شركت هاي 
پتروش��يمي همواره در راس��تاي سياست هاي 
بان��ك مرك��زي حركت ك��رده و اين ب��ار نيز با 
عرضه ارز خود در جهت ثبات بيش��تر بازار گام 

برخواهند داشت.«
مهدوي البته در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود بيان ك��رده بود: »با توجه به هدف كاهش 
قيمت از سوي سياست گذار ارزي، نگهداري ارز 
و عدم فروش آن نمي تواند گزينه مناسبي براي 
صادركنندگان ارزي باشد؛ بر اين اساس با توجه 
به افزايش صادرات محصوالت پتروشيمي و نياز 
شركت هاي پتروش��يمي به ريال براي پرداخت 
پاداش و عيدي و تامي��ن هزينه هاي مربوط به 

پايان سال، اين شركت ها ارز بيشتري را به بازار 
عرضه خواهند كرد.«

هر چند به طور دقيق مش��خص نيس��ت كه 
موضع خود شركت هاي پتروشيمي در خصوص 
اين وضعيت چيس��ت اما آن طور كه مدير مالي 
شركت پتروش��يمي جم به »تعادل« مي گويد: 
بانك مركزي 22 اس��فند ماه سال گذشته طي 
مصوبه ي��ي، واحده��اي پتروش��يمي را »ملزم« 
كرده اس��ت كه ارز حاصل از ف��روش صادراتي 

خود را در اختيار اين بانك قرار دهند. 
اشاره مهدي نادرخاني مديرمالي پتروشيمي 
جم ب��ه تاريخ اي��ن مصوبه نش��ان مي دهد كه 
پتروش��يمي ها براي مدتي از اي��ن اقدام امتناع 
كرده و در نهاي��ت بانك مركزي به ارائه مصوبه 
روي آورده اس��ت. ب��راي مثال ولي اهلل س��يف 
آذرماه پارس��ال و زماني كه نخستين جرقه هاي 
افزاي��ش قيمت دالر در ح��ال رقم خوردن بود، 
جلسه يي را با مديران صنايع پتروشيمي برگزار 
ك��رده و طي آن عنوان كرد: »از واحدهاي فعال 

پتروشيمي در بازار، خواهان پايبندي به انضباط 
و منطق هاي اقتصادي بيش از گذش��ته هستيم 
و الزم اس��ت اين واحدها با توجه به سهم عمده 
تامين ارز كشور توس��ط آنها با عملكرد صحيح 
توام با انضباط نياز نقدينگي خود در پايان سال 
را بدون ايجاد نوسان در بازار ارز تامين كنند.«

همچنين اظه��ارات احمد مهدوي كه بهمن 
ماه س��ال گذشته منتشر ش��ده است نيز پيش 
از مصوب��ه بانك مركزي مطرح ش��ده و نش��ان 
مي ده��د پ��س از آن نيز برخ��ي واحدها از اين 

اقدام امتناع كرده اند. 
اين وضعيت در حالي رقم خورده اس��ت كه 
طبق مس��تندات به ويژه واحدهاي توليدكننده 
اتيلن با توجه به نرخ اتان دريافتى هر تن اتيلن 
را با حدود 450 دالر هزينه تمام ش��ده به پايان 
ب��رده و ح��دود 860 دالر در ه��ر تن به فروش 

مي رسانند. 
اما آن طور كه به نظر مي رس��د، اين واحدها 
چن��دان نيز تعجيل��ي براي ارائ��ه ارز حاصل از 

ف��روش صادراتي خود به ب��ازار به خرج نداده و 
تا نزديك شدن قيمت دالر به مرز 6000 تومان 

صبر كرده اند. 
طبق گفته هاي مدير امور مالي پتروش��يمي 
جم، اين شركت در روز يك شنبه 19 فروردين 
م��اه مبلغ 25 ميليون دالر و 15ميليون يورو را 
به بازار تزريق كرده است. اين شركت همچنين 
ديروز دوشنبه 20 فروردين 16 ميليون يورو از 
طريق بانك مركزي به بازار تزريق كرده و برنامه 
دارد كه ت��ا پايان هفته نيز 30 ميليون يورو در 

اختيار بانك مركزي قرار دهد. 
برخي بر اين باور هس��تند كه ش��روع تزريق 
ارز پتروش��يمي ها به بازار ب��ا وجود اينكه دولت 
پيش تر خواهان اين اقدام شده بود از اين جهت 
صورت گرفته اس��ت كه مس��ووالن بازرگاني و 
تحلي��ل مالي پتروش��يمي ها در حال رصد بازار 
بوده و با رسيدن به مرز 6 هزار تومان اين نقطه 
را نقطه ي��ي كه پس از آن ي��ك افت قيمت در 
پيش اس��ت در نظر گرفته و در نتيجه اقدام به 

تزريق ارز كرده اند. 
چنين رويكردي از س��وي پتروش��يمي هاي 
خصوصي ش��ده در حالي رقم خورده اس��ت كه 
طبق آم��ار موثق 92 درصد از اي��ن واحدها به 
صورت غيرمستقيم باز هم در اختيار دولت قرار 
دارند اما مانند گذشته اختياري روي آنها وجود 

ندارد. 
طب��ق آماره��اي موج��ود ارزش صادرات��ي 
محص��والت پتروش��يمي در س��ال گذش��ته تا 
دي ماه مع��ادل 9 ميلي��ارد و 690ميليون دالر 
بوده اس��ت. همچنين باالتري��ن ميزان صادرات 
را از نظر وزني پتروش��يمي زاگ��رس با بيش از 
2ميليون و 493هزار تن و پتروش��يمي نوري از 
نظر ارزش با بيش از يك ميليارد دالر در منطقه 
وي��ژه اقتصادي ان��رژي پارس تا پاي��ان دي ماه 

پارسال داشته است. 
پيش از اين رضا نوروززاده مديرعامل شركت 
ملي صنايع پتروشيمي اعالم كرده بود كه ارزش 
صادراتي محصوالت پتروشيمي در سال جاري 
به 14ميليارد دالر خواهد رس��يد. برخي بر اين 
باور هستند كه خارج بودن كنترل بر اين حجم 
از ارز كه از عواقب خصوصي س��ازي به حس��اب 
مي آيد، يكي از دالي��ل ناكارآمد بودن ابزارهاي 

دولت براي كاستن از التهابات بازار ارز است. 

 گروه انرژي| 
2سكوبان مش��غول در چاه نفتي بي بي حكيمه 
عصر روز يك ش��نبه هنگامي كه سوار ميني بوسي 
كه حامل كاركنان ش��يفت ش��ب دستگاه حفاري 
22 فتح ش��ركت ملي حفاري اي��ران بودند، جان 
خ��ود را به دنب��ال انح��راف ميني ب��وس از جاده 
و س��قوط به ته دره در منطق��ه »كاكامبارك« از 
دست دادند. كاكامبارك در 70 كيلومتري جنوب 
ش��هر دوگنبدان مركز شهرس��تان گچساران و در 
نزديكي بقعه بي بي حكيمه )س( قرار دارد. آن طور 
كه ش��ركت ملي حفاري ايران گزارش داده است، 
اين ميني بوس 17مس��افر داش��ته است كه سيد 
احس��ان موس��وي و محمد يعقوبي هر 2 سكوبان، 
يك��ي پيمانكاري و ديگ��ري ق��راردادي، به دليل 
نشس��تن در صندل��ي جلو جان خود را از دس��ت 
دادند و باقي مس��افران عازم بيمارس��تان ش��دند. 
در س��اعت هاي ابتدايي حال حس��ن نوروزي يكي 

ديگر از مسافران اين ميني بوس وخيم گزارش شد 
ام��ا ابوذر بهمني مدير روابط عمومي ش��ركت ملي 
حف��اري در گفت وگو با »تع��ادل« عنوان كرد كه 

حال او بهبود پيدا كرده است. 
را  آن  منطق��ه  ب��ا  آش��نايان  ك��ه  جاده ي��ي 
»صعب العبور« توصيف مي كنند، جان 2 س��كوبان 
مشغول در دس��تگاه حفاري 22 فتح شركت ملي 
حفاري ايران در چاه نفتي بي بي حكميه را گرفت. 
اين چاه در استان كهگيلويه و بويراحمد واقع شده 
است و از سال 1341 تاكنون توليد نفت داشته اما 

مرگ نتيجه آن نبوده است. 
يك ش��نبه اما احسان موسوي و محمد يعقوبي 
يكي 31 س��اله و ديگري 32 ساله براي آخرين بار 
با خانواده خود خداحافظي كرده تا عازم محل كار 
شوند و هرگز بازنگش��تند. طبق پيگيري  خبرنگار 
»تعادل« احس��ان موس��وي س��كوبان پيمانكاري 
شركت ملي حفاري 32 سال داشته، متاهل و پدر 

3 فرزند بوده اس��ت. محمد يعقوبي نيز 31 س��ال 
داشته و يك سال از ازدواج او مي گذشته است. 

احس��ان موس��وي 10س��ال و محمد يعقوبي 
7سال س��ابقه كار در ش��ركت ملي حفاري ايران 
را داش��ته اند. سوابقي كه يك ش��نبه 19 فروردين 

1397 نقطه پاياني بر آنها محسوب شد. 
اين روز از سويي نقطه آغازي بر حوادث منجر 
ب��ه مرگ كاركنان صنعت نفت در س��ال جديد به 
حساب مي آيد. اين وضعيت بسياري از كاركنان در 
اين صنعت و خانواده هاي آنها را نگران كرده است. 
طبق اطالعات منتشر شده در خصوص سانحه 
روز گذش��ته تا به لحظه تنظيم اين گزارش 6 نفر 
از مس��افران ميني ب��وس حامل كاركنان ش��ركت 
حفاري با شكس��تگي دست و پا مواجه شده اند كه 
سيروس عس��گرزاده راننده اين ميني بوس نيز كه 

راننده خاور بوده است در ميان آنها قرار دارد. 
هنوز مش��خص نيست كه ميني بوس فوق الذكر 

به چه دليل از مسير خود منحرف شده است؟ 
آن ط��ور ك��ه عبدالرحي��م رحيم��ي فرماندار 
گچس��اران گفته اس��ت يكي از كشته شدگان اين 
س��انحه در دم ج��ان خود را از دس��ت داده و نفر 

ديگر در راه بيمارستان فوت كرده است. 
او همچنين در تش��ريح جزئيات س��انحه عصر 
يك ش��نبه گفته است: » يك دس��تگاه ميني بوس 
س��اعت 18 و 45 دقيق��ه روز يك ش��نبه هن��گام 
جابه جاي��ي نيروهاي ش��ركت ملي حف��اري نفت 
در مح��ل كاكامب��ارك بي بي حكيم��ه در جنوب 

گچساران واژگون شد.«
به گزارش »تعادل« كبنانيوز كه از رس��انه هاي 
محل��ي اس��تان كهگيلويه و بويراحمد به حس��اب 
مي آيد، نوش��ته اس��ت ك��ه ح��وادث رانندگي در 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د از س��ال 90 تا 95 بيش 
از يك هزار كش��ته، 30ه��زار زخمي و 150ضايعه 

نخاعي در پي داشته است. 

همچني��ن كام��روز امين��ي مديركل پزش��كي 
قانون��ي كهگيلوي��ه و بويراحم��د بهمن ماه س��ال 
گذشته از رشد 9.2درصدي تلفات ناشي از حوادث 
رانندگي در اين استان در 10ماهه نخست امسال 
در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده 

بود. 
پيش از اين ايرنا در گزارش��ي نوش��ته اس��ت 
كه وجود گره هاي ترافيكي درون ش��هري، كمبود 
زيرس��اخت هاي جاده ي��ي و خطاهاي انس��اني از 
چالش هايي اس��ت كه متخصصان به عنوان داليل 
اصلي س��وانح رانندگي كهگيلويه و بويراحمد ذكر 

مي كنند. 
گفتني اس��ت، ميدان نفتي بي ب��ي حكيمه در 
گس��تره عملياتي ش��ركت بهره برداري نفت و گاز 
گچس��اران قرار دارد و دكل 22 فتح شركت ملي 
حف��اري اي��ران در اين منطقه در ح��ال حفر يك 

حلقه چاه است. 

سانحه جاده اي در محله كاكامبارك استان كهگيلويه و بويراحمد از كاركنان نفتي قرباني گرفت 

مرگ 2سكوبان نفتي بر اثر سقوط ميني بوس
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آفتيبهنامرفيقبازي
مجید عمیق با بیان اينكه رفیق بازي آفت ادبیات كودك و نوجوان شده است، گفت: در ادبیات كودك و نوجوان همه پشت سر 
يك آدم سینه مي زنند و فكر مي كنند آن فرد وحي منزل است و به فكرهاي نو توجه نمي كنند. در واقع آن فرد مثل كارتل و تراست 
نفتي است. اين مترجم ادبیات كودك و نوجوان درباره ارزيابي اش از ادبیات در سالي كه گذشت به ايسنا گفت: ما دو نوع تغییر داريم؛ 
از نظر كمي و از نظر كیفي. مي توان گفت تغییرات در حوزه ادبیات كودك و نوجوان اندك است. از نظر كمي ما افت تیراژ داشته ايم 

كه بیشتر به خاطر گراني كاغذ است. همچنین از نظر كیفي تغییر آنچناني نديدم. 
او سپس اظهار كرد: آنچه جايش سالیان سال است در ادبیات كودك و نوجوان ما خالي است، تزريق فكر جديد است. از طرف 
ديگر مشكل مهندسي تولید داريم و بیش از ۸۰درصد ناشران به اين موضوع توجه ندارند. مهندسي تولید اين نیست كه كتاب ها در 
قالب مجموعه باشد، مساله اين است كه ناشر بداند روند چرخه تولیدش چه بوده و در چه گروه هاي سني كم  كار كرده و در چه گروه 

سني اشباع شده يا چه موضوعاتي كار نشده است. 

چهرهروز

بررسيدستمزدموردنيازامريكاييهابرايخريدمسكندرشهرهايمختلف

رويايبيتعبيرصاحبخانهشدن
گروهگوناگون|

خانه دار ش��دن، مهم تري��ن دغدغه هر 
شهروندي است و به دلیل شرايط اقتصادي 
در كش��ورها ب��راي برخي افراد ش��بیه به 
رويايي غیرقابل دس��ترس شده اس��ت. طبق تازه ترين 
گزارش هاي به دست  آمده تقريبا تمام شهرهاي بزرگ 
امريكا با افزايش چش��مگیر قیمت مسكن در 1۰سال 

اخیر روبه رو شده اند. 
پس از انتخابات 2۰16 امريكا، بازار مسكن اين كشور 
همزمان با بهبود نرخ بیكاري، رشد اقتصادي و افزايش 
سطح دستمزدها با افزايش تقاضاي بسیاري روبه رو شد. 
بر اين اساس قیمت مسكن نیز به صورت جهشي افزايش 
ياف��ت. آن طور كه گزارش هاي به دس��ت آمده نش��ان 
مي دهد، امريكا باالترين قیمت مسكن را در دهه اخیر 
تجربه كرده است. تحلیلگران نبود برنامه حمايتي حوزه 
مس��كن از سوي ترامپ را دلیل اين افزايش قابل  توجه 
در قیمت مس��كن مي دانند. همچنین در س��ال 2۰16 
پیش بیني شد كه متوسط قیمت مسكن در اين كشور 
با افزايش بیشتري در سال هاي آينده روبه رو خواهد بود. 
بسیاري نیز انتخاب نامناسب وزير مسكن دولت ترامپ 
را عام��ل مهمي بر ايجاد تنش در بازار مس��كن امريكا 
مي دانند. آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، 
امريكا در س��ال 2۰۰۸ به  دلیل بحران مالي ايجاد شده 
با بحران مسكن و تاثیر آن در زندگي شهروندان روبه رو 
بود؛ بحراني كه اقتصادهاي بزرگ دنیا را تحت  تاثیر قرار 
داد. بر اين اساس بخش مسكن امريكا از سال 2۰۰۸ به 
بعد بسیار مورد توجه اقتصاددانان و صاحب نظران قرار 
گرفت. آن طور كه گفته شده از سال 2۰16 نگراني هاي 
بازار مس��كن افزايش قابل توجهي داشته است؛ چراكه 
داده ها نش��ان مي دهد، شاخص مس��كن امريكا خبر از 

سطحي باالتر از بحران مالي سال 2۰۰۸ دارد. 
به تازگي موسس��ه يونیس��ون با بررس��ي حقوق و 
دس��تمزد مورد نیاز افراد براي خريد خانه در شهرهاي 
بزرگ، مش��خص كرده كه هر امريكاي��ي به چه میزان 
دستمزد س��االنه نیازمند است تا بتواند پس از 12سال 
صاحب خانه ش��ود. طبق اين گزارش، خريداران مسكن 
در نیويورك و سان فرانسیسكو به باالترين میزان درآمد 
نیازمند هس��تند ت��ا بتوانند در اين ش��هر صاحب خانه 
شوند. براساس آمار اعالم ش��ده، امريكايي هايي كه در 

نیوي��ورك زندگي مي كنند به درآمد س��االنه يي حدود 
42۰هزار دالر نیاز دارند تا بتوانند پس از 12سال موفق 
به خريد مسكن شوند. سان فرانسیسكو نیز سال هاست 
كه دچار كمبود و گراني هزينه مس��كن شده است. اين 
درحالي اس��ت كه در س��ال 2۰1۸ نیز رتبه دوم را در 
باال بودن قیمت مس��كن به خود اختصاص داده است. 
طبق آمار منتش��ر شده، افرادي كه در سان فرانسیسكو 
زندگ��ي مي كنند به درآمدي ح��دود 35۰هزار دالر در 
س��ال نیاز دارند تا پس از 12س��ال صاحب خانه شوند. 
آن ط��ور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده به 
دلیل تمركز ش��ركت هاي بزرگ جهاني در اين ش��هر، 
بازار مس��كن تح��ت تاثیر حضور متخصص��ان جوان و 
سرمايه داران بوده و س��اكنان قديمي آن آواره شده اند. 
گراني در سان فرانسیسكو و مناطق اطراف آن نیز معضل 
بي خانماني را به شكل هاي مختلف تشديد كرده است. 

آن ط��ور كه در گزارش يونیس��ون منتش��ر ش��ده، 
بوس��تون، لس آنجل��س و س��یاتل نیز، ب��ه ترتیب در 
رتبه هاي سوم تا پنجم فهرست گران ترين شهرها براي 
خريد مسكن، قرار دارند. طبق آمار منتشر شده به طور 
متوسط ش��هروندان در اين شهرها به 15۰تا 2۰۰هزار 
درآم��د س��االنه نیاز دارند ت��ا بتوانند پس از 12س��ال 
صاحب خانه ش��وند. ساكنان واش��نگتن نیز با درآمدي 

بیش از 155هزار دالر در س��ال پس از 12 سال قدرت 
خريد خانه را در اين شهر خواهند داشت. 

با اين  حال هنوز در برخي از شهرهاي بزرگ امريكا 
شهروندان مي توانند امید بیش��تري نسبت به خانه دار 
ش��دن داشته باشند. آن طور كه در اين گزارش منتشر 
ش��ده در ش��هر دنور، میامي و شیكاگو، ش��هروندان با 
متوس��ط دس��تمزد س��االنه بین 5۰ تا 1۰۰هزار دالر 
مي توانن��د پس از 12س��ال صاحب خانه ش��وند. براي 
خانه دار شدن در الس وگاس و داالس نیز شهروندان به 

درآمد ساالنه يي حدود 5۰ هزار دالر نیاز دارند. 
در پاي��ان اين گزارش، ديتروي��ت يكي از ارزان ترين 
ش��هرها براي خانه دار ش��دن امريكايي ها معرفي شده 
اس��ت. آن طور كه در آمار يونیسون گفته شده در اين 
ش��هر خريداران براي خريد يك خانه تنها به درآمدي 

معادل ۸ هزار دالر در سال نیاز دارند. 
آن طور كه گفته ش��ده يكي از وعده هاي انتخاباتي 
دونالد ترامپ، كاهش نرخ مالیات ها در امريكا بوده است. 
به گفته بس��یاري از تحلیلگران، سیاس��ت هاي ترامپ 
درخص��وص مقررات زداي��ي بازاره��ا و كاهش نرخ هاي 
مالیات مي تواند موهبتي براي اقتصاد امريكا باش��د اما 
اين سیاس��ت هاي او باعث افزايش تقاضا براي مسكن و 

تحريك افزايشي قیمت ها در اين بخش خواهد شد. 

آمارنامه

بازارهنر

»اميرارسالن«پاييزبهتئاترشهرميرود
محس��ن حسیني قصد دارد در فصل 
پايی��ز نمايش »امیرارس��الن نامدار« را 
در س��الن اصلي مجموعه تئاتر شهر به 
صحنه ببرد. محسن حس��یني بازيگر و 
كارگردان تئاتر درباره فعالیت هاي خود 
در س��ال ج��اري و به صحنه ب��ردن اثر 
نمايش��ي در مقام كارگ��ردان گفت: در 
حال حاض��ر در نمايش »ك��وروش« به 
كارگرداني پ��ري صابري به ايفاي نقش 
مي پردازم كه در ت��االر وحدت در حال 

اجراست. 
او ادام��ه داد: همچنین هفته يي يك بار در ش��هر 
تبريز و موسسه »الف« كارگاه آموزشي با هنرجويان 
عالقه مند اين ش��هر برگزار مي كنیم كه ش��امل 12 
جلسه و در زمینه كارگرداني، بازيگري و كورئوگرافي 
است. در اين كارگاه روند از ايده تا اجرا طي مي شود 
و قصد دارم بر اس��اس سوژه هاي منطقه و لوكیشني 
ك��ه در آن كار مي كنی��م، نمايش��ي را تولید كنیم. 

حس��یني تاكید كرد: خیلي به ش��هريار 
ش��اعر نام آش��ناي ايران��ي عالقه مندم 
و احتم��ال دارد ب��ا حض��ور هنرجويان 
كارگاه آموزش��ي خود در تبريز، اثري را 
بر اس��اس زندگي يا اش��عار شهريار و به 
شكلي مدرن تولید و اجرا كنیم. اگر اين 
اثر موفق باش��د، احتمال دارد آن را در 

تهران هم اجرا كنیم. 
اين كارگ��ردان تئاتر با بی��ان اينكه 
ب��راي اج��راي نماي��ش »امیرارس��الن 
نامدار« با تئاتر ش��هر مذاكراتي داشته است، يادآور 
ش��د: قرار بر اين شد اگر شرايط فراهم شود در فصل 
پايی��ز س��ال جاري اي��ن نمايش را در س��الن اصلي 
مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببريم. او در پايان خبر 
داد: همچنین قصد دارم، نمايش »فروغ س��اراپینا« 
را ه��م با تركیب بندي و بازيگ��ران جديد در يكي از 
س��الن هاي خصوصي تئاتر اجرا كن��م كه بايد ببینم 

وضعیت و شرايط چگونه خواهد بود. 

انسانمعاصراز»هزارتو«سردرآورد
كیوريتور نمايشگاه عكس »هزارتو« 
معتقد اس��ت، اين نمايشگاه متشكل از 
مفاهی��م ذهني و برداش��ت هاي فردي 
هنرمن��دان از موض��وع انس��ان معاصر 

است. 
پژمان دادخواه كیوريتور نمايش��گاه 
گروه��ي عك��س »هزارتو« ك��ه تا 2۹ 
فروردي��ن ماه در گالري نگاه برپاس��ت 
درب��اره آث��ار و هنرمن��دان حاضر در 
اين نمايش��گاه به مهر گفت: نمايشگاه 

گروهي عكس »هزارتو« با محوريت انس��ان معاصر 
با آث��اري از میعاد آخي، فاطیما حس��یني، پژمان 
دادخواه، جاويد رمضاني، زروان روحبخش��ان، علي 
س��لطاني، نازلي عباس��ي، مه��رداد عمراني، صمد 
قربان زاده، س��ام كالنت��ري، روزبه مش��هدي زاده، 
مرتضي نیك نهاد و علي يحیايي به نمايش در آمده 
است كه بنا به ضرورت و با توجه به ايده ها، تعدادي 
از هنرمندان چند اثر ارائه كرده اند و در مجموع 22 
اثر در معرض ديد عموم قرار گرفته است. او با بیان 
اينكه هنرمندان عكاس در اين نمايش��گاه ايده ها و 
روايت ش��خصي خود را در ارتباط با موضوع انسان 
معاصر به نمايش گذاش��ته اند، اظهار كرد: با آثاري 
ايده محور و مفهومي يعني بیشتر با نمايش ايده ها، 
مفاهیم ذهني و برداش��ت هاي فردي هنرمندان از 

موضوع انسان معاصر مواجهیم. 
م��ورد  در  »هزارت��و«  نمايش��گاه  كیوريت��ور 
تكنیك هاي به كار گرفته ش��ده توسط هنرمندان 
در آث��ار بیان كرد: مجموعه آثار مجموعه »هزارتو« 
به شیوه هايي نظیر فتومونتاژ، عكاسي صحنه آرايي 
ش��ده و... خلق ش��ده اند كه در مجم��وع در حوزه 

عكاسي مفهومي و فاين آرت قرار مي گیرند. 
او درب��اره نح��وه جم��ع آوري آث��ار و دعوت از 
هنرمن��دان عكاس توضیح داد: مس��اله اول در اين 

زمینه انتخاب و دع��وت از هنرمنداني 
اس��ت كه رويكرد و سبك كاري آنها با 
موضوع نمايش��گاه در يك راستا باشد، 
چ��ون امكان دارد هنرمن��دان به علت 
مش��غله هاي زي��ادي كه دارن��د امكان 
حضور در نمايشگاه را نداشته باشند يا 
حتي با موضوع ارائه شده ارتباط برقرار 
نكنن��د. گام بع��دي انتخ��اب آثار اين 
هنرمندان و گردآوري نهايي مجموعه 

براي نمايش است. 
عباس��ي  نازل��ي  هم��راه  ب��ه  ك��ه  دادخ��واه 
نمايش��گاه گردان »هزارت��و« اس��ت در م��ورد ايده 
نمايش��گاه به مه��ر گفت: ايده اين نمايش��گاه طي 
مطالعات��م در حوزه جامعه شناس��ي و فلس��فه هنر 
ش��كل گرفت و با همفكري با نازلي عباس��ي كه از 
عكاسان و دانش آموختگان پژوهش هنر است، اين 
ايده بس��ط ياف��ت و در نهايت نمايش��گاه را برگزار 
كردي��م. روند كاري ما ب��ا دو هفته تعطیالت نوروز 
مواجه ش��د كه اين مساله روند كار را كند و سخت 
ك��رد، اما حض��ور صمیمانه هنرمن��دان و ارائه آثار 
فاخر در اين نمايشگاه سختي اين مسیر را برايمان 

كمرنگ تر كرد. 
او در مورد برپايي نمايشگاه هايي نظیر »هزارتو« 
بیان كرد: براي تش��ويق و حمايت از دانشجويان و 
هنرجويان جواني كه داش��تم، چندين نمايشگاه از 
آثارش��ان برگزار كردم و در سال جاري نیز چندين 
رخ��داد و نمايش��گاه در حوزه هنره��اي معاصر و 
هن��ر مفهومي برگزار خواهم ك��رد. پژمان دادخواه 
دانش آموخته دكتري فلسفه هنر، استاد دانشگاه و 
پژوهشگر هنري اس��ت. وي معتقد است در زمینه 
هنر، حوزه نظري و عملي منفك از هم نیس��تند و 
مباحث نظري براي هنرمند جهت ش��كل گیري و 

تقويت ايده و خلق اثر هنري راهگشاست. 

بازسازيآثار»رشيدبهبوداف«دريكآلبوم
نوازنده و آهنگس��از موسیقي آذربايجان 
در جديدترين آلبوم خود آثار رشید بهبوداف 
خواننده شناخته شده جمهوري آذربايجان 

را بازسازي مي كند. 
وحی��د اس��داللهي نوازنده و آهنگس��از 
موس��یقي آذربايجان گفت: مشغول ضبط 
يك آلبوم بي كالم هس��تم ك��ه برگرفته از 
ملودي ه��اي فولكل��ور منطق��ه آذربايجان 
از جمل��ه آثار رش��ید بهب��وداف خواننده و 
آهنگساز ش��هیر كش��ور آذربايجان است. 

بخش نوازندگي كمانچه و پیانو قرار است توسط نوازندگان 
جمهوري آذربايجان انجام شود و بنده نیز بخش نوازندگي 

گارمون و نقاره را برعهده دارم. 
او ادام��ه داد: همزم��ان ب��ا انتش��ار آلبوم بن��ا داريم 
كلیپ هايي را نیز آماده كنیم كه بتواند در معرفي هرچه 
بهتر موسیقي منطقه آذربايجان به مخاطبان نقش موثري 

ايفا كند. اس��داللهي با انتقاد از شرايط اين 
روزهاي موسیقي فولكلور به مهر گفت: اين 
روزها شرايط تولید و اجراي آثار موسیقايي 
فولكل��ور اصال خوب نیس��ت و ديگر كمتر 
كس��ي به اجراي درس��ت آثار توجه نشان 
مي دهد. اين نوازنده نق��اره درباره جزئیات 
آلبومي كه در دست تدوين دارد، بیان كرد: 
اجراي درس��ت آهنگ هاي قديمي منطقه 
آذربايجان با اجرايي مدرن در دس��تور كار 
است. ما در اين آلبوم با استفاده از سازهايي 
چون كاخن، دم دم كه توسط پسرم رضا اسداللهي نواخته 
شده دوست داريم به فضايي نزديك شويم كه مخاطب به 
معناي واقعي موس��یقي فولكلور گوش كند؛ مسیري كه 
صرفا الگوبرداري و تقلید از آثار قديمي ها نیست و تالش 
كرده با اجرايي مدرن و متفاوت موس��یقي درستي را به 

گوش مخاطب برساند. 

ريهسوريها
هدفقدرتطلبي

والاستريتژورنال:
حمل��ه  تصاوي��ر 
شیمیايي به دوما، صفحه 
اول بس��یاري از نشريات 
را به خود اختصاص داد. 
بس��یاري از روزنامه ه��ا، 
تصاوير  انتش��ار  با  ديروز 
قربانیان حمله شیمیايي 
به دوما در غوطه شرقي، 
واكن��ش   از  گزارش��ي 

كش��ورهاي مختلف منتش��ر كردند. وال استريت 
ژورنال نیز با انتش��ار اين تصاوي��ر، اعالم كرد كه 
دونال��د ترامپ ريیس جمهور امريكا در واكنش به 
ادعاي گروه هاي مس��لح س��وري مبني بر حمله 
ش��یمیايي به شهر دوما توس��ط ارتش سوريه در 
حس��اب ش��خصي خود در تويیتر نوشت كه اين 
حمل��ه ش��یمیايي را محك��وم مي كن��د و پوتین 
ريیس جمه��ور روس��یه را مس��وول اي��ن حمله 
مي داند. اين در حالي اس��ت كه چنین ادعاهايي 
ثابت نشده اس��ت و از قبل براي آن جهت حمله 
به سوريه برنامه ريزي شده است. حتي اگر چنین 
حمله يي صورت گرفته باش��د مشخص نیست كه 
ك��دام ط��رف آن را انجام داده اس��ت. همچنین 
ارتش س��وريه كه بی��ش از ۹5درص��د از منطقه 
غوطه ش��رقي دمش��ق را آزاد كرده است و شهر 
دوم��ا را به طور كامل در محاصره خود دارد هرگز 

نیاز به استفاده از سالح شیمیايي ندارد. 

واشنگتنپست:
نیز، در  اين روزنام��ه 
صفحه اول خود عالوه بر 
انتش��ار عكس و گزارشي 
ش��یمیايي  حمل��ه  از 
اعالم  از  دوما، گزارش��ي 
آمادگي كره شمالي، براي 
س��الح  خلع  مذاك��رات 
به  ك��رد.  منتش��ر  اتمي 
گزارش واشنگتن  پس��ت، 

مقام ه��اي دول��ت امري��كا به رس��انه هاي خبري 
گفته ان��د در جري��ان تماس ه��ا و گفت وگوهاي 
محرمان��ه می��ان مقام هاي كره ش��مالي و امريكا، 
پیونگ يانگ در مورد مذاكره بر س��ر خلع س��الح 
اتمي »اع��الم آمادگي كرده اس��ت.« آن طور كه 
گفته شده، محوريت در مذاكرات در شبه  جزيره 
كره، مساله خلع سالح اتمي است و اعالم آمادگي 
پیونگ يانگ در مورد گفت وگوي احتمالي بر س��ر 
آن، مي توان��د نش��انه يي از جديت آن كش��ور در 
ديداره��اي پی��ش رو با مقام هاي س��ئول و ديدار 
احتمالي میان كیم جونگ اون رهبر كره شمالي و 
دونالد ترامپ ريیس جمهوري امريكا، برآورد شود. 

الپايس:
حمله  تصاوير  و  خبر 
ش��یمیايي ب��ه دوما، در 
روزنام��ه  اول  صفح��ه 
نیز  ال پايس  اس��پانیايي 
منتشر شد. اين روزنامه، 
اين  بر پوش��ش  ع��الوه 
خب��ر، ب��ه گزارش��ي از 
نیز  مجارستان  انتخابات 
طبق  اس��ت.  پرداخت��ه 

اين حزب ضدمهاجران مس��لمان ويكتور اوربان 
پیروز انتخابات مجارستان شد. آن طور كه گفته 
شده، اوربان نخست وزير جناح راست ملي گراي 
مجارس��تان كه به شدت مخالف حضور مهاجران 
در كش��ورش ب��وده، خ��ودش را نجات دهن��ده 
فرهنگ مس��یحي مجارستان در مقابل مهاجران 
مس��لمان در اروپا مي داند و در كمپین هايش با 
اشاره به اين مس��اله توانست حمايت میلیون ها 
راي دهنده به ويژه در مناطق روستايي را به خود 
جلب كند. براساس گزارش كمیسیون انتخابات 
مجارس��تان، میزان ش��ركت در اي��ن انتخابات 
۷۰درصد بود كه نسبت به سه انتخابات گذشته 

بیشترين محسوب مي شود.

كيوسك

تاريخنگاري

ترور نافرجام شاه در كاخ مرمر 
بیست ويكم فروردين 1344، ترور شاه نافرجام ماند. 
در جري��ان ترور ناموفق محمدرضا ش��اه در كاخ مرمر، 
عامل عملیات، رضا ش��مس آبادي، به قتل رسید و دو 

استوار ديگر نیز كشته شدند و شاه هم مجروح شد. 
اين س��وء قصد كه ساعت ۹ صبح روز 21 فروردين 
1344 در كاخ مرمر روي داد در شرايطي اتفاق افتاد كه 
تنها 2 ماه از ترور حس��ن علي منصور از سوي نیروهاي 
تحت رهبري س��ازمان فدايیان اس��الم گذش��ته بود و 
هنوز جامعه و تحلیلگ��ران از اين واقعه بهت زده بودند 
و انتظار اتفاقي مشابه آن هم علیه شخص اول مملكت 
را نداش��تند، به همین جهت هض��م اين موضوع براي 

بسیاري از تحلیلگران و خبرگزاري ها سخت بود. 
اين مساله باعث شد كه بسیاري از خبرگزاري هاي 
آن زمان در اش��اعه اي��ن خبر يا تعلل به خرج دهند يا 
رويكردي مش��وش و پرابهام به مس��اله داش��ته باشند 
ك��ه در نهايت به گزارش��ات متملقانه ختم مي ش��د. 
اين سراس��یمگي حتي در میان ساواك كامال مشهود 
بود، براي پي بردن ب��ه اين موضوع به راحتي مي توان 
به روزنامه هاي آن زمان و اس��ناد منتشر شده ساواك 
مراجعه و وضعیت گفته ش��ده را مش��اهد كرد. حادثه، 
نخستین بار به صورت زير منعكس شد: »ساعت ۹ صبح 
روز گذشته هنگامي كه اعلیحضرت همايوني شاهنشاه 
به دفتر كار خود در كاخ مرمر نزول اجالل مي فرمايند 
سرباز وظیفه يي با تهديد و تیراندازي به سرسراي كاخ 
وارد مي شود و بالفاصله توسط دو نفر از مامورين كشته 

مي شود. در اين جريان دو مامور شهید و يك باغبان و 
ي��ك پیش خدمت زخمي مي ش��وند و چون ضارب به 
قتل رس��یده تحقیقات ادامه دارد كه روش��ن شود آيا 
ضارب عمدا دس��ت به اين عمل زده يا جنون آني بوده 

است.« 
علت نبود صراحت در اعالم جزئیات حادثه، به اين 
موضوع بازمي گش��ت كه رژي��م در مقابل اين اتفاق در 
گیجي به سر مي برد و سازمان هاي امنیتي مانند ساواك 
و ركن دوم ارتش كامال بي اطالع از موضوع به كم كاري و 

ناكارآمدي متهم شده بودند، به همین دلیل تمام تالش 
خود را مي كردند تا با مبهم كردن فضا متهماني را براي 
اين اتفاق دس��ت و پا كنند ك��ه در نهايت افرادي را با 
مشي كمونیستي دس��تگیر و محاكمه كردند كه بعدا 
مش��خص ش��د اين افراد ربطي به موضوع نداشتند. به 
همین دلیل بعد از چند سال همگي آزاد شدند. بنابراين 
مي توان گفت دستگاه امنیتي شاه در اين ماجرا كامال 
بي اعتبار ش��د و حتي نتوانست ريشه هاي سوء قصد را 

به طور كامل روشن كند. 

ميراثنامهايستگاه

اسپيلبرگازراس»باكسآفيس«كناررفت
در باكس آفیس امريكا در آخر هفته يي 
كه پشت سر گذاشته شد فیلم »يك جاي 
بي صدا« موفق ش��د تا جايگاه نخست را از 

آن خود كند. 
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از هالیوود 
 ريپورتر، »ي��ك جاي بي ص��دا« با فروش

5۰ میلیون دالر فیلم جديد اس��پیلبرگ يعني »بازيكن شماره يك آماده« را در 
باكس آفیس به مكان دوم راند. 

»يك جاي بي صدا« از كمپاني پارامونت فیلمي ترس��ناك به كارگرداني جان 
كراسینسكي كه كمتر از سه دقیقه ديالوگ دارد، با فروش چشمگیر 5۰ میلیون 
دالري كار خود را ش��روع كرد. اين فیلم كه در 35۰۸ س��الن سینما به نمايش 
در آمده موفق ش��د تا دومین فیلم پرفروش در سه روز اول هفته اكران در سال 
2۰1۸ شود. پیش تر »پلنگ سیاه« با فروش 2۰2 میلیون دالر جايگاه اول را در 
اختیار گرفته است. فیلم ش��ماره يك اين هفته كه با سرمايه گذاري 1۷میلیون 
دالري س��اخته شده و امیلي بالنت و میلسنت سیموندز بازيگران آن هستند به 
راحتي موفق ش��د تا فیلم ش��ماره يك هفته پیش را به جايگاه دوم براند و فیلم 

اسپیلبرگ تنها فروشي 25.1میلیون دالري را ثبت كرد. 
اي��ن فیلم با كاهش 4۰ درصدي نس��بت به هفته پی��ش در مجموع تاكنون 
۹6.۹میلی��ون دالر ف��روش كرده و در چین با فروش چش��مگیر 161.2میلیون 
دالري روبه رو شده است و در بازار جهاني اين هفته فروشي ۸1.۷میلیون دالري 

را ثبت كرد. 
»مانع ش��وندگان« ديگر فیلم جديد باكس آفیس امري��كا با اكران در 33۷۹ 
 R سالن سینما 21.4 میلیون دالر فروخت. اين فیلم ساخته كي كنون با درجه
يك كمدي است كه بهترين فروش كمدي در سه روز اول اكران را پس از فروش 

»سفر دختران« در سال گذشته با فروش 31 میلیون دالر ثبت كرده است. 

»نياوران«زلزلهراجديگرفت
»بازديد كنن��دگان گرام��ي، ب��ا توجه 
به زلزل��ه اخیر تهران و ض��رورت رعايت 
اص��ول ايمن��ي و حفاظت��ي در خصوص 
اش��یاي داخل موزه -نیاوران- تغییراتي 
در چیدم��ان و جابه جاي��ي برخي از اين 

آثار صورت گرفته است.«
با وجود هش��دارهايي كه هنوز از س��وي متولیان می��راث فرهنگي حتي 
ارزش��ي براي صحبت و ق��ول و قرار در مواقع بحراني نداش��ته و نه عمل! به 
نظر مي رسد مس��ووالن موزه يي در برخي موزه هاي كشور خود دست به كار 
ش��ده اند تا با راهكارهاي مختلف از وارد ش��دن آس��یب به آثار موزه يي شان 

جلوگیري كنند. 
درس��ت مانند مسووالن كاخ گلس��تان كه دي ماه سال گذشته و با وقوع 
زلزله 5.2 ريش��تري، تعدادي از آث��ار موزه يي اش كه احتمال خطر در هنگام 
وقوع حوادث طبیعي مانند زلزله داش��ت را به مخازن امن منتقل كرد. مدير 
مجموع��ه فرهنگي تاريخي كاخ نیاوران هم از همان 1۰۰ روز قبل و با وقوع 
زلزله ش��ب يلدايي، اقداماتي ب��راي محافظت از آثار موزه يي و حتي كاخ هاي 
قرار گرفته در اين مجموعه تاريخي در دستور كار قرار داده است. به كاخ هايي 
مانند كوش��ك احمدش��اهي يا كاخ اصلي نیاوران در مجموعه نیاوران كه سر 
بزنید، تابلوهايي كه پیش از اين به ديوارها آويزان بوده اند يا قاب عكس هايي 
كه روي میزها قرار داش��ته اند، امروز به صورت وارونه روي میز يا زمین قرار 
گرفته ان��د و در ورودي هر اتاق توضیحي در مورد عل��ت اين كار قرار گرفته 
اس��ت. رحمت اهلل رئوف مدير مجموعه فرهنگي تاريخي نیاوران در اين زمینه 
به ايس��نا مي گويد: در دي ماه س��ال گذش��ته، براي اينكه احتمال مي داديم 
كه ممكن اس��ت در زمان هر لرزش��ي، به مجموعه خسارتي وارد شود، تالش 

كرديم تا بار كاخ موزه ها را كاهش دهیم. 
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