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  بررسي عملكرد طرح هاي اقتصاد مقاومتي 
براي توسعه ميادين مشترك نفتي

 جلسه بررسي عملكرد طرح هاي اقتصاد مقاومتي باتوجه به توسعه ميادين 
مشترك نفتي غرب كارون در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. 

به گزارش روابط  عمومي س��ازمان برنامه و بودجه، نشست »بررسي اجراي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي در وزارت نفت« با محور ميدان هاي مش��ترك 

نفت و گاز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. 
در اين نشس��ت س��يدحميد پورمحمدي معاون س��ازمان برنامه و بودجه، 
مه��دي  رحمتي معاون  برنامه ري��زي وزارت نفت، غالمرض��ا منوچهري معاون 
مديرعامل شركت ملي نفت در امور توسعه و مهندسي و نورالدين شهنازي زاده 

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت، حضور داشتند. 
مديرعامل ش��ركت مهندسي و توس��عه نفت )متن( در اين جلسه گفت: تا 
پارس��ال در زمينه برداش��ت از ميدان هاي مش��ترك از عراق عقب بوديم اما با 
تالش هاي صورت گرفته در چارچوب اقتصاد مقاومتي اكنون ۱۵ هزار بش��كه 
بيش از آن كشور برداش��ت داريم.  شهنازي زاده به عنوان مجري اصلي منطقه 
غ��رب كارون گفت: باتوجه به مش��ترك بودن ميدان هاي غرب كارون، افزايش 
تولي��د در اي��ن منطقه به عن��وان يكي از طرح ه��اي اقتص��اد مقاومتي درنظر 
گرفته ش��د.  ذخيره نفت درج��ا در ميدان هاي مش��ترك منطقه غرب كارون 
 ۶۷ ميليارد بش��كه اس��ت.  ش��هنازي زاده اعالم كرد: اكنون مي��زان توليد در

 ۵ ميدان آزادگان ش��مالي و جنوبي، ياران ش��مالي و جنوبي و يادآوران ۳۲۰ 
هزار بشكه در روز است كه بايد تا پايان سال به ۳۵۰ هزار بشكه برسد. 

وي تصريح كرد: هدف گذاري اي��ران براي اين ميادين توليد يك ميليون و 
۲۲۰ هزار بشكه در روز است. 

 بايد ضريب بازيافت ميادين غربي كارون افزايش يابد
حميد پورمحمدي دبير ستاد اقتصاد مقاومتي در ادامه اين نشست گفت: از 
۲۴ بند سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي ۳ بند معطوف به نفت است و بايد 
در اين ميدان به اهداف كالن توليد ۱.۲۰۰ هزار بش��كه در روز تا پايان برنامه 
پنج ساله هفتم برسيم.  وي ادامه داد: براساس گزارش تحليلي نظارتي سازمان 
برنامه و بودجه، باوجود مش��كالت پروژه اقتصاد مقاومتي توسعه ميادين نفتي 
پيش��رفت خوبي داشته و به رقم توليد ۳۵۰ هزار بشكه در روز در سال جاري 
خواهيم رس��يد.  پورمحم��دي بيان كرد: تاكنون ۴ ه��زار و ۹۰۰ميليارد ريال 
براي اين طرح هزينه ش��ده و بايد در زمينه مسووليت اجتماعي به مالحظات 
مس��ووالن منطقه ي��ي توجه ش��ود.  وي تاكي��د كرد: بايد حضور ش��ركت ها و 
پيمان��كاران داخلي در اين پروژه تقويت ش��ود تا فازه��اي باقي مانده به اتمام 

برسد و به اهداف تعيين شده دست يافت. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 4  صفحه 8 

 رييس پلي��س آگاهي ناجا با اش��اره به 
اولويت ه��اي ش��ش گانه پلي��س در مبارزه 
با جراي��م اقتصادي گفت: ني��روي انتظامي 
حمايت از س��رمايه گذاري، توليد و اش��تغال 

صحيح و قانوني را وظيفه خود مي داند. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، س��ردار 
»محمدرضا مقيمي« در نشس��ت تخصصي 
مدي��ران و روس��اي ادارات مب��ارزه با جرايم 
اقتصادي پليس آگاهي اس��تان هاي سراسر 
كشور با اش��اره به تدابير فرمانده ناجا اظهار 
داش��ت: طرح هاي مبارزه با جرايم اقتصادي 
را از ابتداي س��ال جاري و احتماال در س��ال 
آينده با ۶ اولويت از جمله مبارزه با پولشويي، 
فرار مالياتي، اخ��الل در نظام پولي و بانكي، 
اختالس، زمين خ��واري و تباني در معامالت 

دولتي شروع كرده ايم.  رييس پليس آگاهي 
ناجا با اش��اره به رويك��رد پليس در مبارزه با 
جراي��م اقتصادي گف��ت: اصل ب��ر اقدامات 
پيشگيرانه و ايجاد فضاي امن از طريق اصالح 
فرآيند ها و شفاف س��ازي رويه ه��اي جاري 
است.  وي با اشاره به اينكه امنيت اقتصادي 
امري فراسازماني اس��ت، گفت: طبيعتا بايد 
ديگر سازمان ها در مبارزه با جرايم اقتصادي 
همكاري الزم را داش��ته باش��ند و همچنين 
پليس حماي��ت از س��رمايه گذاري، توليد و 
اش��تغال صحي��ح و قانون��ي را وظيفه خود 

مي داند. 
سردار مقيمي تاكيد كرد: پليس آگاهي 
ب��ه ص��ورت تخصص��ي و ب��ا درك صحيح 
موضوع، رس��يدگي به جرايم اقتصادي كالن 

را بدون هياهو و جنجال انجام مي دهد.  وي 
اضافه كرد: نيروي انتظامي نزديك به ۱۰ تا 
۱۵ سال اس��ت در خصوص مبارزه با جرايم 
اقتصادي فعاليت مي كند و تاكنون هيچ گونه 
چالش��ي در اين خصوص در جامعه انعكاس 

داده نشده است. 
اين مقام ارشد انتظامي به داليل ارتكاب 
جرم، عوامل و ورود به آن اشاره كرد و گفت: 
نتايج حاصل از آسيب شناسي پرونده ها را از 
طريق سلسله مراتب به سازمان هاي دولتي و 

غيردولتي ذي ربط ارجاع مي دهيم. 
وي خاطرنشان كرد: به صورت مستمر 
موضوعات اقتصادي رصد و س��پس مورد 
تحليل قرار مي گيرد تا بتوانيم راهكارهايي 
را در خص��وص پيش��گيري و مقابله با آن 

ارائ��ه دهي��م.  رييس پلي��س آگاهي ناجا 
همچنين به تعامل مستمر با قوه قضاييه، 
وزارت اقتصاد، بازرس��ي كل كش��ور، بانك 
مركزي، دبيرخانه مبارزه با پولشويي، امور 
مالياتي، بانك ملت و همه سازمان هايي كه 
به نوعي در پيش��گيري و مبارزه با جرايم 
اقتص��ادي فعاليت مي كنند اش��اره كرد و 
گف��ت: پليس مبارزه با جرايم اقتصادي در 
كار گروه ساماندهي بازار ارز بانك مركزي، 
كار گروه پيش��گيري و مبارزه با پولشويي، 
كميته پيش��گيري از جرايم اقتصادي قوه 
قضايي��ه، كميس��يون اص��ل۹۰ مجلس و 
كار گروه فراقوه ي��ي مبارزه با زمين خواري 
عضويت داشته و به طور مستمر در جلسات 

آنها حضور دارد. 

خبر خبر

   رييس  جمهوري: مساله قدس 
متعلق به كل دنياي اسالم است

رييس جمهور ديروز طي مراسم رسمي با حضور معاون اول رييس جمهور و مشاور امور 
بين المل��ل مقام معظم رهب��ري در راس يك هيات عاليرتبه ديپلماتيك جهت حضور در 
اجالس فوق العاده سران سازمان همكاري  اسالمي، تهران را به مقصد استانبول ترك كرد.  
به گزارش پاد، روحاني در فرودگاه مهرآباد و پيش از س��فر به تركيه در جمع خبرنگاران 
گفت: در اجالس استانبول به جهان اسالم و شركت كنندگان خواهيم گفت، مساله قدس 

متعلق به كل دنياي اسالم و سرزمين قدس براي همه مسلمانان است. 
وي ادامه داد: امروز جهان اس��الم داراي اتحاد، وحدت و يكپارچگي است و يكصدا در 
برابر تصميم غلط امريكا ايستادگي كرده تا بگوييم اين كار شدني نيست.  رييس جمهوري 
تصري��ح كرد: اگر امريكا بخواهد به اين تصمي��م خود عمل كند، منطقه با فاجعه مواجه 
مي شود. امريكا در طول سال ها به خاطر تروريسمي كه در منطقه مسلط كرده بود، موضوع 
فلس��طين را به مساله دوم منطقه تبديل كرد و فكر مي كرد از ذهن ها فراموش شده و از 

اعتقادات مردم پاك شده است و ۷۰سال سرزمين فلسطين را اشغال كردند. 
وي گفت: اين حادثه با وجود شوم بودن، نكته مثبتي در تاريخ اسالم داشت و آن اينكه 
همه مسلمانان جهان يكصدا فرياد زدند و گفتند مساله فلسطين، مساله اول دنياي اسالم 

است و هيچگاه از ذهن ها فراموش نخواهد شد. 
رييس جمهوري تاكيد كرد: پيام ما اين است كه موضوع فلسطين مساله اول مسلمانان 
و دنياي اسالم است و مسلمانان در همه مجامع بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد بايد 

اين اقدام را محكوم كنند. 
روحاني گفت: ما حمايت قاطع خود را از ملت فلس��طين اعالم مي كنيم تا زماني كه 
همه فلسطينيان به سرزمين خود بازگردند و به حقوق حقه خود برسند اين حمايت ادامه 
خواهد داشت. تا انتفاضه مردم فلسطين اين حمايت ادامه خواهد داشت تا به اهدافشان 

برسند. 
وي با بيان اينكه اين سفر به دعوت رييس جمهوري تركيه كه رياست سازمان همكاري 
اس��المي را برعهده دارد، گفت: اين سفر براي ش��ركت در نشست اضطراري سران عضو 

سازمان همكاري اسالمي انجام گرفته است. 
رييس جمهوري گفت: حادثه يي كه امروز با آن مواجه هس��تيم بس��يار اهميت دارد، 
هم خود قدس و هم بيت المقدس س��رزمين و شهري است كه براي مسلمانان همچنين 

مسيحيان و يهوديان مقدس است. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: در سرزمين فلسطين آنچه غريبه است رژيم صهيونيستي 
اس��ت و مسلمانان، يهوديان و مسيحيان قرن ها در فلسطين در كنار هم زندگي كرده اند.  
وي ادامه داد: تصميم نادرست، غلط و غيرقانوني رييس جمهوري امريكا براي اعالم اينكه 
سفارت امريكا به قدس منتقل شود، تصميم گستاخانه در برابر مسلمانان بود به دليل اينكه 
سرزمين قدس و بيت المقدس متعلق به يك ملت يا يك منطقه جغرافيايي نيست و مورد 

احترام همه مسلمانان جهان بوده و قبله اول مسلمانان مسجداالقصي است. 
رييس جمهوري تصريح كرد: امروز قدس سومين مكان مقدس براي مسلمانان جهان 
اس��ت و اگر در برابر اين تصميم نادرس��ت، غلط و غيرقانوني مس��لمانان ساكت بودند و 
عكس العمل نشان نمي دادند چه نقشه هاي شومي بعدا طراحي مي كردند و اين تنها نقشه 
اس��تكبار و صهيونيست عليه جهان اسالم نيس��ت.  روحاني افزود: استكبار و صهيونيسم 
احساسات و افكار عمومي جهان اسالم و فلسطينيان را آزمايش مي كنند. مي بينيد از همان 
لحظه يي كه اين تصميم نادرس��ت و غيرقانوني اعالم شد در سراسر دنياي اسالمي مردم 
به پا خاس��تند و از شرقي ترين نقاط، اندونزي تا غربي ترين مراكش، همه مسلمانان به پا 
خاستند و اين اقدام را محكوم كردند.  وي با بيان اينكه اكثريت قاطع كشورهاي جهان نيز 
اين اقدام را محكوم كردند، افزود: حتي صاحب نظران و نخبگان در امريكا نيز اين تصميم 
را نادرست اعالم كردند.  رييس جمهوري تاكيد كرد: اين تصميم سرآغاز تنش جديد در 
منطقه خواهد بود و اگر مسلمانان وحدت و يكپارچگي خود را حفظ كنند، پيروزي بزرگي 
براي مس��لمانان و منطقه خواهد بود.  روحاني گفت: مردم فلسطين در چند روز گذشته 
شجاعانه به صحنه آمدند و انتفاضه جديدي را اعالم كردند و طي تماس تلفني روز گذشته 
با آقاي هنيه، ايشان گفت ۴ نفر از مردم فلسطين در غزه شهيد و هزار و ۵۰۰ نفر مجروح 
شدند كه در بيمارستان ها مشغول مداوا هستند.  وي افزود: اين حركتي كه در فلسطين 
آغاز شد و صداي واحدي كه به گوش مي رسد، وحدت و يكپارچگي و ايستادگي مسلمانان 
در فلسطين نخستين موضوع و وحدت جهان اسالم مساله دوم است كه مي تواند در برابر 
توطئه هاي استكبار و صهيونيست ايستادگي ومقاومت كنند.  اجالس فوق العاده سران عضو 

سازمان همكاري اسالمي از صبح چهارشنبه در استانبول آغاز مي شود. 
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بازدهي بورس از رقبا پيشي گرفت

5 دليل مهم رونق بورس
 صفحه 5 

معاون اول رييس جمهوري:

 رونق صادرات 
در گرو تعامل با دنياست

 صفحه 2 

جهان

 اقليم خوب 
در برابر ترامپ

7

رييس پليس آگاهي ناجا خبر داد 

افزايش 10درصدي كشف پرونده هاي كالن اقتصادي

 جامعه ايران نگران اس��ت و ش��ايد 
خس��ته و قدري نااميد؛ ف��وران انرژي 
تا  رياس��ت جمهوري  انتخاب��ات  دوران 
حدي جاي خود را به سرخوردگي داده 
اس��ت و بدگماني. بي شك ظهور پديده 
ترام��پ و رفتار وي در ايج��اد مانع در 
گش��ايش فضاي اقتصاد سياسي كشور 
ب��ا جه��ان و نيز افزايش دش��مني هاي 
منطقه ي��ي در كن��ار مانع تراش��ي هاي 
مخالفان دول��ت در ايجاد اين وضعيت 
نقش عمده و اساس��ي داش��ته اس��ت، 
انج��ام اصالحات  اما نمي ت��وان ع��دم 
اقتصادي و بعضي رفتارهاي  ساختاري 

دولت را در اين ميان ناديده گرفت. 
 آقاي روحان��ي هنگام تقديم اليحه 
بودجه به مجلس و پيش از آن در ارائه 
گزارش ۱۰۰ روزه به درستي سعي كرد 
با س��خنان اميدوار كنن��ده، نگراني ها را 
كاهش و افق روشني از آينده اقتصادي 
و سياس��ي كشور ترس��يم كند. البته از 
ايش��ان به عنوان دولت��ي كه »اميد« را 
سرلوحه خود قرار داده، رفتاري جز اين 
را نباي��د انتظار داش��ت و چه خوب كه 

اين گونه است. 
و  ابه��ام  و  س��ختي  روزگار  در 
غب��ار آلودگ��ي فض��ا، بي ش��ك وجود 
سياس��تمداراني از جنس اميد، نعمتي 
اس��ت تا از امكان بهتر ش��دن اوضاع و 
بسامان شدن امور كشور سخن بگويند 
و اينك��ه »ابرچالش ه��ا« قابل مهارند و 
نبايد نااميد ش��د و... ام��ا چند نكته در 

اين ميان قابل ذكر است: 
۱- اينكه ايش��ان هنگام ارائه اليحه 
بودجه از حل مش��كل »اش��تغال، رشد 
اقتصادي، رفع فق��ر، كاهش نابرابري«، 
»توس��عه ص��ادرات غيرنفت��ي و جذب 
س��رمايه و تكنول��وژي از طريق تعامل 
سازنده با جهان«، »اصالح نظام بانكي« 
و »حل مش��كالت مس��كن، بافت هاي 
و...  آب«  و  محيط زيس��ت  فرس��وده، 
س��خن گفت امري بس��يار ارزشمند و 
قابل تحسين اس��ت اما واضح مي نمايد 
ك��ه امكان تحق��ق اين وعده ه��ا بدون 
اصالحات س��اختاري اقتصادي بس��يار 

اندك است. 
چنان ك��ه مثال با وج��ود اصالحات 
ب��ه عمل آمده در نظ��ام بودجه ريزي و 
»عملياتي« ش��دن آن -ك��ه البته بايد 
منتظر ماند تا س��ال آتي كه چه ميزان 
اين روش واقعا عملياتي مي ش��ود- اما 
همچنان مشاهده مي كنيم كه از حدود 
۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه سال 
آت��ي تنها ح��دود ۴۲۵ ه��زار ميليارد 
عمومي  بودج��ه  )۳۶درص��د(  توم��ان 
دولت و حدود 8۱۴ هزار ميليارد تومان 
)۶۴درص��د( مرب��وط به ش��ركت هاي 
دولتي، بانك ها و موسسات غيرانتفاعي 
وابس��ته به دولت اس��ت. اين در حالي 
اس��ت ك��ه رييس جمه��وري خ��ود در 
اي��ام اخير بارها و ازجمل��ه هنگام ارائه 
اليح��ه بودجه، ب��ر ض��رورت واگذاري 
بنگاه هاي دولتي تاكيد نهاده است، اما 
در عمل با مقايس��ه بودجه سال آتي با 
امس��ال اين موسسات، اگرچه به لحاظ 

س��هم ۲درصد كاهش را شاهد هستيم 
)از ۶۶ ب��ه ۶۴درصد( ام��ا از نظر مبلغ 
بودجه، ۱/۷درصد افزايش را مش��اهده 
مي كني��م. همچني��ن اس��ت افزاي��ش 
حدود ۱۱درصدي بودجه جاري دولت 
و ع��دم كوچك س��ازي س��اختار آن به 
عن��وان ي��ك ال��زام برنامه ي��ي )برنامه 
شش��م توس��عه( كه مورد انتقاد شديد 
ريي��س اتاق تهران نيز ق��رار گرفت. بر 
اين اس��اس مي ت��وان گفت )ب��ا وجود 
دستور سياس��تمداران!( ساختار دخل 
و خرج يك س��اله آتي كش��ور همچنان 
عميقا دولتي باقي خواهد ماند و بالطبع 
در درون اي��ن س��اختار ام��كان تحقق 
وعده هاي اقتص��ادي دولت كه در ابتدا 
ذكر شد بس��يار بعيد مي نمايد. آنجايي 
هم كه قرار اس��ت كاهش حضور دولت 
را ش��اهد و حضور و مشاركت مردم در 
توسعه كشور را بيش��تر مشاهده كنيم 
يعن��ي »طرح هاي تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه يي« ي��ا هم��ان »طرح ه��اي 
عمراني« مسير آنچنان تنگ -و امسال 
ب��ا كاهش منف��ي ۱۵/۳درصدي منابع 
اين بخش- تنگ تر شده است كه تحقق 
چنين وعده هاي از اين در تنگ بس��يار 

ناممكن مي نمايد. 
۲- از ط��رف ديگ��ر وقت��ي هم كه 
دولت اق��دام درس��تي را مدنظر دارد، 
مانند »اصالح نظ��ام يارانه هاي نقدي« 
و پرداخ��ت اي��ن مبالغ به اف��راد واقعا 
نيازمند، آنچنان يك باره دست به اقدام 
مي زند و خب��ر ايجاد نهادي را مي دهد 
-صندوق رفاه اجتماعي اميد- كه همه 

را دچار سوال مي كند كه به راستي اگر 
چنين تحولي بدين سادگي امكان پذير 
بود چرا تاكنون دس��ت نگه داشته شده 
ب��ود تا هزاران ميلي��ارد تومان طي اين 
س��ال ها به هدر رود؟ و اگ��ر اين اقدام 
داراي پش��توانه كارشناس��ي است چرا 
هي��چ خب��ري از آن تاكن��ون به گوش 
نمي رسيد و اطالع رس��اني راجع به آن 

نشده بود؟!
۳- همچنين اس��ت افزايش حداقل 
س��ه برابري ع��وارض خروج از كش��ور 
ك��ه بدون مقدم��ه در قال��ب يك عدد 
بودجه ي��ي به مردم اعالم مي ش��ود و با 
وجود س��هم كوچك آن )حدود ۱۱۰۰ 
ميليارد توم��ان( در كل بودجه ۱۲۰۰ 
ه��زار ميلي��ارد تومان��ي ي��ا ۳۶8هزار 
ميلي��ارد تومان��ي مناب��ع عمومي، كل 
عملك��رد مناس��ب بودجه ي��ي دولت را 
تحت الش��عاع قرار مي دهد. چرا قبل از 
اعالم اي��ن تغييرات مهم در بودجه اين 
اقدامات و توجيهات كارشناس��ي آن با 
مردم در ميان نهاده نش��ده و نمي شود 
-مردم��ي كه »روحاني ه��ر روز به راي 
فرد فرد آنها نياز دارد« )گزارش عملكرد 
۱۰۰روزه- ۹۶/۹/۱۱(«- ت��ا برخ��الف 
»اميد«وار كنن��ده  و  مثب��ت  س��خنان 
رييس جمهور بر نگراني ها افزوده نشود 
و پايگاه اجتماعي دولت آس��يب نبيند 
و بودجه يي كه قرار اس��ت »قاتق« نان 
باش��د بالي جان دولت نشود و به  قول 
مع��روف »از قض��ا س��ركنگبين صفرا« 

نيفزايد؟ 
 يادمان نرفته اس��ت كه سويه ديگر 
ش��عار دولت »اميد«، »تدبير« بوده كه 
به نظر نقش آن روز به روز متاسفانه در 

حال كمرنگ وكمرنگ تر شدن است! 

سخن نخست

  سبك شدن كفه »تدبير«  در ترازوي »اميد«؟!
  حسين حقگو    
تحليلگر اقتصادي

رنا
: اي

س
عك

 جامعه ايران نگران است و شايد خسته و قدري نااميد؛ 
فوران انرژي دوران انتخابات رياست جمهوري تا حدي جاي 
خود را به سرخوردگي داده است و بدگماني. بي شك ظهور 
پديده ترامپ و رفتار وي در ايجاد مانع در گشايش فضاي 
اقتصاد سياسي كشور با جهان و نيز افزايش دشمني هاي 
منطقه يي در كنار مانع تراشي هاي مخالفان دولت در ايجاد 
اين وضعيت نقش عمده و اساسي داشته است، اما نمي توان 
عدم انجام اصالحات ساختاري اقتصادي و بعضي رفتارهاي 
دولت را در اين مي��ان ناديده گرفت. آقاي روحاني هنگام 
تقديم اليحه بودجه به مجلس و پيش از آن در ارائه گزارش 
۱۰۰ روزه به درس��تي سعي كرد با سخنان اميدوار كننده، 
نگراني ه��ا را كاهش و افق روش��ني از آين��ده اقتصادي و 

سياسي كشور ترسيم كند ...

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 
جلس��ه علني روز گذشته شوراي ش��هر تهران با 
زمزمه ه��اي بروز تنش بين ش��هردار و برخي اعضاي 
شوراي شهر در صبحانه كاري كه قبل از جلسه علني 
شورا برگزار مي شود،  آغاز شد. شنيده ها حاكي از اين 
بود كه محمدعلي نجفي شهردار منتخب اصالح طلبان 
ش��ورا بعد از تذكر برخي اعضاي شوراي شهر خطاب 
ب��ه آنها اعالم ك��رده كه من راي نف��ر اول مملكت را 
دارم و به راي شما نيازي ندارم. هر چند بعد از پايان 
نشس��ت صبحانه كاري علي اعطا، سخنگوي شوراي 
ش��هر تنش در اين نشس��ت را تكذيب كرد اما برخي 
ديگر از اعضا موضوع تنش را تاييد كردند اما از اعالم 
علني آن با بيان اين جمله كه »به مصلحت نيس��ت« 

خودداري كردند ...

   سبك شدن كفه »تدبير«
در ترازوي »اميد«؟!

 تكذيب تنش در صبحانه كاري
 با شهردار تهران

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 13  

نفت و انرژي

15

آثار توافق اوپك در صعود 
برنت به باالي 65 دالر 

دي��روز بازار نفت خ��ام به تعطيل��ي يك خط 
لوله واكنش��ي آنقدر شديد نش��ان داد كه موجب 
ش��د بانك » اي ان زد« اعالم كن��د وضعيت بازار 
اكن��ون وضعي��ت »محدودي��ت عرض��ه« اس��ت. 
بانك ها و موسس��ات غربي اغلب س��عي مي كنند 
لحني محافظه كار نس��بت به توافق اوپك داش��ته 
و چندان بال و پري ب��ه اهميت آن ندهند. اتفاق 
روز گذش��ته اما به نوعي آنها را نيز ش��وكه كرده 
و به��اي نفت خ��ام برنت را براي نخس��تين بار در 
۲ س��ال و نيم گذش��ته به ب��االي ۶۵ دالر در هر 
بش��كه رس��اند. تعطيلي يك خط لول��ه نفتي در 
درياي ش��مال سبب شد قيمت شاخص نفت خام 
برن��ت ب��ه باالترين حد خود پس از س��ال ۲۰۱۵ 
ميالدي برسد. كارشناس��ان، محدود شدن عرضه 
نف��ت بازارهاي جهاني در پي توافق اوپك را عامل 
اصلي حساس��يت بازار به چني��ن اتفاقاتي در بازار 
مي دانن��د.  به گزارش رويت��رز، تعطيلي خط لوله 
نفت فرتيز درياي شمال سبب شد بخش عمده يي 

از عرضه نفت مختل شود...

 حسين حقگو   



 حذف يارانه بايد براي اشتغال كارآمد باشد-
خانه ملت| نماينده شيراز در مجلس دهم تاكيد دارد كه 
اگر حذف يارانه ها با برنامه يي هدفمند در راستاي ارتقاي 
توليد و اش��تغال و بهره وري باشد، كارآمد است، در غير 
اين صورت استقبال و حمايتي از آن نخواهد شد.  بهرام 
پارسايي گفت: موضوع حذف يارانه ها، بارها مطرح شده 
اما بايد ديد كه مبلغ عايدي از محل حذف يارانه بخشي 
از مردم قرار است كجا هزينه شود؟ اگر بنا باشد مصرف 
مباحث جاري ش��ود كه منطقي نيست.  او تصريح كرد: 
اگر حذف يارانه بخش��ي از مردم منجر به بهبود شرايط 
زندگي شهروندان، رونق اشتغال و توليد و رفاه اجتماعي 
شود، پسنديده و قابل قبول خواهد بود؛ تصميم مجلس 

هم قطعا با توجه به اين موضوع خواهد بود. 
  در حال بررس�ي اليحه بودجه 97 در بخش  
فرهنگي هس�تيم-فارس| نايب رييس مجلس گفت: 
در ح��ال حاضر در حال بررس��ي بودجه 97 و تخصيص 
اعتب��ارات در ح��وزه فرهنگي هس��تيم.  علي مطهري 
نماينده ته��ران و نايب رييس مجلس دهم درباره اليحه 
بودجه س��ال 97 كل كشور اظهار داشت: در حال حاضر 
در حال مطالعه بودجه هستيم و نمي توان نظري درباره 
جزئيات آن داد.  وي در پاسخ به اينكه تخصيص بودجه 
در بخش هاي فرهنگي را چگونه ارزيابي مي كنيد، افزود: 
در ح��ال مطالعه و بررس��ي بودج��ه 97 در بخش هاي 
فرهنگي هس��تيم تا ببينيم نسبت به سال هاي گذشته 

چه تغييراتي داشته است. 
  زنگن�ه از مجل�س ده�م كارت زرد گرفت-

تسنيم| وزير نفت از نمايندگان مجلس دهم كارت زرد 
گرفت.  نمايندگان مجلس دهم در جلس��ه علني ديروز 
پارلمان از توضيحات بيژن زنگنه وزير نفت درباره طرح 
برندينگ جايگاه هاي س��وخت قانع نشدند.   حسينعلي 
حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر و برخوار در مجلس 
از توضيحات وزير نفت درباره طرح برندينگ جايگاه هاي 
سوخت قانع نشد و هيات رييسه مجلس سوال را به راي 
نمايندگان گذاش��ت كه در نهايت نمايندگان مجلس از 
مجموع 211 نماينده حاضر با 160 راي موافق، 80 راي 
مخالف و 6 راي ممتنع از توضيحات زنگنه قانع نشدند و 

به وي كارت زرد دادند. 
 برخي وزرا در بخش خصوصي فعاليت دارند-
تس�نيم| محمود صادقي نماينده مجلس مي گويد كه 
برخي وزرا و برخي مس��ووالن دولت حس��ن روحاني در 
بخش خصوصي فعاليت دارند.  محمود صادقي در نطق 
ميان دس��تور در صحن علني درباره عوامل و كانون هاي 
فس��اد در اقتصاد ايران اظهار داش��ت: كاستي هاي نظام 
تصميم گيري هاي اساس��ي از جمله كاس��تي هاي نظام 
قضاي��ي، قوه مقنن��ه و نظ��ام مديريتي كش��ور، توزيع 
نامناس��ب اعتبارات بانكي، مديريت ناكارآمد درآمد هاي 
نفتي، توزيع نامناسب فرصت ها و انحصارات و همچنين 
انحرافات نظام مالياتي از جمله عوامل و كانون هاي فساد 
در اقتصاد ايران هس��تند.  وي در بخش ديگري از نطق 
خود عنوان كرد: نظام تصميم گيري هاي  اساسي در كشور 
بايد به گونه يي اصالح ش��ود كه درآمد حاصل از فروش 
منابع طبيعي تنها در صنايع مولد سرمايه گذاري شوند. 

  تصميم�ي براي تحديد ح�دود درياي خزر 
نگرفته ايم-ايرنا|  معاون آس��يا و اقيانوسيه وزير امور 
خارجه گفت: ايران درباره منابع بستر و زيربستر درياي 
خزر اصال تصميمي نگرفته است و كنوانسيون خزر هم 
كه قرار است در اجالس سران در آستانه قزاقستان امضا 
ش��ود بدون بحث تحدي��د حدود خواهد ب��ود.  ابراهيم 
رحيم پور ديروز در حاشيه سمينار تروريسم، افراط گرايي 
و امنيت منطقه يي در غرب آس��يا درباره برخي ابهامات 
ايجاد شده از يكي از مصاحبه هاي وي افزود: اينكه گفته 
مي ش��ود سهم ايران از درياي خزر 50 يا 20درصد است 
يك ضابطه مشخص عرفي، قانوني يا بين المللي ندارد. در 
مورد س��هم 20 درصد ما گفتيم كه به چه حسابي بايد 
دريا به پنج قس��مت مساوي تقسيم شود و اين حرف از 
كجا آمده اس��ت، ما نگفتيم كه 25 يا 18 درصد داشته 
باشيم. حرف من اين است كه اين يك خربزه يا هندوانه 

نيست كه به پنج قسمت مساوي تقسيم شود. 
  آمادگي جنبش هاي مقاومت در منطقه براي 
دفاع از مس�جداالقصي-مهر| سردار قاسم سليماني 
ب��ا فرماندهان گردان قس��ام و القدس در نوار غزه تلفني 
گفت وگو كرد.  سردار قاسم سليماني در تماس تلفني با 
فرماندهان گردان »عزالدين قسام« و »سرايا القدس« در 
نوار غزه به حمايت همه جانبه ايران از گروه هاي مقاومت 
فلس��طيني تاكيد كرد.  براساس اين گزارش، همچنين 
سردار سليماني به آمادگي همه جنبش هاي مقاومت در 

منطقه براي دفاع از مسجداالقصي تاكيد كرد. 
  نود و پنجمين جلسه شوراى اجتماعى كشور 
برگ�زار شد-باش�گاه خبرنگاران| ن��ود و پنجمين 
جلسه شوراى اجتماعى كشور عصر ديروز به رياست وزير 
كشور برگزار شد.  نود و پنجمين جلسه شوراى اجتماعى 
كشور به رياست عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در 
محل وزارت كش��ور برگزار شد؛ جلسه يي كه در جريان 
آن برنامه ريزي براي ارائه راهكار در خصوص موضوعات 
اجتماعي در دستور كار قرار گرفته است.  گفتني است، 
ش��هيندخت م��والوردي معاون رييس جمه��ور در امور 

حقوق شهروندي در اين نشست حضور داشت. 
  انصاراهلل يمن نفتكش هاي سعودي را بزند-

خبرآنالين| مدير مسوول روزنامه كيهان پيشنهاد كرد 
كه راه مقابله با حمالت جنگنده هاي ائتالف عربس��تان 
ه��دف ق��راردادن نفتكش هاي اين كش��ورها در خليج 
عدن توسط انصاراهلل است.  حسين شريعتمداري مدير 
مسوول روزنامه كيهان با حضور در نشست دانشجويي 
كه ديروز در دانش��گاه تربيت دبير شهيد رجايي برگزار 
شد، طي سخناني اظهار داشت: وقتي كه شما توان توليد 
خود را در حد »پخت آبگوش��ت بزباش« بدانيد يا وقتي 
مس��ووالن كش��ور بگويند براي اداره مملكت بايد مدير 
خارجي وارد كنيم، طبيعي است كه رسانه هاي بيگانه يي 
چون راديو فرانسه در تحليل هاي خود اين گونه بگويند 
كه نگاه دولت ايران نس��بت به غرب نگاه فروش��نده يي 
بدهكار است كه حاضر است منافع كشورش را بفروشد. 
  ي�ك تاج�ر ت�رك در امري�كا ب�ه تجارت 
غيرقانون�ي با ايران متهم ش�د-پانا| دادس��تاني 
امري��كا يك تاج��ر تركيه يي را به كم��ك براي انتقال 
غيرقانون��ي ژنراتورهاي قاي��ق و موتورهاي بيروني به 
نيروي دريايي ايران متهم كرد.  رزيت تاوان 40س��اله 
يك ش��هروند تركيه يي است كه روز دوشنبه از سوي 
دادگاه منطقه يي ميلواكي در ايالت ويسكانسين امريكا 
ب��ه تالش براي كم��ك به انتق��ال ژنراتورهاي قايق و 
موتوره��اي بيروني به ني��روي دريايي ايران به صورت 
غيرقانوني متهم شده است.  وي كه در ماه ژوئن )دي 
و بهمن( در روماني بر اس��اس ي��ك حكم بين المللي 
بازداش��ت شد، به همراه ش��ركت تركيه اي اش و يكي 
از مدي��ران آن متهم اس��ت كه امري��كا را براي انتقال 
غيرقانوني تجهيزات ساخت امريكا به ايران فريب داده 

است.

روي موج خبر

معاون اول رييس جمهوري:

رونق صادرات در گرو تعامل با دنياست

با راي موافق نمايندگان مجلس صورت گرفت

چراغ سبز مجلس به حضور اقليت ها در شورا
 ايران |

 س��رانجام سرنوش��ت يكي از خبرس��ازترين مصوبات 
مجل��س كه مباحث دامنه داري را در س��طح ش��بكه هاي 
اجتماعي و رس��انه ها به وجود آورده بود، روش��ن ش��د و 
نمايندگان مجل��س دهم با تصويب ماده يك طرح اصالح 
قانون انتخابات ش��وراهاي شهر مقرر كردند كه اقليت هاي 
دين��ي امكان نامزدي در انتخابات ش��وراهاي اس��المي را 
دارند. بر اين اس��اس گره حضور س��پنتا نيكنام در شوراي 
ش��هر يزد از جانب مجلس گش��وده ش��د.  پي��ش از اين 
مخالفت ش��وراي نگهب��ان با حضور س��پنتا نيكنام عضو 
زرتشتي شوراي ش��هر يزد در اين شورا زمينه يي را ايجاد 
كرد تا مردم از نمايندگانش��ان بخواهند كه در اين زمينه 
تصميم س��ازي كنند و در نهايت اين مطالبات س��بب شد 

ت��ا طرحي با عن��وان »اصالح قانون تش��كيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران« در 
دس��تور كار مجلس قرار بگيرد.  در ماده يك اين طرح كه 
مربوط به حضور اقليت ها در شوراي شهر است، آمده است: 
»اقليت هاي ديني شناخته ش��ده در قانون اساسي ساكن 
در ش��هرها و روستاهاي كش��ور مي توانند نامزد انتخابات 
شوراهاي اسالمي همان ش��هر و روستا شوند. اقليت هاي 
ديني شناخته ش��ده در قانون اساسي به جاي اسالم بايد 
به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.« بعد 
از اظهارنظر موافقان و مخالفان سرانجام نمايندگان با 152 
راي مواف��ق، 41 راي مخالف و 1۳ راي ممتنع از مجموع 
215 نماين��ده حاضر در صحن اج��ازه حضور اقليت هاي 

ديني در شوراها را صادر كردند. 

  مخالفان و موافقان چه گفتند؟
علي ادياني راد نماينده قائمش��هر و سوادكوه در قامت 
مخالف با اين طرح گفت: اگر در يك روستا تمام ۳نفر يا 5 
نفر عضو ش��ورا به فرض محال از اقليت هاي ديني انتخاب 
شوند، اين سوال پيش مي آيد كه  آيا برابر اصل صد و پنجم 
قانون اساس��ي، اين شورا اسالمي است؟ پس اين طرح در 

تغاير با قانون اساسي است. 
الريجاني در اين هنگام گفت: خير، چنين تغايري وجود 
ندارد.  ادياني س��خنان الريجاني را قطع كرد و گفت: من 
پيشنهاد مي كنم كه اگر قرار اس��ت، عزيزان اقليت ديني 
در شوراي شهر باش��ند، به تناسب جمعيت به شرط اخذ 
آراي حداكثري حاضر شوند.  اما رييس مجلس بر استناد 
قبل��ي اش در اين رابطه تاكيد ك��رد و گفت: اگر به صورت 

جلسه مذاكرات مجلس خبرگان رجوع كنيد، دقيقا همين 
شبهه شما مطرح شده است كه اگر اسم شوراها را »شوراي 
اس��المي« مي گذاريد، معني اش اين اس��ت كه در جاهاي 
مختلف غيرمسلمان نمي تواند عضو باشد؟ شهيد بهشتي 
هم در پاسخ مي گويند، مقصود اين است كه همه مي توانند 
در انتخابات ش��وراها ش��ركت كنند اما تصميماتشان بايد 
اس��المي باش��د.  ادياني در پاس��خ به اين استناد تاريخي 
الريجاني گفت: كس��ي كه معتقد به اسالم نيست، چطور 

مي تواند موازين شرعي را در مصوبات رعايت كند. 
الريجاني خطاب به او يادآور شد: همه ما اعم از مسلمان 

و اقليت ديني ايراني هستيم و در ايران زندگي مي كنيم. 
اس��فنديار اختياري نماينده زرتش��تيان در مجلس در 
موافقت با اين طرح گفت: مس��تند ش��وراي نگهبان براي 
ممانعت از حضور اقليت ها در ش��وراهاي شهر به بخشي از 
صحبت ه��اي حضرت امام)ره( بود كه اتفاقا به هيچ عنوان 
به اقليت هاي ديني اش��اره نداش��ت و اين را بيت امام نيز 
تصدي��ق كرده اند.  او ادامه داد: همان قانوني كه 20س��ال 
اس��ت اجرا مي شود، بايد پابرجا باشد. اين قانون تضادي با 

نظر ش��وراي نگهبان ندارد.  در اين ميان عليرضا رحيمي 
نماينده تهران نيز به حضور نيافتن اعضاي شوراي نگهبان 
در جريان بررس��ي طرح دوفوريتي اعتراض كرد و در قالب 
اخطاري گفت: اعضاي شوراي نگهبان بايد در جلسه امروز 
و بررس��ي طرح هاي دوفوريتي و سه فوريتي حضور داشته 
باش��ند. اگرچه الريجاني به او يادآورشد كه نماينده يي از 
ش��وراي نگهبان حضور دارد، اما رحيم��ي تاكيد كرد كه 
مطابق قانون بايد 12عضو شوراي نگهبان در جلسه باشند 

نه فقط يك نفر به نمايندگي از آنها. 
با تصويب م��اده چهارم اين طرح، مجلس دهم حضور 
س��پنتا نيكنام در شوراي شهر يزد را تضمين كرد، چرا كه 
در اين ماده آمده بود: »اين قانون از زمان برگزاري انتخابات 
دوره پنجم ش��وراهاي شهر و روس��تا الزم االجراست.« از 
آنجا كه نيكنام منتخب دوره پنجم ش��وراي اسالمي شهر 
و روستاس��ت، با اين مصوبه مي تواند به شوراي شهر برود. 
البته بايد منتظر ماند و ديد كه شوراي نگهبان اين مصوبه 
مجل��س را تاييد مي كند يا اينكه س��رانجام كار به مجمع 

تشخيص مصلحت سپرده مي شود. 

گروه ايران|
»وظيف��ه دولت حمايت از بخش خصوصي اس��ت«؛ 
»ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد از اختيارات كافي و 
مناسب برخوردار باشد«، »دولت تالش مي كند از طبقات 
كمتر برخوردار حمايت كند«، »نبايد س��رمايه گذاران را 
از كش��ور فراري داد« و... اين عبارات و دامنه وسيعي از 
عبارات ديگر بخش هايي از اظهارنظرهايي است كه معاون 
اول رييس جمهوري در جريان سفر 2 روزه به خوزستان و 

در برابر رسانه هاي گروهي مطرح كرده است. 
عباراتي كه در هر كدام از آنها بخش��ي از راهبردهاي 
دولت دوازدهم براي اش��تغال زايي، مقابله با فقر و رش��د 
اقتصادي پايدار گنجانده ش��ده و جهانگيري در جريان 
ديدار چهره به چهره با مس��ووالن اجرايي، اهالي اقتصاد 
و رسانه هاي گروهي به زبان آورده تا گفتماني كه دولت 
دوازدهم به دنبال نهادينه كردن آن در گستره سراسري 
كش��ورمان است در افكار عمومي و رسانه ها رسوب كند.  
در كنار اين موارد، معاون اول رييس جمهوري با اش��اره 
به اين واقعيت كه رشد توسعه صنعتي كشور در شرايط 
فعلي قابل قبول اس��ت از تم��ام اركان تاثيرگذار اقتصاد 
كشور خواست كه به دولت براي تثبيت اين رشد كمك 
كنند.  جهانگيري وظيفه بنيادين دولت در بخش اقتصاد 
را زمينه س��ازي براي مشاركت فعال بخش خصوصي در 
حوزه هاي مختلف دانست و با انتقاد از كساني كه تالش 
مي كنن��د تصدي گري دولت را در اقتصاد افزايش دهند، 
به اين واقعيت اشاره كرد كه حمايت از بخش خصوصي 
واقعي و بسترسازي مناسب براي ورود آنها به طرح هاي 
اقتصادي كليد تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور است و 
بدون اين حضور نه اصل 44 قانون اساسي زمينه اجرايي 
ش��دن پيدا مي كند و نه اقتصاد مقاومتي مدنظر رهبري 
عملياتي مي شود. جهانگيري همچنين با اشاره به ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي، داش��تن اختيارات مناسب و 
كافي را شرط ضروري راهبري فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
دانست و از رسانه ها خواست تا اين گفتمان اقتصادي را 
پردازش كنند.  معاون اول رييس جمهوري همچنين در 
شهرستان انديكا حضور يافت و فاز اول 2 طرح آبرساني 
به روستاهاي اين شهرستان را مورد بهره برداري قرار داد؛ 
ديداري كه با حضور روس��تاييان و طرح مطالبات ش��ان 
از مع��اون اول رييس جمهوري بازتاب هاي وس��يعي در 
ش��بكه هاي اجتماعي و خبرگزاري ها پيدا كرد.  محمود 
حجت��ي وزير جهاد كش��اورزي و محمد ش��ريعتمداري 
وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت، مرتضي بانك مش��اور 
رييس جمهوري و دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد كشور، 
عيس��ي كالنتري معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست و محمد سعيدي كيا رييس بنياد 
مس��تضعفان، معاون اول رييس جمهوري را در اين سفر 

همراهي مي كنند. 
بهره ب��رداري از فوالد ش��ادگان، ف��والد كاوه، پروژه 
آلومينيوم كاوه مسجدسليمان، آغاز كار ساخت مجتمع 

پترو پااليش مسجدسليمان، بهره برداري از طرح آبرساني 
به مناطق شمال ش��رق خوزستان، ش��ركت در نشست 
ش��وراي اداري اس��تان و نشس��ت اقتص��اد مقاومتي در 
اهواز ازجمله برنامه هاي س��فر معاون رييس جمهوري به 

خوزستان است. 

 سرعت  خوب توسعه صنعتي در سراسر كشور
مع��اون اول رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه حركت 
توس��عه صنعتي كشور س��رعت خوبي پيدا كرده است، 
گفت: خوش��بختانه اين توسعه صنعتي تنها مختص به 
نقاط محدودي نيس��ت بلكه در سراسر كشور طرح هاي 
عمراني و صنعتي در حال اجراست تا توازن در كل كشور 

ايجاد شود.  
به گزارش پاد، اسحاق جهانگيري ديروز پس از افتتاح 
كارخانه آلومينيوم كاوه خوزس��تان با اشاره به اينكه در 

گذشته اگر طرح هاي بزرگي نظير فوالد شادگان، اروند يا 
كارخانه آلومينيوم افتتاح مي شد به عنوان يكي از كارهاي 
مهم صنعتي كشور به حساب مي آمد، گفت: خوشبختانه 
امروز بخش خصوصي و دولتي در زمينه سرمايه گذاري 

در رشته هاي خوب اقتصادي فعال شده است. 
وي ادامه داد: در گذشته طرح هاي فوالد با اين وسعت 
را فق��ط دولت انجام مي داد اما ام��روز در اين كارخانه ها 
دولت س��رمايه گذاري خاصي ن��دارد و اين يعني همان 
اجراي سياس��ت هاي اصل 44 كه توس��ط رهبر معظم 

انقالب ابالغ شد. 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت نبايد 
با بخش خصوصي رقابت كند، گفت: دولت بايد سازوكار 
و ميدان رقابت صحيح ميان بخش خصوصي را طراحي 
كن��د تا همه ظرفيت ها ب��راي به حركت درآمدن اقتصاد 
كش��ور به ميدان بيايند.  جهانگيري اظهار داشت: امروز 

بخ��ش خصوصي و بخش غيردولتي و عمومي با اميد به 
صحنه آمده اند و بايد ش��رايطي به وجود آوريم كه منابع 
خارجي نيز براي وسعت بخشيدن به كار وارد كشور شود. 
مع��اون اول رييس جمهور با بي��ان اينكه وقتي براي 
اجراي 2 طرح صنعتي 4 ميليارد دالر منابع وارد كش��ور 
مي شود قطعا اين س��رمايه گذاري ها مي تواند بخش ها و 

مناطق مختلف كشور را متحول كند.  
وي تصريح كرد: دولت بايد با دنيا تعامل و گفت وگو 
داشته باشد تا شرايط براي صادرات و فروش كاال، واردات 
و فناوري هاي نوين و جذب منابع مالي براي اش��تغال و 

توسعه فراهم شود.  
جهانگيري در ادامه با قدرداني از بنياد مس��تضعفان 
ك��ه در بخش ه��اي مختلف صنعتي و كش��اورزي و نيز 
خدمت رس��اني به مردم مناطق محروم طرح هاي خوبي 
در دس��ت اجرا دارد، گف��ت: در هيچ جاي دنيا نهادهاي 

غيردولتي عمومي س��ركوب نمي شود، بايد كاري كنيم 
كه شركت هاي سرمايه گذاري متعلق به نهادهاي عمومي 
منابع خود را براي توس��عه به كش��ور آورند.  معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به اينكه مسجدسليمان شهر بزرگ 
و قابل اعتنايي اس��ت كه داراي امكانات زيرس��اختي و 
صنعتي اس��ت، گفت: بايد كاري كنيم كه توازن در كل 
كشور ايجاد شود، مشكالت همه جاي كشور حل شود و 
توسعه بيش از پيش فراهم آيد.  وي با اشاره به تخصيص 
12 هزار ميليارد تومان براي توسعه و اشتغال در روستاها 
گف��ت: اگر بخش خصوصي واقعي ب��ه صحنه بيايد اين 

تسهيالت موجب رونق و اشتغال در كشور خواهد شد. 
جهانگيري آلومينيوم را از صنايع مهم كشور برشمرد 
و گف��ت: راه اندازي صنعت آلومينيوم در اصفهان و اراك 
باعث شد كه استان هاي اصفهان و مركزي صنعتي شوند. 

 برنامه دولت براي رشد پايدار روستايي
اس��حاق جهانگيري همچنين عصر ديروز در جريان 
س��فر به استان خوزستان، در شهرس��تان انديكا حضور 
ياف��ت و ف��از اول 2 طرح آبرس��اني به روس��تاهاي اين 
شهرس��تان را موردبهره ب��رداري ق��رار داد.  مع��اون اول 
رييس جمهور همچنين در جمع اهالي اين منطقه اظهار 
داشت: خوش��حالم كه اقدامات توسعه يي در روستاهاي 
كشور آغاز شده چراكه روس��تاها مراكز توليد كشور در 
بخش دامداري و كش��اورزي هس��تند و از سياست هاي 
دولت است كه خدمات موردنياز مردم روستاها را فراهم 
كنند تا مردم در روستاها ساكن باشند و به حاشيه شهرها 
مهاجرت نكنند.  وي با اشاره به اينكه سال گذشته 500 
ميليون دالر و امسال 100 ميليون دالر از منابع صندوق 
توس��عه ملي براي آبرس��اني به روستاها اختصاص يافته 
اس��ت، گفت: برنامه دولت اين اس��ت كه آب لوله كشي 
مطمئن و بهداشتي دراختيار روستاهاي كشور قرار دهد 
كه خوشبختانه امروز شاهد آن هستيم كه طرح آبرساني 

در تعداد زيادي از روستاها به اجرا درآمده است. 
 جهانگي��ري همچنين با تاكيد بر اينكه گازرس��اني 
به روس��تاهاي اين منطقه كه سردس��يري و كوهستاني 
هستند نيز در دس��تور كار دولت قرار دارد، افزود: ايجاد 
مراكز بهداشتي در روستاها از اولويت هاي دولت است تا 

سالمت مردم روستاها تضمين شود. 
مع��اون اول رييس جمه��ور اضافه كرد: امس��ال رقم 
قابل توجه��ي ح��دود 12 ه��زار ميلي��ارد توم��ان براي 
اشتغال روس��تاها اختصاص داده شد كه اميدوارم شاهد 
بهره برداري طرح هاي اش��تغال زا در روس��تاها باشيم تا 

بتواند به اقتصاد روستا ها نيز كمك كند. 
گفتني اس��ت فاز اول 2 طرح آبرساني به روستاهاي 
 شهرس��تان انديكا ش��امل 2 پ��روژه براي آبرس��اني به
 111 روس��تا ب��ا جمعيت ۳1 هزار و 94 نفر اس��ت كه 
 ط��ول خط��وط انتق��ال و ش��بكه توزيع در اي��ن طرح 

65 كيلومتر و حجم مخازن 7200 مترمكعب است. 
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ايران2

چهرهها

 بخشنامه »برخورد با ورود سالح 
و مهمات غيرمجاز به كشور« از سوي 
آي��ت اهلل آملي الريجاني به واحد هاي 

قضايي سراسر كشور ابالغ شد. 
به گزارش مي��زان به نقل از اداره 
كل رواب��ط عمومي ق��وه قضاييه در 

بخشي از اين بخشنامه آمده است: 
براب��ر گزارش ه��اي واصل��ه ورود 
س��الح و مهمات غيرمجاز به داخل كش��ور اخي��را روند رو به 
رش��دي در برخي از اس��تان هاي كش��ور ازجمل��ه آذربايجان 
غربي، كرمانش��اه، كردس��تان، ايالم، خوزس��تان و سيستان و 
بلوچس��تان داشته اس��ت.   همچنين با لحاظ وضعيت موجود 
در كش��ور هاي همس��ايه به خصوص در مرز هاي غربي كشور 
روشن است، ورود سالح و مهمات غيرمجاز به كشور به صورت 
كامال برنامه ريزي ش��ده و هدفمند ص��ورت مي گيرد كه تعلل 
در برخورد با اين پدي��ده مي تواند زيان هاي جبران ناپذيري را 
به همراه داش��ته باشد؛ لذا موكدا يادآور مي گردد:  اول؛ قضات 
محترم دادس��را هاي عمومي و انقالب سراس��ر كشور در رابطه 
ب��ا گزارش هاي راجع به قاچاق س��الح و مهم��ات، نگهداري و 
استفاده از سالح و مهمات غيرمجاز و براي كشف و جمع آوري 
س��الح و مهمات غيرمجاز نس��بت به صدور دستورات قضايي 
قاطع، تعقيب متهمان، صدور قرار هاي تامين كيفري متناسب 
و اجراي فوري احكام كيفري اهتمام بيشتري را معمول دارند. 
دوم؛ قض��ات محترم محاكم در زمان صدور رأي با توجه به 
نوع، تعداد س��الح و مهمات مكشوفه، سابقه كيفري متهمان و 
با اس��تفاده از تمامي ظرفيت هاي قانون مجازات قاچاق اسلحه 
و مهمات، مصوب 1۳90 و س��اير قوانين و مقررات نس��بت به 

صدور احكام قاطع و بازدارنده اقدام كنند. 
سوم؛ شعب ويژه براي رسيدگي فوري به پرونده هاي مربوط 
به قاچاق س��الح و مهمات در دادس��را ها و دادگاه ها و محاكم 

تجديدنظر اختصاص داده شود.
 

بخشنامه برخورد با ورود سالح و مهمات 
غيرمجاز به كشور ابالغ شد

در شرايطي كه روز گذشته برخي 
احتم��ال  از  امريكاي��ي  رس��انه هاي 
خ��روج ترام��پ از توافقنام��ه برجام 
خبر دادند، دبيركل س��ازمان ملل با 
تايي��د پايبندي ايران به برجام گفت: 
خ��ودداري رييس جمه��ور امريكا از 
تايي��د ك��ردن تعهد ايران ب��ه توافق 
هس��ته يي، آينده تواف��ق را در ابهام 
قرار داده است.  به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، 
آنتونيو گوترش دبيركل س��ازمان ملل در گزارش��ي به شوراي 
امنيت تاييد كرد كه ايران به طور كامل به تعهداتش در توافق 
هسته يي س��ال 2015 عمل كرده است.  گوترش در گزارشي 
كه قرار اس��ت روز هجدهم دسامبر در شوراي امنيت به بحث 
گذاش��ته ش��ود، همچنين تاكيد كرد كه توافق هسته يي ايران 
و گروه 1+5 بهتري��ن راه براي تضمين ماهيت صرفا صلح آميز 
برنامه هسته يي ايران است.  براساس اين گزارش، يك نسخه از 
متن اين گزارش در اختيار خبرگزاري فرانسه قرار گرفته است. 
دبيركل س��ازمان ملل در متن اين س��ند كه قرار است در 
تاريخ 18دس��امبر به بحث گذاش��ته ش��ود، آورده است:»اين 
تواف��ق بهترين راه ب��راي تضمين ماهيت انحص��ارا صلح آميز 
برنامه هس��ته يي ايران اس��ت.« وي در بخ��ش ديگري از اين 
گزارش درخصوص عدم قطعيت ايجاد ش��ده درباره آينده اين 
توافق پس از عدم تاييد پايبندي ايران توس��ط دونالد ترامپ، 

رييس جمهوري امريكا نيز ابراز تاسف كرد. 
با وج��ود اين گوترش تاكيد كرد:»پايبن��دي امريكا به اين 

توافق تا زمان حاضر به من قوت قلب مي دهد.«
بخ��ش ديگري از اين س��ند به موضوع اتهامات عربس��تان 
علي��ه ايران در رابطه با موش��ك هاي پرتاب ش��ده انصاراهلل به 
سمت فرودگاه رياض مي پردازد. عربستان مدعي است كه اين 
موش��ك ها در ايران توليد شده است. دولت امريكا نيز اتهامات 

مشابهي را مطرح كرده است. 

 ايران به طور كامل به توافق هسته اي 
پايبند بوده است

وزي��ر اطالعات گفت: افراط گرايي 
مذهب��ي در هر دي��ن و مذهبي كه 
وجود داش��ته باش��د به حركت هاي 
نامعقول و ناهنجار ازجمله تروريسم 
مي انجامد.  به گزارش ايس��نا، علوي 
طي سخناني در س��مينار تروريسم، 
افراط گرايي و امني��ت منطقه يي در 
غرب آسيا در بخشي از سخنان خود 
ضمن تش��ريح علل ايجاد گروه هاي تروريس��تي تصريح كرد: 
داعش امروز زمين را از دس��ت داده است ولي همچنان وجود 
دارد و اس��لحه خود را روي زمين نگذاش��ته اس��ت و به دنبال 
تصاحب زمين در مناطقي چون افغانس��تان، پاكستان، آسياي 
ميان��ه يا هر نقطه ديگري كه بتواند، اس��ت ت��ا ايده خالفت را 

احيا كند.  
وي گف��ت: حاكمي��ت جريان هاي تروريس��تي پايان يافته 
اس��ت ولي وجود آنها پايان نيافته اس��ت.  علوي افزود: جريان 
تكفيري و تروريس��تي، يك الگوي انحرافي از اسالم و خالفت 
اسالمي است كه توسط اس��تكبار دنبال شد به نحوي كه اين 
جري��ان را جايگزين انقالب اس��المي كند ي��ا آن را به عنوان 
انقالب اس��المي بدلي ارائ��ه كند.  وزير اطالع��ات افزود: آنها 
با حمايت از جريان هاي تكفيري و تروريس��تي س��عي كردند 
كه كش��ورهاي اس��المي را در عقب ماندگي و فق��ر نگاه دارند 
و متاسفانه كش��ورهايي چون ليبي، افغانستان، عراق و سوريه 

قرباني اين اهداف شدند. 
علوي با بيان اينكه آنچه نطفه تروريس��م را منعقد مي كند 
افراطي گري اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: وهابيت ب��ه تدريج به 
ايدئولوژي جريان تروريس��م تبديل شده است و افرادي كه از 
جريان اخوان المسلمين در اين مسير قرار گرفته اند به تدريج به 
انديشه وهابيت گرايش پيدا كرده اند. امروز وهابيت ايدئولوژي 
جريان هاي تروريس��تي اس��ت و حاميان مالي آنها كشورهايي 

مانند عربستان، قطر و بعضا كويت هستند. 

 داعش اسلحه خود را 
زمين نگذاشته است

در ش��رايطي كه برخي رس��انه ها 
ت��الش مي كردند ت��ا از س��فر وزير 
كش��ورمان  ب��ه  انگلي��س  خارج��ه 
دول��ت  ب��راي  ت��ازه  حاش��يه هايي 
ايج��اد كنند، بوريس جانس��ون وزير 
خارجه انگلي��س گفت كه ديدارهاي 
س��ازنده يي را در ته��ران و ب��ر س��ر 
ش��هروند ايراني- انگليسي بازداشت 
 ش��ده داش��ته اس��ت.  به گزارش ايلنا به نق��ل از اينديپندنت 
»بوريس جانس��ون« وزير خارجه انگليس در ارائه گزارشي به 
پارلمان اين كش��ور درباره س��فر اخيرش به ايران گفت كه از 
تهران خواس��ته است، شهروندان دوتابعيتي اين كشور ازجمله 
»نازنين زاغري« را به داليل بشردوستانه آزاد كند.  وي تاكيد 
كرد كه معتقد اس��ت، پيامش از س��وي ش��خصيت هاي ارشد 
ايراني درك ش��ده اس��ت. اين موضوع پيچيده يي است و افراد 
و نهادهاي متفاوت جداگانه يي در ايران در اين مس��اله دخيل 

هستند و من نمي خواهم در اين باره اميد كاذب ايجاد كنم. 
با اين حال جانس��ون تاكيد كرد كه اكنون بسيار زود است 
كه از نتايج اين سفر اطمينان حاصل كرد.  تنش ميان انگليس 
و ايران بر سر پرونده نازنين زاغري، شهروند دوتابعيتي ايراني- 
انگليسي كه طي يك سفر به ايران به اتهام جاسوسي بازداشت 

شده بود، تشديد شده است. 
جانس��ون كه در ميان نمايندگان پارلمان انگليس س��خن 
مي گفت، تاكيد كرد:»در زمينه مس��ائل دوجانبه ميان ايران و 
انگليس، اولويت من وضعيت ش��هروندان دوتابعيتي بازداشتي 
در ايران بود.« وزير خارجه انگليس افزود:»من از آنها خواستم 
كه اين شهروندان را به داليل بشردوستانه آزاد كنند؛ جايي كه 
دليلي براي اين كار وجود دارد.  وي تاكيد كرد:»ديدارهاي من 
در ته��ران ارزش خود را داش��ت و مجلس نمايندگان مي تواند 
اطمينان داش��ته باشد كه ما از هيچ تالش��ي براي آزادي اين 

شهروندان فروگذار نمي كنيم.«

 درخواست آزادي نازنين زاغري 
به داليل بشردوستانه است

كارخانه آلومينيوم مسجدسليمان به بهره برداري رسيد
با حضور معاون اول رييس جمهور، كارخانه آلومينيوم كاوه مسجدسليمان در منطقه انرژي زياليي به بهره برداري رسيد. 

 به گزارش ايسنا، با حضور اسحاق جهانگيري در شهرستان مسجدسليمان، كارخانه آلومينيوم مسجدسليمان در منطقه انرژي زياليي اين شهرستان افتتاح 
ش��د.  اين كارخانه با س��رمايه گذاري ۳6۳1 ميليارد ريال و اش��تغال زايي 86 نفر به صورت مستقيم در شهرستان مسجدسليمان افتتاح شد.  كارخانه آلومينيوم 
مسجدسليمان ظرفيت توليد 11هزار تن انواع پروفيل آلومينيوم را دارد.  در مراسم افتتاح اين كارخانه، محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت، علي 

ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رضا اردكانيان وزير نيرو، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور را همراهي كردند. 
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3 كالن
 رشد درآمدهاي بودجه از محل 

جلوگيري از فرار مالياتي
 رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس گف��ت: افزايش 
درآمدهاي مالياتي در بودجه به معني رشد نرخ ماليات كشور 
نيس��ت؛ بلكه تالش مي شود با سيس��تم هاي جامع از فرار 
مالياتي جلوگيري شود.  محمدرضا پورابراهيمي داوراني در 
گفت وگو با خانه ملت درخصوص افزايش درآمدهاي مالياتي 
در اليحه بودجه س��ال 97 گفت: با وجود شرايط ركودي در 
اقتصاد كشور، درآمدهاي مالياتي در اليحه بودجه سال آينده 
روند رو به رشدي دارد اما اين موضوع به معني افزايش نرخ 
ماليات نيست.  رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد: بخش��ي از افزاي��ش درآمدهاي مالياتي 
پيش بيني ش��ده مربوط به مهار فرارهاي مالياتي است تا با 
انجام اين مه��م، درآمد حاصل ش��ود.  پورابراهيمي داوراني 
افزود: سازمان مالياتي در بررسي چند مورد پرونده مالياتي 
در ماه هاي ابتدايي سال 96 و با بررسي تراكنش هاي بانكي 
5 هزارميليارد تومان ماليات وصول كرده كه عمال اين ميزان 
ماليات مربوط به اش��خاصي است تاكنون يك ريال ماليات 
پرداخت نكرده اند.  نماينده كرمان و راور در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: روند شناسايي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي 
به صورت جدي آغاز شده و دولت قصد دارد، انجام اين مهم 
را در س��ال آينده ادامه دهد.  رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي افزود: پيش بيني مي شود، معادل 
40ت��ا 50 درصد ميزان ماليات قاب��ل وصول مربوط به فرار 
ماليات در اقتصاد كشور باشد كه اين موضوع بيانگر اين است 
كه افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه به معني رشد نرخ 
ماليات كشور يا افزايش فشار مالياتي واحدهاي اقتصادي و 
كارمندان نيست؛ بلكه تالش مي شود با سيستم هاي جامع 

اقتصادي از فرار مالياتي جلوگيري شود. 

 اعتبار ثبت سفارش كاالها
۹۰ روزه شد

مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرك 
ايران در بخش��نامه يي به گمركات سراسر كشور اعالم كرد 
كه مهلت اعتبار ثبت سفارش كاالها تا اطالع بعدي 90روز 
از تاريخ صدور تعيين شده است.  به گزارش ايسنا، براساس 
اين بخشنامه و در راستاي اجراي ماده 40 آيين نامه اجرايي 
قانون مقررات صادرات و واردات، مدت اعتبار ثبت سفارش 
تا اطالع بعدي 90روز تعيين شده و موارد مربوط به تبصره 
۳ ماده 40 آيين نامه ياد ش��ده پس از تعيين توسط وزارت 
جهاد كش��اورزي به آن دفتر اعالم خواهد ش��د.  همچنين 
اعتبار درخواس��ت هاي ثبت س��فارش ۳0روز تعيين شد و 
حداكثر مهلت ورود كاال به كش��ور از طريق روش غيربانكي 
حداكثر طي مدت 90روز از تاريخ صدور ثبت سفارش است 
كه واردكننده در اين بازه زماني، مجاز به ورود كاال به كشور 
اس��ت.  از طريق روش بانكي نيز مهلت ورود كاال به كش��ور 
پس از صدور ثبت سفارش تابع مقررات ارزي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.  حداكثر زمان پرداخت 
كارمزد 7۲ساعت بعد از تاييد پرونده و صدور فيش كارمزد 
تعيين ش��ده و در ص��ورت عدم پرداخ��ت در مهلت مقرر، 

درخواست ثبت سفارش يا تمديد حذف مي شود. 

اخبار كالن

مركز پژوهش هاي مجلس رتبه ايران در رقابت پذيري را تحليل كرد

ثبات موهومي اقتصاد كالن 
گروه اقتصاد كالن |

شاخص »ثبات اقتصاد كالن« در يك سال گذشته 
بيشترين بهبود را از نظر سازمان هاي بين المللي كسب 
كرده است. اين شاخص از طريق 4 معرف تورم، بدهي 
دولت، پس انداز ملي و توازن بودجه به دست مي آيند. 
در گزارش رقابت پذيري مجمع جهاني ايران در سال 
۲018 در دو مولف��ه ت��ورم و پس انداز به ترتيب 10و 
۲۲رتب��ه بهبود يافته كه در نهايت باعث ش��ده ايران 
در ش��اخص ثبات اقتصاد كالن ۲8رتب��ه تنزل يابد. 
بدون ش��ك يكي از دستاوردهاي اصلي در دولت هاي 
روحاني كاهش و ثبات بخش��ي در روند قيمت ها بوده 
كه توانس��ته تا حد زي��ادي محيط اقتص��اد كالن را 
ايمن تر كند. ام��ا در زمينه پس انداز ناخالص ملي هر 
چند حساب هاي بلندمدت يا همان شبه پول افزايش 
چشمگيري داشته اما از نظر كارشناسان اين موضوع 
تا به س��رمايه گذاري تبديل نش��ود، نمي تواند نشانه 
ثبات اقتصاد كالن باشد. بحران اعسار و رقابت پونزي 
بانك ها بر س��ر اخذ س��پرده ها در چند سال گذشته 
باعث شد كه سود س��پرده هاي بانكي به باالي حتي 
۳0درصد هم برسد. اين س��ودهاي كالن اصلي ترين 
جزء افزايش يافته ش��به پول بوده كه به آن سودهاي 
موهومي گفته مي شود. سودهاي پيشنهادي فوق العاده 
باال باعث ش��ده بود كه بسياري از سرمايه ها فريفته و 
به بانك ها منتقل شوند. به نظر مي رسد اين سودهاي 
موهومي و فريفتگي سرمايه موجب ايجاد سوءتفاهم 
در تحليل هاي س��ازمان هاي بين المللي ش��ده است. 
در واق��ع اين رويكرد اقتصادي كه پس انداز مس��اوي 
با س��رمايه گذاري است، نتوانسته افزايش شبه پول را 
در س��ال هاي اخير توضيح دهد. برخي كارش��ناس ها 
معتقدند، سازمان هاي بين المللي مانند بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول به ش��كل ساده انگارانه يي با 
استفاده از گزاره هاي مكانيكي ديتاهاي كشورهاي دنيا 
را تحلي��ل مي كنند و آنه��ا را به عنوان حقايق مطلق 
به خورد همان كشورهايي كه از آنها اطالعات كسب 

كرده اند، مي دهند. 

 رتبه ايران در 7 سال گذشته
به گزارش»تعادل« مجمع جهاني اقتصاد از س��ال 
۲005 گزارشي را با عنوان رقابت پذيري جهاني منتشر 
مي كند. وضعيت رقابت پذيري در جمهوري اس��المي 
ايران نيز از سال ۲009 به همت اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران در اين رتبه بندي بين المللي 
تعيين مي شود. در اين شاخص بندي 1۲مولفه نهادها، 
زيرس��اخت ها، ثبات اقتصاد كالن، بهداشت و آموزش 
ابتداي��ي، آموزش عالي و حرفه ي��ي، كارايي بازار كاال، 

كارايي ب��ازار نيروي كار، پيش��رفته ب��ودن بازارهاي 
مالي، آمادگي تكنولوژيك، اندازه بازار، پيشرفته بودن 
بنگاه هاي تجاري و نوآوري مورد سنجش قرار مي گيرد 
و در نهايت معدلي از امتيازهاي به دس��ت آمده را به 
عنوان نمره كل در نظر مي گيرند كه با مقايسه امتياز 

كشورهاي دنيا رتبه هر كدام مشخص مي شود. 
در آخري��ن گ��زارش رقابت پذي��ري جهاني كه با 
اس��تفاده از اطالعات سال ۲017و با هدف ارائه برنامه 
اصالحات كشورها در سال ۲018 منتشر شده، ايران 
رتبه 69 را در ميان 1۳7كش��ور مورد بررس��ي كسب 
كرده كه در مقايسه با سال گذشته 7رتبه بهبود داشته 
اس��ت؛ اما در ميان ۲0كشور سند چش��م انداز كه در 
گزارش رقابت پذيري ارزيابي مي شوند همچنان مانند 
سال گذشته در جايگاه سيزدهم قرار دارد. در گزارش 
امس��ال روند رو به تنزل رتبه ايران در سال هاي اخير 
متوقف شده و كشور به وضعيت سال هاي قبل از آغاز 

به كار دولت يازدهم بازگشته است. 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس در گزارش��ي روند 
تغييرات ش��اخص هاي رقابت پذي��ري ايران را مورد 
بررسي قرار داده اس��ت. براساس اين گزارش ايران 
طي 7سال گذش��ته در اركان نهادها، ثبات اقتصاد 
كالن و نوآوري بيش��ترين نوس��ان را داش��ته اند. با 
مقايسه گزارش س��ال هاي ۲01۲و ۲018 مشاهده 
مي ش��ود رتبه اي��ران در اين ۳ رك��ن و نيز اركان 
كاراي��ي بازار كاال، آمادگي تكنولوژيك و پيش��رفته 
ب��ودن بنگاه ه��اي تجاري در گزارش س��ال ۲018 
تقريب��ا به وضعيت گزارش س��ال ۲01۲ بازگش��ته 
اس��ت. كش��ور در اركان ان��دازه بازار و بهداش��ت و 
آموزش ابتدايي همواره جايگاه خوبي داش��ته و در 
اركان زيرس��اخت ها و آموزش عالي و حرفه يي روند 
رو به رش��د مستمر و آرامي مشاهده مي شود. مانند 
سال هاي گذش��ته در گزارش امسال نيز رتبه ايران 
در اركان »كاراي��ي بازار نيروي كار« و »پيش��رفته 
ب��ودن بازاره��اي مال��ي« ب��راي اي��ران در بدترين 
وضعيت ق��رار دارند و تغييرات اندكي طي 7س��ال 

گذشته در رتبه اين اركان رخ داده است. 
اركان رقابت پذي��ري اي��ران به ترتيب بيش��ترين 
بهبود نس��بت به گزارش س��ال گذش��ته عبارتند از: 
ثب��ات اقتص��اد كالن)۲8رتب��ه( نوآوري)۲۳رتب��ه(، 
پيش��رفته بودن بنگاه ه��اي تجاري)1۲رتبه(، كارايي 
بازار كالن)11رتبه(، آموزش عالي و حرفه يي)9رتبه(، 
آمادگي تكنولوژيك )6 رتبه(، نهادها )5 رتبه(، كارايي 
بازار نيروي كار)4رتبه(، پيشرفته بودن بازارهاي مالي 

)۳رتبه( و زيرساخت ها )۲رتبه(. 
در رك��ن بهداش��ت و آموزش ابتداي��ي يك رتبه 

پس��رفت مشاهده مي ش��ود. تغيير اين شاخص متاثر 
از مولفه هاي مربوط به مقوله بهداش��ت مانند »تاثير 

بيماري ايدز بر بنگاه ها« است. 
در نهايت اين گزارش نش��ان مي دهد كه ايران در 

شاخص اندازه بازار تغييري نداشته است. 

 تمركز  بر مولفه هاي كوچك تر
بازوي پژوهش��ي مجل��س در ادام��ه نگاهي به 
مولفه ه��اي 4 ركني كه ايران در آنها بيش��ترين و 
كمتري��ن امتياز را كس��ب ك��رده، انداخته اس��ت. 
همانط��ور كه اش��اره ش��د ثب��ات اقتص��اد كالن و 
ن��وآوري دو ركن بهبود يافت��ه و در مقابل دو ركن 
كاراي��ي بازار نيروي كار و پيش��رفت بازارهاي مالي 
بدترين هاي امس��ال بوده اند. ثبات اقتصاد كالن در 
اين ش��اخص بندي ش��امل 5 مولفه ت��وازن بودجه 
دولت، پس انداز ناخالص ملي، درصد تغييرات تورم 
ساالنه، بدهي دولت و رتبه اعتباري كشور مي شود. 
ش��اخص نوآوري ني��ز 7مولفه ظرفي��ت نوآوري در 
ش��ركت ها، كيفي��ت موسس��ات پژوهش��ي علمي، 
مخارج تحقيق و توس��عه شركت ها، پيوند تحقيق و 
توس��عه صنعت و دانشگاه، كمك خريد دولت براي 
افزايش نوآوري، دسترس��ي دانشمندان و مهندسان 
و مي��زان ثبت اختراعات كاربردي را در بر مي گيرد. 
براس��اس گ��زارش س��ال ۲018 مولف��ه پس انداز 

ناخالص ملي)۲۲رتبه بهبود( و تورم ساالنه)10رتبه 
بهبود( نس��بت به سال ۲017 تغيير كرده است كه 
با وجود ۲8رتبه پس��رفت در مولف��ه بدهي دولت، 
جه��ش ۲8رتبه يي در رك��ن ثب��ات اقتصاد كالن 
حاصل شده اس��ت. البته افزايش پس انداز ناخالص 
ملي نس��بت به س��ال گذش��ته اگرچه سبب بهبود 
چش��مگير رتبه رقابت پذيري كش��ور شده است اما 
در صورتي مي تواند در نهايت پديدهاي مثبت تلقي 
شود كه منجر به افزايش سرمايه گذاري و توليد در 

اقتصاد شود. 
همچني��ن داده هاي اين گزارش نش��ان مي دهد، 
تمامي مولفه هاي ركن نوآوري توسط بخش خصوصي 
نسبت به سال قبل بهتر ارزيابي شده اند و اين مساله 
موجب بهبود ۲۳رتبه اي ايران در ركن نوآوري ش��ده 
اس��ت. گزارش مركز پژوهش هاي مجل��س در ادامه 
مولفه هاي تشكيل  دهنده دو ركن»كارايي بازار نيروي 
كار« و »پيش��رفته بودن بازارهاي مالي« كه كمترين 
بهبود را در گزارش سال ۲018 نسبت به سال ۲017و 
كمترين تغييرات را در س��ال هاي گذش��ته داشته اند 

مورد بررسي قرار مي دهد. 
كارايي نيروي كار ش��امل اين 10مولفه مي ش��ود: 
هم��كاري در روابط كارگر- كارفرم��ا، انعطاف پذيري 
در تعيين دستمزد، سهولت استخدام و اخراج، هزينه 
اخراج كاركنان اضافي، اثر منفي ماليات ها بر انگيزه كار 

و سرمايه، وجود ارتباط بين دستمزد و بهره وري، عدم 
دخالت روابط در اس��تخدام مديران ارشد، فرار مغزها، 
ظرفيت كش��ور در جذب نيروي كار نخبه و مشاركت 

زنان در نيروي كار. 
 ش��اخص پيش��رفته بودن بازارهاي مال��ي نيز از
8 مولفه خدمات مالي متناس��ب با نياز كس��ب وكار، 
هزينه استفاده از خدمات مالي، تامين مالي از طريق 
بازار سهام، سهولت دسترس��ي به وام ها، در دسترس 
بودن منابع مالي براي سرمايه گذاري هاي خطرپذير، 
استحكام مالي بانك ها، مقررات بازار بورس و شاخص 
حمايت قانون��ي از حقوق قرض دهنده و قرض گيرنده 

تشكيل مي شود. 
 اين گزارش معتقد اس��ت كه تغييرات محدودتر 
در دو ركن مذكور نش��ان دهنده مشكالت ساختاري 

بلندمدت در بازارهاي مالي و بازار كار ايران است. 
در ميان 18مولفه مربوط به اين دو ش��اخص)بازار 
كار و بازار مالي( رتبه فرار مغزها، سهولت استخدام و 
اخراج، ظرفيت كشور در جذب نيروي كار نخبه، وجود 
ارتباط بين دس��تمزد و بهره وري، در دس��ترس بودن 
منابع مالي براي سرمايه گذاري هاي خطرپذير و تامين 

مالي از طريق بازار سهام بهبود قابل توجه داشته اند. 
در ميان اين 18مولفه، بهترين رتبه ايران در ارتباط 
با سهولت استخدام و اخراج است. ايران در اين مولفه 
رتبه 7۲ جهان را كس��ب كرده كه نس��بت به س��ال 
گذش��ته 6 رتبه بهبود داشته است. اين مولفه ميزان 
انعطاف و آزادي قانوني كارفرماها در استخدام و اخراج 

كارگران را نشان مي دهد. 
در زمينه س��اير اركان رقابت پذي��ري رتبه برخي 
مولفه ه��ا در گ��زارش اخي��ر تغييرات قاب��ل توجهي 
داش��ته اند كه ب��ه  ترتيب عبارتن��د از: كارايي مخارج 
دولت، مخارج ش��ركت ها در زمينه تحقيق و توسعه، 
آموزش كارمندان، دسترس��ي به اينترنت در مدارس، 
ظرفيت نوآوري شركت ها، حمايت از حقوق مالكيت 
فكري، وجود بنگاه هاي مس��لط بر بازار، گس��تردگي 

زنجيره ارزش، فساد و رشوه و بار مقررات دولت. 
با وجود همه تحليل هاي باال، كارشناس��ان مركز 
پژوهش هاي مجلس معتقدند: توجيه و تفس��ير علت 
بهبود رتبه برخي از مولفه ها در گزارش رقابت پذيري 
سال ۲018-۲017 با توجه به شرايط ركودي اقتصاد 
ايران قدري دش��وار و مبهم به نظر مي رسد. به گفته 
آنها قضاوت و اظهار نظر در مورد تغييرات مثبت اين 
مولفه ه��ا كه همگي كيفي و برآمده از نظرس��نجي از 
صاحبان كسب وكار هستند پس از تطبيق با آمارهاي 
رس��مي و واقعي و مالحظه روند تغييرات س��ال هاي 

آينده امكان پذير و دقيق تر خواهد بود. 
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مدير روابط عمومي بانك شهر 
در ميان برترين ها

مدير مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك ش��هر 
به عنوان برگزيده چهاردهمين كنفرانس بين المللي 
روابط عموم��ي ايران معرف��ي و »كاپ خالقيت« را 
درياف��ت كرد.  ب��ه گزارش مركز ارتباط��ات و روابط 
كنفران��س  در چهاردهمي��ن  بانك ش��هر،  عموم��ي 
بين المللي روابط عموم��ي ايران كه با حضور جمعي 
از مس��ووالن، مديران كش��وري و پيشكسوتان حوزه 
رواب��ط عمومي در مرك��ز همايش ه��اي بين المللي 
صداوسيما برگزار شد، حميدرضا عظيمي مدير مركز 
ارتباط��ات و روابط عمومي بانك ش��هر، به دليل ارائه 
پيش��نهادات خالقانه و ابت��كار در عملكرد، در ميان 
برترين هاي روابط عمومي كشور قرار گرفت و »كاپ 
خالقي��ت« را دريافت ك��رد.  چهاردهمين كنفرانس 
بين المللي روابط عمومي ايران )ICPR1396( براي 
برقراري ارتباط بين سياست گذاران، مديران اجرايي، 
بهره ب��رداران، محققان، مديران و كارگ��زاران روابط 
عموم��ي و نيز تبيين اهمي��ت »روابط عمومي خالق 
و نوآور« در تعالي روابط عمومي كش��ور با محوريت 

»خالقيت، نوآوري و تمايز« برگزار شد. 

اعطاي 250 ميليارد تومان 
تسهيالت بانك صنعت به قم
مبلغ 250 ميليارد تومان در سال 1395 از سوي 
بانك صنعت و معدن به واحدهاي صنعتي استان قم 
پرداخت شده اس��ت.  به گزارش پايگاه اطالع رساني 
بانك صنعت و معدن، سهم استان قم از كل تسهيالت 
 پرداختي اين بانك به استان هاي كشور در سال گذشته

1.3 درصد اس��ت.  اين تسهيالت براي ايجاد، توسعه 
و تكمي��ل، بازس��ازي و تامي��ن س��رمايه در گردش 
واحدهاي مختلف صنعتي اس��تان قم پرداخت شده 
است.  گفتني اس��ت بانك صنعت و معدن از ابتداي 
اجراي طرح رونق توليد تاكنون حدود 172 ميليارد 
توم��ان تس��هيالت نيز در قالب اين ط��رح به صنايع 

كوچك و متوسط استان قم پرداخت كرده است.

پيام بانك مهر ايران 
به دنبال يك دهه فعاليت

مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك قرض الحسنه 
 مه��ر اي��ران در پيام��ي به مناس��بت ف��را رس��يدن

 22 آذر م��اه، ي��ك دهه فعاليت اي��ن بانك را تبيين 
كردند. به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه 

مهر ايران، در متن اين پيام آمده است: 
22 آذر ماه، دهمين سالروز آغاز فعاليت »بانك 
قرض الحس��نه مهر ايران« در راستاي توانمند سازي 
افراد كم درآم��د و نيازمند جامعه و همچنين تامين 
مالي مش��تريان عزيز براي رف��ع مايحتاج ضروري 

آنهاس��ت. 

بيت كوين قابل رديابي نيست

 تحليلگر سرمايه گذاري در يك ميزگرد تلويزيوني 
با اش��اره به اينكه اكثريت خريداران و فروش��ندگان 
شناخت كافي از سيس��تم بيت  كوين ندارند، توصيه 

كرد: با مطالعه سراغ ارزهاي مجازي برويد. 
به گ��زارش فارس، به��روز خدارحم��ي تحليلگر 
 س��رمايه گذاري درب��اره بي��ت كوين گف��ت: درواقع 
بيت كوين يك ارز مجازي، ارز مبتني بر رمز و ابزاري 
براي مبادله اس��ت. بيت كوين قرار اس��ت جانشين 
ارز خارجي ش��ود كه فق��ط در فضاي مجازي حضور 
دارد، ادعاي اوليه اين است كه نظام كنترل پولي در 
نوس��انات اقتصادي مراعات مردم را نمي كند و مردم 
در نوس��انات اقتصادي قس��متي از سرمايه خود را از 
دس��ت مي دهند اما در سيس��تم بيت كوين چون در 
كنترل نظام پولي نيست، سرمايه مردم از كنترل آنها 

خارج است و مردم ضرر نمي كنند. 
وي گفت: نهادهاي مالي در پي اين هستند كه بر 
بيت كوين كنترل داشته باشند و درنهايت اين نظام 
كنترل پولي بر بيت كوين هم كنترل پيدا مي كنند. 
خدارحمي با اش��اره به اينكه اكثريت خريداران و 
فروش��ندگان شناخت كافي از سيستم جديد ندارند، 
توصي��ه كرد: حتما با مطالعه س��راغ ارزهاي مجازي 

بروند. 
وي گف��ت: در بيت كوين به نهادهاي ناظر بدبين 
مي ش��ويم و به جاي بانك هاي مركزي به بيت كوين 
كه هيچ شناختي از آن نداريم، اعتماد مي كنيم. اين 
در حالي است كه امكان نظارت بر بيت كوين نيست. 

همچنين قابل رديابي نيست. 
خدارحم��ي افزود: در حال حاض��ر به بيت كوين 
به عنوان يك كاالي س��رمايه يي نگاه شده و از مسير 
 اولي��ه اش خارج ش��ده اس��ت. علت افزاي��ش قيمت 
بي��ت كوين در بازار هم افزاي��ش تقاضا بوده نه چيز 

ديگري. 
هماي��ون داراب��ي ديگ��ر مهم��ان برنام��ه هم در 
برنامه تيتر امش��ب ش��بكه خبر درباره بيت كوين يا 
پ��ول الكتروني��ك گفت: در حوزه پولي با مش��كالت 
ساختاري مواجه هس��تيم از قبيل ارز بدون پشتوانه 
ام��ا در بي��ت كوين اين گونه نيس��ت و طبق پروتكل 
خاص��ي اس��ت و يك ش��بكه زنجيره يي ه��م از اين 

سيستم حمايت مي كند. 
دارابي گفت: در سايه تحريم، بيت كوين مي تواند 
چند درصدي از مشكالت ما را حل كند كه اين يك 

فرصت حتي براي رفع بيكاري جوانان است. 
وي اف��زود: اف��رادي كه س��راغ اي��ن ارز مجازي 
مي روند از دانش كافي برخوردارند و اين گونه نيست 

كه كوركورانه اين مسير را انتخاب كنند. 
دارابي گفت: بيت كوين يك ارز مبادله يي اس��ت 
و در فضاي مجازي معامالت با س��هولت بيشتر انجام 
مي شود و نبايد از بيت كوين و ارزهاي مجازي ترسي 

به خود راه داد.

اخبار

رييس كل بانك مركزي گمانه زني هاي قيمت دالر در سال  آينده را تشريح كرد

3500 تومان قيمت پايه دالر است
درباره بدهكاران بانك سرمايه نظري ندارم

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري 
تع��دادي از س��پرده گذاران افضل ت��وس كه به 
بانك آينده براي تس��ويه حساب رجعت داده شدند 
پس از مراجعه به ش��عب اعالم ش��ده كه تنها اصل 
پول ش��ان وعده داده مي شود و هيچ گونه سودي به 
آنها تعلق نگرفته اين در حالي اس��ت كه بيشترين 
س��پرده گذاران در اي��ن رابط��ه خ��ود را مغبون و 
زيان ديده مي دانن��د و چندي پيش معاونت نظارت 
بانك مركزي اعالم كرده بود حداقل س��ود پرداخت 
ش��ده در بانك ها به اين سپرده گذاران نيز پرداخت 

خواهد شد.
به گزارش »تعادل«، رييس كل بانك مركزي در 
حاشيه مراسم هفته پژوهش با اشاره به ساماندهي 
موسس��ات غيرمجاز ط��ي ماه هاي اخير ب��ار ديگر 
تاكيد كرد كه موسسه غيرمجازي در كشور نداريم 
هر چند متاس��فم ب��راي مردم عزيزي ك��ه در اين 

موسسات غيرمجاز پول گذاشته اند.  
س��يف با ابراز تاس��ف براي كس��اني كه به دليل 
سپرده گذاري در موسس��ات غيرمجاز دچار مشكل 
ش��دند، تاكيد كرد: با دستور مقام معظم رهبري و 
تصميمات كميته منتخب س��ران س��ه قوه، مشكل 
9٨درصد س��پرده گذاران موسس��ات غيرمجاز حل 
ش��ده و و تا پايان آذر اين افراد به سپرده هاي شان 
مي رسند و در حال اتمام است. درخصوص 2درصد 
باقي مانده اين س��پرده گذاران ني��ز اقداماتي انجام 
و بخش��ي از مطالب��ات آنها پرداخت ش��ده اس��ت. 
همچنين قوه قضاييه در حال شناس��ايي اموال اين 
موسسات براي پرداخت مابقي مطالبات است. بانك 
مركزي نيز اين موضوع را تا آخر دنبال خواهد كرد. 
آن طور كه ريي��س كل بانك مركزي اعالم كرد 
ادغام دو موسس��ه ثامن، كوث��ر و بانك مهر اقتصاد 
در ش��رف انجام بوده و مشكلي در اين رابطه وجود 
ندارد. در عين حال كه ثامن موسس��ه يي نيست كه 

قرار باشد منحل شود بلكه تجميع خواهد شد. 
س��يف به س��پرده گذاران ثامن اطمين��ان داده 
كه مش��كل خاصي در اين رابطه وجود نداش��ته و 
مي توانند با آرامش س��پرده هاي خود را در موسسه 
حف��ظ كنند در عين ح��ال كه اگر مايل هس��تند 
س��پرده هاي خ��ود را دريافت كنند. س��يف تاكيد 
دارد كه هيچ تزلزلي در ثامن وجود نداش��ته و جاي 

نگراني در مورد آن نيست. 

 حذف دالر و نرخ ارز در بودجه 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي از ح��ذف دالر از 
معام��الت ج��اري اين بان��ك و نظام بانكي كش��ور 
خبر داد. آنچه مسلم اس��ت اينكه دالر از معامالت 
ج��اري بانك مرك��زي و نظام بانكي كش��ور حذف 
ش��ده اس��ت. وي گفت: دالر كاربرد زيادي در نظام 
بانك��ي ما ندارد و ما مطالبات خود را با س��اير ارزها 
دريافت مي كنيم. همچنين پرداخت هاي ارزي ما با 
ساير ارزها انجام مي ش��ود. ما در زمينه ارزي بحث 
يكسان سازي نرخ ارز را در پيش داريم كه در زمان 

مقتضي خود انجام خواهد شد. 
س��يف در پاس��خ به س��والي درباره بسته شدن 
حساب اتباع ايراني در برخي كشورها ازجمله چين 
و امارات، گفت: اين از آن جمله خبرهايي است كه 
چندان رس��مي نيس��ت؛ البته ممكن است مواردي 
وجود داش��ته باش��د كه يك بانك خاص بنا بر يك 
سياست مشخص س��خت گيري هايي را درباره اتباع 
ايراني انجام دهد. چين به طور مشخص اعالم كرده 
ك��ه اين موضوع تنها مرتبط با ايران نيس��ت و يك 
سياس��ت داخلي در بانك مربوط��ه بوده، ولي بانك 
مركزي به اين موضوع حساس��يت داش��ته و آن را 

پيگيري مي كند. 
رييس كل بانك مركزي درباره نرخ ارز در اليحه 
بودج��ه 97 گفت: نرخ ارز يك مبناي محاس��باتي 
دارد و قيمت 3500 تومان در بودجه نيس��ت، بلكه 
مبنايي براي محاسبات پايه است. ممكن است نرخ 
ارز در ب��ازار باال ي��ا پايين ب��رود و همچنين حجم 
عرض نيز كاه��ش يابد ولي نرخ افزاي��ش يابد؛  لذا 
مع��ادل ريالي درنظ��ر گرفته ش��ده مي تواند مورد 

استفاده قرار بگيرد. 
وي اف��زود: طبيعتا نرخ ارز ۴ هزار و 250 تومان 
نيست و در آينده نرخ متعادل تري را شاهد خواهيم 

 بود. رييس كل بانك مركزي درباره پيش بيني شدن 
100 ميلي��ارد توم��ان در اليح��ه بودج��ه ب��راي 
يكسان س��ازي نرخ ارز، گفت: ما اصوال اقدامي را در 
دست داريم كه برخي كاالها كه تامين ارزي آنها از 
طريق ارز مبادله يي اس��ت، به ارز آزاد منتقل شود 
و م��وارد محدودي وجود دارد كه ب��ا ارز مبادله يي 

تامين مي شود. 
سيف ادامه داد: فكر مي كنيم براي يكسان سازي 
نرخ ارز مقدماتي الزم است كه عمده آن انجام شده 
اس��ت. س��اير موارد در شرف انجام اس��ت و بعد از 
آن طبيعتا يكسان س��ازي انجام خواهد شد. بودجه 
درنظر گرفته ش��ده براي يكسان س��ازي نرخ ارز در 
حقيق��ت بودجه يي جبراني ب��راي اقالم و كاالهايي 
است كه در ازاي ارز گران تر ممكن است قيمت آن 
افزايش پيدا كند؛ دولت از محل آن بودجه حمايت 

مي كند تا قيمت ها افزايش پيدا نكند. 
س��يف تصريح ك��رد كه بهت��ر اس��ت زماني را 
ب��راي يكسان س��ازي نرخ ارز تعيي��ن نكنيم؛ با اين 
ح��ال مقدمات كار آماده اس��ت و دس��تورالعمل ها 
و روش ه��اي كار روش��ن اس��ت و به مح��ض آنكه 
پيش نياز مهيا شود، يكسان سازي عملياتي مي شود. 

 سرمايه گذاري در ارز ضرر مي كند
سيف در پاسخ به س��والي درباره سرمايه گذاري 
برخ��ي اف��راد در ب��ازار ارز اظهار داش��ت: من فكر 
مي كنم اگر كسي براي كسب سود در بازار ارز وارد 
شود، ضرر خواهد كرد؛ بازار ارز ما بازاري نيست كه 
بشود در آن س��فته بازي كرد. در گذشته نيز نشان 
داده ش��ده كساني كه براي كسب س��ود، پس انداز 
و س��فته بازي به ب��ازار ارز مراجع��ه مي كنند، ضرر 
كرده اند زيرا سياس��ت هاي بانك مركزي نيز بر اين 
اس��اس اس��ت كه بازار ارز براي كسب سود نيست 
و باي��د ب��ا ثبات ب��ه فعاليت هاي خ��ود ادامه دهد. 
تجربه نش��ان داده و سياس��ت هاي بانك مركزي بر 
 اين اساس اس��ت كه اين بازار كسب سود نيست و 
با ثبات مناس��بي فعاليت خ��ود را ادامه مي دهد و 
كس��اني كه در گذش��ته اي��ن كار را كردند با زيان 
مواجه ش��دند و نرخ سود بانكي 15درصدي موجود 
حتم��ا و حتما بهتر از س��ودي اس��ت ك��ه از محل 

افزايش نرخ ارز مي تواند حاصل شود. 

 همكاري 2۴5 بانك خارجي در ايران
وي درباره برقراري روابط كارگزاري با بانك هاي 
خارجي بيان داشت: در حال حاضر و پس از برجام 
2۴5 بان��ك در ح��ال همكاري با بانك ه��اي ايران 
هس��تند و رواب��ط كارگزاري ما با آنها برقرار ش��ده 

است. 
س��يف در پاس��خ به س��وال ديگري تاكيد كرد: 
معاونت نظارت��ي بانك مركزي داراي كميس��يوني 
اس��ت كه مديران عامل و مدي��ران كليدي بانك ها 
باي��د تاييديه اين كميس��يون را داش��ته باش��ند و 

در صورت تاييد ش��دن از س��وي اين كميس��يون، 
صالحيت آنها براي كسب مقام تاييد مي شود. 

س��يف همچنين در پاسخ به س��وال خبرنگاري 
مبني ب��ر اينكه آيا ليس��ت بدهكاراني كه توس��ط 
يكي از نماين��دگان مجلس درمورد بدهكاران بانك 
سرمايه منتشر شد، مخدوش است، گفت: من هيچ 
نظري درباره اين ليس��ت منتشر شده، ندارم و اگر 
بانك مركزي در اين باره نظري داشته باشد، به طور 

حتم آن را رسما اعالم خواهد كرد. 

 قرض الحسنه بانك ها
 ريي��س كل بان��ك مرك��زي تصريح ك��رد: در 
گذش��ته گفته مي ش��د بانك ها منابع قرض الحسنه 
را در جاي��گاه خود مصرف نمي كنن��د يا اينكه اين 
مناب��ع را به كارمندان خ��ود تخصيص مي دهند اما 
در سال هاي اخير و مخصوصا از زماني كه مبلغ وام 
قرض الحس��نه ازدواج به 100 ميليون ريال رسيد، 
اين وضعيت كامال  متحول شده است. بانك مركزي 
در اين خصوص حساس��يت ويژه ي��ي دارد و اجازه 
نمي دهد اين منابع در امور غيرمرتبط استفاده شود. 

 تغيير جهت گيري تحقيقات آكادميك
به كاربردي در نظام بانكي

همچنين عل��ي ديواندري، رييس پژوهش��كده 
پولي و بانكي در مراس��م بزرگداشت هفته پژوهش 
و فناوري گفت: تولي��د ثروت و بهبود وضع زندگي 
و رفاه عمومي مره��ون مطالعه و پژوهش نخبگان، 
دانش��گاه ها،  فن��اوران  و  محقق��ان  دانش��مندان، 
پژوهش��كده ها و مراك��ز تحقيقات��ي اس��ت و بدون 
اس��تثنا در تمام كش��ورهاي دنيا، ترويج فرهنگ و 
ارتقاي ش��أن و جايگاه پژوهش و فناوري و فعاالن 
اين حوزه به يكي از مهم ترين اهداف سياست گذاري 
در حوزه علم و فناوري تبديل شده است همچنين 
تغيي��ر جهت گيري تحقيقات آكادميك به كاربردي 

از اولويت هاي پژوهش در نظام بانكي است. 
رييس پژوهش��كده پولي و بانكي، بسترس��ازي 
و  پژوهش��ي  يافته ه��اي  تجاري س��ازي  ب��راي 
فناوري هاي توسعه يافته در مراكز پژوهشي را يكي 
از مهم تري��ن اولويت هاي سياس��ت گذاران عنوان و 

اظهار كرد: كش��ورهاي دنيا مي كوش��ند تا با فراهم 
كردن س��اختارهاي انگيزشي مناسب و نيز ترغيب 
پژوهش��گران و فناوران كشور به توليد بيشتر علم و 
فناوري، رش��د پايدار رفاه اجتماعي را براي جامعه 
تضمي��ن كنند. عالوه بر اين اس��تقرار ارتباط وثيق 
ميان پژوهشگران و فناوران و خريداران دستاوردها 
و تكميل حلقه هاي مفقود ارتباط موثر دانش��گاه و 
جامعه يكي ديگر از محورهاي غيرقابل چشم پوشي 

در اين حوزه به شمار مي رود. 
مشاور رييس كل بانك مركزي هفته پژوهش و 
فن��اوري را نمادي از اهميت اين حوزه در س��اختار 
تصميم گي��ري ايران دانس��ت و گفت: اي��ن رويداد 
فرصت مغتنمي براي توجه و تمركز بر ابعاد مختلف 
ام��ر پژوهش و فناوري در كش��ور فراهم مي آورد تا 
تم��ام ذي نفعان ضمن اط��الع از روندها و وضعيت 
موجود در كشور براي آينده برنامه ريزي و اقدامات 

بهتر و مهم تري را در دستور كار خود قرار دهند. 
وي درب��اره فعاليت هاي مرتبط با هفته پژوهش 
گف��ت: انتش��ار عملك��رد مطالعات��ي و تحقيقات��ي 
دانش��گاه ها، موسس��ات پژوهش��ي و دس��تگاه هاي 
اجرايي، تش��ويق و تقدير از پژوهش��گران، فناوران 
و پژوهش��ياران و نيز ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي 
موسس��ات  دانش��گاه ها،  س��اله  ي��ك  فن��اوري  و 
پژوهش��ي، مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري و 
دس��تگاه هاي اجرايي ازجمله فعاليت هاي اين هفته 
به ش��مار مي رود كه با هدف افزايش حساس��يت و 
توج��ه مديران به فعاليت هاي پژوهش��ي و فناوري، 
ش��ناخت چالش هاي پيش  رو، آگاهي از روش هاي 
ارتق��اي هم افزايي مي��ان تالش هاي پژوهش��گرانه 
و ني��ز تقويت روحي��ه و فرهن��گ پژوهش محوري 
در دس��توركار دانش��گاه ها، پژوهش��كده ها و مراكز 

تحقيقاتي قرار مي گيرد. 
ديواندري، پژوهش��كده پول��ي و بانكي را بازوي 
پژوهش��ي بانك مرك��زي جمهوري اس��المي ايران 
دانس��ت و تصريح كرد: پژوهش��كده پولي و بانكي 
يك��ي از نهادهاي��ي اس��ت ك��ه ت��الش مي كند با 
تكي��ه ب��ر ظرفيت هاي نيروهاي انس��اني مس��تعد 
و كارآمد خود، نقش��ي بس��زا در ارائه پژوهش هاي 
موثر و روزآمد در نظام بانكي كش��ور داش��ته باشد 
و ارتقاي سياس��ت گذاري ها در ح��وزه پول و بانك 
را دنب��ال كند. در اين بين توجه ب��ه فراهم آوردن 
پژوهش هاي كيفي ناظر بر نيازمندي هاي تحقيقاتي 
بان��ك مركزي به عنوان سياس��ت گذار پولي و ناظر 
بانكي يكي از محوري ترين وظايف اين مجموعه به 
ش��مار مي رود و خوشبختانه در س��ال هاي اخير با 
حمايت هاي راهگش��اي رييس بانك مركزي جناب 
آق��اي دكتر س��يف و ني��ز قائم مقام بان��ك مركزي 
جناب آقاي دكتر كميجاني فصل جديدي در نقش 
آفريني پژوهش��كده پولي و بانكي در حوزه پولي و 

بانكي آغاز شده است. 
ديواندري با اش��اره به مختصري از دس��تاوردها و 

توانمندي هاي پژوهش��ي پژوهش��كده پولي و بانكي 
بانك مركزي تصريح كرد: اجراي طرح هاي پژوهشي 
كاربردي در ح��وزه اولويت هاي نظام بانكي، برگزاري 
همايش هاي بزرگ و بين المللي، ارائه دس��تاوردهاي 
و  سياس��تي  رهنموده��اي  قال��ب  در  پژوهش��ي 
مشاوره هاي اقتصادي به نظام پولي و بانكي، برگزاري 
كارگاه ه��ا و دوره هاي آموزش��ي، انتش��ار كتاب هاي 
تخصصي و عمومي در ح��وزه پولي و بانكي، توليد و 
انتش��ار مقاالت پژوهشي در نشريات و كنفرانس هاي 
معتبر داخلي و خارجي، انتش��ار 6 شماره از 3 نشريه 
تخصصي ش��امل فصلنامه ه��اي پژوهش هاي پولي و 
بانك��ي، Money and Economy و دو ماهنامه 
تازه ه��اي اقتص��اد، معرف��ي و تجلي��ل از چهره هاي 
ماندگار بانكي كش��ور، فعاليت شبكه خبري اقتصاد و 
بانك اي��ران، انعقاد تفاهمنامه هاي همكاري داخلي و 
خارجي در حوزه خدمات پژوهشي، تقدير از مبتكران 
صنعت بانكداري در قالب جشنواره دكتر نوربخش و... 

بخشي از اين فعاليت ها بوده است. 
رييس پژوهش��كده پول��ي و بانكي با اش��اره به 
تغيي��ر برخي رويكردهاي پژوهش��كده افزود: تغيير 
جهت گيري تحقيق��ات از آكادميك ب��ه كاربردي، 
ورود ب��ه طرح ه��اي مل��ي و ايفاي نق��ش در حل 
مش��كالت نظام بانكي، افزايش ارتباط با بانك هاي 
تجاري و تخصصي، افزايش ارتباط با قش��ر جوان و 
نخبه نظام بانكي و ترويج دستاوردهاي نظام بانكي 
از كانال ه��اي مختلف را از برنامه هاي پژوهش��كده 

عنوان كرد. 

 لزوم اصالح و ارتقاي نظام بانكي 
در ادام��ه هفتمي��ن مراس��م بزرگداش��ت هفته 
پژوه��ش و فن��اوري ولي اهلل س��يف تصري��ح كرد: 
درحال حاضر بس��ياري از كش��ورهاي توسعه يافته 
حداقل 3تا 5 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را 
ب��ه پژوهش هاي مختلف اختصاص مي دهند چراكه 
صرف منابع در اين حوزه را نه يك هزينه تشريفاتي 
يا غيرقابل اجتناب بلكه نوعي سرمايه گذاري پرسود 

براي رفاه بلندمدت قلمداد مي كنند. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار با ذكر اين نكته كه 
متاسفانه در كشور ما با وجود اشراف مناسب نسبت 
به اهميت مقوله پژوهش، ارتقاي جايگاه اين حوزه 
با دشواري هاي ساختاري و عملكردي فراوان مواجه 
است، گفت: درحالي كه براساس سياست هاي كلي 
علم و فناوري كه از سوي مقام معظم رهبري ابالغ 
ش��ده اس��ت بايد بودجه تحقيق و پژوهش تا پايان 
س��ال 1۴0۴ ب��ه حداق��ل ۴درصد تولي��د ناخالص 
داخل��ي افزاي��ش ياب��د، ش��اخص س��هم اعتبارات 
پژوهش��ي از تولي��د ناخالص داخلي- ك��ه يكي از 
معيارهاي اصلي توس��عه در كش��ورها نيز محسوب 
مي شود- همچنان حدود 0/5درصد است. به عبارت 
ديگر در ايران هنوز فاصله بس��ياري تا محقق شدن 
شرايط مطلوب وجود دارد و براي جبران اين فاصله 

بايد تالش مضاعفي را به كار گرفت. 

 حاكميت شركتي در بانك ها اولويت پژوهشي 
 ريي��س كل بان��ك مركزي با بي��ان اينكه دولت 
تدبير و اميد و بانك مركزي در امر سياس��ت گذاري، 
خ��ود را متعهد ب��ه بهره ب��رداري از يافته هاي علمي 
و كارشناس��ي مي داند، گفت: اص��الح و ارتقاي نظام 
بانكي از مهم ترين محورهاي پژوهشي است. با وجود 
گام هاي بزرگي كه در س��ال هاي اخير در راس��تاي 
اصالح نظام بانكي صورت گرفته اس��ت، نظام بانكي 
كش��ور همچنان با مش��كالت بزرگي ه��م در زمينه 
ساختاري و هم در زمينه عملياتي دست و پنجه نرم 
مي كند. يكي از مهم ترين مشكالت جاري نظام بانكي 
كش��ور مطالبات غيرجاري است كه زمينه مشكالت 
ديگري همچ��ون كاهش نقدش��وندگي دارايي هاي 
نظام بانكي و در نتيجه كاهش توان تس��هيالت دهي 
بانك ها به بخش توليد را ايجاد مي كند. اصالح مدل 
كسب وكار بانكي و محدود كردن بنگاهداري بانك ها 
از ديگ��ر چالش هاي مهم و پي��ش  روي نظام بانكي 
به ش��مار مي رود. در ش��رايط فعلي اصالح س��اختار 
مديريت ريس��ك و اجرايي كردن اص��ول حاكميت 
ش��ركتي در بانك ها يكي ديگ��ر از اولويت هاي نظام 

بانكي در ايران است.

پلي��س بلغارس��تان در يك عمليات گس��ترده 
موف��ق به ضبط بي��ش از 213ه��زار بيت كوين به 
ارزش 3.6ميليارد دالر از يك گروه س��ازمان يافته 

تبهكار شد. 
به گزارش راش��اتودي، پليس بلغارس��تان در يك 
عمليات ضد فس��اد مالي موف��ق به ضبط صدها هزار 
بيت كوين ش��د. اين بيت كوين ه��ا در حال حاضر به 
ارزش 3ميليارد و 600ميليون دالر هس��تند كه اين 
رقم براي پرداخت يك پنجم بدهي ملي بلغارس��تان 
كه رقم 16.5ميليارد دالر اس��ت، كافي اس��ت. ده ها 
نفر در ماه مه  س��ال جاري ميالدي به دنبال تحقيق 
از س��وي مركز اعم��ال قانون جنوب ش��رق اروپا در 

راستاي پرونده كالهبرداري گمركات دستگير شدند.  
پلي��س بلغارس��تان 213ه��زار و 519 بيت كوين را 
در م��اه مه  س��ال جاري ميالدي ك��ه در آن زمان به 
ارزش 500 ميلي��ون دالر بود را توقيف كرد و اكنون 
ارزش فعلي آنها 3.6ميليارد دالر اس��ت. اين عمليات 
در ي��ك مقياس بزرگ انجام ش��د و از ميان بيش از 
100 مظنون در نهايت 23نفر دس��تگير ش��دند كه 
5نفر از آنها از ماموران گمرك بلغارس��تان بودند. در 
اين رابطه پليس مقادير زيادي اس��ناد بانكي، تبلت، 
كامپيوت��ر، تجهيزات و وس��ايل ارتباطي ضبط كرده 
اس��ت.  به گفته مقامات مركز اعم��ال قانون جنوب 
شرق اروپا، اين گروه تبهكار سازمان يافته متشكل از 

افرادي از كشورهاي بلغارستان، يوگسالوي، مقدونيه، 
يونان، روماني و صربستان بودند. به گفته پليس اين 
گروه با به اس��تخدام درآوردن ماموران گمرك فاسد 
در كش��ورهاي مختلف با ه��دف وارد كردن ويروس 
ب��ه سيس��تم هاي كامپيوتري گمرك آنه��ا را مختل 
مي كردند و زماني كه ويروس نصب مي شد، تبهكاران 
ق��ادر ب��ه تغيي��ر محموله ه��ا در سيس��تم گمركات 
مي ش��دند و كاالها را به تصرف خ��ود در مي آوردند.  
مرك��ز اعمال قانون جنوب ش��رق اروپ��ا اعالم كرد: 
تبهكاران ب��ه دليل اينكه رديابي بيت كوين س��خت 
اس��ت از آن به عنوان ابزاري براي س��رمايه گذاري و 

پس انداز پول استفاده مي كردند.

روز سه ش��نبه 21 آذر 96 ن��رخ رس��مي 9 ارز 
كاه��ش و 29 ارز افزاي��ش يافته و به��اي يك ارز 
هم تغييري نداش��ت. نرخ رس��مي دالر با ۴0ريال 
افزاي��ش 3553.9 تومان، پوند با 167ريال كاهش 
۴7۴0.5 تومان و يورو با رش��د 15ريالي ۴2٨2.6 

تومان ارزش گذاري شد.
به گزارش »تعادل« در بازار آزاد نيز صرافي هاي 
پايتخ��ت هر دالر امريكا را ب��ا ۴ تومان افزايش ۴ 
هزار و 21٨ تومان مي فروختند. همچنين هر يورو 
با 6 تومان كاه��ش 5 هزار و ۴٨ تومان و هر پوند 

انگليس نيز با 1٨ تومان افت 5 هزار و ٨02 تومان 
معامله شد.

براين اس��اس اكنون فاصله دو ن��رخ مبادله يي 
و آزاد دالر به 66۴ تومان رس��يده اس��ت. در بازار 
ط��ال نيز اونس جهاني با كاهش مواجه ش��ده و به 
12۴3دالر رس��يده و در نتيج��ه نرخ انواع طال در 

بازار داخلي كاهش داشته است. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي با 9هزار تومان 
كاهش يك ميليون و ۴10هزار تومان معامله ش��د. 
بر اس��اس آمار، هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي 

طرح قديم نيز با يك هزار تومان افت، يك ميليون 
و 369هزار تومان داد و س��تد ش��د. همچنين در 
بازار آزاد قيمت هر قطعه س��كه ني��م بهار آزادي 
ب��ا 3 هزار توم��ان كاهش 699 ه��زار تومان و هر 
قطعه رب��ع بهار آزادي نيز با 2 هزار و 300 تومان 
اف��ت، ۴00 هزار و700 تومان ارزش گذاري ش��ده 
بود.  سكه گرمي نيز با 2هزار تومان افزايش قيمت 
267هزار تومان معامل��ه و هر گرم طالي 1٨عيار 
نيز ب��ا 7۴1تومان افت، 12٨ه��زار و 199 تومان 

دادوستد شد.

مصادره 3.6 ميليارد دالر بيت كوين توسط پليس بلغارستان

كاهش نرخ طال، افزايش قيمت دالر 

حميدرضا حاجي اشرفي  كارشناس ريسك و بيمه 
در ماه ه��اي اخي��ر با توجه به رخ��داد حوادث 
متعدد طبيعي در س��طح كشور كه موجب تاثر و 
تالم همه هموطنان و مسووالن شده، خوشبختانه 
نگراني ه��ا و احس��اس مس��ووليت ملي-اجتماعي 
و حرفه ي��ي اش��خاص موجب بروز حساس��يت و 
مطالبه گ��ري عموم كارشناس��ان و مردم نس��بت 
به پيش��گيري و مقابله با پيامده��اي منفي وقايع 
ناخوش��ايند به ط��ور مضاعف��ي افزاي��ش يافته و 
اكن��ون س��ازمان هاي مختل��ف بخ��ش دولتي و 
خصوصي آمادگي ذهني مناس��ب براي مشاركت 
در پياده س��ازي برنامه هاي مديريت ريسك جهت 
پيش��گيري و حفاظت صنعتي در سازمان ها - در 
مش��اغل و در زندگي عامه مردم و كاهش ضرايب 

خسارت ها را پيدا نموده اند. 
اخي��را نيز در بيس��ت وچهارمين همايش بيمه 
كه به اين موضوع اختصاص داش��ت و رييس كل 
بيمه مركزي ايران نيز در بياناتي مقابله با خطرات 
و اجرايي ش��دن مديريت پيش��گيري و ايمني در 
كشور را منوط به اراده و عزم ملي در اين خصوص 
دانسته است. از سوي ديگر تكليف و وظيفه اصلي 
ش��ركت هاي بيمه ياري و حماي��ت از بيمه گذاران 
بعد از وقوع حوادث و جبران خس��ارت ها مي باشد. 
حوادث و بيمه دو بال يك سيستم تلقي مي شوند 
كه با وجود اينكه در ظاهر جدا از هم هس��تند اما 
در باطن و در ماهيت با يكديگر عجين و به ش��دت 

وابس��ته اند. با توجه به ش��رايط فعلي و خواس��ت 
عمومي مس��ووالن دولتي و سازمان هاي خصوصي 
و مردم نهاد در اجراي برنامه هاي مديريت ريسك 
بجا و شايس��ته اس��ت تا صنعت بيمه كش��ور كه 
از توانمن��دي اجرايي و نيز دانش و س��ازماندهي 
مناس��ب برخ��وردار اس��ت با دع��وت از اس��اتيد 
انجمن ها، كارشناسان و شركت هاي فعال در حوزه 
ايمن��ي و بهداش��ت دعوت به همكاري مش��ترك 
به عمل آورد و ضمن س��كانداري آموزش و ترويج 
مديريت ريس��ك، م��روج پيام هاي پيش��گيري و 
ايمني در كشور باشد.  در اين فرصت قصد تشريح 
فواي��د اقتصادي اين اقدام براي بازار بيمه كش��ور 
از حيث كاهش ضرايب خس��ارت را نداريم، اما از 
حيث تكليف ملي، انساني اين سكانداري را به نفع 
صنعت بيمه كش��ور مي دانيم و از حيث بازاريابي 
اجتماعي مس��لم و آشكار اس��ت كه ورود صنعت 
بيم��ه كش��ور و خيرخواهي در تروي��ج ايمني نزد 
عامه ايرانيان همزمان با كاهش آمار خس��ارت ها و 
جبران سريع آنها موجب ارتقاي منزلت بيمه گري 
در ن��زد تك تك قلوب بيمه گذاران خواهد ش��د و 
در آينده يي نه چندان دور نگاه هاي نامناس��ب به 
س��تايش و قدرداني از ش��ركت هاي بيمه تبديل و 
تغيير مي يابند.  پيش��نهاد مي شود با اين اقدام، به 
عنوان يك وظيفه شرعي، ملي و حرفه يي گام اول 
براي حمايت از بيمه گ��ذاران خويش در مقابله با 

انواع خطرات با ترويج ايمني را بردارند.

ترويج ايمني و بيمه در ارتباط با بيمه گذاران

نرخ ارز يك مبناي محاسباتي دارد و 
قيمت  ۳۵۰۰ تومان در بودجه نيست 

بلكه مبنايي براي محاسبات پايه است 
ممكن است نرخ ارز در بازار باال يا 
پايين برود و همچنين حجم عرض 

نيز كاهش يابد ولي نرخ افزايش يابد 
 لذا معادل ريالي درنظر گرفته شده 

مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد
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5 بورس و فرابورس
افزايش آيفكس

در چهارمي��ن روز كاري فرابورس ايران در هفته 
جاري ش��اهد دادوس��تد بيش از 515 ميليون ورقه 
بهادار به ارزش 4 هزار و 20ميليارد ريال در مجموع 
بازارهاي فرابورسي بوديم كه نسبت به روز دوشنبه 
از كاه��ش حجم معام��ات در مقابل افزايش ارزش 
آن حكايت داش��ت. عاوه بر اين در جريان بازار روز 
سه شنبه شاخص كل نيز با حدود 8 واحد صعود در 
نزديكي ارتفاع 1031 واحدي ايستاد تا بدين ترتيب 
بازدهي آيفكس از ابتداي امسال به حدود 18درصد 
)17.8درص��د( برس��د. همچني��ن رص��د معامات 
روز گذش��ته فراب��ورس حاكي از آن اس��ت، موتور 
محركه صعود آيفكس عمدتا ناش��ي از رشد قيمت 
و تاثيرگذاري مثبت بر اين نماگر از جانب نمادهاي 
فلزات اساس��ي، پتروشيمي و پااليش��ي بوده است 
به ط��وري كه نماده��اي »ذوب«، »هرمز«، »ارفع«، 
 »مارون«، »ميدكو« و »ش��پاس« تا سطح حداكثر

2 واحد تاثير مثبت بر اين نماگر را رقم زدند. افزون 
بر اين در مجموع دو بازار اول و دوم فرابورس نزديك 
به 415ميليون سهم به ارزش بيش از 913ميليارد 
ريال دادوس��تد شد و نماد »چكاپا« مربوط به گروه 
صنايع كاغذ پارس با معامله بالغ بر 25ميليون سهم 
به ارزش 110ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش 
معامات را در اختيار گرفت. س��هامداران همچنين 
در مجم��وع س��ه تابلو معاماتي ب��ازار پايه اقدام به 
دادوس��تد بيش از 81 ميليون سهم به ارزش 159 

ميليارد ريال كردند. 
از س��وي ديگ��ر در جريان بازار نم��اد معاماتي 
ش��ركت صنعتي بهپ��اك پ��س از ارائ��ه اطاعات 
پيش بيني، شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه 
پ��س از برگ��زاري مجم��ع عمومي عادي س��االنه 
صاحبان س��هام و تقس��يم س��ود نقدي هر سهم و 
شركت تامين مسكن جوانان پس از برگزاري مجمع 
عمومي عادي س��االنه صاحبان س��هام بازگش��ايي 
ش��دند. همچنين تابلو نمادهاي پربازديد فرابورسي 
نيز نشان مي دهد، نماد شركت هاي ذوب آهن، آهن 
و فوالد ارفع و آتيه داده پرداز كه دو نماد نخس��ت با 
رشد قيمت پاياني و نماد سوم با افت قيت معامات 
ام��روز را خاتمه دادند، در ص��در نمادهاي پربازديد 

فرابورس قرار گرفتند. 
در س��وي ديگر معامات فرابورس در بازار اوراق 
با درآمد ثابت كه روز گذش��ته شاهد دو توقف نماد 
مرب��وط به اوراق مش��اركت ش��ركت ليزينگ رايان 
س��ايپا و اوراق مش��اركت ش��ركت هلدينگ توسعه 
معادن و صنايع معدني خاورميانه بود معامله حدود 
3 ميلي��ون ورق��ه به ارزش بي��ش از 2 هزار و 715 
ميليارد ريال رقم خورد. بر اين اساس در تابلو اوراق 
تس��هيات مس��كن نيز بالغ بر 59 هزار رقه تسه به 
ارزش بي��ش از 44ميليارد ري��ال رقم خورد. قيمت 
اين اوراق در دامنه 736هزار تا 751 هزار ريال بوده 
و باالترين قيمت به تسه آبان ماه 96 اختصاص دارد. 

 عرضه محصوالت
در بورس انرژي

در سويي ديگر، طي روز گذشته در بورس انرژي 
كاالهاي برش س��نگين پتروش��يمي ج��م و متانول 
پتروش��يمي ش��يراز در رينگ داخلي عرضه شدند. 
ب��ه گزارش س��نا، در جريان معامات روز دوش��نبه 
ب��ازار فيزيك��ي بورس ان��رژي ايران ميزب��ان عرضه 
كاالهاي برش سنگين، پنتان و سوخت كوره سبك 
پتروش��يمي تبريز، آيزوريس��ايكل و نفتاي س��بك 
پاالي��ش نفت ته��ران، نفتاي س��بك و حال 404 
پااليش نفت ش��يراز، متانول پتروش��يمي زاگرس و 
پنتان پاس پتروشيمي پارس در رينگ داخلي بود. 
همچنين در اين روز حال 402 پااليش نفت تبريز 
و گاز مايع پااليش گاز فجر جم، پااليش گاز سرخون 
و قشم و گاز مايع ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي اي��ران از تاسيس��ات بندرعب��اس در رينگ 

بين الملل عرضه شد. 
بر اين اس��اس، حجم كل معامات صورت گرفته 
ط��ي اين روز 19هزار و 781 ت��ن به ارزش بيش از 
368 ميليارد و 640 ميليون ريال بود. از نكات قابل 
توجه معام��ات اين روز مي توان به معامله 506 تن 
پنتان پاس پتروشيمي پارس در رينگ داخلي بازار 
فيزيكي اشاره كرد كه نخستين معامله اين كاال طي 
س��ال جاري به ش��مار مي رود. همچني��ن در رينگ 
بين المل��ل بازار فيزيكي معامله گاز مايع پااليش گاز 
س��رخون و قشم و گاز مايع پااليش گاز فجر جم به 

وقوع پيوست. 
در سويي ديگر در جريان معامات روز دوشنبه، 
بازار برق بورس انرژي ايران شاهد معامله 3ميليون 
و 640 ه��زار قرارداد مع��ادل 38ميليون و 70هزار 
كيلووات ساعت به ارزش 11ميليارد و 487ميليون 
ريال بود. ش��ايان ذكر اس��ت در اين روز نمادهاي 
بارپايه، ميان باري، بارپيك و كم باري با متوس��ط 
قيم��ت 286، 318، 346 و 318ريال بر كيلووات 
س��اعت م��ورد معامله ق��رار گرفتند. خاطرنش��ان 
مي شود در آغاز جلسه معاماتي اين روز نمادهاي 
بارپيك روزان��ه، بارپايه روزانه، مي��ان باري روزانه 
و ك��م باري روزان��ه 20 دي 96 گش��ايش يافتند. 
همچنين نمادهاي بارپيك روزان��ه، بارپايه روزانه، 
ميان ب��اري روزانه و كم باري روزان��ه 24 آذر 96 
در پايان جلس��ه معاماتي اين روز متوقف ش��ده و 

فرآيند تحويل آنها آغاز شد. 

 معامله ۹ هزار تني
در بورس كاال 

 تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران در 
روز سه شنبه دادوستد يك هزار و 96تن ذرت دانه يي 
در قالب طرح قيمت تضميني، 2هزار و 700تن سبد 
گن��دم خوراكي و 5 هزار و 500 تن گندم خوراكي را 
تجربه كرد. همچنين روز گذشته در تاالر فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران معامله 54 هزار 
و 744تن انواع مواد پليمري تجربه شد. طي اين روز 
و در تاالر مذكور 4هزار و 800 تن وكيوم باتوم معامله 
ش��د. شايان ذكر اس��ت 5 هزار و 200تن قير نيز در 
تاالر صادراتي مورد معامله قرار گرفت. براس��اس اين 
گزارش، تاالر محصوالت صنعتي و معدني معامله يك 
هزار تن شمش آلومينيوم و 110تن سبد ميلگرد 32 
ت��ا A3 -10 را تجربه كرد. بر اين اس��اس بازار فرعي 
ب��ورس كاالي اي��ران نيز طي اين روز ش��اهد معامله 

200تن روغن پالم مالزي بود. 

3بورس در يك نگاه

ركوردشكني هاي بازار سهام ادامه يافت

5 دليل رونق بورس
بازدهي متوسط سهامداري از ابتداي سال به 1۹.۹درصد رسيد

مديرعامل بورس كاال مطرح كرد

كاهش هزينه دولت با خريد تضميني گندم
براي ورود گندم به بازار س��رمايه يكي از شرايط 
اي��ن اس��ت كه گن��دم م��ورد حمايت دول��ت بايد 
اس��تانداردهاي حداقلي را داش��ته باش��د. از سوي 
ديگ��ر نظام بازار ايجاب مي كن��د، كيفيت گندم در 
محيط رقابتي افزايش پيدا كند. حامد سلطاني نژاد 
مديرعامل ب��ورس كاالي ايران با بيان مطالب فوق 
درب��اره جايگزيني طرح قيم��ت تضميني به جاي 
ط��رح خريد تضمين��ي در بازار گندم و س��از و كار 
اجراي اين پيش��نهاد وزارت جهاد كشاورزي گفت: 
معتقدم يكي از مش��كات اقتصاد كشور اين است 
كه طرح هاي حمايتي در حوزه كش��اورزي قالبي را 
به خ��ود گرفته اند كه دولت تمام هزينه محصوالت 
كش��اورزي را با هر كيفيت��ي ضمانت كند كه ادامه 
اج��راي اين قالب هم امكان پذير نيس��ت. وي ادامه 
داد: وقت��ي دول��ت تم��ام هزينه ه��اي محصوالت 
كشاورزان را مي پردازد، رقابتي براي توليد محصول 
با كيفيت تر وج��ود ندارد. اين اتفاق در حوزه گندم 

هم افتاده است. 

 هزينه 1۶هزار ميلياردي دولت 
به گزارش ايلنا، مديرعامل بورس كاالي ايران با 
بيان اينك��ه وقتي منابع دولتي به خريد محصوالت 
كش��اورزي اختصاص مي ياب��د، هزينه ها در جهت 
منافع دولت برنامه ريزي نمي شود، افزود: براي مثال 
در س��ال گذشته دولت 16هزار ميليارد تومان بابت 
خري��د گندم هزينه كرد ك��ه اين رقم معادل نيمي 
از بودجه عمراني كشور اس��ت. به نظر مي رسد كه 
ادام��ه اين روش  حمايت از محصوالت كش��اورزان 

امكان پذير نيس��ت. بايد روشي پياده شود كه ضمن 
حمايت از توليد گندم در كش��ور، هزينه هاي دولت 
را كاهش دهيم. طرح پيش��نهاد شده اين است كه 
طرح قيمت تضميني جايگزين طرح خريد تضميني 
شود. س��لطاني نژاد گفت: در اين طرح قرار است به 
جاي اينكه دولت محصوالت كشاورزان را خريداري 
كند، اجازه بدهد كش��اورزان محصوالت خود را در 
يك بازار مبتني بر عرضه و تقاضا ارائه كنند و زماني 
ك��ه محصول مورد معامله ق��رار گرفت اگر كمتر از 
قيمت حمايتي به فروش رف��ت، مابه التفاوت آن را 

دولت بپردازد. 
وي اظهار داش��ت: اين ط��رح در مورد محصول 
جو و ذرت به اجرا رس��يده و در مورد محصول جو 
صرفه جوي��ي دول��ت از محل اجراي ط��رح قيمت 
تضمين��ي چيزي بي��ش از 700ميليارد تومان بوده 
اس��ت. س��لطاني نژاد با بيان اينكه موضوع خريد و 
فروش گندم با ساير محصوالت از جمله جو و ذرت 
متفاوت اس��ت، گفت: دولت براي خريد محصوالت 
جو و ذرت از كش��اورز يارانه مي پردازد به اين معنا 
ك��ه دولت اي��ن محص��والت را با قيم��ت تضمين 
شده يي از كشاورزان خريداري مي كند اما در مورد 
گندم هم در س��مت خريد و ه��م در فروش يارانه 
مي پردازد. يعني هم خريدار آن دولت اس��ت و هم 
توزيع آن را دولت انجام مي دهد. سياست دولت هم 
در اين حوزه ايجاد آرامش در بازار بوده اس��ت. وي 
تاكيد كرد: اگر بخواهيم براي گندم بازاري ش��كل 
بگي��رد بايد براي يارانه س��مت خري��د آن چاره يي 

انديشيده شود. 

 الزامات اجراي قيمت تضميني 
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران ادام��ه داد: نكته 
ديگ��ري كه وجود دارد، اين اس��ت كه دوره برداش��ت 
گندم كوتاه تر از يك س��ال اس��ت اما همين گندم بايد 
در تمام س��ال مصرف شود. در اس��فندماه توليد گندم 
وجود ندارد و گندم برداشت شده بايد در طول ماه هاي 
مختلف سال توزيع ش��ود؛ بنابراين گندم توليدي بايد 
در انبار بماند تا در طول ماه هاي مختلف س��ال در بازار 
توزيع ش��ود و تاكنون هم وظيفه پرداخت هزينه انبار 
و توزيع كردن گندم بر عهده دولت بوده اس��ت. وي با 
تاكيد بر اينك��ه بورس از ورود گندم به بازار س��رمايه 
استقبال مي كند، گفت: طرح تضميني قيمت گندم در 

بورس قابل اجراست اما الزاماتي دارد. 
س��لطاني نژاد درباره ش��رايط مورد نظر بورس كاال 
ب��راي پذيرش گندم در بورس گفت: براي ورود گندم 
به بازار س��رمايه بايد شرايطي به وجود بيايد و يكي از 
شرايط اين اس��ت كه گندم مورد حمايت دولت بايد 
اس��تانداردهاي حداقلي را داشته باشد. از سوي ديگر 
نظام ب��ازار ايجاب مي كند، كيفي��ت گندم در محيط 
رقابتي افزايش پيدا كند و طبيعي اس��ت گندمي كه 
كيفيت بهتري داشته باشد، مشتري بيشتري خواهد 
داشت و گندم با كيفيت پايين را هم در بازار به قيمت 
كمتري خري��داري خواهند كرد. وي تاكيد كرد: بايد 
مطمئ��ن ش��ويم گندمي كه از آن حمايت مي ش��ود، 
گندم توليد همان س��ال باشد يا گندم وارداتي نباشد. 
براي اين موضوع هم تمهيداتي انديش��يده ش��ده و با 
همكاري ش��ركت بازرگاني دولتي سامانه يي طراحي 
ش��د كه اطاع��ات كش��اورزان براي راس��تي آزمايي 

در اين س��امانه گردآوري مي ش��ود. در اين سامانه از 
اطاعات وارد ش��ده واقعيت سنجي انجام مي شود و از 
دو ماه آينده اين س��امانه مي تواند شروع به كار كند. 
س��لطاني نژاد افزود: از س��وي ديگر براي اجراي طرح 
قيمت تضميني بايد انبارهاي استاندارد ذخيره گندم 
در نظر گرفته ش��ود و براي نگهداش��ت اين محصول 
بايد انبار بورس��ي را از س��اير انبارها جدا كرد. در دنيا 
انبارهاي بورس��ي داراي اعتبار قابل قبولي هس��تند، 
چرا كه معموال اس��تانداردهاي بااليي را دارند. به  هر 
ح��ال در اين طرح بورس كاال به كمك دولت آمده و 
قرار بر اين اس��ت كه دولت اين بار با هزينه كمتري از 

محصوالت كشاورزان حمايت كند. 

 ذخيره استراتژيك گندم
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به اينك��ه توزيع گندم در اين ط��رح به خريداران 
محول مي ش��ود آيا احتمال احتكار و گران فروشي 
گندم به وجود نمي آي��د، تاكيد كرد: دولت چيزي 

ح��دود 2.5 ميليون تن ذخيره اس��تراتژيك گندم 
دارد. در دوره ي��ي كه بازار دچار التهاب مي ش��ود، 
مي تواند ذخاير اس��تراتژيك خود را به بازار عرضه 
كند و وقت��ي قيمت ها فروكش ك��رد، گندم مورد 
ني��از خود را خري��داري كند. وي ادام��ه داد: اتفاقا 
دولت در س��ازوكار انبار و گواهي س��پرده مي تواند 
مس��ووليت خود را بهتر انجام دهد؛ بنابراين وقتي 
گندم وارد بازار س��رمايه ش��د نبايد نگران افزايش 
قيمت ها باش��يم، چرا ك��ه در اين ش��رايط دولت 
مي تواند به طور ش��فاف بررسي كند كه چه عاملي 
در ب��ازار قيمت ها را افزايش ي��ا كاهش مي دهد و 
ب��راي جلوگيري از نوس��انات غيرع��ادي، عرضه و 
تقاضا را تنظيم كن��د. مديرعامل بورس كاال گفت: 
معتقدم گندم مي تواند وارد بازار س��رمايه ش��ود به 
ش��رطي كه اطاعات دقيق كشاورزان وارد سامانه 
شود و به تدريج هم مي توانيم اين سياست ها را به 
اجرا برسانيم كه گندم باكيفيت را با قيمت باالتر از 

كشاورزان خريداري كنيم. 

گروه بورس| هاشم آردم|
دماس��نج ب��ازار س��هام روز گذش��ته در ادامه 
چش��مگير  رش��د  ب��ا  خ��ود  ركوردش��كني هاي 
1076واحدي )معادل 1.18درصد( مواجه ش��د و 
در ميان��ه كانال 92هزار واحد ق��رار گرفت. به نظر 
مي رس��د پاييز پرش��وري ك��ه فعاالن بازار س��هام 
انتظارش را مي كش��يدند با اندكي تاخير فرارسيده 
است. ديروز بورس تهران بازاري سراسر سبز بود و 
اغلب نمادها و ش��اخص هاي بورسي با رشد مواجه 
ش��دند. بر خاف رونق هاي يكپارچه  ادواري كه در 
س��ال هاي اخير ب��راي بورس ته��ران رخ داده بود، 
اين بار به نظر مي رس��د اين داليل بنيادين هستند 
كه بورس تهران را يكدست سبز كرده است. اگرچه 
به نظر مي رس��د هيج��ان نيز در رش��دهاي اخير 
شاخص بورس بي تاثير نبوده است، اما نمي توان به 
راحتي از كنار داليل بنيادين رشد سهام عبور كرد. 
در عين حال اصلي ترين دليل رش��د دسته جمعي 
نقدينگ��ي  بورس��ي را مي ت��وان ورود  نماده��اي 
تازه نف��س به بازار س��هام دانس��ت. اگرچه رش��د 
قيم��ت نفت و فلزات اساس��ي در بازارهاي جهاني 
و همچنين افزايش تعرف��ه گمركي واردات خودرو 
از داليل بنيادين رشد بازار سهام هستند، اما اينكه 
اغلب نمادهاي بورسي در اغلب گروه ها و صنايع در 
اين روزها خريدار بيش��تري دارند و بر مدار صعود 
قيمت قرار گرفته اند، نتيجه كاهش دس��توري نرخ 
س��ود سپرده هاي بانكي و س��رازير شدن نقدينگي 

جديد به بازار سهام است. 
بازار سهام در حال حاضر با اختافي قابل توجه 
گوي سبقت را در بازدهي سال از ساير رقباي خود 
ربوده است. با احتساب رشدي كه روز گذشته براي 
ش��اخص بورس رخ داد، ميانگين بازدهي اين بازار 
از ابتداي س��ال به 19.9درصد رس��يد. در شرايط 
فعلي اغلب كارشناسان باور دارند كه اين پايان كار 
نيس��ت و بورس تا پايان سال براي ادامه رشد خود 
به اندازه كافي بهانه دارد. به نظر مي رس��د 5دليل 
عمده، بورس تهران را به رونقي بي سابقه در 4سال 
اخير رسانده است. در اين گزارش تاش شده است 

اين داليل به تصوير كشيده شوند. 

 قيمت جهاني فلزات، چراغ اول را روشن كرد
نخس��تين پتانس��يل هاي رش��د بازار سهام در 
تيرماه سال جاري خودنمايي كرد، جايي كه قيمت 
فلزات اساسي و كانه هاي فلزي در بازارهاي جهاني 
رو به رشد گذاشت. دليل اصلي اين رشد قيمت ها، 
سياست هاي كاهش توليد در صنايع آالينده محيط 
زيست به وي ژه در صنايع فلزات اساسي عنوان شد. 
در آن زم��ان بورس تهران همچن��ان دچار ركود و 
ارزش پايين معامات س��هام بود ام��ا رفته رفته با 
ادامه روند افزايش قيمت در بازارهاي جهاني، سهام 
شركت هاي فلزي و معدني مورد توجه بورس بازان 
قرار گرفت. ش��اخص گروه فلزات اساسي از تيرماه 
تاكنون بيش از 127 درصد رش��د نشان داده است. 
س��هام ش��ركت فوالد مباركه اصفهان )بزرگ ترين 
شركت گروه فلزات اساسي و دومين شركت بزرگ 
بورس( پس از برگزاري مجمع س��االنه و تقس��يم 
س��ود نقدي سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 در 
تاريخ 28 تيرماه، تاكنون بيش از 80 درصد رش��د 
قيمت را تجربه كرده اس��ت. گفتني اس��ت كه اين 
نماد در تيرماه نيز با احتساب سود نقدي، 25 درصد 
بازدهي را تجربه كرده بود. ش��ركت هاي معدني از 
جمله دوقلوهاي س��نگ آهني )گل گهر و چادرملو( 
نيز در اين مدت روند مش��ابهي را تجربه كردند. در 
حال حاضر نيز با توجه به آنكه انتظار مي رود چين 
سياست هاي زيست محيطي خود را ادامه دهد، در 
ميان م��دت افت قيمت هاي جهاني فلزات اساس��ي 
چندان محتمل به نظر نمي رس��د. در واقع فعاالن 
بازار با معامات خود نشان داده اند كه انتظار دارند، 
روند افزايش سودآوري شركت هاي فلزي و معدني 

در سال آينده نيز ادامه پيدا كند. 

 صدور سيگنال نقدينگي در شهريورماه
در بازه تيرماه تا شهريورماه سال جاري شاخص 
ب��ورس با ليدري ش��ركت هاي فل��زي و معدني به 
رش��د خود ادامه داد. با وجود آنكه به طور س��نتي 
در ش��هريورماه به دليل فرارسيدن آخرين روزهاي 
س��ال مالي نيمي از شركت هاي كارگزاري و تسويه 
اعتب��ارات در اي��ن م��اه، معامات س��هام وارد فاز 
ركودي مي ش��ود، اما در ش��هريور امسال معامات 
متفاوتي رقم خورد. با وجود كاهش ارزش معامات 
و عقب نش��يني محس��وس نقدينگي از بازار در اين 
م��اه، كاهش عرضه س��هام باعث رش��د 5درصدي 

شاخص بورس شد.
به عبارت دقيق تر ش��اخص بورس در شهريورماه 
س��ال جاري همزمان با كاهش ارزش معامات رشد 
كرد. به نظر مي رس��يد كه فعاالن بازار سهام حاضر 
نيس��تند به بهانه فرارس��يدن فصل تسويه اعتبارات 
س��هام خود را زيرقيمت به فروش برسانند. اما رشد 
قيمت هاي جهاني تنها عامل رش��د بازار س��هام در 
ش��هريورماه نبود. در ميانه هاي ش��هريور ماه بانك 
مركزي عزم خ��ود را براي مقابله با پرداخت س��ود 
باالي سپرده هاي بانكي جزم كرد و بانك ها را مجبور 

به پذيرش جذب سپرده با نرخ 15 درصد كرد. 
اي��ن تصميم بانك مركزي ك��ه مصداق كاهش 
نرخ سود به صورت دس��توري بود، احتمال خروج 
نقدينگي از سپرده هاي بلندمدت بانكي را به وجود 
آورد. از آنج��ا كه اقتص��اد ايران دچ��ار پديده دام 
نقدينگي اس��ت و كاهش ميانگي��ن نرخ بهره لزوما 
منجر به افزايش س��رمايه گذاري و رش��د اش��تغال 
نمي ش��ود، در چني��ن ش��رايطي احتم��ال هجوم 
نقدينگ��ي به س��مت بازارهاي مالي و س��رمايه يي 
باالس��ت. بنابراين از ش��هريور ماه اين سيگنال به 
بازار س��هام مخابره شد كه احتماال بورس به زودي 
ميزبان نقدينگي تازه نفس��ي خواهد بود كه از بازار 

پول به سمت بازار سرمايه سرازير مي شود. 
هرچن��د انتظ��ار مي رفت ك��ه از اواي��ل پاييز 
رون��د ورود نقدينگي به بازار س��هام آغاز ش��ود و 
بورس بازان پاييز امسال را پاييزي احتماال طايي 
مي دانس��تند، ام��ا به دو دلي��ل ورود نقدينگي به 
بازار سهام به تاخير افتاد. اول آنكه در شهريورماه 
بان��ك مركزي ت��ا زمان اجراي ج��دي نظارت بر 
س��پرده گيري فرصت يك هفته يي داد. در همان 
يك هفته بانك ها براي جذب نقدينگي به رقابت 
افتادن��د. براي افتتاح يا تمديد س��پرده در برخي 
از اي��ن بانك ه��ا صف هاي طويلي ش��كل گرفت. 
بنابراي��ن در هم��ان ش��هريورماه تكلي��ف بخش 
عمده يي از نقدينگي در جريان روشن شد و بخش 
عمده آن دوباره به س��پرده هاي يك س��اله با سود 
بيش از 15درصد تبديل شد. در همان يك هفته 
بخش قابل توجهي از نقدينگي كه مي توانست به 

بازار سهام انتقال يابد، بلوكه شد. 
از ط��رف ديگر بروز ريس��ك هاي سياس��ي نيز 
فعاالن بازار سهام را در ابتداي پاييز محتاط تر كرد. 
در مهرم��اه زمزمه هاي كارش��كني احتمالي اياالت 
متح��ده در رون��د برنامه جامع اقدام مش��ترك در 
ميان فعاالن بازار س��هام باال گرفت. همين موضوع 
باعث ش��د، خريداران بالقوه س��هام رغبت چنداني 
براي خريد سهام نشان ندهند. در ميان بورس بازان 
اين بيم ايجاد شده بود كه با كارشكني هاي ترامپ 
برجام از ميان خواهد رفت و تحريم هاي كمرشكن 
اقتصادي به سپهر اقتصاد ايران بازخواهد گشت. در 
ابتدا كليت بازار چنين استنباط مي كرد كه احتماال 
دونالد ترامپ خودسرانه برجام را از بين خواهد برد. 
ام��ا با افتادن توپ برجام به زمين كنگره، اندكي از 
اضطراب بازار كاسته شد و بورس آرام آرام به سمت 

رونق پيش رفت. 
درحال حاضر با وجود آنكه ريسك هاي سياسي 
همزمان با فرا رس��يدن زمان تصميم گيري كنگره 
درب��اره برجام، بورس ته��ران را تهديد مي كند اما 
ب��ه نظر مي رس��د، ق��درت نقدينگ��ي تازه نفس به 

ح��دي باالس��ت كه اي��ن ريس��ك ها را بي اهميت 
كرده اس��ت. اين روزها در ب��ورس تهران روزانه به 
ان��دازه 250ت��ا 300ميليارد تومان س��هام جابه جا 
مي ش��ود. اين درحالي اس��ت كه از ابتداي سال تا 
همين اواخر، ميانگين ارزش معامات خرد س��هام 
و ح��ق تق��دم در نمادهاي عادي ب��ورس تهران به 
زحم��ت به 120ميلي��ارد تومان مي رس��يد. واضح 
اس��ت كه پول هاي تازه يي به س��مت بورس روانه 
ش��ده اس��ت. احتماال ورود اين نقدينگي رفته رفته 
با اتمام دوره هاي يك  س��اله سپرده هاي بلندمدت 
تقويت خواهد شد. در ضمن چنانچه بانك مركزي 
قادر باشد به كنترل سپرده گيري بانك ها ادامه دهد 
احتماال بايد در ش��هريور ماه 97 منتظر ورود سيل 

اصلي نقدينگي به بورس باشيم. 

 همراهي »نفت« و »پااليش و پخش«
با پااليشي ها

افزايش ارزش معامات در بازار س��هام و رش��د 
قيمت  فلزات اساسي و كانه هاي فلزي در بازارهاي 
جهاني تنها عامل  جذابيت بورس نيست. بهاي نفت 
ني��ز در 6 ماه گذش��ته با توجه ب��ه تصميم كارتل 
اوپ��ك مبني بر كاهش عرض��ه و كنترل بازار نفت 
با رش��د قابل توجهي مواجه شد. اين روزها قيمت 
نف��ت برنت در بيش��ينه س��طح خود ط��ي 30ماه 
اخير قرار گرفته اس��ت. افزايش بهاي نفت به طور 
تئوريك مي توان��د درآمدهاي ريالي ش��ركت هاي 
پااليش��ي را افزايش دهد. هر چند اين رابطه براي 
پااليش��گاه هاي حق العملكار ايران كه نرخ خوراك 
و فرآورده هاي خود را به صورت دس��توري دريافت 
مي كنن��د چندان برقرار نيس��ت اما ش��ركت ملي 
پاالي��ش و پخش فرآورده هاي نفتي در يك س��ال 
گذش��ته نش��ان داده كه قصد دارد حاش��يه سود 

پااليشگاه ها را باال نگهدارد. 
اين ماجرا از زمس��تان س��ال گذش��ته همزمان 
با اباغ نرخ هاي جديد به پااليش��گاه ها آغاز ش��د. 
 درحال��ي ك��ه صورت هاي مال��ي پااليش��گاه ها در

6 ماهه ابتداي س��ال گذشته چنگي به دل نمي زد، 
صورت هاي مالي 9ماهه سال 95 حكايت از افزايش 
قابل توجه حاش��يه س��ود پااليش��گاه ها داشت. در 
گام اول فعاالن بازار س��هام توج��ه چنداني به اين 
افزايش نرخ ها نشان نداد چراكه انتظار داشتند اين 

افزايش س��ودآوري صرف كيفي س��ازي محصوالت 
پااليش��گاه ها شود و قابل تقس��يم بين سهامداران 
نيست. در تير ماه سال جاري و با برگزاري مجامع 
پااليش��گاه ها و نيز تقسيم س��ود نقدي قابل قبول، 
كليت بازار اقناع ش��د كه اين روند ادامه دار خواهد 
بود. در روزهاي اخير نيز پااليشگاه ها موفق شدند، 
صورت ه��اي مالي 6 ماهه خود را تقريبا منطبق بر 
روند گزارش هاي 9ماهه سال گذشته منتشر كنند. 
حاال ديگر همه انتظار دارند، سودآوري پااليشگاه ها 
بيش از اينها افزايش يابد. همين موضوع اس��ت كه 
معامات س��هام پااليش��گاه ها را نيز رونق بخشيده 
اس��ت. طي روزهاي اخير گمانه زني ه��ا از احتمال 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده قوت 
گرفت��ه و صحبت از بنزي��ن 1400تا1700توماني 
اس��ت. چنانچه اي��ن موضوع به حقيق��ت بپيوندد، 
ريس��ك كاهش حاشيه سود پااليش��گاه ها توسط 
ش��ركت ملي پااليش و پخش ني��ز كاهش خواهد 
ياف��ت و اين ام��كان وجود دارد ك��ه روند صعودي 

سودآوري پااليشگاه ها ادامه پيدا كند. 

 دليل مضاعفي به نام »دالر«
همانط��ور كه پيش تر اش��اره ش��د ب��ا كاهش 
دستوري نرخ سود سپرده هاي بانكي، سرازير شدن 
پول به بازارهاي مالي و س��رمايه يي تش��ديد شده 
اس��ت. تنها مقصد پول هاي آزاد ش��ده از بازار پول 
در هفته هاي اخير بازار سهام نبوده است. همزمان 
با رش��د ش��اخص بورس، بهاي دالر در ب��ازار آزاد 
همچنين طا و س��كه بهارآزادي نيز افزايش يافته 
اس��ت. همين موضوع سبب ش��ده كه حباب سكه 
رش��د قابل توجهي را تجربه كند. در بازار دالر نيز 
اين موضوع با فش��ار فصلي تقاضا همزمان ش��ده و 
در نتيجه دالر در هفته هاي اخير افزايش مس��تمر 
و قاب��ل توجهي را تجربه كرده اس��ت. اين موضوع 
مي تواند دليلي مضاعف براي جذاب تر ش��دن بازار 
سهام باش��د. با افزايش نرخ دالر، درآمدهاي ريالي 
شركت هاي صادراتي و وابسته به قيمت هاي جهاني 
افزاي��ش مي يابد. با افزاي��ش دالر نه تنها گروه هاي 
فل��زي و معدن��ي بلك��ه گ��روه  بزرگ تري ب��ه نام 
محصوالت شيميايي)شركت هاي پتروشيمي( مورد 
توجه بازار س��هام قرار مي گيرد. اغلب شركت هاي 
بورسي كه از تسعير ارز متاثر مي شوند، پيش بيني 

س��ود هر س��هم خود را ب��ا دالر 3ه��زار و 700 تا 
3هزار و 800 توماني ارائه داده اند. با روند فعلي كه 
دالر پيش گرفته اس��ت، اين امكان وجود دارد كه 
ميانگين نرخ دالر در س��ال جاري به ارقام باالتر از 
4هزار تومان برس��د. در چنين حالتي از اين محل 
نيز مي توان اميدوار بود كه ش��ركت هاي بورس��ي 
ريال بيش��تري كسب كنند و س��ود بيشتري براي 

سهامداران خود كنار بگذارند. 

 جاماندگي خودرويي ها از رشد بازار
در گزارش ه��اي پيش��ين »تعادل« ب��ه داليل 
رشد س��هام ش��ركت هاي حاضر در گروه خودرو و 
ساخت قطعات اشاره شده بود. اگرچه اين شركت ها 
موانع بنيادي��ن قابل توجهي براي رش��د دارند اما 
ورود نقدينگ��ي جدي��د از طرف��ي و عقب ماندگي 
خودرويي ه��ا از صعودهاي اخير بازار از طرف ديگر 
باعث مي شود اين شركت ها نيز مورد توجه فعاالن 
بازار سهام قرار بگيرند. در چنين شرايطي هر خبر 
نه چن��دان مثبتي مي تواند، اقب��ال فعاالن بازار به 
خودرويي ها را افزايش دهد صرف نظر از آنكه تاثير 
واقعي خبر چيست. در روزهاي گذشته گمانه زني ها 
درباره منتفي ش��دن ش��مول ماليات براي افزايش 
س��رمايه از محل م��ازاد تجديد ارزياب��ي دارايي ها، 
افزاي��ش تعرفه گمركي واردات خ��ودرو همچنين 
احتمال س��فر رييس جمهور فرانس��ه به ايران براي 
عق��د تفاهمنامه هاي اقتصادي باعث ش��ده كه اين 
گروه بيش از ماه هاي اخير مورد توجه فعاالن بازار 

سهام قرار گيرد. 
در نهايت به نظر مي رس��د ش��رايط دس��ت به 
دس��ت هم داده اند تا بورس تهران به طور يكپارچه 
س��بزپوش ش��ود و يكپارچگ��ي اين  بار، نه از س��ر 
هيج��ان بلكه با اس��تفاده از محرك ه��اي بنيادين 
اس��ت. انتظار مي رود تا زماني كه س��يگنالي منفي 
به بازار مخابره نش��ود تنها دليل افت و اصاح هاي 
مقطع��ي در آينده به دليل شناس��ايي س��ودهاي 
كوتاه مدتي باش��د. در واقع محرك هاي فعلي بازار 
به ح��دي قدرتمند هس��تند كه به نظر مي رس��د 
دست كم در ميان مدت)با اين فرض كه قيمت هاي 
جهاني ريزش��ي چش��م گير نداشته باش��ند و نرخ 
س��ود سپرده هاي بانكي نيز رو به باال جهش نكند( 

رشدهاي شاخص بورس ادامه دار باشد.

در داد و س��تدهاي روز سه ش��نبه شاخص بورس با رش��دي خيره كننده 
توانس��ت، مرز تاريخي 92هزار واحدي را بش��كند و رك��وردي جديد در عمر 
50 س��اله بورس به ثبت برس��اند. به گزارش سنا، شاخص بورس روز گذشته 
ي��ك هزار و 76واحد رش��د كرد و ب��ه رقم 92هزار و 628 رس��يد. همچنين 
س��رمايه گذاران بورس��ي بيش از يك ميليارد و 262ميليون برگه سهم و حق 
تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند كه ارزش اين مبادالت 
بي��ش از 3هزار و 113ميليارد ريال ب��ود و در 91هزار نوبت معاماتي به ثبت 
رسيد. افزون بر اين روز گذشته همه 7شاخص بورس رشدي پر قدرت داشتند. 
ش��اخص هاي بازار اول و دوم نيز به ترتيب 1014و 967واحد صعودي شدند. 
بر اين اس��اس نمادهاي فوالد مبارك��ه، پااليش نفت بندرعباس، تاپيكو، مپنا، 

هلدينگ نفت و گاز پارس��يان، چادرملو و پااليش نفت تهران بيش��ترين تاثير 
مثبت را بر ش��اخص ثبت كردند. در س��ويي ديگر گروه هاي فلزات اساس��ي، 
خودرو و اطاعات و ارتباطات نيز با بيشترين حجم و ارزش معامات در صدر 

برترين گروه هاي صنعتي نشستند. 
همچنين صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي 
پتروش��يمي آبادان، گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو، چادرملو، پااليش 
نفت تهران، س��يمان كردس��تان، كاش��ي پارس و نفت پارس ب��ود. در مقابل 
نمادهاي كوير تاير، سرما آفرين، معادن منگنز ايران، ايران ارقام، موتورسازان 
تراكتورس��ازي ايران، ماشين س��ازي نيرو محركه و كاشي تكسرام با بيشترين 

كاهش قيمت در انتهاي جدول معامات قرار گرفتند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز
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راهكار ارز در اقتصاد مقاومتي
محمدباقر ظهراب بيگي|

از زمان طرح تئوري اقتصاد مقاومتي و تاكيد مقام معظم 
رهبري بر ساماندهي بازار پولي و مالي در اين قالب )از سال 
۱۳۸۹ ت��ا به امروز يعني قريب به هفت س��ال(، آنچه برآن 
تاكيد ش��ده و مي بايست در دستوركار قرار مي گرفت، عمال 
سياست هاي تكليفي بر زمين مانده يي  است كه هر دولت به 
فراخور خود نگاه تبليغاتي و ش��عارمحور برآن داشته است 
ولي در پايش دس��تاوردها، عايدي جز كاهش تكليفي نرخ 
س��ود بدون پش��توانه هاي كنترلي و هدايت منابع، كاهش 
يك صفر از واحد پول��ي بدون در نظر گرفتن تبعات آن در 
معيش��ت طبقات مياني و رو پايين جامعه، نوسان مداوم و 
روزاف��زون نرخ ان��واع ارز در بازار ايران، عرض��ه ارز خارج از 
سيستم متداول و توزيع با محوريت و عامليت صرافي ها توام 
با مفسده، انحراف تسهيالت بانكي از شبكه توليد به سمت 
هلدينگ ها و شركت هاي سفارش شده و وابسته به بانك ها و 

دولت و... نداشته است. 
مع الوصف؛ نحوه و فرآيند مديريت عايدي ارزي س��االنه 
۶۵ ميليارد دالر از محل فروش س��ه ميليون بشكه نفت بر 
اساس متوس��ط درآمد پيش بيني دولت و تصويب مجلس 
)براس��اس اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۶( و گزارش هاي مركز 
مب��ادالت ارزي كه درآمد مع��ادل روزانه ۱۵۰ ميليون دالر 

تاييد مي كند، به عامليت دولت در هاله يي از ابهام است. 
رويكرد فعلي سياس��ت هاي بانك مركزي و در مجموع 
شبكه بانكي كشور طي سال هاي گذشته در تناقض با رويكرد 
اصلي نظام )جمهوري انقالب اس��المي(، تابع ش��اخص ها و 
معيارهاي نظام سرمايه داري و عاري از سياست هاي منجر 
به ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناس��ب نقدينگي، حفظ 
ثبات بازار ارز، تامين مالي س��الم اقتصاد و هدايت منابع به 
س��مت فعاليت هاي توليدي و حمايت از بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط بوده كه امروز اكثر بنگاه هاي توليدي كش��ور با 
۲۰ تا ۵۰درصد ظرفيت اس��مي و توليدي در حال فعاليت 
و عمال به دليل نرخ س��ود باالي بانكي و بروكراس��ي حاكم 
بر سيستم بانكي عماًل يا رغبتي براي اخذ تسهيالت بانكي 
ندارند و اگر هم از س��ر اجبار دارند امكان دريافت تسهيالت 
در شرايط سالم، رقابتي و متناسب با استانداردهاي جهاني را 
ندارند. در نتيجه اين رويكردها، دستاوردهاي سيستم بانكي 
كشور مشتمل بر درآمدهاي حاصله از بنگاهداري، مديريت 
و بهره ب��رداري نامتع��ارف از ب��ازار ارز، درآمدهاي حاصله از 
واس��پاري سرمايه مردم به مردم در ازاء نرخ سودهاي بسيار 
باال و در قاعده ربا، خريد و فروش امالك و مستغالت و ورود 
و مش��اركت در بازار تجارت و بازرگاني كاال و خدمات بوده 
اس��ت كه كامال مغاير با رس��الت و ماموريت هاي ذاتي نظام 
بانكي در رقابت با انواع بنگاه هاي اقتصادي و فعاالن اقتصادي 
حقيقي اس��ت. افزايش نرخ تورم ناش��ي از دخالت دولت در 
فعاليت هاي اقتصادي، روند نزولي اقتصاد كش��ور ناش��ي از 
بي ثباتي در بازار سرمايه و ارز و قوانين حاكم بر حوزه تجارت 
و بازرگان��ي، بالتكليفي س��رمايه گذاران داخل��ي و خارجي 
عالقه مند به مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي ناشي از عدم 
امكان تضمين سرمايه، بالتكليفي فعاالن اقتصادي ناشي از 
عدم كنترل بر متغيرهاي كالن پولي و ريسك باال و قيمت 
تمام ش��ده و غيررقابتي كاال و خدمات، باال بودن دس��تمزد 
نيروي كار ناش��ي از تورم روزاف��زون در اقتصاد ايران، همه 
و همه از علل اصلي ركود در اقتصاد ايران اس��ت كه ريش��ه 
در شاخص تامين مالي براي س��رمايه گذاري در پروژه هاي 
زيرساختي و خرد و متوسط دارد. نرخ باالي سرمايه در ايران 
و تسلط طيفي خاص بر اين بازار سبب شده است كه عماًل 
بازار كار و توليد تابع شرايط بازار سرمايه و بطور غيرمستقيم 
در انحصار دارندگان س��رمايه در سطوح مختلف قرار گيرد. 
بنابراين دستيابي به شاخص ها و معيارهاي تبيين شده در 
قال��ب اقتصاد مقاومتي كه اتكاء بر ظرفيت ها و منابع ملي و 
بومي دارد، در شرايط فعلي اقتصاد كشور عماًل غيرممكن و 
اجرايي نخواهد بود مگر اينكه ساختار مديريتي، فعاليتي و 
سياس��ت هاي پولي و مالي كش��ور در سطوح كالن منطبق 
بر قانون اساس��ي و سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي و علي 
الخصوص تمهيدات مس��تتر در قانون اصل ۴۴ دچار تغيير 

و اصالح شود. 
از آنجا كه هر گونه فعاليت اقتصادي اعم از بنگاهداري 
ي��ا تبديل هرنوع ايده اقتصادي به ثروت مس��تلزم تامين 
مال��ي و مديري��ت مناب��ع مالي اس��ت، چرخ��ه معيوب 
اقتص��اد ايران به تكامل بهره وري نخواهد رس��يد مگر به 
ش��رط رفع كم و كاس��تي ها و خالء هاي موجود و موانع 
و محدوديت هاي نامتع��ارف حاكم بر اين حوزه، بنابراين 
تح��ول نظام بانكي كش��ور و تطبيق آن ب��را اصل قانون 
اساسي و اهداف مستتر در قانون اصل ۴۴ و سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي يك الزام جدي و گريزناپذير است. نكته 
ديگر؛ جلب و جذب مشاركت مردم در بازار سرمايه است. 
تامين مالي از طريق جلب و جذب مش��اركت مردم براي 
تامين هزينه هاي اجراي پروژه هاي زيرساختي، پروژه هاي 
متوس��ط و خرد تحت مديريت تشكل هاي مردم نهاد نيز 
يك نياز اساسي در بخش اقتصادي كشور است كه غفلت 
از آن سبب هدررفت منابع، افزايش نرخ بيكاري، كاهش 
شديد بازدهي فضاي كسب و كار و هدررفت فرصت هاي 
اقتص��ادي، خ��روج كش��ور از دوره رقاب��ت در رقاب��ت با 
كشورهاي منطقه و جهان و در نهايت عدم امكان تامين 
مالي پروژه هاي زيرس��اختي و كالن و بي ثباتي در بخش 

توليدي و خدماتي كشور شده است. 
ايجاد بانك تعاوني با مشاركت مردم و از محل آورده هاي 
مردمي فارغ از سياست هاي نظام بانكي فعلي حاكم، با امكان 
تامي��ن مالي و تخصيص و پرداخت تس��هيالت ارزان )دو تا 
چهاردرصد( با حداقل بروكراس��ي اداري به توليدكنندگان 
همچنين ايجاد صرافي ها، موسس��ات مالي و اعتباري، بيمه 
و صندوق هاي ضمان��ت س��رمايه گذاري در قالب تعاوني و 
حتي تعاوني هاي اعتباري با دربرگيري روس��تايي و صنفي 
در كنار ش��ركت هاي تامين س��رمايه فعال در ابعاد استاني، 
ملي و بين المللي از اهم س��ازوكارهاي مالي اس��ت كه بايد 
حسب قانون اصل ۴۴ و بنابر ضرورت هاي اقتصاد مقاومتي 
ايجاد و فعال ش��وند. متاس��فانه رويه مديريت و فعاليت در 
بانك مركزي به گونه ايس��ت كه به عمد يا به سهو درزهاي 
فراواني براي هدررفت منابع ارزي و ريالي ايجاد شده و طي 
سال هاي اخير شاهد اختالس هاي سه هزار ميليارد تا ارقام 
بسيار هنگفت تر به شيوه و طرق مختلف به عامليت اشخاص 
حقيقي و حقوقي بوديم. اينكه به واسطه بروز هر بحراني، به 
دنبال مقصر و قرباني كردن اشخاص حقيقي و حقوقي بدون 
توجه به تبعات اجتماعي، اقتص��ادي و فرهنگي و صرفاً در 
جهت حفظ وجهه بانك مركزي و سيستم بانكي در معرض 
آس��يب هاي جدي باش��يم، اصال كارشناسي نبوده و تبعات 
جبران ناپذيري را در ابعاد ملي و بين المللي براي سيس��تم 

بانكي در پي خواهد داشت. 
خواه ناخواه حس��ب قانون و آرمان ها و اهداف مستتر در 
رويكرد نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، سيستم بانكي 
كشور بايد دستخوش تغيرات ساختاري، مديريتي و اجرايي 
مبتني بر بانكداري اسالمي گردد، چرا كه رويه فعلي سيستم 
بانكي در تناقض با باورهاي ملي و مذهبي و سياس��ت هاي 
كالن نظام مستتر در قانون اصل ۴۴ و اهداف تبيين شده در 

قالب قانون اقتصاد مقاومتي است.

يادداشت

پتانسيل هايي كه از آنها استفاده نمي شود

اجراي پايلوت طرح ها در مناطق آزاد

نايب رييس كميسيون رقابت، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران مطرح كرد 

درخواست بخش خصوصي براي اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده
 نايب رييس كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و 
سالمت اداري اتاق ايران در مورد موضوع تاثير نحوه اخذ 
و محاس��به ماليات بر ارزش افزوده در كش��ور بر بخش 
توليد و خدمات گفت: ما به عنوان بخش خصوصي اصل 
ماليات ب��ر ارزش را كه نوعي از ماليات مترقي در جهان 
است براي كمك به دولت درك مي كنيم و عوامل آن را 
نيز مي شناسيم و حتي بر اين باوريم كه ماليات مي تواند 
به شفافيت فرايندهاي اقتصادي كمك كند اما نقطه يي 
ك��ه محل چالش در بخش خصوص��ي، مخصوصا بخش 
خصوصي شناس��نامه دار فعال در توليد و خدمات است، 

نحوه محاسبه و جذب اين ماليات است. 
حسن فروزان فرد خاطرنشان كرد: مكانيسم محاسبه 
و ج��ذب ماليات بر ارزش افزوده در ايران با آنچه در دنيا 
در حال انجام است متفاوت است و عمال بخش خصوصي 
در اي��ران مخصوص��ا توليد كنندگان، مام��ور وصول اين 
ماليات به جاي دولت تعريف شده اند كه اشتباه است. اين 
مسووليت اضافي اس��ت كه به دوش اين بخش گذاشته 
مي ش��ود و گرفتاري هاي مضاعف��ي در حوزه نقدينگي، 
پرداخت، دريافت و رس��يدگي ها براي بخش توليد ايجاد 

مي كند. 
وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده ماليات شايسته يي 
اس��ت اگر با مكانيزم هاي شايسته نيز مورد پيگيري قرار 
بگي��رد. محل دريافت ماليات باي��د در آخرين مرحله يي 
باش��د كه مصرف كننده براي خريد كاال ورود مي كند و 

در هم��ه جاي دنيا فرايند اخذ ماليات بر ارزش افزوده به 
اين شكل است. 

فروزان فرد توضي��ح داد: توليد كننده ماليات را روي 
قيم��ت نهايي خود در فاكتور اضاف��ه مي كند. اما اتفاقي 
كه االن مي افتد به دليل غير حرفه يي بودن شبكه توزيع 
در كشور، مقاومت اصناف درگير در حوزه توزيع در برابر 
رسمي شدن فعاليت هايشان و البي هايي است كه وجود 
دارد، لذا نمي توان طبق مكانيزم هاي پذيرفته شده آنها را 
عامل دريافت ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر مصرف 
تعيين كرد. به گفته وي واقعيت اين اس��ت كه اين افراد 
به اين دليل زير بار اين قانون نمي روند كه اين كار منجر 
به شفافيت بيشتر كسب و كار آنها شده و كمكي است به 

پرداخت ماليات حقه خودشان. 
نايب ريي��س كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و 
س��المت اداري اتاق ايران اذعان داش��ت: ش��بكه توزيع 
غيرحرفه ي��ي در خيلي از موارد حاضر به دريافت ماليات 
رسمي از ش��ركت هاي توليد كننده نيس��ت و حتي اگر 
فاكت��ور را دريافت كن��د حاضر به پرداخ��ت ماليات بر 
ارزش افزوده لحاظ ش��ده در فاكتور نيس��ت و عمال آن 
را بر عهده فروش��نده مي گذارد؛ ب��ه گونه يي كه امروزه 
اغلب همكاران ما در بخش توليد عمال ۹ درصد اضافه بر 
همه تخفيف هايي كه ارائه مي دادند را به دولت پرداخت 
مي كنند.  به گفته فروزان فرد ش��بكه خرده فروش��ي و 
توزيع غير حرفه يي تصميمات خودش را بر نظام توليدي 

كش��ور و فعاالن اقتصادي شناسنامه دار تحميل مي كند. 
اين رويه منحصر به امروز نيست از گذشته نيز در حوزه 
عوارض ش��هرداري، آموزش و پرورش و هر نوع عوارضي 
كه بخش توليد مس��وول رس��يد ك��ردن و جمع آوري و 
تحويل آن باش��د با توجه به اي��ن مكانيزم توزيع مبدل 

به يك گرفتاري جديد در حوزه توليد كشور مي شود. 
 وي بيان داش��ت مي توان موضوع ماليات بر ارزش 
اف��زوده را زيبا و جذاب توضي��ح داد به گونه يي كه باور 
كنيم كه تنها راه موفقيت اقتصاد كش��ور از اين مس��ير 
عب��ور مي كند. به عنوان يك فع��ال اقتصادي با اهميت 
ماليات بر ارزش افزوده واقفم اما اين مكانيزم تحت تاثير 
البي قوي خرده فروش��ان و توزيع كنندگان غير رسمي 
يا رس��مي داراي حساب هاي غير رسمي است و درست 

عمل نمي كند. 
 حس��ن فروزان فرد اف��زود: دول��ت مي داند كه 
اين مكانيزم درس��ت عمل نمي كند اما تعهدي هم 
نمي ده��د ك��ه آن را تصحيح خواهد ك��رد. چراكه 
اجراي درس��ت روش ها براي دول��ت هزينه بر بوده 
و هم��كاري مورد انتظ��ار از بخش هاي مختلف دور 
از انتظار اس��ت. حال آنكه چون بدنه توليد كنندگان 
محدود است و از آنجاييكه موديان شناخته مالياتي 
هستند به راحتي دولت آنها را تحت فشار قرار داده 
و با چالش هاي وحشتناكي در حوزه ماليات بر ارزش 
افزوده مواجه مي س��ازند.  ف��روزان فرد گفت: من و 

همكارانم در كميس��يون رقابت و خصوصي س��ازي 
به ش��دت درگير اين موضوع هستيم. حتي نمونه يي 
داريم كه ماليات هاي رسمي عملكرد تصفيه و تاييد 
ش��ده و با مميزان ماليات ب��ر ارزش افزوده با تاخير 
ب��ه مورد مراجع��ه كرده و با ادعاه��اي واهي فراوان 
باعث به هم ريختن تعامالت از پيش صورت گرفته 
ش��ده اند. حس��ن فروزان فرد گفت: م��ا تالش هاي 
زيادي در اين بخش انجام داديم و توانستيم مجلس 

را قانع كنيم كه شكل اخذ ماليات بر ارزش افزوده به 
بدنه توليد و فعاالن شناسنامه دار بخش توليد آسيب 
مي زند. مجلس نيز پذيرفت كه اين روند تغيير كند 
و تاييد كردند كه بايد مس��ووليت وصول ماليات به 
جاي شركت هاي توليد كننده بر عهده شبكه توزيع 
باش��د اما به دليل نياز دولت به اي��ن درآمد و عدم 
ت��وان براي اصالح اين رويه همچنان رويه پيش��ين 

را ادامه مي دهد. 

كالف س��ر در گم اقتصاد ايران به ش��كلي اس��ت كه 
اصالح هر بخش مش��كالتي در بخش ه��اي ديگر ايجاد 
مي كند. در حقيقت مشكالت اقتصاد ايران بسيار وابسته 
به همديگر اس��ت و به همين دليل نمي توان صرفا با يك 
تغيير در يك پارامتر انتظار بهبود در وضعيت را داشت. اين 
ش��رايط باعث شده است كه در بسياري از موارد به جاي 
حل مشكل آن را به حال خود رها كنيم تا شرايط اقتصاد 
پيچيده تر نشود. در چنين شرايطي يكي از راه هاي برون 
رفت از وضعيت كنوني اجراي طرح ها به صورت پايلوت با 
هدف آزمايش نتايج بدون دخالت در ساختار كنوني است. 
وجود مناطق آزاد در اقتصاد ايران در حقيقت يك فرصت 
مناسب براي اجراي طرح هاي توسعه و آزمون و خطا است 
بدون آنكه به اقتصاد ايران اثر بگذارد. در مقابل ما امروز با 
اين بحث روبرو هستيم كه به جاي استفاده از اين فرصت 
عمال مناطق آزاد به سمت استفاده غيرصحيح و سكويي 

براي واردات بدل شده اند. 

  نگاهي به وضعيت مناطق آزاد
رش��د اقتص��ادي، جذب س��رمايه خارج��ي، ايجاد 
فرصت هاي شغلي و تس��هيل ورود به بازارهاي جهاني 
از جمل��ه اهداف مناطق آزاد تجاري اس��ت. قرار بر اين 
اس��ت كه مناطق آزاد تجاري با ق��رار گرفتن در بنادر و 
فرودگاه ها يا در حيطه پيراموني آنها، و با ايجاد تسهيالت 
گمركي و مالياتي، محل مناسبي براي واردات و صادرات 
كاالها و تاس��يس كارخانجات توليدي و صنعتي باشند. 
اكنون ما در كشورمان 7 منطقه آزاد تجاري و ۲۳ منطقه 
ويژه اقتصادي فعال داريم و قرار است هشت منطقه آزاد 
تجاري ديگر به اين فهرس��ت اضافه ش��ود.با وجود اين 
رش��د كمي و برخالف موفقيت هايي كه در مناطق آزاد 
كشورهايي همچون امارات شاهديم، مناطق آزاد تجاري 
كش��ورمان چندان موفق نبوده اند. سوال اينجاست كه 
چرابا وجود اهميتي كه دولت براي شكل گيري مناطق 
آزاد تج��اري قائل بوده، اي��ن مناطق توفيق چنداني در 

جذب سرمايه گذاري خارجي نداشته اند؟
يكي از مولفه هاي موفقيت مناطق آزاد تجاري ميزان 
جذب س��رمايه گذاري خارجي است. وزارت اقتصاد و امور 
دارايي طي گزارشي درباره مناطق آزاد تجاري اعالم كرده 
ب��ود »آمارهاي موجود حاكي از آن اس��ت كه روند جذب 
و تحقق س��رمايه گذاري در حدي نيست كه بتواند اهداف 
توس��عه يي مناطق را محقق نمايد، و مناطق آزاد تاكنون 
در جذب س��رمايه گذاري ها و به خصوص سرمايه گذاري 

خارجي چندان موفق عمل نكرده اند. «
در همي��ن رابط��ه كيوم��رث كرمانش��اهي، ريي��س 
كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران و عضو اتاق بازرگاني 
ايران، با اش��اره به اينكه تجارت يك جاده دوطرفه است و 
صادرات و واردات بايد هر دو مقبول باشند مي گويد سهم 

ايران ك��ه روزي بيش از نيم درصد از تجارت جهاني بود، 
ام��روز به كمتر از ۰.۲۴ درصد كاهش يافته، در حالي كه 
هدف گذاري ايران براي رس��يدن ب��ه يك درصد از حجم 
تج��ارت جهاني بود. به باور كرمانش��اهي، مناطق آزاد نيز 
مانند س��اير بخش هاي اقتصادي قرباني شعار و حرف به 
جاي عمل هس��تند و ايده افزودن ب��ه تعداد اين مناطق 
نشان دهنده توجه به كميت بيش از توجه به كيفيت است. 
حسيني شاهرودي، دبير كميسيون اقتصادي مجلس با 
اش��اره به آمار ۹۰ درصدي قاچ��اق كاال كه چندي پيش 
توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه شد، مي گويد در 
حال حاضر شرايط موجود در مناطق آزاد به گونه يي است 
ك��ه به جاي اينكه اين مناطق به عن��وان مبادي صادرات 
كاال مطرح باش��ند به محل واردات كاالهاي غير ضروري 
كه ايجاد اشتغال و توليد نمي كنند تبديل شده اند. به باور 
حسيني شاهرودي اين كار ضربه مهلكي به اقتصاد و توليد 

كشور مي زند. 
افزايش مناطق آزاد، كشور را به آبكش تبديل مي كنددر 
عي��ن حال فعاالن تجاري كش��ور نيز از وضعيت عملكرد 
مناطق آزاد ناراضي هستند. مجيدرضا حريري، نايب رييس 
اتاق ايران و چين و رييس اتحاديه صادركنندگان صنايع 
دستي در خصوص عملكرد مناطق آزاد گفت: هيچ كدام 
از اه��داف اوليه در نظر گرفته ش��ده براي مناطق آزاد، در 

صحنه عمل تحقق پيدا نكرده اس��ت. وي با اش��اره به دو 
منطق��ه آزاد غيرفعال و نيز بالاس��تفاده ماندن تعدادي از 
مناطق ويژه اقتص��ادي فعلي، افزود: با وج��ود انحراف از 
اهداف اوليه مناطق آزاد، آنچه در شرايط كنوني شاهد آن 
هس��تيم، متاسفانه گسترش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
است. حريري خاطرنشان كرد: تقريبا كسي جز خود دست 
اندركاران دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد، از عملكرد 

اين روزهاي مناطق آزاد خرسند نيستند. 
عض��و اتاق بازرگاني ايران، نبود زيرس��اخت در ايجاد 
مناط��ق آزاد را آفتي براي اين مناطق دانس��ت و گفت: 
بدون توجه به وجود زيرساخت هاي منطقه يي نظير جاده، 
آب، برق، تاسيسات و ديگر شرايط مورد نياز، تنها بياباني 
را مشخص مي كنيم و سپس فنسي را دور آن مي كشيم و 
در نهايت نام آن را منطقه آزاد يا ويژه مي گذاريم. همانند 
همان اتفاقي كه در ماكو، ارس، س��رخس و اروند رخ داد؛ 

يعني همان مناطقي كه هيچ گونه آباداني ندارند. 
حريري در ادامه با اش��اره به زمين فروش��ي ها در 
مناطق آزاد اذعان كرد: به مديران تعيين ش��ده براي 
مناطق آزاد گفته مي شود براي منطقه تحت مديريت 
خود، پول تهيه كنيد. مديران اين مناطق نيز براي سر 
پا نگه داشتن منطقه تحت مديريت خود؛ راحت ترين 
راه هاي ممكن يعني زمين فروش��ي و تبديل منطقه 

خ��ود ب��ه دروازه ورودكااله��اي واردات��ي را انتخاب 
مي كنند. عضو اتاق بازرگاني ايران با انتقاد نس��بت به 
نبود اس��تراتژي مشخص براي توسعه اقتصادي كشور 
اظهار داشت: زماني كه استراتژي معيني براي اقتصاد 
نداريم؛ چطور مي توان براي اجزاي اين پيكره نامتوازن 
تصميم گيري كرد؛ پس با همين دس��ت فرمان نهايتا 
اينطور مي ش��ود كه دقيق نمي دانيم براي چه منطقه 

آزاد يا منطقه ويژه تاسيس مي كنيم. 
وي در واكنش به افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
افزود: در نبود استراتژي مشخص براي توسعه، هر چقدر 

اقدامي انجام نشود، به نفع اقتصاد كشور است. 
حريري با بيان اينكه روي مناطق آزاد جديد مطالعات 
اقتص��ادي دقيقي انجام نش��ده و عمدتا براس��اس اصرار 
مقامات محلي پيگيري مي شود، خاطرنشان كرد: به واقع 
مقامات محلي يعني استانداري، امام جمعه يا نمايندگان 
مجلس اين مناطق با تصور غلطي كه دارند فكر مي كنند 
با ايجاد منطقه آزاد در شهرش��ان، توليد اشتغال صورت 

مي گيرد. 
عضو اتاق بازرگاني در پايان با اش��اره به اينكه افزايش 
مناطق آزاد كش��ور را به آب كش تبدي��ل مي كند، بيان 
داش��ت: با وجود عملكرد نامطل��وب اين مناطق چرا بايد 

مجددا حفره هايي براي دور زدن قانون ايجاد شود. 

  ابزاري براي طرح هاي پايلوت
در روزه��اي اخير ش��رايطي به وجود آمده اس��ت 
كه امكان اس��تفاده از پتانسيل هاي اين مناطق بيش 
از پي��ش فراهم مي ش��ود. يك��ي از مهم ترين اتفاقات 
ح��ذف رواديد ورود اتباع خارجي به منطقه آزاد اروند 
)خرمشهر و آبادان( بطور رسمي است. بر اساس اعالم 
س��ازمان منطقه آزاد اروند، اتباع خارجي پس از اين 
مي توانند بدون اخذ رواديد به مدت يك ماه در منطقه 
تردد داش��ته باشند كه اين زمان تا ۶ ماه قابل تمديد 
اس��ت. هاني فيصل��ي، رييس اتاق خرمش��هر در اين 
رابطه مي گويد حذف رواديد مي تواند گامي بزرگ در 
توسعه منطقه و ارتقاي سطح اقتصادي آن شود. با اين 
فرآيند مي توان جذب سرمايه گذار خارجي و همچنين 
س��طح امكانات و زير ساخت هاي اقتصادي، صنعتي، 
گردشگري و رفاهي منطقه را بهبود بخشيد و سرعت 

رونق و ترقي منطقه را افزايش داد. 
رييس اتاق خرمش��هر اف��زود: منطق��ه آزاد اروند 
به عنوان نخس��تين و تنها منطقه كش��ور جهت ورود 
اتباع خارجي بدون رواديد، ش��ناخته مي ش��ود و اين 
امتياز كه پس از ۱۱ سال پيگيري به اين منطقه داده 
ش��ده مي تواند كمك بي بديلي در توسعه همه جانبه 
شهرهاي خرمش��هر و آبادان باش��د. در حقيقت اين 
امتي��از در كن��ار قوانين ديگري كه آزادي بيش��تري 
به اين مناطق مي دهد فرصت مناس��بي براي اقتصاد 
ايران به وجود مي آورد. مس��اله يي كه در ايران كامال 
وجود دارد اين است كه ساختار اقتصاد كشور به دليل 
مش��كالت متعدد قادر به تغيير در درون خود نيست. 
در عين حال تغييرهاي مختلفي كه در بازه هاي زماني 
گوناگ��ون رخ داد معموال نتايج خوبي ب��ه بار نياورد. 
نتاي��ج طرح تعديل و در س��ال هاي اخير طرح تحول 
اقتصادي به خوبي نش��ان داد كه با جراحي نمي توان 
اقتصاد را بهبود بخش��يد بلكه نياز است كه در روندي 

ثابت شرايط تغيير كند. 
در چنين شرايطي به نظر مي رسد كه مناطق آزاد 
اين فرصت را دارند تا ب��ه ابزاري براي اجراي پايلوت 
ش��رايط اقتصادي و طرح هاي اقتص��ادي دولت بدل 
ش��وند. تغيير در نظام بانكي، تغيير در قوانين تجاري 
و بسياري از برنامه هايي دولت دولت بنا به مشكالتي 
جرئ��ت اجراي آن در كش��ور را ن��دارد مي تواند براي 
نخستين بار در مناطق آزاد اجرايي شود و در صورت 
عملي بودن شاهد اجراي همان طرح با اصالحات الزم 
در سراسر كش��ور باشيم. اين ايده در دوره هايي مورد 
بحث قرار گرفته اس��ت. براي مث��ال چابهار به عنوان 
پايلوت س��ند چش��م انداز ايران در نظر گرفته شد اما 
بحث ه��اي اجرايي دولت مي تواند باعث رونق و تحول 

در كارايي اين مناطق شود. 

تاملي بر طرح فروش اعتباري لوازم خانگي

 ماجراي فروش محصوالت بي كيفيت به نام برندهاي معروف
صنع��ت ل��وازم خانگي يك��ي از حوزه هاي تولي��دي جذاب، 
سودآور و با گردش مالي بسيار باال در جهان به شمار مي رود كه 
همواره مش��تريان بس��ياري براي خريد آن در سطح بازار وجود 

دارد. 
ب��ه هر ترتيب، ل��وازم خانگي در زمره محصوالتي اس��ت كه 
اجتن��اب از خريد و تهي��ه آن امكان پذير نيس��ت و در بدترين 
ش��رايط ممكن نيز خانواده ها نمي توانند خ��ود را بي نياز از اين 
محص��والت تصور كنند. در ش��رايط نامس��اعد اقتص��ادي نيز 
خانوارها به اس��تفاده از محصوالت قديمي يا تعمير آن بس��نده 
مي كنن��د و اين موض��وع حاكي از اهميت اي��ن محصوالت در 

زندگي خانواده هاست. 
يخچال، فريزر، ماشين لباسشويي، اتو، ظروف غذاخوري و... 
تنها بخش��ي از اين محصوالت به ش��مار مي روند كه در فرآيند 
توليد و تهيه آن ظرفيت اشتغال زايي قابل توجه يي نهفته است. 
برخي كارشناسان معتقدند؛ در صورت حصول رونق در بازار 
لوازم خانگي ش��اهد دس��تيابي به موفقيت هاي اقتصادي قابل 
توجهي در سطح بازار اقتصادي كشور خواهيم بود و اين ادعايي 

است كه بر خالف واقعيت به نظر نمي رسد. 
يك��ي از اهداف، ط��رح فروش اعتباري ل��وازم خانگي نيز به 
همي��ن رونق صنعت مذكور معطوف مي ش��ود كه متاس��فانه با 
گذش��ت چندين سال از در دستور كار قرار گرفتن آن همچنان 
شاهد حركت كند و بن بست هايي در مسير اجرايي آن هستيم. 
س��قف كارت اعتباري براي خريد لوازم و محصوالت خانگي 

۶۰ ميليون ريال تعيين شده و نرخ سود لحاظ شده براي آن نيز 
حدود ۱۲درصد است. محمد اسماعيلي، كارشناس اقتصادي در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار كرد: يكي از نكات مثبت و 
س��ازنده اين طرح به نرخ سود تعيين شده براي آن بازمي گردد 
كه تا حدودي مي تواند زمينه الزم براي استقبال از آن را فراهم 
كند اما دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده براي اين طرح، 

مستلزم اتخاذ تدابير ديگري است. 
وي اف��زود: يكي از ضروري��ات حصول رونق در ب��ازار لوازم 
خانگ��ي ب��ه تقويت ضري��ب ازدواج و پيوند زوجي��ن و افزايش 

ساخت و ساز مسكن معطوف مي شود. 
اس��ماعيلي گفت: بدون ترديد ه��ر آپارتمان، واحد يا منزلي 
كه احداث مي شود، نيازمند لوازم و محصوالت خانگي است زيرا 
در فقدان آن، امكان استفاده از منزل وجود نخواهد داشت و به 
نوعي مي توان لوازم خانگي را مكمل واحدهاي مسكوني قلمداد 
كرد. كارشناس اقتصادي تصريح كرد: موضوع حائز اهميت ديگر 
ب��ه امر ازدواج بازمي گردد و ه��ر چه ضريب پيوند ميان زوجين 
افزاي��ش يابد به همان ميزان دامن��ه خريد جهيزيه نيز افزون تر 
خواهد ش��د و اين موضوعي است كه مي تواند بازار لوازم خانگي 

در كشور را متحول كند. 
وي اف��زود: تنه��ا جامع��ه هدف ل��وازم خانگ��ي، زوجين يا 
واحدهاي مس��كوني نيس��تند اما با عنايت به تاثيرگذاري بسيار 
ب��اال و قابل توجه اين دو عنص��ر و مولفه در ايجاد رونق هر چه 
بيشتر در بازار لوازم خانگي بايد براي حصول رونق و تقويت بازار 

مس��كن و ازدواج ها تالش شود. اس��ماعيلي بيان كرد: ترديدي 
وجود ندارد كه با رونق در بازار مس��كن و افزايش ضريب ازدواج 
شاهد توفيقات بسيار ديگري نيز در صحنه اقتصادي و اجتماعي 
كشور خواهيم بود كه ايجاد رونق در بازار لوازم خانگي تنها يكي 

از اين موفقيت ها به شمار مي رود. 

 سود 12 درصدي جذابيت ندارد
منصور كرامتي، يكي از فع��االن عرصه توزيع و فروش لوازم 
خانگي در ارتباط ب��ا فروش اعتباري لوازم خانگي اين خصوص 
اظهار كرد: برخالف نظر برخي از كارشناس��ان كه تعيين س��ود 
۱۲درصدي را به عن��وان نقطه عطف اين طرح مطرح مي كنند 
بايد براي رونق و استقبال و تسهيل اجراي اين طرح، تدابير الزم 
مد نظر قرار گيرد و به دليل وجود برخي كاس��تي ها شاهد عدم 

موفقيت و اجراي اين طرح تاكنون بوده ايم. 
وي افزود: بس��ياري از مراك��ز و فروش��گاه هاي توزيع لوازم 
خانگي به فروش و عرضه لوازم خانگي اقساطي مشغول هستند 
و تا زماني كه شاهد وجه تمايزي جدي ميان اين طرح با فروش 
اقساطي لوازم خانگي از سوي توزيع كنندگان نباشيم، موفقيت و 
پيشرفتي در اجراي فروش اعتباري لوازم خانگي حاصل نخواهد 
ش��د. اين توزيع كننده لوازم خانگي گفت: ابتدا به س��اكن بايد 
جذابيت الزم براي تس��هيالت اين طرح در نظر گرفته ش��ود و 

با سود ۱۲درصدي نمي توان جذابيت و تمايلي را ايجاد كرد. 
كرامتي تصريح كرد: بايد زمينه يي فراهم ش��ود كه ش��رايط 

براي اس��تفاده و برخورداري از اين تس��هيالت و اعتبارات براي 
گروه ها و اقشار متعدد اجتماعي فراهم شود و در صورت تعريف 
پيش ش��رط هاي مرس��وم براي دريافت تس��هيالت و اعتبارات 

مذكور نمي توان به توفيقي در اين خصوص نايل شد. 
وي افزود: در شرايطي كه خريدار محصوالت و لوازم خانگي 
ب��ا ارائه يك يا چندين فقره چك، قادر به خريد لوازم خانگي از 
فروش��گاه هاي توزيع اين محصوالت اس��ت و در صورت اجرايي 
ش��دن اين طرح، خود را در مس��ير و فرآيند پيچيده بانكي قرار 
نخواهد داد و الزمه اقبال به اين طرح)در صورت اجرا( تس��هيل 

شرايط خواهد بود. 
گفتني اس��ت كه چن��دي پيش، محمد طحان پ��ور، رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز در گفت وگويي با رسانه ها 
در ارتباط با كيفيت تس��هيالت پرداختي به توليدكنندگان اين 
بخش گفت: نرخ بهره بانكي به صورت اسمي ۱۵درصد محاسبه 
مي ش��ود اما در نهايت اين تس��هيالت با نرخ باالي ۲۳درصد به 
توليد كننده مي رسد. براس��اس اين گزارش؛ تا زماني كه نسبت 
ب��ه تامين پيش نيازهاي الزم اقدام نش��ود، امكان موفقيت طرح 
فروش اعتباري لوازم خانگي ضعيف بوده و اين ضرورتي اس��ت 
كه ن��ه تنها براي حصول توفيق در اين ط��رح بلكه براي ايجاد 
رونق در يكي از پول س��ازترين و اشتغال زاترين صنايع در جهان 
و اي��ران)آن هم در ش��رايطي كه از اقتص��اد مقاومتي به عنوان 
يكي از اولويت هاي اقتصادي كش��ور ياد مي شود( اجتناب ناپذير 

خواهد بود. 
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 اقتصاد بريتانيا پس از »برگزيت«
بدتر مي شود

چين ۱۵۰ ميليارد يوآن به بازار 
تزريق مي كند

 آغاز رايزني هاي موشكي
روسيه و امريكا در ژنو

 گروه جهان|
تاج��ران مي گوين��د بانك مرك��زي چين ۱۵۰ ميلي��ارد ي��وآن را به صورت 
قرارداده��اي بازخريد اوراق به ب��ازار تزريق مي كند. به گزارش رويترز، بانك خلق 
 چي��ن ۸۰ ميليارد يوآن را به صورت توافقنامه هاي ۷ روزه بازخريد اوراق قرضه و

۷۰ ميلي��ارد يوآن را به صورت بازخريد اوراق قرض��ه ۲۸ روزه، به بازارهاي مالي 
تزري��ق مي كن��د. به طور خالص بانك خل��ق چين ۴۰ ميليارد ي��وآن را از طريق 
فعاليت ه��اي بازار آزاد وارد جريان مالي خواهد ك��رد و ۱۱۰ ميليارد يوآن هم با 
بازخريد اوراق قرضه كه روز سه ش��نبه سررسيد آنهاست به بازار وارد خواهد شد. 
بانك خلق چين هفته گذشته ۵۱۰ ميليارد يوآن را به طور خالص از بازار هاي مالي 

بيرون كشيد. هر دالر 6.6۱۷۵ يوآن است. 
در همين حال نشريه گلوبال تايمز گزارش داده كه بانك سرمايه گذاري آسيايي 
چين كه خود اين كشور موسس آن بوده، براي نخستين بار اعالم كرده وامي را در 
اختيار پكن قرار مي دهد. اين وام قرار است براي اجراي طرح مربوط به تامين گاز 
طبيعي در اختيار اين كش��ور قرار گيرد. بانك ميزان وام اعطايي را ۲۵۰ ميليون 
دالر اعالم كرده كه براساس آن بيش از ۵۰۰ روستا و ۲۱6هزار خانوار از نعمت گاز 

طبيعي بهره مند خواهند شد. 
جين لي چ��ون رييس بانك مذكور گفته كه چي��ن قصد دارد از اتكاي خود به 
منابع انرژي فسيلي بكاهد و با استفاده از منابع پاك انرژي، آلودگي زيست محيطي 
را كاهش دهد و اين طرح در همين راستا ارزيابي شده است. وي گفته بانك خود 
را متعهد مي داند به كشورهايي كه اهداف و طرح هاي مساعد براي محيط زيست و 
توسعه سالم داشته باشند، وام اعطا كند. اين بانك ۲۰۱۵ به طور رسمي كار خود را 
آغاز كرد و وام هايي را براي اجراي طرح هاي زيربنايي در اختيار برخي كشورهاي 
عضو قرار داده اس��ت. اين بانك با يك سرمايه گذاري ۱۰۰ ميليارد دالري كه 3۰ 
درصد آن را چين تامين كرده ش��روع به كار كرد و شمار اعضاي آن از ۷۷ كشور 
و منطقه فراتر رفته است. سرمايه گذاري در كشورهاي آسيايي و كمك به اجراي 
طرح هاي زيربنايي در كش��ورهاي عضو به خصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته 
از جمل��ه برنامه هاي اين بانك اس��ت. يكي ديگر از اهداف بانك س��رمايه گذاري 
زيرساخت آسيا، اجراي طرح هاي زيربنايي مرتبط با جاده ابريشم نوين است. ژاپن 

و امريكا تاكنون تمايل خود را براي عضويت در اين بانك اعالم نكرده اند. 

گروه جهان|
يك انديش��كده سرشناس امريكايي به لندن هش��دار داده ضرر اقتصادي بريتانيا 
از بابت خروج از اتحاديه اروپا كامال تضمين ش��ده اس��ت و در صورتي كه بدون يك 
توافق از اين اتحاديه خارج شود اين ضرر خيلي بيشتر خواهد بود. انديشكده امريكايي 
رند در تحليلي اقتصادي نشان داده كه بريتانيا در صورتي كه بدون هيچ گونه توافق 
تجاري با اتحاديه اروپا از اين اتحاديه خارج ش��ود طي يك بازه زماني ۱۰ساله شاهد 
كاهش ۴.9درصدي توليد ناخالص داخلي خود معادل ۱۴۰ميليارد دالر خواهد بود. 

اين مطالعه به اين نتيجه رسيده كه دولت محافظه كار ترزا مي نخست وزير بريتانيا 
صرفا مي تواند براي محدود كردن آس��يب هاي اقتص��ادي برگزيت تالش كند و اين 
اتفاق هيچ گونه مزاياي اقتصادي براي اين كشور نخواهد داشت. تحليل هاي اقتصادي 
نشان دادند كه در محتمل ترين سناريوهاي موجود، بريتانيا در خارج از اتحاديه اروپا 
وضعيت اقتصادي بدتري خواهد داشت. اكنون مساله مهم براي بريتانيا اين است كه 
وضعيتش بعد از برگزيت تا چه حد مي تواند بدتر شود. اين نتيجه گيري كامال مغاير با 
چيزي است كه حاميان برگزيت از جمله سياستمداراني نظير بوريس جانسون، وزير 
امور خارجه بريتانيا و نايجل فاراژ، رهبر سابق حزب استقالل اين كشور درباره وضعيت 

اقتصادي بهتر بريتانيا در صورت برگزيت گفته اند. 
آمارها نش��ان مي دهد كه رش��د اقتصادي بريتانيا از زمان راي مردم اين كشور به 
خروج از اتحاديه اروپا در يك همه پرس��ي با كندي قابل توجهي مواجه ش��ده است. 
اكثر اقتصاددان ها با توجه به در نظر گرفتن احتمال افزايش ش��ديد تورم و س��قوط 
ارزش واحد پولي پوند بريتانيا نسبت به دورنماي اقتصادي اين كشور بعد از برگزيت 

بدبين هستند. 
اين در حالي است كه ترزا مي  نخست وزير بريتانيا دوشنبه در پارلمان اين كشور 
با تاكيد بر اينكه لندن برگزيت موفقي خواهد داش��ت، گفته ۲9 مارس ۲۰۱9 قطعا 
از اتحاديه اروپا خارج خواهند ش��د. به نوشته اينديپندنت، ترزا مي  با تاكيد بر اينكه 
رسيدن به هرگونه توافقي مستلزم رعايت حقوق اين افراد نيز است، گفته كه شهروندان 
اروپاي��ي حاضر در لندن از حقوق اروپايي خود با توجه با قوانين دادگاه عالي در اين 
كشور برخوردار هستند. ترزا مي  با بيان اينكه به تعهدات خود در دوران عضويت در 
اتحاديه اروپا پايبند هستند، گفته است: »در توافق روز جمعه همه چيز محفوظ است 

و زماني كه به توافق جامع با اتحاديه اروپا برسيم آنها را اجرايي مي كنيم. «

گروه جهان|
در حالي كه روس��يه و امريكا اختالفات شديد موشكي دارند، رايزني دو كشور 
درباره وضع و روند اجراي قرارداد نابودي موشك هاي بالستيكي ميان برد و كوتاه برد 
آغاز شد. به گزارش اسپوتنيك، اين مذاكرات بدون حضور خبرنگاران در ژنو آغاز 

شده و انتظار مي رود تا جمعه ادامه يابد. 
قرارداد كاهش تس��ليحات موشكي كوتاه و ميان برد ۱9۸۷ بين شوروي سابق 
و امريكا امضا ش��د و براس��اس آن موش��ك هاي ميان برد از يك هزار تا پنج هزار و 
كوتاه برد از ۵۰۰ تا يك هزار كيلومتر بايد نابود شوند. اين قرارداد تا سال ۱99۱ كه 
اتحاد جماهير شوروي سابق فروپاشيد اجرا مي شد و بازرسي ها در چارچوب آن هم 
تا س��ال ۲۰۰۱ ادامه داشت. امريكا و روسيه در مورد اين قرارداد اختالفات شديد 
دارند و يكديگر را به نقض آن متهم مي كنند. روزنامه روسي ايزوستيا در اين باره 
نوشته: امريكا وضع بس��ته جديدي از تحريم ها را عليه روسيه در رابطه با ادعاي 
نقض قرارداد نابودي موشك هاي بالستيكي ميان برد و كوتاه برد در دستور كار قرار 
داده است. بنا براين گزارش، ترامپ به تازگي از وضع مجازات هاي روسيه به خاطر 
نقض قرارداد نابودي موشك هاي بالستيكي ميان برد و كوتاه برد حمايت كرده است. 
گفته ش��ده، وزارت بازرگاني امريكا در آينده نزديك فهرست شركت هاي روسي 

فعال در بخش موشكي مشمول تحريم هاي جديد را اعالم خواهد كرد. 
س��رگئي ريابكوف معاون وزير خارجه روسيه، به تازگي به امريكا هشدار داده 
هر اقدامي كه از سوي اين كشور براي مخدوش كردن قرارداد نابودي موشك هاي 
بالس��تيك ميان برد و كوتاه برد صورت گيرد، با پاسخ متقابل مسكو مواجه خواهد 
شد. اين مقام روس مي گويد: اگر واشنگتن اقداماتي انجام دهد كه به معناي نقض 
قرارداد نابودي موشك هاي بالستيك ميان برد و كوتاه برد باشد، پاسخ مسكو فوري 

و متقابل خواهد بود. 
ريابكوف در مصاحبه با روزنامه روس��ي كامرس��انت گفته است: »بار ديگر بر 
پايبندي به قرارداد نابودي موشك هاي بالستيك ميان برد و كوتاه برد تاكيد داريم 
و مصمم به اجراي آن بدون هرگونه انحراف از مفاد اين قرارداد هس��تيم. اما اگر 
ط��رف امريكايي اقدامات��ي انجام دهد كه اين ق��رارداد را نقض كند همانطور كه 
والديمير پوتين رييس جمهوري روس��يه، اعالم كرده اس��ت پاسخ مسكو فوري و 

متقابل خواهد بود.«

طرح تشكيل اتحاد دفاعي 
اروپا كليد خورد

گروه جه�ان| وزيران دفاع كش��ورهاي عضو اتحاديه 
اروپا براي نخستين بار توافق مربوط به همكاري هاي نظامي 
دايمي اين اتحاديه )پسكو( را امضا كردند. سندي كه توسط 
۲۵ كش��ور عضو اين اتحاديه امضا شد. دانمارك، بريتانيا و 

مالت از امضاي اين توافقنامه خودداري كردند. 
به گزارش آناتولي، اتريش، بلژيك، فنالند، فرانسه، آلمان، 
يونان، مجارستان، ايتاليا، ايرلند، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال، 
روماني، اسپانيا و سوئد كشورهايي هستند كه در اين اتحاد 
جديد عضو هس��تند. اين تصميم در پي بيانيه مش��ترك 
كش��ورهاي عضو درباره تمايل براي حض��ور در اين اتحاد 
امنيتي و دفاعي صورت گرفته است. در ۱3 نوامبر وزراي ۲3 
كشور عضو اتحاديه اروپا بيانيه مشتركي را درباره ايجاد اين 
اتحاد جديد امنيتي و دفاعي امضا كردند. ايرلند و پرتغال در 
تاريخ هفتم دس��امبر آن را امضا كردند. براساس اين بيانيه، 
اين توافق شامل ۱۷ پروژه درباره آموزش، آمادگي عملياتي 
و توس��عه ظرفيت هاي دفاعي و امنيتي است. همچنين در 
ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: »انتظار مي رود اين پروژه ها به 
صورت رس��مي توسط ش��وراي اروپايي اوايل ۲۰۱۸ مورد 

تاييد قرار گيرند.«
هم��كاري در زمينه ه��اي دفاع��ي و نظامي در ش��مار 
ضعف هاي اتحاديه اروپا بوده است، به ويژه مخالفت مستمر 
انگلي��س همواره مان��ع از ايجاد يك اتحاد دفاعي توس��ط 

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است. 
هدف از تش��كيل اتحاد دفاعي كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا افزايش نقش و حضور منعطف تر نيروهاي نظامي اين 
اتحاديه در بحران هاي بين المللي اعالم ش��ده اس��ت. از آن 
گذش��ته اتحاديه اروپا با تشكيل چنين اتحادي بر آن است 
تا در استقالل بيش��تري از اياالت متحده امريكا عمل كند. 
اين همكاري نظامي قرار اس��ت زمينه هاي ايجاد يك اتحاد 
نظامي اروپايي را فراهم آورد. از آن گذش��ته، س��اختار اين 
همكاري، ساختاري نيست كه يك بار براي هميشه تعريف 
ش��ود. آنچه به پسكو ش��هرت يافته ناظر بر تنظيم دايمي 
عملك��رد اين همكاري نظامي در تطبيق با نيازهاي دفاعي 
است. تشكيل يك س��پاه مشترك براي حضور و مشاركت 
سريع تر در بحران هاي جهاني ازجمله مواردي است كه در 
طرح اتحاد نظامي اروپايي پيش بيني ش��ده اس��ت. فرانسه 
يكي از مدافعان جدي اين طرح به شمار مي رود. سنگ بناي 
ايجاد يك اتحاد نظامي اروپايي عمال در نشست ماه نوامبر 
وزيران خارجه و وزيران دفاع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
برداشته شد. موضوع تشكيل يك اتحاد نظامي يا هماهنگ 
كردن برنامه ه��اي مربوط به همكاري هاي نظامي و دفاعي 
كشورهاي عضو، موضوع جديدي نيست. نخستين بار ۸ سال 
پيش يعني در س��ال ۲۰۰9 و با تصويب كارپايه ليس��بون 
)قانون اساسي اتحاديه اروپا( موضوع همكاري هاي نظامي و 
دفاعي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا زمينه عملي يافت، اما 
مخالفت هاي بريتانيا چه در آن هنگام و چه پس از آن، عمال 

مانع از ثمربخشي اين تالش ها شده است. 

 الوروف: عالقه مند مذاكره
با طالبان هستيم

وزير خارجه روسيه گفته كشورش عالقه مند است 
با طالبان در افغانستان مذاكره كند. به گزارش روزنامه 
هندو، س��رگئي الوروف در حاش��يه نشست سه جانبه 
وزراي خارج��ه هند، روس��يه و چين كه دوش��نبه در 
دهلي نو پايان يافت، گفته: »گفت وگوي سياسي جامع 
براي صلح در افغانس��تان بايد ش��امل طالبان و س��اير 
كشورهاي منطقه باشد. روسيه در گذشته نيز با طالبان 
براي حضور بر س��ر ميز مذاكره تماس گرفته اس��ت. « 
وزير خارجه روسيه با اش��اره به اينكه سياست نظامي 
امريكا در ۱۵س��ال گذشته براي شكست افراط گرايي و 
تروريسم در افغانستان به كاهش خشونت در اين كشور 
كمكي نكرده گفته امكان حل مس��اله افغانستان بدون 

مشاركت همه طرف ها وجود ندارد. 

 درخواست حبس ابد براي
6 روزنامه نگار در استانبول 

دادس��تان كل استانبول خواس��تار مجازات حبس 
اب��د براي احمد آلتان، محمد آلت��ان، نازلي ايليجاك و 
س��ه روزنامه نگار ديگر ب��ه اتهام نقض قانون اساس��ي 
تركيه ش��د. به گزارش حري��ت، در ارتباط با تحقيقات 
از ساختار رس��انه يي گروه گولن، رسيدگي به اتهامات 
نازلي ايليجاك، برادران آلتاك و چهار روزنامه نگار ديگر 
به نام هاي يعقوب شيمشك، شكري طغرل اوزشنگول، 
ف��وزي يازيجي و تيبت مراد س��انليمان در ش��عبه ۲6 
دادگاه استانبول برگزار شد. اين روزنامه نگاران به داشتن 
اطالع قبلي از كودتا و مش��اركت در ارس��ال پيام هاي 

محرمانه در خصوص وقوع اين كودتا متهم شده اند. 

 مشرف: در مناقشه قطر
بايد طرف عربستان مي بوديم

پرويز مش��رف رييس جمهور س��ابق پاكس��تان از 
دولت كش��ورش به سبب عدم جانبداري از به اصطالح 
ائتالف چهارجانبه ضد تروريستي متشكل از كشورهاي 
عربستان، امارات متحده عربي، مصر و بحرين در مناقشه 
با كشور قطر انتقاد كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
پرويز مش��رف گفته: »از نحوه رفتار دولت پاكستان در 
قبال بحران قطر واقعا شوكه شده ام . قطر هرگز كشوري 
نبود كه هواخواه پاكس��تان باشد و ما مكررا اين مساله 
را مشاهده كرده ايم.« مشرف همچنين تصميم ترامپ 
براي منتقل كردن سفارت كشورش از شهر تل آويو به 
شهر قدس و رسميت بخشيدن به شهر قدس به عنوان 

پايتخت اسراييل را فاجعه بار خوانده است. 

روسيه به تركيه براي خريد 
اس۴۰۰ وام مي دهد

 روس��يه با اعطاي وام براي خريد س��امانه موش��كي 
اس ۴۰۰ به تركيه موافقت كرد. به گزارش اينترفاكس، 
آنتون س��يالنوف، وزير دارايي روس��يه گفته شرايط وام 
براي خريد اين سيستم موشكي مورد توافق طرفين قرار 
گرفته اس��ت و قرارداد آن در آينده نزديك امضا خواهد 
شد. تركيه در نظر دارد تا دو مجموعه موشكي اس ۴۰۰ 
از روسيه خريداري كند كه نخستين مجموعه آن تا سال 

۲۰۱9 ميالدي به اين كشور تحويل داده خواهد شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

نشست آب  و هوايي پاريس محفل مخالفان رييس جمهوري امريكا 

اقليم خوب در برابر ترامپ

عامل حمله ميدان تايمز، بنگالدشي بوده است

فرصت طلبي براي حمله به قوانين مهاجرتي
گروه جهان|

حمله دوش��نبه نيويورك كه توس��ط يك مهاجر 
بنگالدش��ي انج��ام ش��ده، فرصت��ي جدي��د ب��راي 
رييس جمه��وري امري��كا فراه��م آورده تا ب��ار ديگر 
قوانين مهاجرتي اين كشور را مورد انتقاد قرار دهد و 
خواس��تار اصالح آن شود. دونالد ترامپ گفته كه اين 
دومين حمله تروريستي نيويورك در دو ماه گذشته 
است و اين اتفاق ها ضرورت اصالح قوانين براي حفظ 

جان امريكايي ها را نشان مي دهد. 
به گزارش يورونيوز، دونالد ترامپ در واكنش به 
اين حمله تروريس��تي گفته است: »هيچ امريكايي 
نباي��د به خاطر جنايت كس��اني ك��ه غيرقانوني در 
كش��ورمان هستند از عزيزانش جدا شود. شهرهاي 
ما بايد پناهگاه امريكايي ها باش��د ن��ه جنايتكاران 
بيگان��ه.« رييس جمه��ور امريكا ب��ار ديگر مقررات 
مهاجرتي ج��اري را معيوب خوانده و گفته كه اين 
قواني��ن تاثير هولناكي بر اقتص��اد و امنيت امريكا 

گذاشته است. 
گفته ش��ده، مهاجم بنگالدشي در آخرين ساعات 
روز دوشنبه يك بمب دست ساز را به خود بسته بود و 
آن را در ساعات پر رفت وآمد مترو نيويورك در حوالي 
 مي��دان تايم��ز، منفجر كرده كه بر اث��ر آن خود او و

 سه نفر ديگر مجروح شده اند. ترامپ ساعاتي پس از 
اين حمله با انتقاد از اهمال كاري در پذيرش مهاجران 
ب��ه اياالت متحده گفته عام��ل حمله با اس��تفاده از 
نظ��ام مهاجرت زنجيره يي وارد خاك امريكا ش��ده و 
مقررات موجود با امنيت ملي سازگار نيست. شهردار 
دموكرات نيويورك اما س��خنان ترام��پ را رد كرده 
اس��ت. دبالسيو گفته متهم حمله نيويورك هيچ گونه 
سوءسابقه يي نداشته و نشانه يي از تندروي هم در او 

ديده نشده بود. 
اصط��الح مهاج��رت زنجيره يي معموال از س��وي 
محافظه كاران امريكا استفاده مي شود و منظور از آن 
مقرراتي است كه روند مهاجرت اعضاي خانواده فردي 
كه مليت امريكايي كس��ب كرده را تسهيل مي كند. 
دونال��د ترام��پ از زم��ان آغاز رياس��ت جمهوري اش 
تاكنون س��ه بار اقدام به ص��دور فرمان هايي كرده كه 
جلوي ورود شهروندان شماري از كشورهاي جهان را 
مي گيرد. سومين فرمان او ۲3 سپتامبر صادر شد و بر 
پايه آن، ممنوعيت ها و محدوديت هايي ابالغ شد. اين 
فرمان شامل شهروندان كشورهاي ايران، چاد، ليبي، 
كره شمالي، سومالي، سوريه، يمن و مقام هاي ونزوئال 

مي شود. بنگالدش از جمله اين كشورها نيست. 
صدور فرمان هاي مهاجرتي هم��واره با مخالفت 

برخي دادگاه هاي فدرال روبه رو شده كه براي مدتي 
جلو اجراي آنها را گرفته ان��د. درنهايت پنجم اكتبر 
دي��وان عال��ي اياالت متحده حكم به اج��راي كامل 

فرمان سوم داد. 

 عامل حمله كيست؟
به گفته مقام هاي امنيتي، عامل حمله دوش��نبه در 
ميدان تايم��ز نيويورك عقايد اهلل ۲۷ س��اله، فرزند يك 
مهاجر س��ابق اس��ت كه از طريق ويزاي خانوادگي وارد 
امريكا شده اس��ت. به  گفته رييس پليس نيويورك، وي 
احتماال تحت تاثير گروه داعش بوده اما هنوز هيچ مدركي 

دال بر ارتباط ميان وي و اين گروه منتشر نشده است. 
عقايداهلل در سال ۲۰۱۱ از بنگالدش وارد امريكا شده 
است. او تا سال ۲۰۱۵ ميالدي راننده تاكسي بوده و پس 
از انقضاي گواهينامه رانندگي اش در يك شركت برقكاري 
مشغول به كار شده و با استفاده از تخصص خود به عنوان 
برقكار توانسته يك وسيله انفجاري بسازد. به  گفته پليس، 
اين فرد در بيمارس��تان بس��تري است و وضع مساعدي 
ندارد. پليس گفته، عقايداهلل زمان عمليات انتحاري خود 
را از اي��ن جهت انتخاب كرده كه انتظار داش��ته داعش 
در اي��ام كريس��مس حمالتي را در كش��ورهاي مختلف 
از جمل��ه امريكا اجرا كند و دليل انتخاب اين ايس��تگاه 

اتوبوس مشخص را هم مشاهده يك پوستر تبليغاتي براي 
سفرهاي تفريحي در اين محل عنوان كرده است. 

مناب��ع امنيت��ي گفته ان��د در پي وق��وع انفجار و 
بازداشت مهاجم، ماموران پليس سه محل مسكوني 
در بروكلين را كه با اين فرد مرتبط بود مورد بازرسي 
قرار دادند اما گفته اند كه نتيجه تحقيقات حاكي از آن 
است كه بمب گذار انتحاري ارتباط مشخص و سازمان 
يافته ي��ي با هيچ گروه خاصي نداش��ته اس��ت. با فرا 
رسيدن ايام جشن هاي ميالد مسيح و خريد سال نو، 
معموال شهرهاي مختلف در كشورهاي غربي ازجمله 
امري��كا با ازدحام جمعيت مواجه اس��ت و در همين 
ارتباط ه��م تدابير امنيتي خاصي به اجرا گذاش��ته 

مي ش��ود؛ به ويژه اينكه داعش تهديد كرده به تالفي 
حم��الت نظامي عليه مواضع آن در عراق و س��وريه، 

شهرهاي دشمن را هدف حمله قرار دهد. 
در واكنش به انفجار اخير در نيويورك، ش��وراي روابط 
مس��لمانان امريكا در اين شهر در بيانيه يي ضمن محكوم 
كردن اين اقدام، كساني را كه در مورد جمعيت مسلمانان 
امريكا ترديد ايجاد مي كنند نيز مورد انتقاد قرار داده است. 
در ماه اكتبر سال جاري هم يك مهاجر اهل ازبكستان به 
 نام س��يف اهلل ساييپوف ۲9 س��اله، با وانت وارد خط ويژه 
دوچرخه س��واري در نيويورك ش��د و ۸ نفر را كش��ت و 
شماري را زخمي كرد. او در سال ۲۰۱۰ به امريكا مهاجرت 

كرده و داراي اجازه رسمي اقامت در اين كشور بود. 

گروه جهان|
اج��الس بين الملل��ي آب  و هواي��ي پاريس با 
عنوان »يك س��ياره« ب��ا حضور رهب��ران حدود 
۵۰ كش��ور جهان در پاريس برگزار ش��د. امائول 
ماك��رون رييس جمهوري فرانس��ه، سه ش��نبه در 
اين نشست از كش��ورهاي ثروتمند و شركت هاي 
جهاني خواس��ت ب��راي مقابله با تغيي��رات آب و 
هوايي تعهدات مالي بيشتري را عهده دار شوند و 
به كشورهاي فقير در مقابله با تاثيرات اين پديده 

جهاني كمك كنند. 
آسوش��يتدپرس ب��ا اش��اره به نق��ش پررنگ 
رييس جمهوري فرانس��ه در اين نشس��ت نوشته: 
»ماكرون كه از اين نشس��ت براي افزايش وجهه 
بين الملل��ي خ��ود بهره گرف��ت، دونال��د ترامپ 
رييس جمهور امريكا را براي حضور در اين رويداد 
دعوت نكرد. او تالش داش��ت تا نشان دهد كه با 
وجود س��نگ اندازي هاي ترامپ و خارج امريكا از 
اين توافق، تالش براي رس��يدن به اهداف ترسيم 
شدن در سال ۲۰۱۵ همچنان ادامه دارد.« سفير 
اياالت متحده در پاريس نمايندگي كش��ورش در 

اين نشست را برعهده داشت. 
رييس جمهوري فرانس��ه يك روز پيش از آغاز 
نشست )دوشنبه( در گفت وگو با شبكه سي بي اس 
گفته بود: »تصميم ترامپ ب��راي خروج از توافق 
زنگ بيدارباش براي بخش خصوصي بود تا دست 
به كار ش��ود. اگر ما تصمي��م بگيريم كه حركت 
نكنيم و روش توليد كاالهاي خود را تغيير ندهيم، 
در اين زمينه سرمايه گذاري نكنيم و رفتار خود را 
تغيير ندهيم، در برابر ميلياردها فردي كه قرباني 
تغييرات آب و هوايي خواهند شد مسوول خواهيم 
بود.« همچنين يك روز پيش از اين نشست، بيش 
از ۵۰ شركت بين المللي ضمن انتشار يك اعالميه 
مش��ترك تاكيد كردند كه در مب��ارزه با تغييرات 
اقليمي در حد توان امكانات تجارتي خود س��هيم 

خواهند شد. 
برگزار كنندگان اين نشست يك روزه فرانسه، 
سازمان ملل و بانك جهاني بودند. جيم يانگ كيم 
رييس بانك جهاني، گفته كه اين نشست بيش از 
همه تالش براي جلب توجه مس��ووالن در عرصه 
اقتصاد خصوصي براي مبارزه با معضالت اقليمي 
در جهان اس��ت. آسوش��يتدپرس نوشته، احتماال 
ش��ركت كنندگان در اي��ن اج��الس، پروژه ه��اي 

ميليارد دالري خود را براي كمك به كش��ورهاي 
فقير و كاهش پسماندها در صنايع ارائه دهند. 

همچني��ن امانوئل ماك��رون اعالم ك��رده كه 
قص��د دارد از پروژه ها و طرح هاي علمي مقابله با 
تغييرات زيس��ت محيطي حمايت كرده و شرايط 
را براي تحقيقات كارشناس��ان با امكانات موجود 
در فرانس��ه فراهم كند. ناظران ب��ر اين باورند كه 
ماكرون قصد دارد با ارائه اين بورس��يه ها در برابر 
اقدامات و سياس��ت هاي اياالت متحده وارد عمل 
شود؛ سياست هايي كه ترامپ براي خارج شدن از 

پيمان اقليم پاريس مطرح كرده است. 
دويچه ول��ه در اين ب��اره نوش��ته: »از اجالس 
بين الملل��ي اقلي��م در ش��هر ب��ن آلم��ان ديري 
نمي گذرد كه همايش س��ران اقلي��م بار ديگر در 
پاريس برگزار ش��د. موضوع اين نشس��ت تامين 
مال��ي برنامه ه��اي اقليمي بود. اما آنچ��ه در اين 
مي��ان جالب بود دع��وت نك��ردن از ترامپ براي 
حضور در اين نشس��ت بود آن هم در ش��رايطي 

كه از فهرس��ت نام ه��اي ميهمان��ان اين اجالس 
از اياالت متح��ده چنين برمي آيد ك��ه اغلب آنها 
منتق��دان ترام��پ هس��تند، به  عن��وان مثال بيل 
گيتس بنيانگذار مايكروس��افت، آرنولد شوارتزنگر 
فرماندار سابق ايالت كاليفرنيا، لئوناردو دي كاپريو 
بازيگر سرشناس هاليوودي و فعال محيط زيست و 
مايكل بلومبرگ شهردار سابق نيويورك. تمام اين 
افراد از منتقدان سرس��خت سياست هاي اقليمي 

ترامپ هستند.«
گفت��ه ش��ده، در تازه تري��ن واكن��ش آرنولد 
شوارتزنگر فرماندار س��ابق ايالت كاليفرنيا، پيش 
از آغاز نشس��ت در كنفرانس خبري مش��ترك با 
هيدالگو شهردار پاريس از سياست ترامپ درباره 
خروج از توافق تغييرات اقليمي پاريس به ش��دت 
انتق��اد ك��رده و گفته اس��ت: »مهم نيس��ت كه 
ترامپ از توافقنامه پاريس خارج ش��ده باشد، زيرا 
بخش خصوصي خارج نشده اند، دانشگاه ها خارج 
نشده اند، دانش��مندان خارج نشده اند، مهندسان 

خارج نش��ده اند، هيچ كس خارج نش��ده اس��ت. 
ترام��پ فقط خ��ود را از توافقنام��ه پاريس خارج 
ك��رده اس��ت، بنابراي��ن در اين باره اص��ال نگران 

نباشيد.«
در نشس��ت تغييرات آب و هوايي در شهر بن 
آلمان كه ماه گذش��ته برگزار ش��د، موضوع هاي 
عمدت��ا فن��ي همچ��ون تضمين شفاف س��ازي و 
پيروي از قوانين، گزارش در مورد ميزان انتشارات 
گازهاي گلخانه ي��ي و مراحل اختصاص وجوهات 

مالي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
امانوئ��ل ماك��رون و آنگال م��ركل صدراعظم 
آلم��ان، در اين نشس��ت وعده دادند اس��تفاده از 
س��وخت زغال س��نگ را كاهش دهند. مركل در 
اين نشس��ت گفت كه آلمان نياز دارد وابس��تگي 
به سوخت زغال س��نگ را براي كاهش چشمگير 
گازهاي آالينده كاهش ده��د. دولت محافظه كار 
م��ركل به دنبال تش��كيل ائتالفي جديد ش��امل 
س��بزهاي اكولوژيست اس��ت كه خواستار كاهش 

ش��ديد انتشار گاز دي اكسيد كربن تا سال ۲۰۲۵ 
است. انرژي هاي فسيلي يكي از مهم ترين عوامل 
آلودگي ه��اي زيس��ت محيطي و تغييرات اقليمي 
هس��تند. آنتونيو گوترش دبيركل س��ازمان ملل 
نيز در شهر بن هشدار داد كه سيل، آتش سوزي، 
توفان هاي شديد و خشكسالي با شدت و فراواني 
زياد در حال افزايش اس��ت و س��طوح اتمسفري 
دي اكس��يد كربن از ۸۰۰هزار سال گذشته فراتر 
رفته اس��ت. وي تاكيد كرد ك��ه تغييرات اقليمي 
تهديدي براي عصر ماس��ت و وظيفه ما نسبت به 
يكديگر و نسل هاي آينده كوشش و جديت بيشتر 

در حفاظت از آب و هواست. 
سازمان ملل متحد اخيرا با انتشار اطالعيه يي 
هش��دار داده دم��اي كره زمين 3 درج��ه افزايش 
خواه��د يافت. تاكنون تمام تالش هاي بين المللي 
از جمله توافق تغييرات آب و هوايي پاريس با اين 
هدف انجام مي ش��د كه گرم شدن زمين تا سطح 
۲ درجه محدود ش��ود. با وج��ود اين، جديدترين 
پيش بيني ها نشان مي دهد دماي كره زمين تا سال 
۲۱۰۰ ميالدي 3.۲درج��ه افزايش خواهد يافت. 
اريك سولهيم رييس برنامه محيط زيست سازمان 
ملل متحد، مي گويد: »افزايش دماي كره زمين به 
ميزان 3.۲درجه، يعني به اندازه كافي براي نجات 
ج��ان صدها ميليون نفر از فاجعه يي كه در آينده 

روي خواهد داد، كاري انجام نشده است.«
يكي از مهم ترين تهديداتي كه اين افزايش دما 
به هم��راه دارد، افزايش س��طح آب هاي كره زمين 
در پي ذوب ش��دن يخ ها در قطب شمال و قطب 
جنوب اس��ت و به اي��ن ترتيب براس��اس برآورد 
دانش��مندان، زندگي دس��ت كم ۲۷۵ ميليون نفر 
در سراسر جهان تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. 

تواف��ق پاريس كه با ن��ام »پيمان پاريس« نيز 
ش��ناخته مي ش��ود، ذي��ل چارچ��وب پيمان نامه 
س��ازمان ملل در تغيير اقليم )UNFCCC( در 
رابطه با كاس��تن از انتش��ار گازه��اي گلخانه يي، 
س��ازگاري و امور مالي اس��ت كه از سال ۲۰۲۰ 
ش��روع مي شود. متن توافق از س��وي نمايندگان 
۱9۵ كش��ور در كنفران��س تغيي��ر اقليم ۲۰۱۵ 
س��ازمان مل��ل متح��د در پاري��س مذاك��ره و با 
 اجماع در ۱۲ دس��امبر ۲۰۱۵ تصويب ش��د و در
 ۲۲ آوري��ل ۲۰۱6 )روز زمين( در مراس��مي در 

نيويورك براي امضا معرفي شد. 
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پرونده8
كمبود اعتبار طرح 

جنگل كاري اقتصادي 
رييس مركز جنگل هاي خارج از ش��مال س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: ساالنه 140ميليارد 
ريال اعتبار براي تامين نهال، بذر و ماش��ين آالت براي 
اجراي طرح جنگل كاري اقتصادي در كشور نياز است. 

فريبرز غيبي روز گذشته در گفت وگو با ايرنا در سمنان 
افزود: طرح جنگل كاري اقتصادي از سال 1393 از سوي 
اين سازمان با هدف افزايش پوشش گياهي در عرصه هاي 
طبيعي ايران آغاز شده اس��ت. وي اظهار كرد: در برنامه 
ششم توسعه به تناس��ب جمعيت بايد ميزان سهم يك 
ايراني از جنگل هاي كشور به 2هزار و 500 مترمربع برسد 
و اجراي طرح جنگل كاري اقتصادي در حفظ عرصه هاي 
ملي تاثير ش��اياني دارد. اكنون ميزان سهم يك ايراني از 
جنگل هاي كشور يك هزار و 300مترمربع است و از سال 
93 تاكنون در 30هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي كشور 
طرح جنگل كاري اقتصادي اجرا شد. وي خاطرنشان كرد: 
براس��اس برآورد اوليه اجراي طرح جنگل كاري اقتصادي 
بايد در 100هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي انجام مي شد 
ك��ه به دليل كمبود اعتبار فقط 30درصد از اين طرح در 
كش��ور عملياتي شده است.  غيبي تصريح كرد: در طرح 
جنگل كاري اقتصادي گونه ه��اي گياهي مانند زالزالك، 
گالبي وحش��ي، زرشك، بادام وحش��ي، پسته وحشي و 
انجير كوهس��تاني و گياهان دارويي مانند آويش��ن، گل 
محمدي و زيره كش��ت مي شود.  12ميليون و 400هزار 
هكتار از عرصه هاي طبيعي كش��ور را جنگل هاي خارج 
از شمال ش��امل مي شود. رييس مركز جنگل هاي خارج 
از ش��مال س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: 
براس��اس برنامه ششم توس��عه بايد در بيش از 100هزار 
هكتار از عرصه هاي طبيعي كشور گياهان دارويي كشت 
ش��ود و از سال گذشته كش��ت اين گونه هاي گياهي در 
اراض��ي ملي در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت.  غيبي با 
بيان اينكه راه اندازي واحدهاي فرآوري و بسته بندي يكي 
از برنامه هاي اساس��ي در افزايش اشتغال در عرصه هاي 
طبيعي س��منان است، گفت: براس��اس برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده در 10روستاي اين اس��تان به صورت نمونه 
واحدهاي كوچك بس��ته بندي گونه گياه دارويي باريجه 
حداكثر تا 15ماه آينده راه اندازي مي شود.  از 9.7ميليون 
هكتار وسعت استان سمنان 55 درصد را نواحي بياباني و 
خشك، 38.5درصد را مراتع، 2درصد را اراضي كشاورزي 

و 3.6درصد را هم جنگل تشكيل مي دهد. 

 گوشت گوسفند روسي
در راه ايران

عرضه گوشت گوسفندي از آستاراخان روسيه به ايران 
آغاز ش��د.  به گزارش ايسنا از تاس، دميتري كرافچوك، 
مديركل ش��ركت مياسكو گفت: اين ش��ركت، صادرات 
گوش��ت به ايران را با ارسال 10تن گوشت گوسفند آغاز 
كرده و تا پايان س��ال جاري مي��الدي نيز محموله هاي 
جديد گوشت ارسال مي شود.  وي افزود: خريداران ايراني 
خواهان صادرات شبانه روزي گوشت گوسفند هستند و به 
همين منظور ما سال آينده نيز توافقنامه يي با ايران منعقد 
كرده ايم.  كرافچوك در عين حال اذعان كرد: روسيه براي 
صادرات گوشت گوسفند محدوديت توليد دارد و مساله 
اصلي پيدا كردن تعداد حيوانات الزم براي صادرات است. 
همچنين داغس��تان روس��يه نيز عرضه گوشت حالل به 
ايران را در نيمه اول سال آينده ميالدي دو برابر مي كند.  
از اكتبر امسال كارخانه گوش��ت قزليار صادرات گوشت 
حالل گوس��فند را از طريق كري��دور بين المللي حمل و 
نقل»ش��مال- جنوب« آغاز كرده كه روزانه حدود 800 
الش��ه گوسفند است و در نيمه اول سال 2018 ظرفيت 

ارسالي دو برابر خواهد شد.

براي واردات برنج هندي 
مقابله به مثل مي كنيم

مديركل دفتر گياهان دارويي وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: ب��ا آنكه 90درص��د زعفران دنيا در اي��ران توليد 
مي شود اما سهم 3.7درصدي از گردش 8 ميليارد دالري 
زعفران در دني��ا داريم كه بايد روي تجاري س��ازي كار 
كنيم.  به گزارش فارس، پيمان يوسفي آذر در نخستين 
پويش ملي گياهان دارويي كه در س��الن توسعه وزارت 
جهاد كش��اورزي برگزار ش��د به اهميت گياهان دارويي 
در ارزآوري براي كش��ور اشاره كرد و گفت: متاسفانه تا 
پيش از اين با وجود ظرفيت هاي فراوان در تنوع گياهان 
دارويي در كشور اين محصوالت را به صورت فله يي صادر 
مي كرده اي��م و طرف خارج��ي آن را به صورت قطره يي 
و با قيمتي بس��يار باالتر به كش��ور ما وارد مي كرد.  وي 
از پيگيري  انجام  ش��ده طي يك س��ال گذش��ته توسط 
نماين��دگان مجلس و وزي��ر جهاد كش��اورزي براي به 
س��رانجام رس��اندن برنامه گياهان ملي دارويي خبر داد 
و گفت: باالخره اين برنامه به س��رانجام رس��يد تا حدي 
كه براي بودجه س��ال آين��ده داراي رديف اعتباري ملي 
خواهد بود كه بعد از 35سال اتفاق خواهد افتاد.  وي در 
مورد جزييات اين طرح گفت: در اين طرح موارد تازه يي 
كه در س��اختار توليد و اس��تاندارد برابر ش��اخص هاي 
بين المللي وجود دارد، ديده شده كه اگر محقق نشود، 
اين طرح در س��اير حلقه ها فلج خواهد ش��د همچنين 
سياست  كاشت، داشت و برداشت نيز تدوين شده است.  
يوسفي آذر همچنين از آشفتگي  در بازار داخلي كشور 
گالي��ه كرد و گفت: ما همچني��ن در بازارهاي خارجي 
جايگاهي نداريم و درحالي  كه 120ميليارد دالر گردش 
مال��ي گياهان دارويي در دنياس��ت، حجم اندكي به ما 
اختصاص دارد.  مديركل دفت��ر گياهان دارويي وزارت 
جهاد كشاورزي خاطرنش��ان كرد: حجم گردش مالي 
زعفران در دنيا 8 ميليارد دالر اس��ت درحالي كه حجم 
مالي زعفران م��ا 300ميليون دالر)3.7درصد( اس��ت 
و 90درص��د زعف��ران دنيا در ايران توليد مي ش��ود اما 
نتوانسته ايم آن را تجاري سازي كنيم. وي همچنين به 
اهميت زعفران به عنوان محصول خاص توليدي كشور 
اش��اره كرد و گفت: براي زعفران ني��ز كارگروه ملي از 
يك ماه گذش��ته تشكيل شده كه همه دست اندركاران 
از كشاورز گرفته تا صادركنندگان برتر در اين كارگروه 
حضور داش��ته تا با هم انديش��ي، نقاط ضعف اين حوزه 

برطرف شود.  
يوس��في آذر از تعرفه 30درصدي هند براي واردات 
زعف��ران از اي��ران انتقاد ك��رد و گفت: طبق دس��تور 
وزير جهاد كش��اورزي با گم��رك و وزارت امور خارجه 
مكاتب��ه كرده ايم كه يا قرارداده��اي تعرفه ترجيحي با 
اين كش��ور بسته شود، يا عضو WTO شويم يا اينكه 
سياست هاي متقابل تنبيهي در برابر واردات كاال از هند 
در نظ��ر بگيريم و ما هم براي برنج وارداتي هند همين 

سياست هاي محدود كننده تعرفه يي را اعمال كنيم. 

كشاورزي

مركز پژوهش هاي مجلس با ارجاع به تجربه چين بررسي كرد

چرابرخيكشورهاموفقبهفرارازفقرميشوند؟
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به اين 
سوال پاسخ مي دهد كه چرا فقط برخي كشورها 
موفق به رش�د توليد و فرار از فقر مي شوند؟ سه 
سال پيش دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون در 
كتابي با عنوان »چرا ملت ها شكست مي خورند« 
به بررس�ي اين موضوع پرداختند كه چرا برخي 
كشورها ثروتمند مي شوند و چرا برخي كشورها 
كه ثروتمند هستند، فقير مي شوند. نتيجه گيري 
آنها بيش از آنكه اقتصادي باش�د سياس�ي بود. 
آنها نتيجه گرفتند كه اگر كش�وري نهاد داشته 
باشد و حافظ نهادهايش باشد مي تواند به سمت 

ثروت حركت كند.
   

در اي��ن مورد نيز مرك��ز پژوهش هاي مجلس به اين 
موضوع پرداخته است. 

گزارش اين مركز با اين سوال شروع مي شود كه چرا 
برخي كش��ورها فقير باقي مي مانند درحالي كه گروهي 

ديگر توانايي غلبه يافتن بر فقر را دارند. 
در بررسي علل فقر و ثروت كشورها، عوامل گوناگوني 
ازجمله فرهنگ، نظام سياسي، اقتصاد دولت گرا، اتكا به 
منابع طبيعي، كمك هاي خارجي و اصالحات تقويت بازار 
مطرح مي ش��ود. مركز با اش��اره به اين نكته كه در اين 
گزارش، برخي درس هاي آموزنده از تجربه چين در رابطه 
با پذي��رش اصالحات تقويت ب��ازار را مالحظه مي كنيم 
چهار دليل مي آورد كه چرا كش��ورها راهبرد بازارمدار را 

با وجود مزاياي روشن آن دنبال نمي كنند: 
1. ريسك گريزي سياسي؛ 

2. حرص و آز مقامات دولتي؛ 
3. تنبلي فرادستان؛ 

4. تداوم جاذبه فكري و ايدئولوژيك دولت گرايي. 
گزافه نيست اگر رشد اقتصادي را بزرگ ترين متحد 
و ياور توسعه اقتصادي- اجتماعي بدانيم. مسلم است كه 
امكان افزايش رشد بدون دستيابي به توسعه وجود دارد. 
براي مثال درآمد سرانه گينه استوايي پس از توليد عظيم 
نفت در دهه گذش��ته چندبرابر ش��د، اما نرخ مرگ ومير 
كودكان و س��اير نماگرهاي بهزيستي آن تغييري نكرد. 
با وجود اين، باالرفتن درآمد سرانه قطعي ترين راه بهبود 

رفاه انساني است. 
هنگامي كه اقتصاد كش��وري از رش��د مداوم و قوي 
برخوردار مي شود نماگرهاي رفاه انساني آن معموال بهبود 
مي يابند، اما هنگامي كه رش��د اقتصادي متوقف يا كند 
مي گردد مردم دچار رنج و آسيب مي شوند. طي نيم قرن 
گذش��ته، برخي كشورهاي فقير كماكان در فقر و درآمد 
پايين باقي مانده اند درحالي كه برخي ديگر توانسته اند از 
فقر و بدبختي بگريزند. عوامل موفقيت كشورها در غلبه 
بر فقر كدامند؟ در ادامه درس هاي آموخته شده از تجربه 

توسعه با تمركز بر تجربه چين را مرور مي كنيم. 

 داستان چين
ناظ��ران در اي��ن ب��اره كه آي��ا چين يك م��ورد از 
»تدريج گراي��ي« احتياط آمي��ز، يا اصالح��ات راديكال 
اس��ت اختالف نظر دارند. به واقع در چين قرارگرفتن 
ه��ر طبقه بندي را پس مي زند. از يك طرف، اصالحات 
به شكل مرحله به مرحله معرفي گرديد و دولت حضور 
ج��دي خود را در برخي بخش ه��ا حفظ كرد. از طرف 
ديگر، اصالحات هنگامي كه معرفي شد و آثار انباشتي 
آن به تجديد رويكرد سياس��ت اقتصادي منجر گرديد 

نشانه يك گسست چشمگير با گذشته بود. 
اما هر كس��ي كه س��رعت و جامعي��ت اصالحات 
چين را ارزيابي مي كند، ترديدي درباره جهت گيري 
و عمق اصالح��ات ندارد. دولت از سياس��ت بدنام و 
بي آبرو كردن كارآفريني خصوصي به س��مت تشويق 
ك��ردن آن رف��ت. دول��ت از دنبال كردن سياس��ت 
خودبس��ندگي به سمت اس��تقبال از سرمايه گذاري 
جهان��ي حركت كرد. دول��ت از مقاومت و برخورد با 
نيروهاي بازار به سمت كار كردن با بازار و در خدمت 
بازار ب��ودن حركت كرد. در آغاز قرن بيس��ت ويكم، 
اقتص��اد چين به عنوان يك اقتصاد س��رمايه داري و 
دور ش��دن از سوسياليسم به مانند هر كشور آسياي 
شرقي و از اين لحاظ، شبيه اقتصادهاي اروپايي بود. 
تجربه چين روشن مي سازد چگونه راهبرد تقويت 
بازار مي تواند كار كند. مائو منافع اقتصادي را كه نصيب 
توده هاي روس��تايي شود به عنوان زياني براي دولت و 
توهين��ي به مدل دولت گراي خويش مالحظه مي كرد. 
دنگ ش��يائوپينگ كه در س��ال 1978 دو سال بعد از 
مرگ مائو به قدرت رس��يد، تفكر مائويس��ت را كامال 
برعكس كرد. دنگ منافعي كه نصيب روستاييان مي شد 
را به همان اندازه كه براي خودشان مطلوب بود موتور 
توسعه اقتصادي نيز مي دانس��ت. تحت راهبرد جديد 
دنگ، رفتار كارآفرينانه تش��ويق مي شد به جاي اينكه 
تنبيه و مجازات شود. كشاورزاني كه به مزارع اشتراكي 
با مديريت دولتي هدايت شده بودند اينك مجوز اجاره 
كردن قطعات زمين و بازگشت به كشاورزي خانوادگي 
را يافتند. در سال هاي 1981 و 1982 »نظام مسووليت 
خان��وار« دولت را معرفي كرد ك��ه انحصار تعاوني هاي 
دولتي تامين روستايي در بازاريابي محصوالت را منحل 
كرد و به كشاورزان اجازه داد خودشان محصوالت شان 
را بفروشند. در سال 1983 دولت رضايت داد تا عامالن 
خصوص��ي به تج��ارت دوربرد بين مناطق روس��تايي 
مختلف و بين مناطق شهري و روستايي وارد شوند. در 
1984 دولت به ساكنان روستاها اجازه داد تا فروشگاه 
و مراكز خدماتي در شهرها برپا كنند. تشكيل بنگاه هاي 
شهر و روستا، كارآفريني را تسهيل كرد. در سال 1985 
چين صاحب 12 ميليون بنگاه ش��هر و روستا بود كه 
80 درصدشان در مالكيت و مديريت خصوصي بودند. 

بيش��تر بنگاه هاي توليدي كه اكنون همه رقباي 
جهان��ي را از ميدان به در كرده ان��د در ابتداي دهه 
1980 ب��ه ش��كل بنگاه ه��اي كوچ��ك در مناط��ق 
روس��تايي و ش��هرهاي كوچك به وجود آمده بودند 

)برخي اكنون در شهرهاي بزرگ هستند.( 
نتاي��ج حاصله از اصالحات كامال چش��مگير بودند. 
طي س��ال هاي 1978 1984، رشد ساالنه محصوالت 
كشاورزي از 2درصد به 8 درصد افزايش يافت. هنگامي 
كه اصالحات در 1978 شروع شد، چين برنج و غالت 
و اندكي چيزهاي ديگر كشت مي كرد؛ مزارع اشتراكي 
كه مائو ايجاد كرد به توليد اين محصوالت گره خورده 
بود. اما هنگامي كه كش��اورزان اجازه يافتند شروع به 

بازاريابي محصوالت خويش كنند آنها به كش��ت ميوه 
و سبزي و پرورش احش��ام پرداختند. در سال 1984، 
چين هر دو سال به اندازه كل صنعت سبزيجات ساالنه 
كاليفرنيا به تولي��دات خود مي افزود. درآمدهاي واقعي 
به ش��دت افزايش يافت و قيمت م��واد غذايي به نصف 

سقوط كرد. 
در ميان��ه تا انتهاي ده��ه 1980، دولت مركزي به 
مقامات محلي و اس��تاني اين اختي��ار و قدرت را داد تا 
روش هاي جديد تحريك رشد را آزمايش كنند. رهبران 
بلندپايه كشور همچنين نظام انگيزشي ايجاد كردند كه 
آينده شغلي مديران محلي به نرخ رشد در قلمروهاي 
تحت اداره آنها بس��تگي داش��ت. نتيجه اين ش��د كه 
مديران محلي مشتاق شدند هر كاري انجام دهند كه 
رش��د تحريك شود ازجمله تشويق به ايجاد بنگاه هاي 
نوپاي تجاري )استارت آپ ها(، تقويت شبكه هاي تجاري 

پويا و افزايش كارآيي توليد. 
پ��س از اينكه دول��ت در س��ال 1989 اعتراضات 
تيان آنم��ن را درهم شكس��ت، برخي ناظ��ران انتظار 
داش��تند كه دنگ و همكارانش به سمت دولت گرايي 
عقب نشيني كنند، اما آنها اين كار را نكردند. در 1991 
و 1992 آنها خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي را شروع 
كردند. درحالي كه اصالحات دهه 1989 عمدتا درباره 
ايجاد روش هاي ورود بنگاه هاي جديد در روستاها بود، 
اصالحات دهه 1990 درباره تشويق بنگاه ها در شهرها 
و خصوصي كردن بنگاه هاي صنعتي بزرگ بود. جيانگ 
زمين و ژورونگ جي جانشينان دنگ و رهبران عالي از 
ميانه دهه 1990 تا سال هاي نخست قرن بيست ويكم، 
تش��خيص دادند كه بنگاه هاي دولتي س��د راه توسعه 
ش��ده اند. در فاصله س��ال هاي 2000 تا 2005 تعداد 
شركت هاي دولتي به نصف كاهش يافت. درآمد مالياتي 
دريافتي از بنگاه هاي خصوصي ساالنه 40 درصد رشد 

كرد كه بيش از 6 برابر سهم شركت هاي دولتي بود. 
جانش��ينان جيانگ و ژو، يعن��ي هوجين تائو و ون 
جيابائو از س��رعت خصوصي س��ازي كاستند و آنچه را 
برخي ناظران سياست هاي پوپوليستي توصيف كردند، 
دنب��ال نمودند؛ ازجمل��ه اين سياس��ت ها جهت دهي 
سرمايه گذاري ها به سمت اس��تان هاي داخلي با رشد 
پايين تر بود. در عين حال، هو و ون مسير سياست گذاري 
از بنياد بازارمدار را تغيير ندادند. در س��ال 2010 سهم 
بخش خصوصي چين از توليد ناخالص داخلي به بيش 
از 60 درصد رسيد كه در سطحي باالتر از حتي برخي 

كشورهاي پيشرفته صنعتي اروپا قرار دارد. 
اصالحات معطوف به آزادسازي اقتصادي در هيچ جا 
به اندازه قلمرو سياست گذاري اقتصادي خارجي قابل 
مش��اهده نيس��ت. بين آغاز اصالحات و س��ال 2010 
ن��رخ تعرفه كل��ي چي��ن از 60 درصد ب��ه 15 درصد 
كاهش يافت. تج��ارت از 10درصد به 65 درصد توليد 
ناخالص داخلي افزايش يافت. در سال 2005 ميانگين 
تعرفه هايي كه چين بر محصوالت صنعتي وضع كرد 9 
درصد بود كه در مقايسه با نرخ هاي حدود 30 درصدي 
ساير اقتصادهاي نوظهور درحال توسعه )از قبيل برزيل 

و آرژانتين( بسيار پايين تر بود. 
سياست هاي باز كردن درهاي اقتصاد، شركت هاي 
چين��ي را مجبور كرد با كارآي��ي بااليي توليد كنند تا 
دوام بياورند. تعرفه هاي پايين همچنين توليدكنندگان 
چين را قادر س��اخت تا به طور آزادانه شروع به واردات 
ماش��ين آالت و س��اير كاالها كنند كه براي س��اختن 
كارخانج��ات بهت��ر و توليد محصوالت ساخته ش��ده 
باكيفيت تر نياز داش��تند. ش��ركاي تج��اري چين نيز 
مقابل��ه به مثل كرده و اج��ازه دادند تا كاالهاي چيني 
وارد بازارهايش��ان ش��ود. همانطور كه چين بازارهاي 
خويش را به روي خارجي ها باز كرد از س��رمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي نيز دعوت كرد كه اكنون به بيش از 
100 ميليارد دالر در س��ال رسيده است. سياست هاي 
اقتصادي چين، اقتص��ادي به وجود آورد كه عميقا در 
اقتصاد جهاني ادغام ش��ده اس��ت. چين به عنوان يك 
بازيگ��ر اصلي در اقتصاد جهاني به تايوان، كره جنوبي، 

سنگاپور و ژاپن پيوست. 
مهم تر از آنچه چين براي اقتصاد جهاني انجام داده 
اس��ت آن چيزهايي است كه ادغام ش��دن در اقتصاد 
جهان��ي براي چين به ارمغان آورده اس��ت. طي س��ه 
ده هاي كه چين اقتصاد دولت گرا داشت، ميانگين رشد 
درآمد س��رانه چين 2درصد در سال بود و 40 ميليون 
نفر از گرس��نگي و بيماري هاي مرتبط با گرس��نگي و 
قحطي هالك شدند. اما از هنگامي كه چين به راهبرد 
برونگراي بازارم��دار در 1978 تغيير جهت داد درآمد 
سرانه اش هرساله 10 درصد رش��د كرده است، حدود 
300 ميلي��ون چين��ي از فقر مطلق ب��ه جايگاه طبقه 
متوسط حركت كرده اند و مرگ ومير كودكان به اندازه 

دوسوم كاهش يافته است. 
آيا چين و ببرهاي كوچك تر شرق آسيا »نمونه هاي 
ش��اخص و متمايز« هس��تند؟  چنين پرسشي به نظر 
بيمعناست چرا كه تجربه كشورهايي با جمعيت تقريبا 

يك چهارم بش��ريت، به حد كافي با اهميت اس��ت كه 
نيازي نيست نمونه يي شاخص و برجسته باشد. 

در عين حال چنين پرسش��ي احتمال دارد مطرح 
شود و پاسخ آن در طرحي كلي، بلي است. تجربه هند، 
دومين كش��ور بزرگ جهان از برخي جهات با چين و 
ببرهاي كوچك تر ش��بيه است. آزادس��ازي در هند به 
اندازه چين پيش نرفته اس��ت و كاهش فقر به ش��دت 
و نمايانگري چين نبوده اس��ت. كن��دي اصالحات در 
مقررات گذاري بازار كار و رش��د آهسته سرمايه گذاري 
در زيرس��اخت ها و آموزش به هند اجازه نداد تا رش��د 
انفجارآمي��ز مش��اغل كارخانجاتي دس��تمزد پايين و 
كم مهارت را كه در چي��ن رخ داد تجربه كند. اما هند 
مانند چين پس از حركت از راهبرد دولت گرا به سمت 
بازارمدار، تغييري ش��ديد را تجربه كرد. اقتصاد هند از 
هنگام ش��روع اصالحات در آغاز دهه 1990، عمدتا با 
اتكا به بخش خدمات پويا و سرزنده، از عدم تحرك به 
جهش رسيد. ساير اقتصادهاي مهم نيز رونق اقتصادي 
ادام��ه دار را پس از حركت از دولت گرايي به بازار تجربه 
كرده اند. ويتنام با انجام اصالحات نوسازي از انتهاي دهه 
1980 اين كار را كرد. در اندونزي جنبش به سمت بازار 
پس از سقوط سوكارنو و به قدرت رسيدن سوهارتو در 

ميانه دهه 1960 رخ داد. 
نرخ رش��د س��االنه ميانگين تقريبا 7 درصدي بين 
ميانه 1960 و ابتداي دهه 1990 و گس��ترش اقتصاد، 
تحت نظ��ام دموكراتيكي كه جايگزي��ن اقتدارگرايي 
سوهارتو در انتهاي دهه 1990 شد ادامه يافته است. در 
تايلند، توليد س��رانه طي ربع آخر قرن بيستم سه برابر 
شد و رشد به خصوص پس از جابه جايي كشور به سمت 
محصوالت صادرات محور در ميانه دهه 1980 سرعت 
گرفت. همسايگاني كه به ش��كل قاطع با دولت گرايي 
قطع ارتباط نكردند، مهم ترين شان برمه، نتوانستند به 

رشد سريع ادامه دار برسند. 

 درس هايي از تجربه چين
تجربه چين، درس هاي��ي ارائه مي دهد كه براي 
انجام اصالحات تقويت بازار چه چيزهايي الزم است 
برعهده گيريم و چه چيزهايي الزم نيست. آن چيزي 
كه ضروري نيس��ت اتحاد و وحدت فرادستان است. 
فرادس��تان چين از جنبه سياس��ت گذاري اختالف 
نظر داش��تند و پس از قيام مي��دان تيان آن من در 
1989، مخالفان دولت زداي��ي دوباره تالش كردند 
تا سياس��ت گذاري را در دست بگيرند. اما باال آمدن 
جناح دنگ كافي بود تا اصالحات را به پيش ببرد. 
دومين ش��رط غيرضروري براي ش��روع اصالحات 
وجود نهادهاي پيچيده و پيشرفته است. زماني كه دنگ 
اصالحات خويش را در 1978 ش��روع كرد زيرس��اخت 

نهادي اندكي براي اقتصاد بازار وجود داشت. 
همين قضيه را مي ت��وان درباره ويتنام در زمان 
اصالحات نوس��ازي خ��ود در 1986 يا كره جنوبي 
آغ��از اصالح��ات پ��ارك در ده��ه 1960 و حقيقتا 
بيش��تر كش��ورهايي گفت كه از كنت��رل دولتي به 
بازارمداري طي نيم قرن گذش��ته حركت كرده اند. 
بيشتر انديشمندان ادعا مي كنند كه وجود نهادهاي 
مناس��ب و خ��وب ش��رط الزم و حيات��ي موفقيت 
اقتصادي اس��ت. براي انديشمندان آنچنان برجسته 
»نهادها« مبهم بودن واژه و مش��هود ش��ده اس��ت 
كه خوانندگان را مي توان بابت اين فرض بخش��يد 
كه چي��ن، ويتنام و ك��ره جنوبي البد ش��بكه هاي 
زيرزميني از بوروكراس��ي هاي كارآ داشته اند كه در 
زماني كه اين كش��ورها اصالحات خويش را شروع 
كردند به دست لشكري از تكنوكرات هاي تيزفهم و 
زرنگ تحت هدايت مقرراتي پيچيده اداره مي شدند. 
درواقع هيچكدام از چنين چيزهايي وجود نداش��ته 
است. حاكمان چين، مانند حاكمان كره پيش از آنها 
و حاكمان ويتنام و هند پس از آنها، چيزهاي جديد 
را از طريق انجام دادن آموختند. دنگ مي دانس��ت 
ك��ه او مي خواهد چي��ن را از فقر بي��رون بياورد و 
دولت گرايي سفت و س��خت نتيجه نمي دهد، اما او 
نمي توانس��ت به قوانين پيچيده، ارگان ها و پرسنل 
طي س��ال هاي اوليه اصالحات متكي باش��د. چين 
ش��روع به پذيرش اصالح��ات و نوآوري هاي نهادي 
كرد و در س��ال هاي اخير كادري از تكنوكرات هاي 
زرن��گ را تربي��ت كرده اس��ت، اما اي��ن الزامات و 
ضروريات تنها پس از چرخش به سمت بازار پديدار 
ش��د. نهادهاي خوب از درون اصالحات و ميوه هاي 

اصالحات بيرون آمد و نه برعكس آن. 
درحال��ي كه چي��ن اصالح��ات خ��ود را بدون 
وجود طبقه يي از فرداس��تان سياس��ي يكپارچه يا 
نهاده��اي پيچيده به پيش ب��رد، برخي چيزها بود 
كه براي پيشبرد تغييرات راهبردي اهميت داشتند. 
اولويت ه��اي حاكمان در اين مي��ان به ويژه مهم و 
برجس��ته بود. دن��گ و همكارانش رش��د اقتصادي 
كش��ور را در رأس ه��ر چي��زي قرار دادن��د و آنها 

حاضر به پذيرش ريسك هاي سياسي براي رسيدن 
به رش��د باالي اقتص��ادي هم بودن��د. مدركي دال 
ب��ر اثبات اولويت هاي آنها، سياس��ت گذاري آنها در 
پاداش دهي زيردستان براي ايجاد رشد اقتصادي و 
نيز نش��ان دادن وفاداري شان به حكومت بود. همه 
حاكم��ان خواهان بر قدرت مان��دن و جلوگيري از 
نافرماني زيردس��تان خويش هس��تند. ام��ا تفاوتي 
مهم وج��ود دارد بين رهبراني ك��ه انتظار وفاداري 
از زيردس��تان خود را دارند ام��ا در عين حال مايل 
هس��تند تا به توانايي زيردستان براي اينكه اقتصاد 
را س��رزنده و پرتح��رك بس��ازند اولوي��ت بدهند و 
آن رهبران��ي ك��ه آنقدر بر امنيت و بقاي سياس��ي 
خويش متمركز گش��ته اند كه هميشه اولويت را به 
وفاداري زيردس��تان خود و توانايي دريافت حمايت 
و مهارك��ردن مخالفان خوي��ش مي دهند. نوع دوم 
رهبراني هس��تند كه به يكس��ان در هر دو جهان با 

نظام هاي دموكراتيك و غيردموكراتيك غالبند. 
در چين توانايي كمك به رش��د اقتصادي، معيار 
اصل��ي ارزياب��ي عملكرد مقامات محلي، اس��تاني و 
وزارتخانه يي بود. به اين ترتيب اين مقامات، انگيزه 
قدرتمندي يافتند تا كارآفريني را تش��ويق كنند و 
انگيزه ش��ان براي دزديدن منابع عمومي كمتر شود 
و فع��االن اقتصادي خصوص��ي را همچون طعمه و 
ش��كار نبينند. حقيقتا در نظام هاي غيردموكراتيك 
كه پيش��رفت شغلي تنها يا تقريبا به روابط شخصي 
بس��تگي دارد، فساد اغلب به حدي باالست كه رشد 
اقتص��ادي را در نطفه خفه مي كند. مادامي كه فكر 
و ذكر يك مقام رس��مي وابسته به حكومت، ترويج 
و مراقب��ت از امنيت حاكم بر س��ر قدرت اس��ت او 
معموال خ��ود را مجاز مي بيند ت��ا مرتكب دزدي و 
غارت گري ش��ود حال هر اندازه كه تعهد شعارگونه 
ش��خص حاكم را به درستكاري و رش��د اقتصادي 
ش��اهد باش��يم. اما در چين پس از مائو، جايي كه 
حتي مقامات وفادار اگر به رش��د س��ريع اقتصادي 
كمك نمي كردند كنار گذاش��ته مي شدند، منفعت 
ش��خصي هركدام از مقامات حكومت��ي در اين بود 
كه از دزدي گس��ترده خودداري كنن��د. رويه هاي 
مفسده آميز، جلوي گسترش زيرساخت ها را گرفته 
و س��رمايه گذاري را تضعيف مي ك��رد، كه درنتيجه 
رش��د اقتصادي و حرفه سياس��ي مقام مس��وول را 

تضعيف مي كرد. 
در همين ارتباط، رهبران عالي كشور اثبات كردند 
كه توانايي مهار اش��تهاي خويش ب��راي منافع مادي 
آن��ي را دارند. رهبران نه تنها ب��ه مردم اجازه دادند تا 
به موفقيت مادي برس��ند و اولوي��ت در انتصاب را به 
مقاماتي دادند كه شكوفايي اقتصادي را ترويج كنند، 
بلكه همچنين جلوي وسوسه خويش را براي كشتن 
غازي ك��ه تخم هاي طالي��ي مي گذاش��ت، گرفتند. 
رهبران چين مجبور شدند به فعاالن بخش خصوصي 
اجازه دهند، تا بدون ترس از مصادره ثروت خويش يا 
مجبور ساختن آنها به شراكت با خودشان با اين شرط 
كه رقباي آنها را درهم بشكنند، به شكوفايي برسند. 
شيوه چيني متفاوت از آن چيزي است كه در بيشتر 
ديگر كش��ورهاي درحال توسعه، ش��امل كشورهاي 
شوروي سابق، آفريقا و خاورميانه ديده مي شود، جايي 
كه كس��اني كه ثروتي خلق مي كنند نوعا احس��اس 
مي كنند كه بايد درآمدهايشان را پنهان كنند، آنها را 
به خارج بفرستند يا بخش بزرگي از آنها را جدا كنند 
و به ش��كل زيرميزي به چنگ حاكمان فاسد درآيد. 
فس��اد در چي��ن رواج دارد. اما مقامات دولتي معموال 
غازهاي تخم طال را از دم تيغ نمي گذرانند. در عوض، 
مقامات حكومتي غازها را تشويق مي كنند تا تخم هاي 
طاليي بيشتري بگذارند و در اين ميان شايد يك يا دو 
تخم را براي خودشان بردارند تا غاز طاليي جديدي از 
تخم س��ربرآورد و سپس به كسب وكار براي خودشان 
بپردازند و ش��روع به گذاشتن تخم هاي طاليي جديد 

در كنار ساير غازهاي مقدس بخش خصوصي كنند. 
مي��ل واف��ر رهبران چي��ن در اولويت دهي به رش��د 
اقتصادي، شرايطي ايجاد كرد كه مساعد و راهگشا براي 
سرمايه گذاري بود. ميزان درستكاري و صداقت عمومي 
در چين درخش��ان و عالي نيست، اما از بسياري از ديگر 
كش��ورهاي درحال توسعه بيشتر اس��ت. در جديدترين 
شاخص ادراك فساد س��ازمان شفافيت بين الملل، رتبه 
چين در صدك 59 براي صداقت كلي در بين 182 كشور 
پيمايش ش��ده بود. در مقام مقايسه، روسيه و نيجريه با 
امتيازات يكساني در صدك 21 جاي گرفتند و ونزوئال در 

صدك پنجمين كشور فاسد جهان ايستاده است. 

 چرا سياست هاي شكست خورده را دنبال مي كنيم؟
با توجه به مزاياي آشكار و روشن راهبرد بازارمدار و عدم 
نياز به پيش شرط هاي توسعه يي و نهادي براي دنبال كردن 
آن، چرا بيش��تر كشورها اين راهبرد را انتخاب نمي كنند؟ 

چهار مساله با اهميت خاص در اينجا وجود دارند. 

نخست اينكه عامل »ريسك گريزي سياسي« مطرح 
مي ش��ود. راهبرد دنگ مس��تلزم اين بود كه تصميمات 
شخصي حاكمان را نه تنها مالحظات سياسي كوتاه مدت، 
بلكه همچنين ازخودگذشتگي واقعي و در خدمت رشد 
اقتصادي بودن شكل مي داد. حاكمان بايد مايل به ايجاد 
توازن بين ميل ش��ديد خويش به كس��ب وف��اداري، با 
اشتياق نشان دادن خويش به جذب استعدادها و ساليق 
گوناگون باش��ند. حاكمان بايد از كنترل بر برخي منابع 
درآمدي كه آنها را قادر مي سازد تا وفاداري سياسي بخرند 
چشم پوشي كنند. آنها بايد اين ريسك را تحمل كنند كه 
رش��د اقتصادي ادامه دار، همراه خود باعث برآمدن يك 
گروه از شهروندان ثروتمندتر و پرسروصدا و زباندارتر و از 

لحاظ سياسي گستاخانه تر و جسورتر مي شود. 
دومي��ن مورد ب��ه »ح��رص و آز« مقام��ات دولتي 
بازمي گ��ردد. مقام��ات دولتي غارت گر معم��وال طرفدار 
دولت گرايي اقتصادي نس��بت به سياس��ت هاي تقويت 
بيشتر بازار هس��تند. دزديدن دارايي هايي كه در كنترل 
مس��تقيم مقامات دولتي اس��ت ب��راي آنها آس��ان تر از 
زماني اس��ت كه اي��ن دارايي ها را طيف گس��ترده اي از 
فعاالن اقتصادي مستقل و خودكفا از حكومت نگهداري 
مي كنند. به عالوه، نظام هاي سياس��ي با مقررات گذاري 
پيچي��ده و مداخله گري ف��راوان باعث ايجاد بي ش��مار 
فرصت هاي نان وآبدار براي مقامات حكومتي مي شود تا 

از اين رهگذر رشوه هايي نصيبشان گردد. 
سومين مانع به »تنبلي فرادستان« برمي گردد. ميدان 
دادن به سستي و بيحالي به خصوص براي به فرادستاني 
وسوسه كننده است كه بر اقتصادهاي داراي جريان عظيم 
كمك خارجي يا رانته��اي نفتي نظارت مي كنند. حتي 
رهبران��ي كه نقطه ضعف هاي اتكا و وابس��تگي به منابع 
طبيعي را با گوشت و پوست خود لمس مي كنند معموال 
نمي توانند اين اعتياد را ترك كنند. براي مثال حاكمان 
روس��يه اغلب ش��بيه به اقتصاددان ه��اي زرنگ و جدي 
به نظر مي رسند. پوتين به طور منظم نسبت به وابستگي 
هيدروكربني روسيه ماتم مي گيرد و پافشاري مي كند كه 
متنوع سازي اقتصادي براي توسعه كشورش حياتي است. 
اما در زير چشمان وي است كه شاهد رشد سهم نفت و 
گاز از توليد ناخالص داخلي روسيه هستيم. با نفتي كردن 
كشور و مالحظه آنچه كه او شايد يك ضرورت و شرايط 
بحران��ي در نظر مي گيرد )در عين حال وضعيتي كه در 
مجموع نشان از آسوده خاطري دارد( پوتين اينك روسيه 
را يك »ابرقدرت انرژي« به جهان معرفي مي كند به جاي 
اينكه تالش كند وابس��تگي روس��يه را ب��ه هيدروكربن 
كاهش دهد. كمك هاي خارج��ي همانند فراواني منابع 
طبيع��ي همان آثار سس��تي و تنبل��ي را دارد. كمك ها 
رودخانه ي��ي از پول نقد در اختيار حاكمان مي گذارد كه 

مجبور نيستند از مردم ماليات بگيرند. 
آخرين مانع هم »گيرايي ديرپاي فكري و ايدئولوژيكي 
دولت گرايي« است. بيشتر روشنفكران نسبت به نهاد بازار 
بدبين هس��تند. برخي ش��يفته رواي��ت كارل پوالني از 
پيدايش سرمايه داري هستند كه دولت هم به شكل خالق 
واقع��ي بازار و هم حافظ جامع��ه در برابر آثار بي رحمانه 
بازار ظاهر مي شود. بيشتر انديشمندان حتي در مواجهه با 
موارد بي شمار جهش هاي توسعه يي پس از دولت زدايي 
اقتصادي، همچنان توس��عه موف��ق را محصول قهرماني 
و رش��ادت وزراي دولتي و شكس��ت توسعه يي را نتيجه 
اجراي تفكر »اجماع واش��نگتني« توسط ايدئولوگ هاي 
نئوليب��رال و نهادهاي وام دهنده بين المللي از خودراضي 
مي دانن��د. اغلب به نظر مي رس��د چني��ن تحليل گراني 
مس��ائل كش��ورهاي درحال توس��عه را از زاويه رفتار يا 
تجربه اخير كشورهاي صنعتي پيشرفته غربي مي بينند. 
انديش��منداني كه غرور و خودپس��ندي غربي را تقبيح 
مي كنند با مالحظه توصيه هاي سياس��ت گذاري غربي، 
ش��امل فراخوان براي آزادسازي به عنوان رويكردهاي يا 
به عنوان تالش هايي به تاكيد بر سلطه نواستعماري نگاه 
مي كنند. »نسخه يكسان« خام، غيرحساس و با به عالوه 
تجربه داخلي برخي كش��ورهاي غربي، حقيقتا ش��امل 
مقررات زدايي مش��كوك و ويرانگر مالي به عنوان اثبات 

ناداني مقررات زدايي و مخاطرات بازار معرفي مي شود. 
انديش��منداني ك��ه از نخ��وت كش��ورهاي ثروتمند 
آزرده خاط��ر هس��تند هنگامي كه اس��تدالل مي كنند 
آژانس هاي وامدهي بين المللي و دولت هاي غربي اغلب از 
سياست هاي نامناسب حمايت مي كرده اند، شايد درست 
بگويند. تعديل ساختاري اغلب به ويژه به باد ناسزا گرفته 
مي شود، اما متهم ساختن آزادسازي كه اعتباردهندگان 
درخواس��ت مي كنن��د و ارتب��اط دادن آن ب��ه فالك��ت 
اقتصادي به بار آمده، اش��تباه علت و معلول بحران هايي 
است كه بيشتر كش��ورهاي درحال توسعه در دهه هاي 
1970، 1980 و 1990 گرفتار ش��دند؛ مثل اين اس��ت 
كه درمان را متهم شروع بيماري بدانيم. كشورهايي كه 
سياست هاي آزادس��ازي را برگزيدند، يا به عنوان شرط 
دريافت كمك پذيرفتند، درواقع تاوان ورشكستگي ناشي 
از دهه ه��ا دولت گرايي اقتص��ادي را دادند. هنگامي كه 
حاكمان كش��ورهاي با اقتصادهاي دستوري و رژيم هاي 
كنترل��ي سياس��ت هايي را برگزيدند كه ب��راي كاهش 
مخارج دولت طراحي ش��ده بود و ميدان عمل بيشتري 
به عامالن خصوصي م��ي داد، آنها پيش از آن در نتيجه 
سياست هاي گذشته دچار مش��كل شده بودند. عالوه بر 
اين، تحليل گراني كه اش��تباهات ب��زرگ مقررات زدايي 
برخي كش��ورهاي غربي را به عن��وان زمينه هايي براي 
جنبش مخالفت با بازار در كش��ورهاي درحال توس��عه 
مي بينند اغلب ش��رايطي متفاوت را با هم درمي آميزند. 
معقول و منطقي بودن نظارت اكيدتر دولت بر معامالت 
مش��تقات مالي در امريكا و انگلستان، مطلوبيت كنترل 
دولت بر بخش هاي مالي در كش��ورهايي مثل كامرون، 
نيجريه، بالروس و ازبكس��تان را به اثبات نمي رساند. در 
گروه دوم از كش��ورها، مش��كل در وجود مديران آزمند 
ش��ركت ها، مديران پرنخوت صندوق هاي سرمايه گذاري 
و معامله گران غارت گر ابزارهاي مالي مش��تقه نيستند؛ 
مش��كل در وجود روساي جمهور آزمند، وزراي پرنخوت 
و ماموران غارت گر گمركي اس��ت. آزادسازي بخش هاي 
مال��ي، پايي��ن آوردن موانع ب��راي ورود به كس��ب وكار، 
برچيدن نظام ه��اي مجوز صادراتي و خصوصي س��ازي 
بنگاه هاي معين دولتي شايد موارد اضطراري شديدا مورد 
نياز در برخي كش��ورهاي درحال توسعه باشند همانطور 
كه اجراي اين سياس��ت ها ش��ايد در امريكاي ش��مالي 

غيرضروري يا نسنجيده باشد. 
ادامه در صفحه 9
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روستو هم متعهد به ايدئولوژي بود

سياستمداري كه هيچگاه عذرخواهي نكرد
مولف: جاناتان استيونسون

مترجم: سهيل جان نثاري
  نيويورك تايم��ز- همانط��ور كه ژن��رال اچ. آر. 
مك مستر، مش��اور امنيت ملي در كتابش قصور در 
وظيفه نوش��ته اس��ت، رهبران نظامي امريكا براي 
مراحل ابتداي��ي جنگ ويتنام آمادگي نداش��تنند. 
آنه��ا كه جن��گ جهاني دوم و جنگ كره را از س��ر 
گذرانده بودند براي جنگي متعارف آماده بودند. اما 
شورشي ها و جنگ نامتعارف حكايتي ديگر بود. در 
نتيجه، آنها به   ش��دت از خوش خيالي هاي مقام هاي 
غيرنظامي ارشدشان راضي بودند و هيچ كس بيشتر 
از »والت ويتمن روستو« درباره جنگ خوش خيال 

نبود. 
روستو با مدرك دكتري از دانشگاه ييل و جايزه 
تحقيقات��ي رودس، موقعيت آكادميكش در » ام. اي. 
تي« را ترك كرد تا به وزارتخارجه جان اف. كندي 
بپيوندد؛ او بع��دا در ميانه مداخله امريكا در ويتنام 
از آوريل ۱۹۶۶ تا ژانويه ۱۹۶۹ مش��اور امنيت ملي 
ليندون جانس��ون ب��ود. او بيش از هر كس ديگري، 
تجس��م اطمينان بي��ش از حد استراتژيس��ت هاي 

غيرنظامي آن دوران بود. 
او، كه در جنگ جهاني دوم به عنوان س��رگردي 
در دفت��ر خدم��ات اس��تراتژيك اه��داف بمب��اران 
را انتخ��اب مي كرد، مي توانس��ت تا ح��دي مدعي 
صالحي��ت جنگ اف��زار عملياتي ش��ود. ام��ا مانند 
بس��ياري ديگ��ر از استراتژيس��ت هاي غيرنظام��ي 
برجس��ته روز، او از نظ��ر تحصي��الت و جايگاه يك 

اقتصاددان و يك تكنوكرات بود. 
روس��تو در كتاب سال ۱۹۶۰ خود، مراحل رشد 
اقتصادي: يك مانيفست غيركمونيست فرض كرده 
بود كه رش��د باال بهترين ضامن كش��ور عليه ظهور 
سياسي كمونيسم است و رشد را به عنوان فرآيندي 
چن��د مرحله يي ارائه كرد كه به  ش��كلي حياتي به 
دوره يي از »صعود« ناش��ي از توس��عه يي سريع در 
بخش هاي كليدي اقتصاد وابس��ته است. اين كتاب 
ب��ا وجود انتقادهايي كه ب��ه  خاطر غرب محور بودن 
به آن وارد ش��د، توجه كندي را به خود جلب كرد. 
ظرف چند ماه، روس��تو از ارائه پيشنهاد در دانشگاه 
ب��ه طراحي راهبرد امري��كا در ويتنام رس��يد؛ اين 
راهبرد منتج از ايده هاي او درباره توس��عه اقتصادي 

بود. 
بيش��تر استراتژيس��ت هاي غيرنظامي مطرح كه 
در ح��وزه راهبرد هس��ته يي بس��يار مبتك��ر و توانا 
بودن��د در ويتنام مس��يري محتاطان��ه ميان خروج 
و تش��ديد درگيري ها را برگزيدن��د و از مفهوم هاي 
دهن پركن اس��تراتژيك براي ادامه جنگ اس��تفاده 
نكردند. روس��تو اما فرق مي كرد. او فكر مي كرد كه 
ويت كنگ ها مانع رس��يدن ويتنام جنوبي به مرحله 
صع��ود بودند بنابراي��ن امريكا بايد تم��ام ابزارهاي 

نظام��ي و ديپلماتي��ك الزم را ص��رف مي كرد تا از 
نفوذ چريك ه��اي ويت كنگ جلوگي��ري كند. اين 
چش��م انداز، ديدگاهي كوته فكرانه در قالبي جذاب 
ب��ود كه ه��م در را ب��راي اقدام نظامي گس��ترده تر 
مي گش��ود و هم آن را تا س��طح ضميمه سياست و 

اقتصاد تقليل مي داد. 
در اين راس��تا، وقت��ي كار به تش��ديد عمليات 
نظامي رسيد از افزايش نقش »مستشاران« نظامي- 
ك��ه هم��ان نيروهاي وي��ژه در صف��وف ويتنامي ها 
بودند- در اوايل دهه ۱۹۶۰ گرفته تا بمباران ويتنام 
ش��مالي كه در ۱۹۶۵ آغاز شد و تا افزايش پيوسته 
حض��ور نيروهاي اعزامي امريكا در نبرد در اواس��ط 
و اواخر دهه ۱۹۶۰ روس��تو به  ش��كلي واكنشي از 

»پاسخ منعطف« مي گفت. 
شكست مستقيم دش��من هيچ وقت هدف نبود؛ 
اقدام نظامي صرفا ش��يوه يي براي اعمال فشار براي 
حداكثر كردن تهديد رواني بود، آنچه بعدا به اس��م 

»تز روستو« شناخته شد. 
اما نكته تعيين كننده اين اس��ت كه روستو چيز 
زي��ادي از كارزار جنگ نمي دانس��ت. هر س��ربازي 
مي توانست به او بگويد كه افزايش بمباران يا تعداد 
س��ربازان چيزي مثل افزايش كمك غذايي نيست 
و وقتي پاي جنگ در ميان باش��د، كسي نمي تواند 
به همان ش��كل ب��ه داده ها اتكا كند. روس��تو يكي 
از مش��تاق ترين دنبال كنندگان تع��داد جنازه هاي 
هفتگ��ي بود و تعداد دش��منان كش��ته  ش��ده را با 
پيش��رفت نظامي يكي مي دانست، انگار كه درحال 

خواندن آخرين گزارش هاي توليد غالت باشد. 
در نوامب��ر ۱۹۶۷ »راب��رت مك نام��ارا«، وزير 
دفاع كه روزبه روز بيش��تر احس��اس خطر مي كرد، 
پيش��نهاد كرد كه اقدامات جنگي دوب��اره ارزيابي 
ش��وند، مس��ووليت بيش��تر نب��رد ب��ه نيروه��اي 
ويتن��ام جنوبي س��پرده شود- سياس��تي ك��ه بعدا 
در دوران رييس جمه��ور ريچ��ارد نيكس��ون به نام 

»ويتناميزاس��يون« ش��ناخته ش��د- و بمباران نيز 
متوقف شود. روستو با دو سياست اول موافقت كرد 
اما با س��ومي مخالفت كرد و رييس جمهور جانسون 

طرف او را گرفت. 
درحال��ي كه مك نام��ارا با بي اعتم��ادي عمومي 
روبه رو شده بود)او در فوريه ۱۹۶۸ پنتاگون را ترك 
كرد( روس��تو به كاوش گزارش هاي اطالعاتي براي 
پيدا ك��ردن واقعيت نماهاي��ي اطمينان بخش ادامه 
مي داد. طي حمله تت او حتي اين امكان را رد كرد 
كه اين حمالت غافلگيران��ه به ويت كنگ ها روحيه 
داده باش��د و در عوض بر تلفات انبوهي تمركز كرد 
ك��ه نيروه��اي امريكا و ويتنام جنوبي ب��ر آنها وارد 
ك��رده بود. او در جلس��ه يي در كاخ س��فيد به يكي 
از همكاران��ش گفت »اين پي��روزي اي بزرگ براي 
ماس��ت«. نبرد متعاقب ۲۴روزه براي هوئه، نبردي 
دردناك و دش��وار كه در آن هم نيروهاي امريكايي 
به پيروزي تاكتيكي دست يافتند و هم قدرت عزم و 

استقامت دشمن به  خوبي نشان داده شد اما روستو 
هرگز نبرد را به اين شكل نمي ديد. 

روس��تو تا پايان نه تنها پشتيبان رييس جمهور 
ك��ه تكيه گاه او باقي ماند. »ديويد هالبرس��تام« در 
بهترين و درخشان ترين درباره روستو نوشته است: 
او زماني مشاور امنيت ملي رييس جمهور شد كه 
انتقاد و مخالفت با جنگ تازه درحال ش��كل گيري 
بود و او در نهايت وظيفه محافظت از رييس جمهور 
در براب��ر انتق��ادات و در برابر واقعي��ت را بر عهده 
گرف��ت. او بدبيني ديگران را به حاش��يه مي راند و 
ب��ه خوش بين ه��ا پر و بال مي داد ن��ه اينكه طرح و 

نقشه يي در ميان باشد؛ او ذاتا اين چنين بود. 
نتيج��ه اي��ن بود كه جايگاه روس��تو ب��ه عنوان 
تهاجمي ترين چهره دولت س��بب مش��غوليت او با 
سياست بروكراتيك و ايجاد روحيه يي در او شد كه 
ب��ا افزايش ناكامي هاي امري��كا در ويتنام، بي طرفي 
اس��تراتژيك او را تضعي��ف مي ك��رد. او بيش از هر 
كدام از ديگر مش��اوران جانسون به فكر اين بود كه 
به رس��انه ها و مردم امريكا »نوري در انتهاي تونل« 

نشان دهد. 
ديوي��د ميلن، م��ورخ، روس��تو را »راس��پوتين 
امريكا« ناميده اس��ت. او يكي از نخس��تين حاميان 
پاس��خ هاي منعطف و تعهد فزاينده به ادامه جنگ 
ويتنام بود اما بس��ياري ديگر را نيز مي توان مانند او 
نام برد. با اين  حال، مدت ها بعد از آنكه مك نامارا و 
ديگران با جنگ به مخالفت برخاس��تند حتي وقتي 
ش��واهد عليه ايده روس��تو رو به رشد گذاشت او بر 

سر نظرات خود باقي ماند. 
در حال��ي ك��ه در دهه ه��اي بعدي بيش��تر آن 
مش��اوران ازجمله مك نامارا به اشتباه خود اعتراف 
كردند، روس��تو كه در سال ۲۰۰۳ فوت كرد، بسيار 
معنادار از عذرخواهي بابت جنگ يا بازبيني نظرات 
خودش امتن��اع كرد. او تا پايان، جنگجويي س��رد 
باقي ماند. در س��ال ۱۹۸۶ او به  ش��كلي سرس��ري 
سقوط سايگون را به كاهش بودجه از سوي كنگره 
رب��ط داد.  او همچن��ان اص��رار مي ك��رد كه جنگ 
ارزشش را داشت. او در كنار عده يي مرورگر تاريخي 
ادعا كرد كه جنگ براي ديگر كش��ورهاي آس��ياي 
جنوب شرقي زمان خريده بود تا بتوانند دولت هاي 
متمايل به غرب را تثبيت كنند و تاثير كمونيست ها 
را تضعي��ف كنند. به بي��ان ديگر، او مي گفت نظريه 
دومين��و صحيح بوده. روس��تو مثل بس��ياري ديگر 
از مش��اوران كندي ابتدا بابت ليبراليس��م عملگرا و 
تكنوكراتش ستوده شد اما با اصرارش براي تحميل 
ايده ه��اي بي س��رانجامش بر واقعيت ه��اي پيچيده 
آس��ياي جنوب ش��رقي ثابت كرد كه درست مانند 
كمونيست هايي كه به  شدت مخالفشان بود، متعهد 

به ايدئولوژي بود. 
منبع : ترجمان

توصيه به مسافران

در بدو ورود گوشي تان را رجيستر كنيد
 با آغاز فاز اجرايي رجيستري گوشي هاي همراه، 
يكي از دغدغه هاي موجود مربوط به مسافران است 
كه در حال حاضر با اعمال سياس��ت براي برند اپل، 
ممكن است با آيفون وارد كشور شده و گوشي شان 
با گذشت يك ماه، در شبكه اپراتورهاي كشور قابل 

استفاده نباشد. 
به گزارش ايس��نا، رجيس��تري يا شناسنامه دار 
كردن گوشي ها به عنوان راهي براي مبارزه با قاچاق 
توسط مسووالن ارائه شده بود كه ابتدا در سال ۸۵ 
كلي��د خورد و در دولت هاي قبل��ي اجراي ناموفقي 
داشت. اما درنهايت در دولت جديد، فاز نخست اين 
پروژه با هدف پايش كل ش��بكه اپراتورهاي موبايل 
و ثبت و مانيتورينگ آخرين شناس��ه هاي تركيبي 
گوش��ي و سيم كارت كه در شبكه ثبت شده، از مهر 
م��اه و فاز دوم آن نيز با اعمال سياس��ت براي تمام 
مدل هاي گوش��ي و تبلت شركت اپل از ۱۴ آذرماه 
آغاز شده و ساير مدل ها نيز به تدريج تحت پوشش 

طرح رجيستري قرار مي گيرند. 
در اطالعيه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
درباره رجيس��تري آمده اس��ت ثبت و فعال س��ازي 

گوش��ي هاي مس��افري براس��اس چارچوب ابالغي 
توسط گمرك اقدام مي ش��ود. گوشي تلفن افرادي 
كه به عنوان مس��افر يا گردشگر وارد كشور شده يا 
رومينگ خارجي دارند به مدت ۳۰ روز در كش��ور 

فعال خواهد بود. 

شروط الزم براي ثبت گوشي مسافران
مس��افري كه وارد كشور مي شود اگر گوشي اش 
ش��امل طرح باش��د، مثال در حال حاضر برند اپل، 
اگ��ر بخواه��د بي��ش از ۳۰ روز بمان��د و همچنين 
اگر بخواهد از س��يم كارت ايراني استفاده كند بايد 
فرآين��دي را ط��ي كن��د. اينكه در مح��ل ورود در 
گمرك در س��امانه اي��ن موضوع را اظه��ار كرده و 
ع��وارض مترتبه و حق��وق ورودي را پرداخت  كند. 
اين هزينه ب��ه ارزش كاالي وارداتي برمي گردد كه 
بايد اخذ شود. پس از آن IMEI در سامانه گمرك 
ثبت مي ش��ود و مس��افر مي تواند از گوشي استفاده 
كند. اما اگر اين سه شرط را نداشته باشد، مشمول 
طرح نيست. حميدرضا دهقاني نيا مديركل فناوري 
اطالعات و ارتباطات س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز با بيان اينكه بر اساس قانون امور گمركي 
هر كااليي كه توسط مسافر وارد كشور مي شود اگر 
بيش از ۸۰ دالر ارزش داش��ته باش��د، بايد حقوق 
ورودي آن پرداخت شود، اظهار كرد: در حال حاضر 
اين حقوق ورودي براي تلفن همراه ۵درصد اس��ت 
كه به كسب وكار ثبت شماره تلفن همراه در شبكه 
برنمي گ��ردد و قانون گمرك اس��ت. اي��ن كار براي 
جلوگيري از راه هايي است كه قاچاقچيان بخواهند 
با استفاده از مس��افران اقدام به واردات گوشي هاي 
غيرمج��از كنن��د.  گمرك ايران در راس��تاي ايجاد 
ش��فافيت و احترام به حقوق شهروندي و دسترسي 
آزاد به اطالعات، با اعالم قيمت واقعي گوش��ي هاي 
تلف��ن هم��راه در ط��رح رجيس��تري گفته اس��ت: 
خريداران گوشي هاي تلفن همراه در زمان استعالم 
كد شناسه بين المللي )IMEI( مي توانند از قيمت 
واقعي اين گوش��ي ها ك��ه در گم��رك تعيين و بر 
مبناي آن حقوق ورودي اخذ ش��ده است، اطالعات 
مربوط به تاريخ واردات گوش��ي تلفن همراه و حتي 
كشور س��ازنده اطالع حاصل كنند. اين اقدامات به 
خريداران گوش��ي هاي تلفن هم��راه وارداتي كمك 

مي كند تا گوش��ي اصل را از تقلبي تش��خيص داده 
و قيمت واقعي گوش��ي تلفن همراه را به فروشنده 
پرداخت كنند.  گمرك همچنين با رعايت مقررات 
مسافري و لحاظ كردن شرايط غيرتجاري صرفا يك 
دس��تگاه تلفن همراه، با اخذ حق��وق گمركي و دو 
برابر س��ود بازرگاني و عوارض متعلقه مراتب اظهار 
ذي نفع را در س��امانه مسافري از طريق گزينه ثبت 
اطالعات وارد كرده و سپس مسافران نسبت به درج 
اطالعات شناس��ه IMEI و مبال��غ عوارض مربوطه 
اقدام كنن��د. در صورت عدم اظه��ار تلفن همراه و 
ع��دم پرداخت حق��وق ورودي در هن��گام ورود به 
كش��ور امكان رجيستري تلفن همراه وجود نخواهد 

داشت و مسووليت آن با مسافر است. 

گوشي ها را در بدو ورود اظهار كنيد
بنابراي��ن ب��ر اس��اس بخش نامه گم��رك ايران، 
مس��افريني كه به كش��ور وارد مي شوند در صورتي 
كه خارج از كش��ور گوش��ي همراه خريداري كرده 
باشند، موظف هس��تند تلفن همراه خود را در بدو 
ورود ب��ه گم��رك مح��ل ورود خود، اظه��ار كنند.  

همچني��ن در اطالعيه س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباطات راديويي درباره اجراي فاز دوم رجيستري 
آمده است: مس��افراني كه از خارج از كشور گوشي 
تلف��ن همراه يا تجهيز داراي س��يم كارت خريداري 
كرده و به همراه خود وارد كش��وركنند بايد شناسه 
بين المللي ۱۵رقمي )IMEI( تجهيز خريداري شده 
را در گمرك محل ورود خود ثبت كنند. مس��افران 
هنگام ثبت شناس��ه گوش��ي تلفن همراه خود بايد 
ع��وارض گمرك��ي آن را پرداخ��ت كرده و رس��يد 
آن را ن��زد خود نگهداري كنند.  مس��افران پس از 
درياف��ت ك��د فعال س��ازي از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت باي��د آن را در س��امانه همت��ا به آدرس 
Hamta. ntsw. ir ثب��ت كنند. عوارض گمركي 
و ارزش گذاري كاالي مسافري بر اساس ارزش هاي 
 tsc. irica. co به آدرس TSC ثبت شده در سامانه
انجام مي ش��ود. درصورت برخورد با هرگونه مشكل 
از جمله مش��كالت گمركي، مي توان با سامانه ۱۲۴ 
سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
و مرك��ز تماس طرح ب��ا ش��ماره ۰۹۶۳۶۶ تماس 

گرفته يا به پورتال سازمان تعزيرات مراجعه كرد. 

اعتبار قراردادهاي سابق 
اينترنت حجمي 

 معاون امور مشتريان شركت مخابرات ايران گفت: 
قراردادهاي سابق خريد اينترنت حجمي از اين شركت 
تا پايان زمان قرارداد به قوت خود باقي اس��ت و پس از 
انقضا مشترك مي تواند درباره نوع اينترنت تصميم گيري 
كند.  داود زارعيان روز گذشته در گفت وگو با ايرنا افزود: 
مش��تركاني ك��ه داراي قراردادهاي س��ابق براي خريد 
اينترنت هستند تا زمان انقضاي قرارداد نيازي به هيچ 
گونه كاري ندارند و همچنان از خدمات اينترنت طبق 
قرارداد برخوردار هستند.  اپراتورهاي ايراني عرضه كننده 
اينترنت پرس��رعت ثابت )اي. دي. اس. ال( همواره اين 
نوع اينترنت را به صورت حجمي و نامحدود به مشتركان 
ارائ��ه مي دادند كه اين روش مورد انتقاد همگان بود اما 
در دول��ت دوازدهم و از ۱۰ آذرماه تحولي بزرگ در اين 
بخش را رق��م زد و روش ف��روش اينترنت تغيير كرد.  
زارعيان ادامه داد: پس از پايان زمان قراردادهاي سابق 
اين شركت مشتركان مي توانند درباره نوع اينترنتي كه 
ني��از دارند تصميم گرفته و براس��اس آن عمل كنند و 
اينترنتي را كه بيش��تر براي آنها كارب��رد دارد، انتخاب 
كنند.  به گفته وي، چنين مش��تركاني مي توانند براي 
انتخاب نوع اينترنت يا به س��امانه اطالع رساني شركت 
مخابرات ايران به آدرسWW.TCI.IR مراجعه كنند 
يا از طريق س��امانه تلفني ۲۰۰۰ يا با مراجعه حضوري 
به مناطق مختلف اين ش��ركت در سراسر كشور اقدام 
به انتخاب نوع اينترنت كرده و از آن بهره مند ش��وند.  
معاون امورمشتريان شركت مخابرات ايران سياست اين 
ش��ركت را فراهم سازي بهترين شرايط براي مشتركان 
دانس��ت و گفت: عالوه براين مصمم ب��ه لحاظ كردن 
مصوبه هاي سازمان تنظيم مقررات در ارائه خدمات به 

مشتركان خواهيم بود. 
طرح تغيي��ر روش فروش اينترن��ت كه در دولت 
يازده��م متوق��ف ش��ده ب��ود در دول��ت دوازده��م 
پيگي��ري ش��د و محمدج��واد آذري جهرم��ي كه به 
عن��وان وزيرارتباطات و فن��اوري اطالعات اين دولت 
منتخب ش��د نوزدهم مهرماه امس��ال با اشاره به در 
دس��ت بررس��ي بودن تغيير در روش فروش حجمي 
اينترنت ثابت در كميس��يون تنظي��م مقررات گفت: 
كاهش هزينه ها و خروج از حالت حجمي دو شاخص 
مهمي اس��ت كه بايد در تغيي��ر روش ارائه اينترنت 
لحاظ ش��ود.  تالش براي تغيي��ر روش ادامه يافت تا 
آنكه ۲۳ آبانماه امس��ال محمدج��واد آذري جهرمي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با انتش��ار فهرستي 
از نرخ هاي جديد اينترنت ثابت در يكي از شبكه هاي 
اجتماع��ي نوش��ت: تعرفه هاي جديد س��رويس هاي 

غيرحجمي از دهم آذر ماه اعمال مي شود. 
وي در صفح��ه اينس��تاگرام خ��ود نوش��ت: تعرفه 
سرويس هاي غيرحجمي مبتني بر يك مصرف منصفانه 
بنا ش��ده و س��قف مصرف منصفانه در بين ۱۸ شركت 

فعال در ارائه سرويس به رقابت گذاشته خواهد شد. 
وي مصوب��ه جديد س��رويس هاي پرس��رعت غير 
حجمي را مطابق جدولي دانس��ت كه امروز منتش��ر 
شده اس��ت.  آذري جهرمي افزود: شركت ها موظفند 
جزئيات مصرف منصفانه خود را به اطالع مش��تركان 
برس��انند. طبيعي اس��ت ك��ه فضاي رقابت��ي به نفع 

مصرف كننده نهايي فراهم است.  
وزي��ر ارتباطات ادامه داد: اين س��رويس حجمي 
نيس��ت و در صورت عدول يك مش��ترك از مصرف 
عادالنه، شركت ها موظف به ارائه سرويس در حداقل 
س��رعت پايه )۱۲۸ كيلو بيت در ثانيه( تا پايان دوره 
ماهانه خواهند بود.  وي نوش��ت: در مصرف منصفانه 
ترافيك داخلي بايد حداقل دوبرابر ترافيك بين الملل 
لحاظ  ش��ود و تاريخ اجراي اي��ن مصوبه قبل از دهم 

آذرماه خواهد بود.  
آذري جهرمي افزود: تاكيد مجدد مي شود كه اين 

تعرفه تنها براي دسترسي ثابت است

 پيشنهاد رايگان شدن 
برخي تماس ها

به نظر مي رسد تبديل تكنولوژي براي ارائه نسل هاي 
باالت��ر تلفن همراه قطعي  مكالم��ات و كاهش كيفيت 
ارتباط��ات را به همراه داش��ته و به همي��ن دليل وزير 
ارتباطات پيشنهاد رايگان شدن مكالمات زير ۱۰ ثانيه را 
براي مشتركان مناطق مشكل دار مطرح كرده است.  به 
گزارش ايسنا، قطعي هاي مكرر تماس هايي كه از طريق 
اپراتورها انجام مي ش��ود، يكي از مش��كالتي است كه 
هنگام برقراري تماس وجود دارد و مشتركان برخي از 
اپراتورها با آن مواجه هستند، بطوري كه وزير ارتباطات 
هم در اين باره اظهار كرده است: ميزان قطعي مكالمات 
و عدم آنتن دهي در يكي از اپراتورها در شرايط مناسبي 
نيس��ت و در دو اپراتور ديگر هم در تمام ش��هر تهران 
كيفيت مناس��بي ارائه نمي كنند و اين باعث نارضايتي 

مردمي مي شود. 

اخبار

در كتاب هاي درسي، »والت ويتمن روستو« عمدتا با نظرياتش درباره مراحل رشد و توسعه اقتصادي شناخته مي شود. اما او همچنين 
يكي از استراتژيست هاي برجسته در دوران رياست جمهوري كندي بود كه در دهه ۶۰ ميالدي به  ويژه در خالل جنگ ويتنام نقش 

موثري در شكل گيري سياست خارجه اياالت متحده در جنوب شرق آسيا داشت. روستو از معدود كساني بود كه تا آخر عمر بر 
درست  بودن سياست هايش در جنگ پافشاري   كرد و هيچگاه بابت آن عذرخواهي نكرد. 

                                                                                                                                                           

ادامه از صفحه 8
سوال: حاميان دولت گرايي اقتصادي، رشد 
سريع چين و ساير موارد موفقيت آميز توسعه 

را چگونه توجيه مي كنند؟
عمدتا با بد توصي��ف و جلوه دادن آنها. حاميان 
دولت گراي��ي، موفقي��ت غيرقاب��ل ان��كار چين در 
اصالحات اقتصادي را يك جابه جايي درون پارادايم 
دولت گرايي مي بينند به ج��اي اينكه آن را حركتي 
قاطع از دولت گرايي به سمت بازارمداري بدانند. آنها 
هنجارشكني چرخيدن از مائوئيسم كامل به بازار را 
كم اهميت جلوه مي دهند. آنها محوريت كارآفريني 
خصوصي را دستكم مي گيرند و روي حفظ ديرپاي 
نفوذ دولت بر اين يا آن بخش يا محدوديت ها بر اين 
يا آن اقدام آزادس��ازي انگش��ت مي گذارند.  به طور 
خالصه، آنه��ا روي جزئيات مدنظر خويش متمركز 
مي ش��وند درحالي كه تصوي��ر بزرگ ت��ر را ناديده 
مي گيرند. درباره شرح و توصيف هند- كشوري كه 
مانند چين، رش��د مداوم به دنبال آزادسازي قاطع 
آم��د- بدبينان بازار همچنين به برخورد گزينش��ي 
و خيالي با واقعيات س��رگرم مي ش��وند. براي مثال، 
دني رودريك و اروند سابرامانيان آزادسازي ابتداي 
دهه ۱۹۹۰ را كه نقش��ي محوري در ماجراي رشد 
هند داش��ت انكار مي كنند و مدعي هستند معماي 
جابه جاي��ي ش��گرف هند از ركود به رش��د در دهه 
۱۹۹۰ برحس��ب جهش بهره وري حل مي ش��ود كه 

به اندازه يك دهه عقب تر از آزادس��ازي بوده اس��ت 
و بهره برداري از ظرفي��ت توليد كارخانجاتي كه در 

دهه هاي پيشين ساخته شدند. 
بيشتر انديشمندان از انجام چنين بندبازي هايي 
پرهي��ز كرده و مركزيت جابه جاي��ي از دولت گرايي 
درونگرا به س��رمايه داري برونگرا در پيش��رفت هاي 
توسعه يي را به رس��ميت مي شناسند. هنوز، ايمان 
مان��دگار ب��ه دولت گراي��ي، در برخي نوش��ته هاي 
برجس��ته آكادمي��ك يافت مي ش��ود ك��ه حاكمان 
مخال��ف آزادس��ازي اقتصاد را با مش��تي توجيهات 

روشنفكري مجهز مي سازد. 
چرا سياست هاي خوب را دنبال كنيم؟

با توجه به جذابيت سياس��ت هاي بد، چرا برخي 
كشورها سياست هاي خوب را دنبال مي كنند؟ منشأ 
سياست هاي طرفدار رشد، موضوع ادبيات پژوهشي 
گس��ترده اي اس��ت. بيش��تر آثار بر تاريخ و جغرافيا 
متمركز مي شوند. اما عوامل تقريبي و غيرساختاري 
شايد به همين اندازه مهم باشند. از بحثي كه در باال 

داشتيم، چندين بينش بيرون مي آيد. 
احتم��ال اجراي سياس��ت هاي خ��وب هنگامي 
بيش��تر اس��ت كه رهبران اولويت را به رونق سريع 
اقتص��ادي مي دهند. همانطور كه دنگ نش��ان داد، 
هيچ چيزي نمي تواند جايگزين ميل و عطش حاكم 
براي رسيدن به رشد باالتر شود. هيچ كدام از اجماع 
كامل بين فرادس��تان و وج��ود نهادهاي پيچيده و 

پيش��رفته، براي ش��روع سياس��ت هاي تقويت بازار 
ضروري نيس��تند، ام��ا وجود كس��ي در رأس هرم 
ق��درت كه رونق و ش��كوفايي اقتص��ادي را واقعا به 
عنوان امري باش��كوه مي بيند يك دارايي ارزشمند 
اس��ت.  تجرب��ه ك��ردن پيامده��اي سياس��ت هاي 
بد، ش��ايد حس��رت داشتن سياس��ت هاي خوب را 
برانگيزد. س��ه دهه رويدادهاي ناگ��وار در دهه هاي 
۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ك��ه باعث قحطي در چين 
شد بس��ياري از چيني ها را مشتاق دستبرداشتن از 
دولت گرايي افراط��ي كرد. تجربه هند با آثار زيانبار 
دولت گرايي در دهه هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ نيز رغبت 
براي تغيي��ر را در بين بس��ياري از هندي ها ايجاد 
ك��رد.  ورشكس��تگي به نمايش گذاش��ته ش��ده از 
سياست هاي بد مي تواند مشوق سياست هاي خوب 
باشد، در دسترس نبودن گزينه هاي سياست گذاري 
ب��د ني��ز مي تواند همي��ن كار را كند. كش��ورهايي 
ك��ه از داش��تن منابع فراوان نفتي محروم هس��تند 
نمي توانند بر راهبردهاي برپايه نفت متكي باش��ند. 
عامل جغرافيا و زمين شناسي روسيه و آذربايجان را 
قادر مي س��ازد تا اميدهاي خ��ود را به منابع نفت و 
گاز متصل كنند اما لهس��تان و گرجستان با چنين 
وسوسه هايي مواجه نيس��تند. همانند ساير رفتار و 
عادات زندگي، نبودن مشروبات الكلي مست كننده، 
رفت��ار پرهيزگارانه را تضمي��ن نمي كند، اما يكي از 
راه ها به سمت عياشي و هرزگي را مسدود مي كند. 

چرا برخي كشورها موفق به فرار از فقر مي شوند؟
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محلونقل10
مزايده هاي آنالين ملك 

فراگير مي شود 
ش��ايد براي ش��ما هم پي��ش آمده باش��د كه 
به صورت آنالين گوش��ي هم��راه، بليت هواپيما و 
قطار... را خريده باش��يد ام��ا خريد و فروش ملك 
و هواپيم��ا آن هم به صورت مزايده آنالين اتفاقي 
نيست كه در ايران يا ساير كشورها موضوعي عادي 
تلقي شود و اينگونه خريد و فروش هم اكنون فقط 
به صورت محدود و آن هم تنها در يكي دو كشور 
انجام ش��ده اس��ت،  البته ناگفته نماند كه مزايده 
امالك، مس��تغالت و همچنين اموال شركت هاي 
دولت��ي و خصوصي در ايران برگزار مي ش��ود، اما 
تاكنون اين مزايده ها به صورت آنالين نبوده است. 
نكت��ه جالب اين اس��ت كه چن��دي پيش در 
چي��ن دوهواپيماي بويينگ 747 با مزايده آنالين 
فروخته ش��دند اتفاقي كه تاكنون در هيچ كجاي 
دني��ا رخ نداده اس��ت؛ يعني خريد و فروش��ي با 
داشتن دو ويژگي مزايده و همچنين آنالين بودن، 
آن ه��م درباره كااليي مانند هواپيما ثبت نش��ده 
اس��ت، البته نگاهي به سايت هاي مختلف خارجي 
نش��ان مي دهد كه در كش��ور كان��ادا و همچنين 
اس��تراليا خريد و فروش مل��ك به صورت محدود 
از طريق مزايده آنالين و از طريق برخي سايت ها 
انجام مي ش��ود اما اين روش چندان فراگير نيست 
اگرچه به نظر مي رس��د كه درآين��ده و باتوجه به 
پيشرفت تكنولوژي و توس��عه روابط برخط ميان 
مشتريان و فروش��ندگان در سال هاي آتي شاهد 
خريد و فروش آنالين كاالهاي بيشتري به صورت 

مزايده باشيم. 

 تجربه كانادا در مزايده آنالين امالك
گشت و گذاري در دنياي مجازي نشان مي دهد 
كه خري��د و فروش ملك به صورت مزايده آنالين 
ب��ه صورت مح��دود در كانادا و اس��تراليا در حال 

انجام است. 
 دو مشاور امالك در كانادا يك سايت مشاوره 
امالك و خري��د و فروش خانه تاس��يس كرده اند 
ك��ه در آن مي ت��وان خانه ها را به ص��ورت مزايده 
خري��داري كرد و در عين حال همه متقاضيان، از 

پيشنهادهاي قيمت آگاهند. 
 اين س��ايت مي خواهد شفافيت را در فرآيند 

خريد و فروش خانه به وجود آورد. 
 سايت اينترنتي On the Block را مي توان 
نخستين سايت انتاريو )يكي از استان هاي كانادا( 
ناميد كه ي��ك brokerage آنالين براي مزايده 
خانه هاست و در آن پيشنهادهاي قيمت به صورت 

عمومي اعالم مي شود. 
 اين س��ايت بر خ��الف روالي ك��ه در انتاريو 
ش��ايع است، فرايند پيش��نهاد قيمت را به صورت 
آش��كار اعالم كند تا خريداران بتوانند بر اس��اس 
پيشنهادهاي موجود، تصميم بگيرند. طبق روالي 
ك��ه در ح��ال حاضر وج��ود دارد، پيش��نهادهاي 
خري��داران به ص��ورت مخفي به مش��اور امالك 

فروشنده ارائه مي شود. 
 ط��رز كار س��ايت ب��ه اين صورت اس��ت كه 
خريداران ابتدا خانه مورد نظر خود را جس��ت وجو 
مي كنند و پس از يافتن مورد مناس��ب، وارد يك 

مزايده اينترنتي با ساير رقبا مي شوند. 
 در اين س��ايت همه پيشنهادها براي قيمت 
آشكار اس��ت و البته س��ايت به آنها اين امكان را 
مي ده��د كه خانه مورد نظر را با س��اير خانه هاي 
منطق��ه مقايس��ه كنند و اطالعات��ي از قبيل نظر 
كارش��ناس فني و بازديدهاي مختلف خانه را هم 

در اختيار متقاضيان قرار مي دهد. 
 اين س��ايت را دو مش��اورامالك تورنتويي با 
نام هاي كتي و دنيل اس��تنفلد راه اندازي كرده اند 
آنها اميدوارن��د بتوانند تجربه موفق كش��ورهايي 

مثل استراليا را در كانادا نيز پياده كنند. 

 خريد هواپيما به صورت آنالين در چين 
درحال��ي كه خري��د و فروش مل��ك به صورت 
مزايده آنالين مدتي اس��ت در برخي كشورها انجام 
مي ش��ود اما مزايده آنالين خريد و فروش هواپيما 
نخستين بار در چين حدود دوهفته پيش انجام شد. 
 در اي��ن مزايده دو فروند هواپيماي بوئينگ به 
صورت آنالين به مزايده گذاشته شد و يك شركت 

خطوط هوايي هم، آنها را خريداري كرد. 
 ب��ه نظر مي رس��د كه خريد آنالي��ن در چين 
بعد از ف��روش دو فروند هواپيم��اي بوئينگ 747، 
از طريق پلت فرم )هر نرم افزار يا سخت افزاري است 
كه براي ميزباني يك اپليكيش��ن يا سرويس مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد.( فروشگاه اينترنتي علي بابا 
وارد مرحله جديدي ش��ده است اين براي نخستين 
بار اس��ت كه خطوط هوايي از طريق مزايده آنالين 

اقدام به خريداري هواپيما مي كنند. 
 اين دو فروند هواپيماي بوئينگ توسط خطوط 
هوايي »اس اف« چين ب��ه ارزش 4۸ ميليون دالر 
از ش��هر »شنزن« در جنوب شرقي چين خريداري 

شدند. 
 اي��ن دو فروند هواپيما، بعد از ورشكس��تگي 
شركت هوايي »جيد كارگو« چين در سال ۲۰۱۳ 
ميالدي توس��ط دادگاهي در چين توقيف ش��ده 
بودن��د كه در نهايت، به ص��ورت آنالين به مزايده 
گذاش��ته ش��دند البته اين دادگاه، حداقل ۶ بار از 
س��ال ۲۰۱۵ ميالدي به بع��د تالش كرده بود كه 
چني��ن مزايده ي��ي را براي فروش اي��ن دو فروند 
هواپيما برگزار كند كه به نتيجه يي نرس��يد و در 
نهاي��ت، تصميم ب��ه ايجاد مزاي��ده آنها به صورت 

آنالين در پلت فورم »تائوبائو« كرد. 
 گفتني است كه از اين معامله آنالين، تقريبا 
۸۰۰ هزار نفر بازديد كردند و سرانجام پس از ۲۶ 

پيشنهاد، كار فروش به اتمام رسيد. 
 مع��اون دادگاه خلق چين درباره نخس��تين 
تجرب��ه مزايده آنالين ف��روش هواپيماي بويينگ 
747 گف��ت كه مزايده آنالي��ن روش خوبي براي 
فروش دارايي شركت هاي ورشكسته شده است و 
در زم��ان صرفه جويي مي كند ضمن اينكه هزينه 
خدمات براي ش��ركت كنندگان در اين نوع مزايده 

رايگان است. 
 ع��الوه بر مع��اون دادگاه خل��ق چين كه از 
انجام اي��ن مزايده ابراز خوش��حالي ك��رده مدير 
بخش تج��ارت مزايده علي بابا هم معتقد اس��ت 
كه مزايده هاي آنالين به ش��فافيت در امور قانوني 
)به دليل اينكه تمامي اطالعات براي همگان قابل 

رويت است(، كمك مي كند. 

گزارش 

»تعادل« آينده بازار خريد و فروش آنالين مسكن و هواپيما را بررسي مي كند

ريسك مزايده آنالين ابركاالها در ايران
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 

برگ��زاري مزايده آنالين خريد و فروش ۲ فروند 
هواپيم��اي بويين��گ 747 در چين، س��رو صداي 
بس��ياري را در ميان ايرالين ه��ا و همچنين فعاالن 
ح��وزه هوانوردي به پ��ا كرد، زيرا خري��د و فروش 
آنالين هواييما آن هم به صورت مزايده نخستين بار 
بود كه در جهان اتفاق مي افتاد. برگزاري اين مزايده 
جدا از جار و جنجال هايي كه به همراه داشت، اين 
سوال را در ذهن مخاطب ايجاد كرد كه آيا مي توان 
انتظار داش��ت كه در سال هاي آتي برگزاري چنين 
مزايده هايي درباره كاالهايي مانند مسكن،  هواپيما 
و زمين رايج شود؟ آيا صنعت هوانوردي و همچنين 
حوزه مس��كن ظرفيت برگزاري چنين مزايده هايي 

را دارند؟ 
البته هم اكنون در سراس��ر جهان خريدوفروش 
آنالي��ن كاالهاي كوچك انجام مي ش��ود، اما خريد 
و ف��روش آنالين آن ه��م به صورت مزاي��ده براي 
كاالي بزرگ��ي مانند هواپيما ي��ا كاالي غيرهمگني 
مانند مس��كن چقدر امكان پذير است و خريداران 
و فروش��ندگان تا چه ح��د از چني��ن مزايده هايي 
اس��تقبال مي كنند؟ آيا مي توان در س��ال هاي آتي 
شاهد برگزاري چنين مزايده هايي در ايران باشيم؟ 
نظرات كارشناس��ان و فعاالن حوزه هوانوردي و 
مسكن درباره برگزاري مزايده آنالين خريد وفروش 
در اي��ن حوزه ها متفاوت اس��ت درحال��ي كه اغلب 
كارشناس��ان حوزه مس��كن موافق برگزاري چنين 
مزايده هاي با توجه به ويژگي هاي مثبت آن هستد 
و ش��فافيت در معام��الت، آس��انتر ش��دن دريافت 
عوارض و ماليات هاي مربوط به مس��كن و آس��انتر 
ش��دن معامالت و كاهش هزينه ه��اي طرفين را از 
ن��كات خوب اين ط��رح مي دانند ام��ا فعاالن حوزه 
هوانوردي چندان موافق برگزاري اينگونه مزايده ها 
در اين حوزه نيستند و داليل آنها هم كامال منطقي 

و اصولي است. 
 نخس��تين گام ب��راي خريد هر فرون��د هواپيما 
بازديد از بدنه و بخش هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
آن است كه با اين روش اجراي اين گام امكان پذير 
نيس��ت، ضمن اينكه در چنين مزايده هايي ش��اهد 
ف��روش ان��واع مختل��ف هواپيما ب��ا تع��داد فراوان 
نخواهي��م بود زي��را اغلب س��ايت هاي برگزاركننده 
دراين زمينه خرده فروش هستند و عالوه برهواپيما 
كاالهاي ديگري را هم به فروش مي رسانند و همين 
موضوع موجب مي ش��ود كه شركت هاي هواپيمايي 
كه پروازهاي برنامه يي و مس��افري دارند و بيزينس 
مدل و اس��تراتژي پلن خاصي را براي خود تعريف 
كرده اند و تنها مي توانند هواپيماهاي مش��خصي را 
خري��داري كنند قادر به خري��د هواپيماهاي عرضه 
شده در اين مزايده ها نباشند به اعتقاد كارشناسان 
اي��ن حوزه برگزاري مزايده آنالي��ن خريد و فروش 
هواپيما مناسب ش��ركت هايي است كه ارائه دهنده 

پروازهاي غيربرنامه يي و دربستي هستند. 

 معامله آنالين مناسب مدل هاي خاص 
آرمان بيات كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي 
درباره امكان برگ��زاري چنين مزايده هاي آناليني 
ب��راي خري��د و ف��روش هواپيم��ا در اي��ران طي 
س��ال هاي آينده ب��ه »تعادل« مي گوي��د: خريد و 
ف��روش الكترونيكي قطعات هواپيم��ا پيش از اين 
هم از سوي س��ايت هاي سازنده هواپيما و قطعات 
آن انجام مي شد، اما هيچ گاه اين خريد و فروش به 
صورت آنالين و آن هم به ش��يوه مزايده يي انجام 

نشده بود. 
بيات مي گويد: سابقه فروش سايبري متعلقات 
هواپيما و لوازم يدكي درمورد هواپيماهاي كوچك 
در امريكا و س��اير كش��ورها وجود داش��ته است و 
س��ازندگان براي معرفي محص��والت خود اقدام به 

چنين خريد و فروش هايي مي كنند. 
او ادامه مي دهد: در امريكا و در حوزه هوانوردي 
عمومي ك��ه حجم معامالت مرتبط ب��ا هوانوردي 
باالس��ت، اين گون��ه معام��الت در م��ورد قطعات 
هواپيماهاي كوچك بس��يار اس��ت اما موضوع اين 
است كه آيا تغيير اين نوع معامالت به سمت حوزه 

حمل و نقل تجاري امكان پذيراست؟ 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه هوايي، 
ريش��ه خريد هواپيما از يك م��دل تجاري گرفته 
شده است كه انتخاب سايز و نوع هواپيما برگرفته 
از يك بيزينس مدل و اس��تراتژي پلن اس��ت و با 
داش��تن بيزينس مدل خاص و استراتژي پلن ويژه 
آنگاه مي توانيد س��ايز و ن��وع هواپيماي مورد نظر 

خود را انتخاب كنيد. 
بي��ات اظهار مي كند: بر همين اس��اس خريدار 
عموما به س��مت خريد هواپيماهايي از نوع س��ال، 
سريال توليد و... مش��ابه حركت مي كند، درحالي 
كه در مزايده آنالين خريد و فروش هواپيما ممكن 
اس��ت چنين مدل هايي وجود نداش��ته باشد و در 
اغلب اين مزايده ها انواع هواپيماهاي مختلف ارائه 
مي ش��ود و هواپيماهاي ارائه شده با هدف خريدار 
هماهنگ نيستند، در واقع سايت هاي خرده فروش 
چن��د هواپيماي يكس��ان و يك ن��وع را به فروش 
نمي رس��انند، پ��س نمي ت��وان انتظار داش��ت كه 
خريداران به س��مت خريد از طريق مزايده آنالين 

حركت كنند. 
او تصري��ح مي كن��د: بهترين روش ب��راي خريد 
هواپيما گفت وگوي مس��تقيم خريدار و فروشنده و 
ارائه خواس��ته هاي خريدار و اعالم بيزينس مدل و 
اس��تراتژي پلن خريدار است و اس��تفاده از مزايده 
آنالي��ن خري��د و فروش هواپيما بيش��تر مناس��ب 
ش��ركت هايي اس��ت ك��ه به دنب��ال خري��د يك يا 
دو فرون��د هواپيم��ا هس��تند و ارائه دهنده خدمات 
غيربرنامه ي��ي بوده و به صورت دربس��تي در حمل 
و نقل كاال و مس��افر فعاليت مي كنند و اگر هواپيما 
كوچك باش��د و در حوزه هوانوردي عمومي فعاليت 
كن��د كه پيش از اي��ن هم خريد و ف��روش آنالين 

قطعات و موتور هواپيما هم انجام مي شد. 
بيات درباره امكان گس��ترش چنين مدل خريد 
و فروش��ي در ايران مي گويد: در صورتي كه صنعت 
هوانوردي عمومي در كش��ور گسترش يابد و ارزش 

انواع وس��ايل هواپيما كاهش يابد و درمقابل تعداد 
و خدم��ات مربوط افزايش ياب��د، آنالين ماركتينگ 
در اي��ران ه��م فعال مي  ش��ود و ش��اهد راه اندازي 

استارت آپ هايي در آينده خواهيم بود. 
او مي افزايد: بهره گيري ازچنين روش��ي محدود 
ب��ه مدل هاي تجاري خاص مي ش��ود و نبايد انتظار 
داش��ت كه ش��ركت هاي هواپيمايي مس��افربري با 
خدم��ات برنامه ي��ي از چنين روش هايي اس��تقبال 

كنند. 

 مزايده آنالين هواپيما در ايران؟
محمدرضا ابراهيم پور، كارش��ناس ارشد اقتصاد 
هوان��وردي درب��اره مزايده آنالين خري��د و فروش 
هواپيما به »تعادل« مي گويد: هم اكنون شرايط الزم 
ب��راي برگزاري چنين مزايده هاي��ي در ايران وجود 
ندارد و در ش��رايط فعلي زيرساخت هاي الزم براي 
برگ��زاري مزاي��ده آنالين خريد و ف��روش كاالهاي 
كوچك ت��ر از هواپيما هم در كش��ور وجود ندارد و 

قابل اجرا نيست. 
ابراهيم پور مي افزايد: هواپيما كااليي اس��ت كه 
يك��ي از بخش هاي مهم در زم��ان خريد آن بخش 
فيزي��كال چك)بازديد فيزيكي( آن اس��ت در واقع 
پيش از خري��د هر فروند هواپيما باي��د از ايمني و 
س��المت بدنه و س��اير بخش هاي هواپيما اطمينان 
حاصل ش��ود كه اين اطمينان تنها از طريق حضور 

كارشناسان در محل امكان پذير است. 
او ادامه مي دهد: با توجه به ش��رايط ذكر ش��ده 
برگزاري مزايده آنالي��ن خريد و فروش هواپيما در 

ايران و حتي ساير كشورها بعيد به نظر مي رسد. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد اقتصاد هوانوردي، 
ام��كان گس��ترش چني��ن مزايده هاي��ي در آينده 
همچنين در ساير كش��ورها وجود دارد اما پيش از 
آن بايد اين موضوع بررس��ي ش��ود كه اين مزايده 
آنالي��ن خريد و ف��روش هواپيما در چين تحت چه 
ش��رايطي انجام ش��ده اس��ت و به اين سوال پاسخ 
داده ش��ود كه چ��را نخس��تين برگزار كنندگان اين 
مزايده، كش��ورهاي سازنده هواپيما نبوده اند؟ يعني 
تاكنون اين كش��ورها به برگزاري چنين طرح هايي 

نينديشيده اند؟ 
ابراهيم پ��ور معتقد اس��ت كه برگ��زاري مزايده 
آنالي��ن خريد و ف��روش هواپيما بيش��تر يك اقدام 
ساختارشكنانه است و فروشندگان هواپيما بيش از 
فروش هواپيما به دنبال اجراي طرح هاي نوآورانه و 
جديد بوده اند و به دنبال جلب  توجهات به كش��ور 

چين بوده اند تا انجام اقدامي عملياتي و درخور. 
او اظه��ار مي كند: برگ��زاري مزايده آنالين براي 
خري��د و فروش هواپيما اتفاق نادري اس��ت و براي 
بررس��ي درستي همچنين س��نجش احتمال تداوم 
چني��ن طرح هايي بايد به اين موضوع توجه ش��ود 
كه هدف اين س��ايت از برگ��زاري چنين مزايده يي 

چه بوده است؟ 
اي��ن فعال صنع��ت هوان��وردي بي��ان مي كند: 
برگ��زاري چنين مزايده هاي��ي در آينده امكان پذير 
اس��ت و ف��روش آنالي��ن هواپيما ممكن اس��ت در 
س��ال هاي آتي انجام ش��ود و حتي مي توان پس از 
انج��ام مزايده خريدار به صورت حضوري از هواپيما 
ديدن داشته باش��د همان گونه كه در مورد خريد و 
فروش آنالين كاالهاي كوچك وجود دارد مش��تري 
پ��س از خريد، كاال را به صورت حضوري مش��اهده 

مي كند. 
ابراهيم پور با اش��اره به اهميت اعتبار سايت هاي 
برگزار كننده مزايده هاي آنالين مي گويد: اگر سايت 
مورد نظر با توجه به س��ابقه و اعتبار گذشته خود، 
اطمينان مشتري هاي س��ابق را كسب كرده باشد، 
نيازي به مش��اهده حضوري كاال نيس��ت و در اين 

زمينه كسب اعتماد عمومي بسيار مهم است. 
او مي افزايد: اگر يك سايت برگزار كننده مزايده 
آنالين براي نخس��تين بار اقدام به برگزاري چنين 
مزايده يي كرده باشد شايد امكان نتيجه بخش بودن 

اين مزايده با اما و اگرهايي همراه شود. 
اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد هوان��وردي ادامه 
مي ده��د: انتظ��ار مي رف��ت ك��ه برگ��زاري مزايده 
آنالين خري��د و فروش هواپيم��ا از خريد و فروش 
جت هاي ش��خصي آغاز  شود زيرا اين هواپيماها در 
اندازه هاي كوچكي هستند و امكان معامله اين نوع 
هواپيماها آس��ان تر اس��ت و پس از موفقيت فروش 
جت هاي ش��خصي كوچك به سمت خريد و فروش 
هواپيماهاي بزرگ تر كه در بورس هس��تند، حركت 

كنيم. 
ابراهيم پ��ور ادام��ه مي ده��د: با توجه ب��ه اينكه 
هواپيمايي فروخته ش��ده بويينگ 747 بوده و اين 

نوع هواپيما در آينده نزديك از رده خارج مي شود و 
در قبرستان هاي هواپيما در امريكا اين نوع هواپيما 
مش��اهده مي شود، به نظر مي رسد هدف اين سايت 
اي��ن بوده كه اي��ن دو فروند هواپيم��ا را به صورت 
آنالين با قيمت پايين به فروش برساند اما برگزاري 
مزاي��ده آنالي��ن خريد و ف��روش هواپيماي ايرباس 
۳۲۰ يا ۳۳۰ كه در بورس هستند، پاسخگو نيست 
زي��را قطعا مش��تري بايد از نزديك اي��ن هواپيما را 

مشاهده كند. 
ب��ه گفت��ه او، هواپيماي بويين��گ 747 بايد در 
كش��ورهايي پ��رواز كند كه مورد ايمن��ي و امنيتي 
ندارن��د به عنوان نمونه در ق��اره آفريقا پرواز كند يا 
برخي كش��ورها كه استانداردهاي روز دنيا در حوزه 
هوانوردي رعايت نمي شود و اين امكان وجود ندارد 
كه چنين هواپيماهايي بتوانند در فضاي اروپا پرواز 

كنند. 
اين فع��ال حوزه هوانوردي ادام��ه مي دهد: اين 
ام��كان هم وج��ود دارد ك��ه خري��داران همچنين 
فروش��ندگان اي��ن دو فرون��د هواپيم��ا ب��ه دنبال 
بهره گي��ري از اين دو فروند براي پ��رواز نبوده اند و 
قص��د بهره گيري از م��واد و قطعات آنها را داش��ته 

باشند. 
او مي گويد: ف��روش هواپيمايي كه قابليت پرواز 
ندارد و تنها به نيت اس��تفاده از آلومينيوم بدنه آن 
يا بهره گيري از بدنه آن براي ساخت يك رستوران 
با اين ش��يوه امكان پذير اس��ت اما برگزاري مزايده 
آنالين براي خريد و ف��روش هواپيماهايي كه قصد 
پرواز دارند و در بورس هس��تند، امكان پذير نيست 
و با استقبال خريداران همچنين سازندگان هواپيما 

مواجه نمي شود. 

 پيشنهاد نمي كنم
مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه امالك 
كش��وري درباره امكان برگزاري مزايده آنالين براي 
خريد و فروش مس��كن به »تعادل« مي گويد: انجام 
مزاي��ده بيش��تر مربوط ب��ه خريد و ف��روش اموال، 
امالك و مس��تغالت شركت هاي خصوصي و دولتي 
است و براي خريد و فروش كاالهاي ديگر عموميت 
ن��دارد، چون برخي مزايده ها هاله قيمت را بس��يار 
باالت��ر از نرخ واقعي كاال يا مل��ك انتخاب مي كنند 
ك��ه اين موض��وع موجب ش��ده مزايده ه��ا چندان 
مورد توج��ه قرارنگيرند. ضمن اينك��ه تجربه انجام 
مزايده در ايران نش��ان داده كه بسياري از مزايده ها 
انجام نش��ده و به نتيجه نرسيده اس��ت مگر اينكه 
قيمت هاي اعالم ش��ده براي كاالها مناس��ب باشد 
بنابراين پيشنهاد مي شود كه براي برگزاري مزايده 
در گام نخس��ت ارزش امالك، اموال و مستغالت به 

صورت مناسب و واقعي قيمت گذاري شود. 
قلي خس��روي مي افزاي��د: معام��الت مزايده يي 
ش��رايط بس��يار پيچيده يي دارند ضمن اينكه انجام 
مزايده رايگان نيس��ت و انجام معامالت هزينه هايي 
ه��م به همراه دارد. خريد و فروش آنالين آن هم به 
ص��ورت مزايده در هيچ كج��اي دنيا معمول و رايج 
نيس��ت و شايد تعداد محدودي از سايت ها اقدام به 

برگزاري مزايده با چنين شرايطي كنند. 
او ادامه مي دهد: انجام مزايده به صورت آنالين براي 
خريد و فروش مس��كن پيشنهاد نمي كنيم چون پايه 
مزايده باال گذاش��ته مي شود، يعني قيمت كاال بيشتر 
از قيمت واقعي در سايت يا روزنامه اعالم مي شود كه 
همين موضوع مي تواند مش��كالتي را به همراه داشته 
باش��د ضمن اينكه برگزار كننده مزايده بايد هزينه يي 
را ب��راي انجام آن پرداخت كند و اگر مزايده به نتيجه 
نرسد، بازگش��ت پول با ريسك همراه است، عالوه بر 
اينكه برگزاري مزايده پيچيدگي هايي دارد كه مردم و 
خريداران مسكن چندان از آن استقبال نمي كنند زيرا 
خريداران به دنبال يافتن آس��ان ترين راه براي خريد 

مسكن هستند. 
قلي خسروي اظهار مي كند: البته برخي از انجام 
مزاي��ده اس��تقبال مي كنند اما بحث اين اس��ت كه 
برگ��زاري مزايده تخصصي اس��ت و انجام آن خارج 
از ت��وان و تخص��ص هم��ه مش��تريان و خريداران 
مسكن است در واقع برگزاري مزايده مانند فعاليت 
در بورس كاال نياز به س��واد و اطالعات خاص دارد 
بنابراين برگزاري مزايده آنالين براي خريد و فروش 

مسكن پيشنهاد نمي شود. 
ريي��س اتحاديه امالك كش��وري بي��ان مي كند: 
پيش بيني مي ش��ود با توجه به اينك��ه تاكنون انجام 
مزايده براي خريد و فروش كاالهاي مختلف در ايران 
چندان موفقيت آميز نبوده است، تعميم مزايده براي 
خريد و فروش مس��كن آن هم به صورت آنالين نبايد 

نتيجه بخش باشد. 

 ضرورت تدوين قوانين بومي 
عباس اكبرپور،  استاد دانشگاه از انجام مزايده 
آنالين خريد و فروش مسكن استقبال مي كند و 
به »تعادل« مي گويد: با پيش��رفت سيستم هاي 
ارتب��اط جمع��ي ط��ي س��ال هاي اخي��ر قاعدتا 
درس��ال هاي آتي بخش هاي مختل��ف اقتصادي 
هم تحت الش��عاع قرار مي گيرند و بخش امالك 
ه��م از س��اير بخش ها جدا نيس��ت ضمن اينكه 
مي توان گفت، اطالع رساني غيرمتعارف از طريق 
ش��بكه هاي مجازي و پيامك ها درب��اره خريد و 
فروش ويال و مس��كن هم تاحدودي در راستاي 
خريد و فروش آنالين امالك اس��ت. اما تاكنون 
س��از و كار رس��مي و سيس��تماتيكي براي اين 

موضوع در نظر گرفته نشده است. 
اكبرپ��ور مي افزايد: انجام مزايده آنالين خريد 
و ف��روش مس��كن مي توان��د تبعات��ي را هم به 
همراه داشته باش��د، يعني افرادي كه در چنين 
مزايده هايي شركت مي كنند و از يك سايت، ويال 
يا واحد مس��كوني خري��داري مي كنند بايد اين 
اطمينان به آنها داده ش��ود كه در صورت ايجاد 
مش��كل پس از برگزاري مزاي��ده  از حمايت هاي 
و  مي ش��وند  برخ��وردار  قانون��ي  سيس��تم هاي 

مي توانند خسارت خود را مطالبه كنند. 
او ادام��ه مي ده��د: اگ��ر قواني��ن مرب��وط به 
برگ��زاري مزايده آنالين خريد و فروش مس��كن 
به صورت سيس��تماتيك تدوين ش��ود و اصول، 
روش ها و تجربه كش��ورهاي ديگر در اين زمينه 
اقتب��اس ش��ود و مف��اد و اصول آن ب��ا توجه به 
شرايط اقتصادي و قانوني كشور بومي سازي شده 
و نيازه��اي مردم هم در تدوين اين اصول درنظر 
گرفته ش��ود اجراي آن چندان س��خت نيست و 
برگزاري مزايده آنالين مس��كن موجب تس��ريع 
خري��د و فروش مي ش��ود و به طيف وس��يعي از 
افراد كه به دنبال سرمايه گذاري دربخش مسكن 
يا تبديل واحدهاي مس��كوني خود به احس��ن را 

دارند كمك مي كند. 
اين اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت، برگزاري 
مزاي��ده آنالي��ن خري��د و فروش مس��كن بطور 
غيرمستقيم به ايجاد اشتغال افراد بسياري كمك 
مي كن��د ضمن اينكه گردش بيش��تر پول را هم 
ب��ه همراه دارد و اين موض��وع به رونق اقتصادي 
كش��ور كمك مي كند زيرا يكي از عوامل مهم در 
رشد اقتصادي و شكوفا شدن آن، گردش مداوم 

پول در اقتصاد يك كشور است. 

 لزوم برگزاري دوره هاي تخصصي 
اكبرپور اظهار مي كند: برگزاري مزايده آنالين 
خري��د و ف��روش مس��كن همچنين در راس��تاي 
برآورده ش��دن نيازه��اي ب��ه روز عالقه مندان به 
بهره گي��ري از خدم��ات آنالي��ن ب��راي خري��د و 
فروش ملك اس��ت، البته باي��د اين موضوع لحاظ 
ش��ود كه در كشورهاي پيش��رفته، فروش امالك 
و معامالت ملكي ب��ه صورت تخصصي و حرفه يي 
انجام مي ش��ود و متقاضيان ايجاد دفاتر معامالت 
ملكي و همچنين افرادي كه در اين دفاتر فعاليت 
مي كنند دوره هايي را سپري مي كنند، درحالي كه 
گذران��دن چنين دوره هايي در ايران معنا و مفهوم 

چنداني ندارد. 
به گفته او، براي بهبود در نحوه انجام معامالت 
چه به ص��ورت آنالين و چه ب��ه صورت حضوري 
بايد افرادي كه خواهان برگزاري مزايده يا فعاليت 
در دفاتر مشاور امالك هستند دوره هاي تخصصي 
درباره خريد و فروش ملك را به صورت تخصصي 
س��پري كنند به عنوان نمون��ه در مراحل ابتدايي 
فرد با گذراندن دو تا سه دوره و پذيرفته شدن در 
آزمون مورد نظر قادر به فعاليت حضوري يا آنالين 
براي خريد و فروش ملك و مسكن در استان خود 
باش��ند و براي فعاليت در س��اير استان ها و سطح 
كش��ور فرد بايد سابقه فعاليت در اين حرفه را در 
اس��تان مورد نظر داشته باش��د تا بتواند دوره هاي 
تخصصي بيش��تري را سپري كند و پس از قبولي 
در آزمون كشوري، مجوز فعاليت در بخش مسكن 
را درياف��ت كنند، در واقع يك فرد فعال در خريد 
و فروش ملك بايد اس��تانداردها و مجوزهاي الزم 

دراين زمينه را كسب كند. 
اكبرپ��ور ب��ا انتقاد از ش��يوه كنون��ي خريد و 
فروش مس��كن در كش��ور مي گويد: افراد مشتاق 
براي فعاليت در دفاتر مش��اور امالك و همچنين 
افرادي كه تقاضاي برگ��زاري مزايده آنالين براي 
خريد و فروش مسكن دارند بايد دوره هاي مربوط 
به مس��ائل حقوقي نق��ل و انتق��االت و همچنين 

بازاريابي را طي كنن��د و هم اكنون كمبود چنين 
دوره هايي براي فعاالن و مشاوران امالك دركشور 
احساس مي ش��ود و برگزاري دوره هاي تخصصي 
و حرفه يي براي فعاالن اين حوزه نهادينه نش��ده 
اس��ت و فع��االن كنوني بخش مس��كن به صورت 
حرفه يي خدمات مربوط به بخش مسكن و زمين 

را ارائه نمي دهند. 
اين استاد دانشگاه اضافه مي كند: براي بهره گيري 
از سيس��تم مزاي��ده آنالين خريد و فروش مس��كن 
باي��د گذراندن چنين دوره ه��اي تخصصي اجباري 
ش��ود زيرا برگزاري مزايده آن هم درحوزه مس��كن 
پيچيدگي هاي خاص خ��ود را دارد و براي برگزاري 
مزايده آنالين نياز به اطالعات و س��واد خاص است 
تا اجراي چنين طرحي با مشكالت قانوني و... مواجه 
نشود زيرا با برگزاري دوره هاي تخصصي و حرفه يي 
دراين زمينه تمام جنبه هاي انجام چنين طرح هايي 

هايي هم به خوبي سنجيده مي شود. 
او تصريح مي كن��د: البته برگ��زاري دوره هاي 
كاردان��ي و كارشناس��ي دانش��گاه اتحاديه امالك 
كش��ور هم تاح��دودي مي تواند به بهب��ود انجام 
معام��الت زمي��ن و مس��كن كمك كن��د اما اين 
موضوع بايد درنظر گرفته ش��ود ك��ه فعاالن اين 
حوزه پس از گذراندن اين دوره ها با توجه به نمره 
كسب شده رتبه بندي ش��وند ضمن اينكه فعاالن 
كنوني بازارمس��كن هم مجبور به س��پري كردن 

چنين دوره هايي باشند. 
اكبرپ��ور به داراب��ودن تخصص وي��ژه درزمينه 
ساخت وس��از مس��كن ب��راي فعاالن دفاتر مش��اور 
ام��الك و همچني��ن برگزاركننده مزاي��ده آنالين 
خريد و فروش مس��كن اش��اره مي كند و مي گويد: 
مهندس��ان عمران و معماري بايد ب��راي برگزاري 
مزايده ه��اي آنالين و همچنين فعالي��ت در دفاتر 
امالك در اولويت باشند زيرا اين افراد مي توانند به 
خريداران مسكن درباره نحوه و چگونگي ساخت و 
مصالح مورد نظر مش��اوره هاي تخصصي ارائه كنند 
درحالي كه هم اكنون مشاوران امالك در اين زمينه 
تخصص��ي ندارن��د و عموما نقش واس��طه را بازي 
مي كنن��د ضمن اينكه ب��راي متقاعدكردن خريدار 
براي خريد واحد مسكوني اطالعات تخصصي رشته 

عمران و معماري بسيار كارساز است. 
او ادامه مي ده��د: درحال حاض��ر كمبودهاي 
فراواني در زمينه وجود اف��راد متخصص درحرفه 
مش��اور امالك وج��ود دارد كه اولوي��ت دادن به 
مهندس��ان معماري و عمران مي تواند اين مشكل 

را تاحدودي مرتفع كند. 

 منافع عمومي و مزايده آنالين مسكن 
اين اس��تاد دانشگاه مي افزايد: هم اكنون در ساير 
كش��ورها بس��ياري از فعاالن حوزه خريد و فروش 
ملك،  گواهينامه هاي بين المللي دراين زمينه دارند 
موضوعي كه درايران تعريف نش��ده اس��ت و اصوال 
مجوزي براي فعاليت يا ع��دم فعاليت به افراد ارائه 
نمي ش��ود و جايگاه چنين گواهينامه هايي در ايران 

خالي است. 
اكبرپ��ور مي گوي��د: برگ��زاري مزاي��ده آنالي��ن 
خري��د و ف��روش مس��كن فرآيندي ش��بيه فعاليت 
اپليكيش��ين هايي مانند اسنپ، تپس��ي و... است در 
اين اپليكيش��ن، مسافر به صورت آنالين و با واسطه 
اين اپليكيش��ن با راننده ارتباط برقرار مي كند، آغاز 
به كار اين اپليكيش��ن فعاليت آژانس هاي اتومبيل و 
همچنين تاكس��ي داران را با مش��كل مواجه كرد و 
موجب بيكاري تعدادي از آنها ش��د اما موضوع اين 
اس��ت كه استفاده از اين اپليكيشن عالوه بر كاهش 
نرخ س��فرهاي درون شهري، بهبود كيفيت خدمات 
رساني را هم به همراه داشت و در كل به نفع مردم 
و مسافران بود البته براي برخي فعاالن حمل و نقل 
مس��افر چندان به صرفه نبود اما موجب شد تا آنها 
براي بهره گيري از سيستم هاي آنالين ترغيب شوند. 
او با تاكيد بر فوايد خريد و فروش آنالين مسكن 
مي گويد: با توجه به اينكه تجربه نش��ان داده است 
كه خريد و فروش آنالين ساير كاالها موفقيت آميز 
بوده است انتظار مي رود كه برگزاري مزايده آنالين 
خريد و فروش مسكن هم عالوه بر اينكه با استقبال 
خوبي از سوي مشتريان مواجه شود و  تجربه موفقي 

براي اين حوزه باشد. 
اكبرپور با اش��اره به ش��فافيت معامالك مسكن 
در ص��ورت برگزاري مزاي��ده آنالين خريد و فروش 
مس��كن مي افزايد: با برگزاري چني��ن مزايده هايي، 
معام��الت به صورت ش��فاف انجام مي ش��ود ضمن 
اينك��ه دولت هم از اين طريق ب��ه راحتي مي تواند 
اقدام��ات الزم ب��راي دريافت ع��وارض و ماليات از 

دارندگان مسكن را اجرايي كند. 

 كاهش نقش واسطه ها در معامالت 
محمود جهاني، كارش��ناس ارشد حوزه مسكن 
ني��ز درباره برگزاري مزاي��ده آنالين خريد و فروش 
مس��كن به »تع��ادل« مي گويد: اس��تفاده از چنين 
طرح هايي در بخش مس��كن به ش��فافيت معامالت 
خري��د و ف��روش كمك مي كند و هرچه ش��فافيت 
معامالت افزايش يابد هم دس��ت واس��طه ها دربازار 
مس��كن كوتاه مي شود و هم اينكه اطالعات مربوط 
ب��ه خريد و فروش مل��ك راحت تر و بهتر در اختيار 

دولت قرار مي گيرد. 
جهاني مي افزايد: با برگزاري مزايده آنالين خريد 
و فروش مسكن، معامالت راحت تر انجام مي شود و 
هزينه معامالت كاهش مي يابد و خريدار و فروشنده 

هزينه كمتري را پرداخت مي كنند. 
او ادامه مي دهد: ممكن است مشاوران امالك با 
اجراي چني��ن طرح هايي مخالفت كنند اما موضوع 
اين اس��ت كه معامالت خريد و فروش در جهان به 
سمت آنالين شدن پيش مي رود و نمي توان مانع از 

گسترش اين امر شد. 
ب��ه گفته اين كارش��ناس ارش��د مس��كن، پس 
از آغاز به كار اپليكيش��ن اسنپ بس��ياري از دفاتر 
آژانس اتومبيل و همچنين تاكس��ي داران احساس 
خطركردند اما پس از مدتي مجبور ش��دند كه خود 

را با شرايط جديد تطبيق دهند. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 صادرات 93 ميليون دالري كاال به افغانستان از 
سيستان و بلوچستان-زاهدان|  رييس سازمان صنعت ، 
معدن و تجارت سيس��تان و بلوچس��تان گفت: ميزان كل 
صادرات از گمركات و بازارچه هاي مرزي اس��تان به كش��ور 
افغانس��تان طي 7ماهه س��ال جاري به ارزش 93 ميليون و 
742 هزار و 492 دالر رسيده است كه از مجموع ميزان كل 
صادرات استان 44درصد، به كشور افغانستان اختصاص دارد. 
 ب��ه گزارش ايس��نا به نقل از س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت سيستان و بلوچس��تان، نادر ميرشكار افزود: ميزان 
49 ميلي��ون و 880 هزار و 806 دالر كاال طي زمان 7 ماهه 
سال جاري از طريق بازارچه هاي مرزي و  ميزان 43 ميليون 
و 861 ه��زار و 686 دالر كاال ني��ز از گم��ركات اس��تان به 
افغانس��تان صادر شده است . ميرش��كار در خصوص عمده 
اقالمي كه به كش��ور افغانس��تان طي 7 ماهه امسال صادر 
ش��ده، اظهار كرد: مصالح س��اختماني )سيمان(، قير، تخم 
گش��نيز، سيب درختي و محصوالت شيميايي و صنعتي از 
جمله اقالمي بوده كه به افغانس��تان صادر ش��ده است . وي 
در پاي��ان خاطرنش��ان كرد: ميزان كل صادرات اس��تان به 
كشورهاي افغانس��تان و پاكستان در 7ماهه سال جاري به 

ارزش 214 ميليون و 431 هزار و 636 دالر است. 
 نگراني در زمينه رسوب گذاري مخزن سداكباتان 
وجود ندارد- همدان| سرپرس��ت ش��ركت آب منطقه يي 
اس��تان همدان درباره فاجعه پرش��دن مخزن سد اكباتان با 
رسوبات، گفت: در حال حاضر س��د بهره برداري استانداردي 
دارد و هر س��ال كه س��د س��رريز ش��ود، دريچه ها باز شده و 
رسوبات پشت سد نيز خارج مي شود بنابراين نگراني در زمينه 
پر ش��دن سد وجود نخواهد داشت ضمن اينكه رسوب امري 
طبيعي اس��ت و در همه س��دها رخ مي دهد. منصور ستوده 
اظهاركرد: س��د اكباتان از س��ال 42 به بهره    برداري رسيده و 
تا س��ال 78 با ظرفيت 5 ميليون مترمكعب و قابليت تنظيم 
تا 8 ميليون مترمكعب ميزان رس��وبات جمع آوري ش��ده در 
پشت س��د 2ميليون مترمكعب بوده اس��ت به طوري كه در 
زمان ساخت سد ميزان ورود رسوبات نيز پيش بيني مي شود. 
وي ادامه داد: در س��ال 78 بخش عمده يي از رس��وبات س��د 
اكباتان خارج و به علت افزايش جمعيت همدان افزايش ارتفاع 
سد مطرح ش��د و ظرفيت اين سد از 5 ميليون مترمكعب به 

40 ميليون مترمكعب رسيد و تراز آبگيري سد تغيير كرد. 
 نمايش�گاه مبلم�ان و دكوراس�يون داخلي در 
 گنب�دكاووس برپا ش�د - گرگان|نمايش��گاه تخصصي 
مبلمان و لوس��تر و دكوراسيون داخلي منزل از عصر ديروز 

در 82 غرفه در شهرستان گنبدكاووس گشايش يافت. 
خليل رجبلي رييس صنعت،معدن و تجارت شهرستان 
گنب��دكاووس ديروز در مراس��م افتتاح نمايش��گاه مبلمان 
و لوس��تر شهرس��تان گنبدكاووس اظهار داشت: نمايشگاه 
تخصصي مبلمان و لوس��تر و دكوراس��يون داخلي منزل تا 
24 آذرماه در انبار غله، پشت اداره گاز، از ساعت 16 تا 22 
ش��ب داير است. رييس صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
گنب��دكاووس افزود: 82 غرفه ب��ا 15 تا 25 درصد تخفيف 
نس��بت به قيمت ب��ازار، با 70 درصد توليدگران كش��ور و 
يافت آباد تهران و 30 درصد توليدگران استان گلستان برپا 
است. رييس صنعت، معدن و تجارت شهرستان گنبدكاووس 
تاكيد كرد: هدف از برپايي اين نمايش��گاه، ارائه محصوالت 
باكيفي��ت و توليدات داخلي كش��ور با بهترين توليد و برند 
و قيمت مناسب براي شهروندان شهرستان گنبدكاووس و 
ش��رق گلستان است. وي اظهار كرد: اين نمايشگاه با هدف 
حمايت از توليدات داخلي با شركت برندهاي معروف داخلي 
راه اندازي مي ش��ود ت��ا با حمايت از اي��ن برندها بتوانيم به 

اشتغال واقتصاد جامعه كمك كنيم. 
 برداش�ت 7ه�زار ت�ن ميگ�وي پرورش�ي در 
هرمزگان-بندرعب�اس| مع��اون آبزي پ��روري اداره كل 
ش��يالت اس��تان هرمزگان گفت: از ابتداي فصل برداشت 
)تيرم��اه امس��ال( تاكنون 7ه��زار تن ميگوي پرورش��ي از 
مزرعه هاي اين اس��تان برداشت شده است. علي كريمي از 
آذر ماه به عنوان اوج برداش��ت ميگوي پرورش��ي در استان 
هرمزگان نام برد و پيش بيني كرد كه اين رقم تا پايان فصل 
برداش��ت )هفته اول دي ماه( به حدود 12هزار تن افزايش 
يابد. اين مقام مسوول در شيالت هرمزگان ميزان برداشت 
سال گذشته از مزرعه هاي پرورش ميگوي استان را 10 هزار 
تن عنوان كرد و افزود: اين مقدار در سال جاري 2 هزار تن 
افزايش خواهد داشت. معاون آبزي پروري اداره كل شيالت 
هرمزگان س��طح زير كشت مزرعه هاي پرورش ميگوي اين 

استان را در سال جاري 3هزار و 600هكتار عنوان كرد. 
 تدوين استاندارد غذايي18 كشور توسط ايران- 
كرج| رييس سازمان ملي استاندارد با اشاره به دستاوردهاي 
علمي اين سازمان در سطح جهاني گفت: اكنون استاندارد 
غذايي و كش��اورزي 18 كشور توسط اين سازمان تدوين و 
تنظيم مي شود. نيره پيروزبخت ديروز در هفتمين همايش 
تجليل از واحدهاي نمونه برتر ملي اس��تاندارد كش��ور در 
پژوهشگاه مواد و انرژي مشكين دش��ت البرز افزود: امسال 
سازمان ملي استاندارد ايران در بين 163 كشور رتبه 23 را 
به دست آورد. وي ادامه داد: واگذاري تدوين استانداردهاي 
غذايي و كش��اورزي )كدكس( گروه خاور نزديك به ايران، 
موفقيت بزرگي براي كشورمان است. پيروزبخت گفت: در 
حوزه كشورهاي اسالمي جايگاه بسيارخوبي داريم كه حدود 
20 نشان استاندارد بين المللي براي عرضه مواد غذايي حالل 
با همكاري نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كش��اورزي و 

سازمان ملي استاندارد در دست تدوين است. 
 كاهش اس�تقبال براي خريد ميوه شب يلدا در 
اصفهان- اصفهان| رييس اتحاديه ميوه و س��بزي فروش 
اصفهان گفت: با توجه به وضعيت اقتصادي مردم در س��ال 
جاري، ش��ايد امس��ال مردم نتوانند چله بگيرند. نوروزعلي 
اس��ماعيلي پيرامون بازار ش��ب يلدا در اصفهان اظهار كرد: 
قدرت خريد مردم در مقايس��ه با سال گذشته بسيار پايين 
آمده اس��ت و استقبال براي خريد ميوه در اين روزها نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته به ش��دت كاهش يافته است. 
رييس اتحاديه ميوه و سبزي فروش اصفهان ادامه داد: البته 
پيش بيني مي شود استقبال مردم براي خريد ميوه شب يلدا 
همچنان ادامه دار باش��د. اسماعيلي به قيمت عمده فروشي 
برخي ميوه هاي شب يلدا اشاره كرد و گفت: هر كيلو پرتقال 
تامسون كوهستان 5500 تومان، انار شهرضا 6000 تومان، 
س��يب س��ميرم 3000 تومان، خيار اصالح شده نو 3800 
توم��ان و هندوان��ه نو 1200 تا 1300 توم��ان در بازار ميوه 
و تره ب��ار و به فروش مي رس��د. وي اضافه كرد: اين قيمت ها 
با افزايش 25 درصدي از واحدهاي ميوه و سبزي فروشي به 
دست مصرف كنندگان مي رسد. اميدواريم وضعيت اقتصادي 

مردم بهبود يابد و رونقي در بازار حاصل شود. 

اخبارشهرستانها

دبير اجرايي مركز ملي پايش كسب وكار كشور خبر داد

پايش هوشمند نظام مجوزدهي در كشور
گروه بنگاه ها|

پايش مستمر محيط هاي كسب وكار و شاخص هايي كه 
از طريق آن مي توان، محيط هاي كس��ب وكار را به سمت 
بهبود وضعيت و رشد و پويايي افزون تر سوق داد از جمله 
ضرورت هايي است كه اقتصاد ايران براي رشد اقتصادي و 

ايجاد رونق در فرآيند توليداتش به آن نياز دارد. 
يك��ي از آس��يب هايي كه به اعتق��اد اهال��ي اقتصاد و 
كارشناسان اقتصاد ايران براي بهبود شاخص هاي كسب وكار 
ب��ه آن نياز دارد، بهبود وضعيت نظ��ام مجوزدهي در قالب 
يك ساختار منسجم است كه مي تواند بسياري از مشكالت 
صاحبان كس��ب وكار در كش��ورمان را حل كند. بر همين 
اساس اس��ت كه دبير اجرايي مركز ملي پايش كسب وكار 
كشور معتقد اس��ت: پايش سيستماتيك و هوشمند نظام 
مجوزدهي كش��ور نسخه تجربه ش��ده جهاني، براي بهبود 
محيط كس��ب وكار كش��ور اس��ت. علي فيروزي ديروز در 
نشس��ت با فرمانداران و مديران كل دس��تگاه هاي اجرايي 
استان گيالن در رشت افزود: امسال با وجود بهبود عملكرد 
در شاخص هاي جهاني؛ رتبه شاخص كسب وكار كشور 124 
ارزيابي ش��ده است، يعني اينكه سرمايه گذار خارجي 123 
انتخاب برتر قبل از ما دارد. وي اظهار كرد: رتبه ش��اخص 
كسب وكار در آغاز كار دولت يازدهم 152 بود، كه در سال 
اول استقرار دولت يازدهم به 117 ارتقا يافت و امسال دوباره 
به رتبه 124 رسيده ايم كه دليل اين امر حركت سريع تر و 
برنامه ريزي تر شده ساير كش��ورها در اين حوزه است. وي 
يكي از مشكالت عمده كس��ب وكار را استعالم هاي متعدد 
عنوان و تصريح كرد: در اين راستا، دولت از سال 92 هيات 
مقررات زدايي را در راس��تاي اصل 44 تشكيل داد و تا سال 
93، حدود 2هزار و 80 عنوان مجوز دس��تگاه هاي اجرايي 
را احصاء كرديم. دبير اجرايي مركز ملي پايش كس��ب وكار 
كشور با اش��اره به حذف 500 مجوز تصريح كرد: با حذف 
اين تعداد مجوز، يك هزار و 580 مجوز باقي ماند. فيروزي 
گفت: به طور ميانگين به ازاي هر مجوز 6 مدرك يا استعالم 
دريافت مي ش��ود و به طور كل براس��اس مطالعات صورت 
گرفته؛ 8هزار و 900 س��رويس ي��ا مدرك از جمله عكس، 
شناسنامه و كارت ملي براي دريافت حدود يك هزار و 600 
مجوز شناخته ش��ده بايد تحويل داده شود. وي ادامه داد: 
به طور مثال تاسيس و بهره برداري از يك واحد آبزي پروري 

نيازمند 52 استعالم جهت دريافت مجوز است. وي گفت: 
البته اين عدد در حوزه كس��ب وكارهاي كوچك و متوسط 
خيلي زياد اس��ت، اما هرچه كس��ب وكار بزرگ تر مي شود، 

تعداد استعالم ها كم خواهد شد. 

 زواياي مختلف مجوزدهي
فيروزي با بيان اينكه همه استعالم ها مربوط به بخش 
دولتي نيس��ت، تصريح كرد: بسياري از استعالم ها از سوي 
بخ��ش خصوصي از متقاضي طلب مي ش��ود به طور مثال 
مجوز صنفي آرايش��گاه مردان��ه 22 مدرك پيش نياز براي 
صدور مجوز اس��ت. دبير اجرايي مركز ملي پايش محيط 
كسب وكار كشور با اش��اره به اينكه كتاب يك هزار و 800 
صفحه نقش��ه ملي اس��تعالمات مجوزهاي كش��ور را طي 

س��ه ماه در يك صفح��ه خالصه كرديم، اف��زود: وضعيت 
نظام مجوزدهي كش��ور بغرنج است و مردم بين دستگاه ها 
جابه جا مي شوند. فيروزي بيشترين استعالم ها را مربوط به 
ق��وه قضاييه و نيروي انتظامي در مجم��وع با 45درصد از 
مجوزها عنوان و بيان كرد: 27 درصد استعالم ها مربوط به 
قوه قضاييه، 18 درصد مربوط به نيروي انتظامي، 11 درصد 
مربوط به وزارت اقتصاد و دارايي، 9 درصد مربوط به وزارت 

كشور و 5 درصد مربوط به وزارت بهداشت است. 
وي تصريح كرد: اتاق اصناف 58 درصد استعالم ها را به 
خود اختصاص مي دهد كه در واقع هر نوع استعالمي را از 
بخش خصوصي طلب مي كنيم. وي با يادآوري رتبه 124 
ايران در بهبود محيط كسب وكار در جهان بيان كرد: رتبه 
ايران از 152 به 124 رس��يده، اما متاسفانه بهبود محيط 

كس��ب وكار احساس نمي ش��ود، چرا كه عوامل اثرگذار در 
بهبود محيط كسب وكار بسيار زياد است و امكان نظارت و 
پايش آنالين وجود ندارد. مدير امور پژوهش و دبير اجرايي 
مركز ملي پايش محيط كس��ب وكار كش��ور اف��زود: براي 
تس��هيل فرآيندهاي صدور مجوز به استناد دستورالعمل 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مرداد ماه امسال مركز 

ملي پايش محيط كسب وكار كشور تشكيل شد. 
فيروزي افزود: ايجاد س��اختار يكپارچه، سيستماتيك، 
هوش��مند، قابل نظارت و پيمايش براي محيط كسب وكار 
كش��ور، بهينه س��ازي فرآيندهاي صدور مجوزه��ا در ارائه 
خدمات به متقاضيان، احصا و شناسايي گلوگاه هاي صدور 
مجوزه��ا با رصد لحظه يي و پايش مس��تمر مراحل صدور 
مجوزه��ا از مهم تري��ن كاركردهاي اين مركز اس��ت. وي 

تصريح كرد: اين مركز تالش مي كند تا ضمن ايجاد فضاي 
اعتم��اد بين حاكميت و صاحبان س��رمايه، موجب تحقق 
اهداف دولت، افزايش س��رمايه هاي در گردش و خروج از 

ركورد اقتصادي در كشور شود. 

 بهبود فرآيندهاي مجوزدهي
دبير اجرايي مركز ملي پايش محيط كسب وكار كشور با 
بيان اينكه هيات مقررات زدايي موظف به احصاي مجوزها، 
كم كردن آنها و بهبودبخشي به فرآيندهاست، خاطرنشان 
ك��رد: فرآيند دريافت مجوز در 3 ش��اخص هزينه، زمان و 

مراحل بايد كاهش يابد. 
وي مركز ملي پايش محيط كسب وكار را شامل چهار 
زيرس��امانه به هم مرتبط و مستقل با كاركردهاي از پيش 
تعيين شده خواند و افزود: سامانه اطالع رساني مجوزهاي 
كشور )سام(، سامانه الكترونيكي دريافت، انعكاس، پيگيري 
و رس��يدگي به ش��كايات متقاضي��ان ص��دور مجوزهاي 
كس��ب وكار )دادور(، پايگاه اطالع رس��اني مجوزها و نقشه 
ملي اس��تعالمات كش��ور )نما( و مركز تماس فوريت هاي 
محيط كس��ب وكار )ياور( زيرسامانه هاي مركز ملي پايش 
محيط كس��ب وكار به ش��مار مي آيند. فيروزي، با اشاره به 
تش��كيل كارپوش��ه ملي ايرانيان در اين مركز، يادآور شد: 
شخصيت هاي حقيقي و حقوقي مي توانند تمام مجوزها و 
فرايندهاي آن را در كارپوشه ملي خود ببينند.وي با بيان 
اينكه مردم بايد با حقوق شان در سامانه دادور آشنا شوند، 
گفت: تمامي دس��تگاه هاي اجرايي موظف هستند ظرف 
مدت هفت روز به ش��كايات پاسخ دهند. وي تصريح كرد: 
استان هاي سمنان، كرمان و مركزي تاكنون سامانه دادور 
را شروع به پياده س��ازي كرده اند، كه در سمنان اين طرح 
موفقيت آميز اجرا شده است. دبير اجرايي مركز ملي پايش 
محيط كس��ب وكار كشور گفت: در مرحله اول طرح دادور 
را در 13 اس��تان ديگ��ر پيش مي بريم. فيروزي تس��هيل، 
تسريع و شفاف سازي در انجام فرآيندهاي منتهي به اخذ 
مجوزهاي كسب وكار را چشم انداز مركز ملي پايش محيط 
كس��ب وكار عنوان و خاطرنش��ان كرد: چش��م انداز نهايي 
تعريف ش��ده براي اين مركز، ايجاد درگاهي ملي، واحد و 
يكپارچه براي درخواست، پيگيري و صدور مجوزهاي حوزه 

كسب وكار كشور است. 

كيش|
س��فير هلن��د در اي��ران گف��ت: 
توانمندي ايران و داشتن متخصصان 
باه��وش و عالقه مند ب��راي هر گونه 
هم��كاري اقتص��ادي ب��ا اين كش��ور 

مهم ترين مزيت است. 
»سوزانا ترستال« ديروز در حاشيه 
همايش ملي صنايع دريايي در جزيره 
كيش در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: روابط ايران و هلند پس از 

برجام بسيار نزديك و خوب شده است. 
وي اف��زود: نمونه بارز اي��ن همكاري حضور يك��ي از فعال ترين 
ش��ركت هاي ح��وزه صنايع درياي��ي هلند به همراه مدي��ران آن در 
همايش و نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي ايران در 
جزيره كيش اس��ت. وي به بهبود روابط و گش��ايش هاي ديپلماسي 
اقتصادي ميان هلند و ايران پس از برجام اشاره كرد و گفت: پس از 
برداشته شدن تحريم ها، تجارت و مراودات تجاري با ايران رونق گرفته 
اس��ت. س��فير هلند در ايران با تاكيد بر اينكه مصمم و عالقه مند به 
تداوم روابط تجاري با ايران هستيم، گفت: در زمان تحريم ها فعاليت 
سفارت هلند در ايران كم بود و اكنون با گشايش در روابط 2 كشور، 
كاركرد سفارت هلند در ايران نيز بهتر و بيشتر شده و رفت و آمد دو 

طرفه شركت هاي هلندي و ايراني افزايش يافته است. 
اين مقام هلندي معتقد است كه رسيدن به يك نتيجه مطلوب تر 

در روابط اقتصادي كشورش و ايران مستلزم زمان بيشتري است. 
ترستال همچنين در سخنراني كوتاه خود در همايش ملي صنايع 
دريايي در جزيره كيش با ارائه گزارشي از فعاليت صنايع دريايي كشور 
هلند و اقدام هاي اين كش��ور در حوزه توسعه بنادر دنيا افزود: سابقه 
هم��كاري هلند با ايران در ح��وزه صنايع دريايي به قرن 17ميالدي 
برمي گردد. وي تبادل دانش و تكنولوژي و رفع محدوديت هاي تجاري 
در صنعت دريايي را مهم ترين هدف شركت هاي هلندي از حضور در 

نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي ايران عنوان كرد. 

توانمندي ايران براي هر گونه همكاري تجاري 
يك مزيت است

آذربايجان شرقي|
ميراث  اداره كل  معاون گردشگري 
فرهنگ��ي آذربايجان ش��رقي از تبديل 
مكان ها و خانه ه��اي تاريخي به هتل 
بوتي��ك خبر داد و گف��ت: تعدادي از 
خانه هاي تاريخ��ي بعد از طي مراحل 
اداري جه��ت حفظ باف��ت تاريخي و 
كاركرد گردش��گري ب��ه هتل بوتيك 
تبديل مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، احمد حمزه زاده درخصوص 
كمبود هتل و رس��توران در س��طح ش��هر تبريز اظهار كرد: اين 
مساله تنها به آثار تاريخي منحصر نيست، ما در سطح استان يك 
س��ري كمبودهايي داريم و درح��ال حاضر طي مجوزهاي صادر 
شده، هتل هايي درحال س��اخت است و بي شك ديگر در زمينه 

هتل و رستوران كمبود نخواهيم داشت. 
 وي با بيان اينكه 28هتل در دو س��ال آينده افتتاح مي شود، 
تاكيد كرد: 28هتل درحال س��اخت بوده كه در دو س��ال آينده 
قاب��ل افتت��اح و بهره ب��رداري خواهند بود و 25هت��ل نيز مجوز 
ساخت گرفته  و درحال طي مراحل اداري براي ساخت هستند. 
 معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي 
در ادامه با بيان اينكه 28هتل تلفيقي از هتل و رس��توان ساخته 
مي شوند، افزود: اين 28هتلي كه افتتاح مي شوند، نزديك 3هزار 
و 500 تخت به تخت هاي استاندارد هتل داري ها اضافه مي كند و 
در درجه هاي مختلف كه 3ستاره 4ستاره و 5 ستاره خواهند بود. 
معاون گردش��گري اداره كل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي 
ادام��ه داد: هتل هايي كه در س��ال 97 به بهره برداري مي رس��د 
ازجمل��ه هتل آزادي، هتل 4س��تاره يي كه در ج��اده ائل گولي 
درحال س��اخت است، 3 هتل 5 س��تاره، 3 ستاره و 4 ستاره در 
جلفا، هتل 4 ستاره در شهر بناب، يك هتل در هادي شهر و يك 
هتل در اسكو و سيه رود و مابقي نيز در سال 98 به بهره برداري 

خواهند رسيد. 

 تبديل خانه هاي تاريخي
به هتل بوتيك در تبريز 2018

مركزي|
مديرعامل پدافند غيرعامل اس��تان 
مركزي گفت: آنفلوآنزا 20ميليارد تومان 
خس��ارت به صنع��ت مرغداري اس��تان 

مركزي وارد كرد. 
به  گ��زارش تس��نيم مجيد عس��گري 
ديروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: سال 
گذش��ته 16مرغداري س��نتي و 5 روستا 
درگير آنفلوآنزا بودند كه 20ميليارد تومان خسارت به صنعت مرغداري 
وارد شد، جلساتي كه در اين زمينه تشكيل شد 93 مصوبه داشت كه اكثر 
مصوبات اجرايي شد و بار مالي اضافه براي استان نداشتيم با وجود اينكه 
مشكالت بسيار بود. وي افزود: دو بيماري آنفلوآنزا و تب كريمه كنگو را 
مديريت كرديم كه تب كريمه كنگو را به سبب مسائل امنيتي و حساس 
نشدن مردم خيلي نپرداختيم، ضريب خطر اين بيماري 40درصد بود اما 
در استان مركزي يك مورد هم نداشتيم و سردخانه هاي كشتارگاه ها را 
ساماندهي كرده بوديم. مديرعامل پدافند غيرعامل استان مركزي تصريح 
كرد: هيچ گونه ابتالعي در اس��تان نداش��تيم، مجموعه يي به اسم تاالب 
ميقان داريم كه اگر تاالب را در بخش هاي مختلف در دس��تور كار قرار 
ندهيم، دچار مشكل مي شويم. عسگري بيان كرد: كارخانه سولفات سديم 
كه مسائل و مشكالتي را ايجاد كرده و جاي كارشناسي آن در اين جلسه 
نيس��ت، ارگونومي تاالب را به هم زده است، سوال بنده از دستگاه هايي 
كه از تاالب ميقان حقابه دارند اين اس��ت كه چرا حقابه خود را استفاده 
نمي كنند. مديرعامل جمعيت هالل احمر استان مركزي هم با اشاره به 
فعاليت هاي انجام شده در كمك رساني به مناطق زلزله زده گفت: 75نفر 
تيم عملياتي تخصصي كه 30نفر آنها از تشكل ها بوده را به مدت 10روز 
ب��ه اين مناطق اعزام كرده ايم. محمد محم��دي ادامه داد: اعزام دو گروه 
15نف��ره تيم حمايت رواني به م��دت 10روز به مناطق زلزله زده و اعزام 
تيم درماني اضطراري از ديگر اقدامات بوده اس��ت، 49پايگاه جمع آوري 
كمك هاي مردمي را در اس��تان داش��تيم، 6 ميليارد تومان كمك نقدي 

جمع شده و 221محموله تاكنون به اين مناطق ارسال شده است. 

خسارت 20 ميليارد توماني آنفلوآنزا به صنعت 
مرغداري مركزي

كرمانشاه|
 رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي 
كشور با بيان اينكه پرداخت كمك هاي 
بالعوض زلزل��ه زدگان برعهده اين بنياد 
ق��رار دارد از پرداخت كمك به يك هزار 
واحد زلزله زده استان كرمانشاه خبر داد. 
به گزارش ايرنا، عليرضا تابش ديروز 
در نشستي خبري با خبرنگاران كرمانشاه 
اظهار كرد: در يك ماهي كه از زلزله 7.3ريش��تري 21 آبان اس��تان 
كرمانشاه مي گذرد تاكنون يك صد هزار واحد مورد ارزيابي قرار گرفته 
اس��ت. وي با بيان اينكه از مجموع واحدهاي ارزيابي شده 18هزار و 
700واحد نياز به بازس��ازي كامل دارد، افزود: از اين تعداد 12هزار و 

300واحد در روستا و 6 هزار و 500 واحد نيز در شهر قرار دارند. 
تابش، تعداد واحدهاي تعميراتي فوري را نيز 50 هزار واحد عنوان 
كرد و گفت: 32هزار واحد آن در مناطق شهري و 18هزار واحد نيز 

در مناطق روستايي قرار دارند. 
رييس بنياد مس��كن انقالب اسالمي كشور با بيان اينكه 18هزار 
واحد ديگر هم نيازمند تعميرات هس��تند اما فعال و به صورت موقت 
قابل اس��تفاده اس��ت، گفت: حدود 12هزار و 300واحد نيز در زلزله 

مهيب يك ماه پيش خوشبختانه خسارتي نديده بود. 
وي در ادامه از تش��كيل 18هزار پرونده براي افراد زلزله زده براي 
دريافت تسهيالت خبر داد و گفت: تاكنون 6 هزار و 500 پرونده به 

شعب بانك ها براي عقد قرارداد ارجاع شده است. 
تابش خاطرنش��ان كرد: تاكنون به يك هزار واحد نيز كمك هاي 

بالعوض در مناطق شهري و روستايي پرداخت شده است. 
ريي��س بنياد مس��كن كش��ور در ادامه اش��اره يي نيز ب��ه مقدار 
تس��هيالت و كمك هاي بالعوض داشت و گفت: مبلغ تسهيالت در 
ش��هر 400ميليون ريال و در روس��تا 300ميليون ريال است ضمن 
اينكه كمك هاي بالعوض براي زلزله زدگان شهري 60 ميليون ريال و 

براي زلزله زدگان روستايي 50 ميليون ريال است.

پرداخت كمك هاي بالعوض به يك هزار واحد 
زلزله زده

 رييس مجلس دهم بر لزوم تشكيل كميته فني بررسي طرح هاي آبي 
استان چهارمحال و بختياري تاكيد كرد و گفت: براي اتصال اين استان به 

راه آهن مي توان از فاينانس استفاده كرد. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، علي الريجاني ديروز در نشس��ت ب��ا اعضاي مجمع 
نماين��دگان اس��تان چهارمحال و بختياري با بيان اي��ن مطلب بر ضرورت 
اس��تفاده از تمام ظرفيت ها براي توس��عه اين اس��تان تاكيد كرد و افزود: 
بايد به مش��كالت مناطق مختلف كشور رسيدگي و در اين راستا اولويت ها 
تعيين ش��ود. رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ضرورت استفاده از 
تمام ظرفيت ها براي توس��عه اس��تان چهارمحال و بختياري افزود: مشكل 
كمبود منابع آبي در كشور بايد مورد رسيدگي جدي قرار بگيرد و با توجه 
به صحبت هاي نمايندگان اس��تان چهارمحال و بختياري در اين راستا بايد 
يك كميته فني بررسي طرح هاي آبي استان چهارمحال و بختياري تشكيل 
شود تا تمام جوانب را بسنجد و اقدامات الزم را براي رسيدگي به مشكالت 
انج��ام دهد. الريجاني افزود: بايد نحوه ارائه زمين و امكانات در ش��هرك هاي 
صنعت��ي در مناطق محروم به نحوي باش��د كه انگيزه براي س��رمايه گذاري 

ايجاد ش��ود. وي با اش��اره به مصوبه براي برداش��ت يك و نيم ميليارد دالري 
از صندوق توس��عه ملي براي رونق اشتغال در مناطق روستايي و مرزي كمتر 
برخوردار ادامه داد: با توجه به اينكه روند مهاجرت از روستاهاي كشور به دليل 
مشكالت اقتصادي رو به افزايش بود اين مصوبه لحاظ شده بنابراين بايد شرايط 
براي سرمايه گذاري در موضوعاتي مانند توسعه صنايع دستي و بسته بندي و 
همچنين اس��تفاده از ظرفيت هاي معدني و گردشگري مدنظر قرار گيرد و در 
اين راستا س��رمايه گذاري تسهيل شود. رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: 
براي اتصال استان چهارمحال و بختياري به راه آهن مي توان از ظرفيت فاينانس 
اس��تفاده شود تا اين پروژه به سرانجام برسد، همچنين بايد به موضوع احياي 

دشت هاي استان چهارمحال و بختياري توجه جدي شود. 

 كمبود آب در شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري
اردش��ير نوري��ان نماينده ش��هركرد در مجلس دهم در اين جلس��ه 
بر ضرورت رس��يدگي به مش��كالت كمبود آب در اس��تان چهارمحال و 
بختياري تاكيد كرد و گفت: شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري 

و كش��اورزان ب��ا كمبود آب مواجه هس��تند كه باي��د اقدامات جدي در 
راستاي رفع اين مشكل صورت گيرد. 

»خديج��ه ربيعي« نماين��ده بروجن در مجلس نيز در اي��ن ديدار افزود: 
مس��ائل مربوط به كمبود منابع آبي در استان چهارمحال و بختياري بايد به 
صورت جدي مورد رس��يدگي قرار گيرد، چرا كه شهرستان بروجن از لحاظ 
تامين آب شرب با مشكل جدي روبه روست، همچنين بايد به طرح آبرساني 
بِن به بروجن توجه جدي شود. »محمد خالدي« نماينده لردگان در مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: وضعيت دشت هاي شهرستان لردگان مناسب 
نيست، نكته ديگر اينكه بايد منابع مالي براي احداث سد ونك – سولگان در 
لردگان تامين شود، چرا كه اگر به موضوع كمبود آب در منطقه توجه نشود 
بخشي از جمعيت اين شهرستان مهاجرت مي كنند، نكته ديگر اينكه بايد به 
موضوع توس��عه راه ها در اين منطقه توجه شود و اعتبارات الزم براي احداث 
خط راه آهن در اين منطقه تامين شود. »اقبال عباسي« استاندار چهارمحال 
و بختياري در خصوص نشس��ت مش��ترك مجمع نمايندگان اين استان با 
رييس مجلس شوراي اس��المي گفت: در اين نشست مسائل و دغدغه هاي 
اس��تان چهارمحال و بختياري بيان شد و رييس مجلس نيز تاكيد داشتند 
مساعدت هاي الزم براي رفع مشكالت انجام خواهد شد. استاندار چهارمحال 
و بختياري افزود: محورهاي مطرح ش��ده در اين جلسه در خصوص مسائلي 
مانند كمبود آب، بيكاري، مشكالت بخش صنعت و كشاورزي و مشكالت در 
بخش جاده يي بود و رييس مجلس اظهار داشتند پيگيري هاي الزم از طريق 

وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي انجام خواهد شد.

رييس مجلس در ديدار با مجمع نمايندگان استان چهارمحال و بختياري 

استفاده از فاينانس براي اتصال به راه آهن
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اقتصاد اجتماعي12
آغاز ثبت نام رزمندگان براي 

كسرخدمت هاي جديد سربازي 
جانشين رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم كرد 
ك��ه از دي��روز رزمندگان نيز مي توانند ب��ا مراجعه به دفاتر 
پليس+10 براي ثبت نام كس��ر خدمت هاي جديد سربازي 
اقدام كنند. ابراهيم كريمي درباره آخرين وضعيت ثبت نام 
براي كسر خدمت هاي ايثارگري، آزادگي و رزمندگي اظهار 
كرد: از ش��نبه هفته گذش��ته كه ثبت نام از متقاضيان اين 
كسرخدمت ها در دفاتر پليس+10 آغاز شد استقبال خوبي 
از اج��راي اين طرح صورت گرف��ت و طي مدت يك هفته 
ش��مار ثبت نام كنندگان از مرز 100 هزار نفر گذشت.  او با 
بي��ان اينكه 10 روز آغازين از مهلت يك ماهه براي ثبت نام 
كس��ر خدمت هاي جديد س��ربازي مختص ب��ه ايثارگران 
و آزادگان ب��ود، گفت: از امروز رزمن��دگان نيز مي توانند با 
مراجعه به دفاتر پليس+10 نسبت به ثبت درخواست خود 
اقدام كنند. كريمي با بيان اينكه اين قانون برابر قانون برنامه 
شش��م توسعه اس��ت اظهار كرد: در رايزني هاي انجام شده 
ميان مجلس، دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح مقرر شده 
است كه س��االنه 20هزار نفر امكان بهره مندي از اين كسر 
خدمت ها را داشته باش��ند اما متقاضيان بايد توجه داشته 
باشند كه فقط امسال بايد براي ثبت نام اقدام كنند. كريمي 
درباره نگراني برخي مبني بر اينكه ممكن اس��ت افرادي كه 
در س��ال هاي آتي به سن مشموليت مي رسند امسال جزو 
اولويت 20هزار نفري باشند، به ايسنا گفت: از اين بابت جاي 
نگراني نيس��ت چرا كه هر فرد در همان س��ال اعزامش در 
اولويت بندي ها قرار خواهد گرفت و در حال حاضر عالوه بر 
طول مدت رزمندگي و آزادگي و همچنين درصد جانبازي 
س��ربازان در حال خدمت و افرادي كه امس��ال به سربازي 

اعزام مي شوند جزو اولويت قرار دارند. 

سقف تعهدات بيمه تكميلي 
بازنشستگان تامين اجتماعي 

رييس كانون عالي بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران 
س��ازمان تامين اجتماعي، س��قف تعهدات بيمه تكميلي 
براي بازنشستگان و مس��تمري بگيران اين سازمان را 1٤ 
ميلي��ون تومان اعالم كرد. علي اصغ��ر بيات با بيان اينكه 
قرارداد جديد بيمه تكميلي از اول آذر ماه س��ال ٩٦ آغاز 
مي ش��ود و به مدت يك سال اعتبار دارد، افزود: 2٥ تا ٤0 
درصد ميزان خدمات درماني بيمه تكميلي در مقايس��ه با 
سال هاي گذشته افزايش يافته است. او گفت: امسال مانند 
سال هاي گذش��ته با توجه به رضايت نسبي بازنشستگان 
با بيمه آتيه سازان حافظ براي بيمه تكميلي بازنشستگان 
قراردادي منعقد ش��ده اس��ت. بيات افزود: بازنشستگان و 
مس��تمري بگيران س��ازمان تامين اجتماع��ي براي حذف 
يا اضافه نام خود و افراد تبعي ش��ان س��ه ماه مهلت دارند 
ب��ه دفاتر كانون بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران تامين 
اجتماعي مراجعه كنند. او نرخ بيمه تكميلي بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران تامي��ن اجتماعي را در س��ال جاري 
٣٦ ه��زار و 200 توم��ان به ازاي هر نف��ر اعالم كرد كه از 

مستمري ماهانه افراد كم مي شود. 

حذف كنكور در دستور كار 
وزير علوم، تحقيق��ات و فناوري گفت: حذف كنكور در 
دستور كار است  و معيار ورود به دانشگاه بايد مشخص شود. 
منصور غالمي در حاش��يه مراس��م تجليل از دانش آموزان 
پژوهش��گر درباره ح��ذف كنكور اظهار ك��رد: برنامه حذف 
كنكور در دس��تور كار است. او افزود: در انتخاب رشته براي 
ورود به دانش��گاه موضوع س��وابق تحصيلي در نظر گرفته 
مي شود در رش��ته هاي پرطرفدار دانشگاه قطعاً سهمي كه 

از آزمون صورت مي گيرد، تاثيرگذار است. 
وزي��ر علوم اظه��ار كرد: برنامه يي وج��ود دارد كه در 
آين��ده اين كنك��ور تبديل به روش جدي��دي از گزينش 
دانش��جو و انتخاب براي رشته باش��د، بايد اين برنامه از 
آموزش و پرورش شروع شود، براي نمونه مشخص كنيم 
كه از ٥ سال آينده، ديگر مدل آزمون سراسري نخواهيم 
داش��ت. وي تاكيد ك��رد: بايد آموزش و پ��رورش برنامه 
الزم براي آماده س��ازي دانش آموزان براي ارزيابي سوابق 
تحصيلي آنها به اجرا در آورد. غالمي تاكيد كرد: به نظرم 
هرچه زودتر بايد به دانش آموزان بگوييم كه براساس چه 
معياري در آينده  مشخص قرار است انتخاب رشته كرده 
و وارد دانشگاه شوند. بايد آنان خودشان را براي ورود به 

دانشگاه آماده كنند. 
وزي��ر علوم، تحقيقات و فن��اوري در واكنش به نقش 
شركت تعاوني سازمان س��نجش آموزش كشور در عدم 
حذف كنكور سراس��ري گفت: نه، اينطور نيست. او ادامه 
داد: سازمان سنجش مجري قانون است و در حال حاضر 
مجموع��ه برنامه هاي تنظيم ش��ده را اجرا مي كند، ضمن 
اينكه 8٥ درصد امتياز را از سوابق آموزشي دانش آموزان 
اس��تخراج مي كنن��د. مباحثي در خص��وص گردش هاي 
مالي در حوزه كنكور سراس��ري مطرح شده است كه اين 
مربوط به سازمان سنجش آموزش كشور نبوده و مربوط 

به بيرون از سازمان است. 

اخبار

درگيري نمايندگان مردم خوزستان در مجلس با رييس سازمان حفاظت محيط زيست

دعواي آب در كارون

افزايش حداقل 10 درصدي مستمري نهادهاي حمايتي
رييس س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از رش��د 2.٩ 
درصدي بودجه اين س��ازمان در اليحه پيش��نهادي 
بودجه س��ال ٩7 نس��بت به س��ال جاري خبر داد و 
گفت: بر اين اس��اس مس��تمري مددجويان نهادهاي 
حمايتي براي س��ال آينده حداقل 10 درصد افزايش 
مي يابد. انوشيروان محسني بندپي با تشريح تبصره 1٤ 
اليحه بودجه سال ٩7 دولت افزود: بودجه پيشنهادي 
بهزيستي براي س��ال آينده 2٤٤٥ ميليارد تومان در 
نظر گرفته ش��ده است، اين در حالي است كه بودجه 
مصوب امس��ال 2210 ميليارد تومان ب��ود، بنابراين 
مي توان گفت بودجه اين سازمان در سال ٩7، رشدي 

٩.2 درصدي خواهد داشت. 
وي ادامه داد: براس��اس آنچه در تبصره 1٤ اليحه 
بودجه لحاظ شده است، مس��تمري هاي مددجويان 
س��ازمان بهزيس��تي و كميته امداد در س��ال آينده 
حداق��ل 10 درص��د افزايش مي ياب��د. بندپي در اين 
باره توضيح داد: براس��اس قانون برنامه ششم توسعه، 
هر س��اله حداقل مستمري ها برمبناي حداقل حقوق 
تعيين شده توسط »شوراي عالي حقوق و دستمزد« 
باي��د 20 درصد افزايش يابد. براي مثال كف حقوق ها 
امس��ال ٩00  هزار تومان بوده كه 20 درصد اين رقم، 
180  هزار تومان مي ش��ود؛ برهمين اس��اس امس��ال 
ميانگين مستمري هاي خانوارهاي يك نفره 1٤٩  هزار 
تومان، 2 نفره 2٥0  هزار تومان، ٣ نفره ٣2٥  هزار تومان 
و ٤ نفره ٤٦0  هزار تومان بود. رييس سازمان بهزيستي 
كش��ور با تاكيد بر اينكه امسال شرايطي ايجاد شد تا 
افراد متوسط حقوق را دريافت كنند، ادامه داد: همين 
مبنا در سال ٩7 نيز دنبال مي شود. اين در حالي است 

كه ابتدا بايد حداقل حقوق در »ش��وراي عالي حقوق 
و دس��تمزد« تعيين و س��پس 20 درصد حداقل آن 
محاسبه ش��ود، اين در حالي است كه براساس آنچه 
كه در اليحه بودجه سال ٩7 آمده است، مستمري ها 
حداقل 10 درصد افزايش خواهد يافت. بندپي در اين 
باره افزود: دولت مكلف است مبناي 20 درصد افزايش 
حداقل حقوق و دستمزد را هر ساله براي مددجويان 

نهادهاي حمايتي در نظر بگيرد. 
او در پاسخ به اينكه آيا براساس بودجه تعيين شده 
دولت قادر به اجراي تكليف قانون برنامه ششم توسعه 
خواهد بود؟ گفت: بله- آنچه دولت تعهد كرده، مبناي 
افزاي��ش حداقل 10 درصدي مس��تمري مددجويان 
اس��ت كه س��ال آينده افزايش خواه��د يافت. رييس 
سازمان بهزيستي كش��ور همچنين با اشاره به بند 1 
تبصره 1٤ اليحه بودجه سال ٩7 درخصوص كاهش 
فقر مطل��ق اظهار كرد: براس��اس اين تبصره، كاهش 
فقر مطل��ق در خانواره��اي هدف از طري��ق افزايش 
پرداختي ها به نيازمندان و خانوارهايي كه درآمد آنها 
كمتر از مس��تمري كميته امداد و سازمان بهزيستي 

است، صورت مي گيرد. 
بندپي در ادامه از پرداخت حقوق و مس��تمري  به 
پشت نوبتي هاي نهادهاي حمايتي همچون بهزيستي 
و كميته امداد در س��ال ٩7 خبر داد و گفت: براساس 
اليحه بودجه و رديفي كه در نظر گرفته ش��ده است، 
براي كاهش فقر مطلق، مبلغي نيز براي افراد پش��ت 
نوبتي لحاظ شده تا از مستمري حداقلي كه هم اكنون 
مددجويان بهزيستي و كميته امداد بهره مند هستند، 
برخوردار ش��وند. اين همان چيزي بود كه سال ها به 

دنبالش بوديم. او افراد پشت نوبت دريافت خدمات از 
سازمان بهزيستي در حال حاضر را 1٥0  هزار معلول و 
٥0  هزارخانوار نيازمند با ميانگين بعد خانوار 2.٣ نفر 

اعالم كرد. 
رييس سازمان بهزيستي كشور در پاسخ به اينكه 
مس��تمري پرداختي به اين پشت نوبتي ها چه مبلغي 
خواهد بود؟ گفت: اين افراد نيز همان مبلغي را كه به 
افراد تحت پوششي پرداخت مي شود، دريافت خواهند 
كرد. اين در حالي است كه افزايش حداقل 10 درصد 
مستمري ها در سال آينده، مشمول پشت نوبتي ها نيز 
مي ش��ود.  به گفته بندپي ب��ار مالي اين امر در اليحه 
بودجه پيش��نهادي از محل هدفمندي يارانه ها لحاظ 
ش��ده اس��ت. او با بيان اينكه در ح��ال حاضر از مبلغ 
1٤٩  هزار تومان مس��تمري كنوني، ٥٣  هزار تومان را 
بهزيستي و ٩٦  هزار تومان از محل هدفمندي يارانه ها 
پرداخت مي شود به ايس��نا گفت: اين در حالي است 
كه براي س��ال آينده ني��ز 7000 ميليارد تومان بابت 
پرداخت مستمري هاي مددجويان نهادهاي حمايتي 

از اين محل لحاظ شده است. 
بر اساس تبصره 1٤ اليحه بودجه دولت قصد دارد 
مبلغ ٣7  هزار ميليارد تومان بر اساس قانون هدفمند 
كردن يارانه ها با ان��واع روش هاي نقدي و غيرنفقدي 
بين خانوارهاي هدف »كاال« توزيع كند كه اين رقم در 
سال گذشته ٤8 ميليارد تومان بوده است؛ به عبارت 
ديگر اين رقم براي سال جاري كاهش يافته است كه 
رييس سازمان بهزيستي كش��ور در اين باره به ايسنا 
گفت: براس��اس تمهيداتي ك��ه رييس جمهور در نظر 
گرفته و همچنين براس��اس تبصره 1٤ اليحه بودجه، 

س��ازمان هدفمندي ب��ه نام صندوق رف��اه اجتماعي 
تغيير و اساسنامه آن تدوين خواهد شد. بدين ترتيب 
به برخي افراد كاالبرگي كه س��ابقا پرداخت مي شد از 
اين پي از طريق اين صندوق ارائه خواهد شد كه اين 
كاالها احتماال در قالب س��بد غذايي ارائه مي شود كه 
البته جزييات بيش��تر در اين باره را نمي دانم. بندپي 
توجه به اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز و 
ش��يوع آسيب ها و معلوليت ها را از نكات حائز اهميت 
دانس��ت كه در بودجه ٩7 به آن اشاره شده است كه 
در اين باره اظهار كرد: بودجه امسال بدين منظور 70 
ميليارد تومان بود كه با حدود 2٥ درصد رشد در اليحه 
بودجه ٩7 به حدود 100 ميليارد تومان افزايش يافته 
است.  به گفته وي اولويت هاي اين سازمان براي سال 
آينده براي اقدامات پيش��گيرانه در بحث آسيب هاي 
اجتماعي، كاه��ش طالق، اجباري كردن آموزش هاي 
ازدواج، غربالگري ژنتيك، پوشش غربالگري شنوايي، 
تنبلي چشم، توسعه خط ملي اعتياد و... است. رييس 

س��ازمان بهزيستي كش��ور با بيان اينكه سه سرفصل 
جديد به فعاليت هاي بهزيس��تي در بودجه ٩7 اضافه 
شده است، گفت: سياس��ت گذاري براي كودكان كار 
به دنب��ال بازگرداندن آنها به چرخه تحصيل، آموزش 
پذير كردن آنها و حمايت ه��اي رواني – اجتماعي از 
اين قش��ر، همچنين افزايش مشاوره ژنتيك براساس 
قانون برنامه ششم در راستاي جلوگيري از معلول زايي، 
توسعه بنيادهاي ژنتيك، همچنين توانبخشي مبتني 
بر جامعه شهري، و مناسب س��ازي معابر و مساكن و 
سياس��ت گذاري پژوهش در اين باره از مهم ترين اين 

سرفصل ها به شمار مي رود. 
بندپي همچنين ضمن اش��اره به تشكيل سازمان 
امور اجتماعي كه در اليحه بودجه ٩7 در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، گفت: برخي از اقدام عمل اين سازمان 
در رابط��ه با ك��ودكان كار، مراكز ت��رك اعتياد ماده 
1٦، حاشيه نشيني، طالق و... در حيطه و حوزه عمل 

بهزيستي نيز به شمار مي رود. 

   ريحانه جاويدي |
كارون ديگ��ر آن كارون س��ابق نيس��ت. تكيده 
و بي ج��ان،  ك��م آب و آلوده،  كم خ��روش و آرام به 
رفتن ادامه مي دهد تا هنوز هم از باقي مانده هايش 
خوزس��تان و اس��تان هاي اطراف را سيراب كند اما 
ه��ر از چندي طرح هاي انتق��ال آب به جانش زخم 
مي زنند و رمقش را مي كش��ند. اگرچه چند س��الي 
مي ش��د صحبت از ط��رح انتقال آب س��د ونك به 
رفس��نجان، نبود اما انگار آتش زير خاكستري شده 
بود ك��ه با تغيي��ر مديريت در دول��ت دوازدهم بار 
ديگر ش��عله گرفت. اين بار قرار اس��ت آب كارون را 
به رفس��نجان ببرند تا باغ هاي پسته را آبياري كنند 
حال انكه بر اس��اس معيارهاي جهان��ي، پروژه هاي 
انتقال آب فقط با هدف تامين نيازهاي ش��رب اجرا 

مي شوند. 
نخس��تين حرف و حديث ها از انتقال آب س��د 
ونك به رفس��نجان، به سال 1٣8٤ باز مي گردد اما 
آن زمان با دس��تور رييس دول��ت اصالحات،  طرح 
متوقف ش��د. حال پس از گذشت بيش از يك دهه، 
مجوز انتقال آب از اين س��د به رفسنجان با دستور 
عيس��ي كالنتري، رييس س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت،  صادر ش��د تا به موجب آن ساالنه بيش از 
200 ميليون مترمكعب آب از سرشاخه هاي كارون 
به دش��ت هاي كش��اورزي رفس��نجان منتقل شود. 
اين در حالي اس��ت كه ظرفيت ذخيره و نگهداري 
تعداد پنج س��د موجود روي اين رودخانه برابر 1٤ 
ميلي��ارد مترمكعب اس��ت در حالي ك��ه آورد آبي 
كارون در س��ال هاي اخير با كاهش شديد رو به رو 
بوده بط��وري كه از 27 ميليارد مترمكعب س��االنه 
به ٩ ميليارد مترمكعب رس��يده است. با اين وجود 
صدور مجوز انتقال آب از س��د ونك به رفس��نجان، 
 موجي از انتقادها را به همراه داشت، فعاالن محيط 
زيس��ت از يك س��و و نمايندگان مجلس از س��وي 
ديگر ب��ه مقابله با اين اتفاق پرداختند،  تا جايي كه 
روز گذش��ته در جريان جلسه شوراي اداري استان 
خوزس��تان، نمايندگان مردم اين اس��تان با رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست درگير شده و جلسه 

را ترك كردند. 
جواد كاظم نس��ب الباجي،  نماين��ده مردم اهواز 
در مجلس ش��وراي اس��المي، يك��ي از نمايندگان 
منتق��د به عملكرد كالنتري اس��ت كه در حاش��يه 
جلس��ه ش��وراي اداري در جمع خبرن��گاران اعالم 
كرد: »رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور 

توجهي به وضعيت ريزگردها در استان خوزستان و 
خش��ك شدن تاالب ها و نخلس��تان هاي اين استان 
ندارد. آق��اي كالنتري به جاي انج��ام وظيفه اصلي 
خ��ود، اعالم  ك��رده كه در خوزس��تان آب به اندازه 
كاف��ي وجود دارد و مي توان نس��بت ب��ه انتقال آن 
اقدام كرد. آاليندگي هاي نفت و نيشكر از نگاه آقاي 
كالنت��ري دور مانده و در حال جف��ا كردن به حق 

خوزستان است.«
از ط��رف ديگ��ر، مجي��د ناصري ن��ژاد،  نماينده 
ش��ادگان در مجلس هم در حاش��يه اين جلسه در 
شرايطي كه خواهان عزل عيسي كالنتري از سمت 
خود شد، گفت: در استان خوزستان واقعا در زمينه 
آب در مضيقه هستيم و بحث انتقال آب خط قرمز 
خوزستان اس��ت. آقاي كالنتري با صراحت تمام و 
اصرار گفت، خوزستان مشكل آب ندارد ولي مشكل 
مديري��ت آب دارد در حال��ي كه اي��ن حرف آقاي 
كالنتري كامال غلط است و همه به وضوح مي بينند 
ك��ه مش��كل ج��دي آب داري��م و هم��ه تاالب ها، 
نخلس��تان ها و دشتس��تان هاي ما مش��كل دارند و 

مردم گرفتار هستند.  قاسم ساعدي، نماينده دشت 
آزادگان و هوي��زه هم يكي ديگر از منتقدهاس��ت، 
 او معتقد اس��ت ريي��س س��ازمان حفاظت محيط 
زيست با يك البي پشت پرده سياسي مجوز انتقال 
انتق��ال آب خوزس��تان را ص��ادر كرده اس��ت و در 
تاريخ س��ازمان حفاظت محيط زيست، صدور مجوز 
انتقال آب نداشته ايم، چون تاالب ها و رودخانه هاي 

خوزستان خشك هستند. 

 تصميم گيري خالف مصلحت خوزستان
نماينده مسجدس��ليمان هم با بي��ان اينكه نامه 
ريي��س س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در بحث 
انتقال آب خالف مصلحت خوزس��تان است، گفت: 
»ما خجالت مي كش��يم كه ه��ر روز اعالم مي كنند 
امروز ميزان گرد و غبار موجود در هواي ش��هرهاي 
خوزس��تان چندي��ن براب��ر ح��د مجاز اس��ت ولي 
مس��ووالن با س��ربلندي به خوزس��تان بيايند و در 

نهايت چنين تصميمي براي انتقال آب بگيرند.«
علي عس��گر ظاهري افزود: »نامه رييس سازمان 

حفاظت محيط زيس��ت خالف مصلحت خوزستان 
اس��ت؛ انتظار ما اين است كه رييس جمهور و آقاي 
جهانگيري پيام رس��ان خوزستان باش��ند و نسبت 
ب��ه لغو اين تصمي��م اقدام كنند و مطمئن باش��ند 
نمايندگان خوزس��تان با چني��ن تصميماتي كه با 
زندگ��ي مردم بازي مي كنند، اص��ال موافق نبوده و 

هيچ رضايتي ندارند.«
نماين��ده اي��ذه در مجلس هم ب��ا انتقاد از بردن 
صناي��ع فوالد و پتروش��يمي به مناط��ق كويري و 
تامين نياز آب آنها از خوزستان، تصريح كرد: با اين 
وضعيت به مناطق خود خوزس��تان با بشكه و تانكر 
آبرساني مي كنند و اين وضعيت جاي خجالت دارد. 
  هدايت اهلل خادمي در حاش��يه جلس��ه شوراي 
اداري خوزستان در جمع خبرنگاران بيان كرد: نامه 
صدور مجوز انتقال آب از سد ونك نشان داد كه به 
صورت هدفمند و س��ازمان يافته به مردم خوزستان 
آس��يب مي زنند. آب خوزس��تان را براي تفريحات 
آبي، باغداري، كشاورزي و صنعت فوالد، پتروشيمي 
و غيره مي برند. در حالي كه تاالب هاي هورالعظيم، 

شادگان و ميانگران همه خشك و منبعي براي وقوع 
پديده ريزگردها در استان خوزستان شده اند.«

وي ادام��ه داد: يك ه��زار و ٩80 ميليارد تومان 
بودج��ه جاده هاي ايران ب��وده ولي تنها ٦٥ ميليارد 
توم��ان آن يعن��ي 2٣ هزارم درص��د كل بودجه را 
ب��ه خوزس��تان اختص��اص داده اند؛ حتي از س��هم 
بودجه راه آهن نيز صفر تومان به اس��تان خوزستان 
اختصاص يافته اس��ت. وقتي مردم خوزستان بدون 
هي��چ خواس��ته يي اع��الم مي كنند ك��ه »اگر هوا 
نداريم ولي هوات��و داريم«، نتيجه اش اين بي مهري 

مي شود.«

 ضد و نقيض هاي كالنتري
با وجود تم��ام اين اعتراض ها پاس��خ كالنتري، 
ريي��س س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت تنها يك 
چيز بود، »خوزستان مشكل آب ندارد.« حال آنكه 
كمبود آب در خوزس��تان بر كسي پوشيده نيست، 
تاالب ها در اين اس��تان يكي پس از ديگري خشك 
مي ش��وند و ريزگردهاي باقي مانده از آن به چشم 
مردم مي رود. تابستان امسال بود كه بحران آب در 
ش��هرهايي مانند دهدز كار را به جايي رس��اند كه 
توزيع آب با تانكر در ش��هر انجام ش��د و بعد از آن 
عبداهلل حسيني، مديركل امور روستايي و شوراهاي 
استانداري خوزس��تان، اعالم كرد: »در روستاها به 
لحاظ كمي آب هس��ت اما كم وج��ود دارد، و بعضا 
مشاهده ش��ده روس��تايي تنها بين ٣الي ٤ ساعت 
آب دارد.« از ط��رف ديگ��ر مهر امس��ال،  ش��كراله 
سلمان زاده، رييس مركز بهداشت خوزستان،  ب يان 
كرد به دليل كمبود آب آش��اميدني در خوزستان، 
 نوع A هپاتيت هاي حاد در اين اس��تان شايع شده 
اس��ت. كمبود آب، صنايع اس��تان خوزستان را هم 
درگير كرده اس��ت تا جايي ك��ه اخالق محمديان، 
مديرعامل شركت شهرهاي صنعتي خوزستان، يك 
م��اه پيش كمبود آب به وي ژه در فصل تابس��تان را 
بزرگ ترين مش��كل واحدهاي صنعتي اين اس��تان 
دانست. با اين وجود كالنتري همچنان معتقد است 
خوزس��تان كمبود آب ندارد و مصرف آب در كشت 
و صنعت خوزستان باالست. در حالي كه او از زمان 
شروع به كار خود بارها درباره بحران آب سخنراني 
كرده و آن را بزرگ ترين مشكل كشور دانسته است 
حال چگونه ممكن است كه خوزستان كه بيشترين 
آمار خشك شدن تاالب ها را به خود اختصاص داده 

مشكل كمبود آب نداشته باشد. 

 سرماخوردگي، شايع ترين بيماري 
در مناطق زلزله زده

معاون بهداش��ت، درمان و توانبخش��ي جمعيت هالل احمر در مورد ارائه خدمات درماني 
به زلزله زدگان كرمانش��اه گفت: در طول هر هفته س��ه تيم از اس��تان هاي مختلف در منطقه 
حضور مي يابند و خدمات درماني به زلزله زدگان ارائه مي دهند. حس��ن صفاريه در مورد ارائه 
خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي به زلزله زدگان كرمانشاه گفت: روز يكشنبه براي بازديد 
از مناطق زلزله زده به كرمانشاه سفر كردم و از مناطق جوانرود، ثالث باباجاني و سرپل ذهاب 
بازديد كردم. معاون بهداشت، درمان و توانبخشي جمعيت هالل احمر در مورد خدمات رساني 
به زلزله زدگان كرمانش��اه، گفت: جمعيت هالل احمر بعد از گذش��ت پنج شش روز از حادثه 
بيمارستان RDH )سريع االحداث( را در منطقه برپا كرد و خدمات بيمارستاني اورژانسي ارائه 
شد و پس از آن استراتژي ما به اين سمت رفت كه در روستاها حضور پيدا كنيم و نيروهاي ما 
به اصطالح به دهگردي پرداختند. او در مورد نحوه تامين نيروهاي حاضر در منطقه به ايسنا 
گفت: ما به صورت هفتگي تيم ها را عوض مي كنيم و در هر هفته س��ه تيم از س��ه استان در 
ش��هرهاي جوانرود، ثالث باباجاني و سرپل ذهاب حضور پيدا مي كنند. اين تيم ها حدودا 2٥ 
نفره هستند كه در بين آنها تخصص هاي مختلفي از جمله پزشك، پرستار، ماما، متخصصان 
تغذيه، بهداش��ت محيط و روان حضور دارند و خوش��بختانه در حال حاضر شرايط در منطقه 
پايدار ش��ده است.  صفاريه با اشاره به اينكه بيماري هاي منطقه تحت كنترل هستند، گفت: 
عمدتا بيماري هاي شايع در منطقه سرماخوردگي است كه ناشي از شرايط زندگي مردم زلزله 
زده است و ماماها و پزشكان زنان براي رسيدگي به بانوان كه دچار بيماري هاي مربوط به زنان 
هستند نيز در منطقه حضور دارند و خدمات و مشاوره الزم به آنها ارائه مي شود. معاون بهداشت 
درمان و توانبخش��ي جمعيت هالل احمر در پاسخ به اين سوال كه خدمات رساني در مناطق 
زلزله زده تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ گفت: براساس آيين نامه ها ما تا يك ماه بعد از سوانح 
بايد در منطقه حضور داشته باشيم و اين زمان در پايان هفته خاتمه پيدا مي كند اما از آنجا كه 
هم ورود ما با هماهنگي  با دانشگاه علوم پزشكي بوده است و خروج مان نيز همينطور خواهد 
بود كتبا اعالم كرده ايم كه تا پايان هفته، يك ماه به پايان مي رسد ولي اگر به ما همچنان نياز 

داريد در منطقه باقي مي مانيم. 

مغفول ماندن پرداخت بدهي سازمان 
تامين اجتماعي در بودجه

دولت 100هزار ميليارد تومان به س��ازمان تامين اجتماعي بدهكار است؛ بدهي اي 
كه هم سازمان تامين اجتماعي را با بحران روبه رو كرده و هم اجراي طرح هاي وزارت 
بهداش��ت را با اخالال رو به رو كرده اس��ت. اما اين بدهي در بودجه سال ٩7 هم ديده 
نش��ده اس��ت. عضو كميس��يون اجتماعي مجلس با انتقاد از نبود رديف بودجه يي در 
اليح��ه براي تعيين تكليف بدهي دولت به س��ازمان تامين اجتماعي، گفت: اعتبارات 
قطره چكاني مشكلي را از تامين اجتماعي حل نمي كند. علي رستميان با انتقاد از عدم 
اختصاص يك رديف بودجه مشخص براي پرداخت مطالبات تامين اجتماعي، به خانه 
ملت گفت: متاسفانه صندوق ها يكي پس از ديگري درحال ورشكسته شدن هستند، 
اينكه دول��ت نه تنها هدفي براي پرداخت بدهي هاي خود تاكنون به تامين اجتماعي 
نداشته؛ بلكه دراليحه بودجه سال ٩7 هم هيچ اعتباري براي اين موضوع درنظرنگرفته 
اس��ت. نماينده مردم سلسله و دلفان درمجلس شوراي اسالمي، بااشاره به اينكه عدم 
پرداخت مطالبات تامين اجتماعي ش��رايط اين س��ازمان را روزبه روز وخيم تر مي كند، 
افزود: دولت بايد دراليحه بودجه س��ال ٩7 رديفي ب��راي پرداخت بدهي هاي خود به 
تامين اجتماعي درنظر مي گرفت، زيرا درقانون برنامه ششم توسعه هم با وجود تصويب 

برخي مواد دراين حوزه اما امروزشاهد بي توجهي دولت هستيم. 
او با بيان اينكه دركميس��يون تلفيق وبودجه بطورجدي مطالبات تامين اجتماعي 
ازدولت پگيري مي ش��ود، تصريح كرد: اگربتوان اين موضوع را دربودجه سال آينده به 
تصويب رس��اند، بطورحتم تامين اجتماعي از مرحل��ه بحران عبور خواهد كرد؛ درغير 
اين صورت نمي توان آينده خوش��ي را براي تامين اجتماعي تصور كرد. رس��تميان با 
اشاره به اميزان اعتبارات براي تامين اجتماعي دراليحه بودجه سال ٩7، گفت: بخشي 
از اي��ن ميزان مربوط ب��ه درآمدهاي اختصاصي تامين اجتماعي و بخش��ي مرتبط با 
س��هم دولت است، هرچند كه اين ميزان نيز تاثيري درحل مشكالت تامين اجتماعي 
ندارد؛ مشكالت تامين اجتماعي يا بايد به شكل ريشه يي حل شود، يا اينكه اختصاص 

اعتبارات به شكل قطره چكاني دردي از اين سازمان حل نمي كند. 



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Wed. December  13. 2017  989   چهار شنبه          22 آذر 1396     24  ربيع االول 1439  شماره  

»تعادل«ازپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

تكذيب تنش در صبحانه كاري با شهردار تهران
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري| 

جلس��ه علني روز گذش��ته ش��وراي ش��هر تهران با 
زمزمه هاي بروز تنش بين شهردار و برخي اعضاي شوراي 
ش��هر در صبحانه كاري كه قبل از جلس��ه علني ش��ورا 
برگزار مي ش��ود،  آغاز شد. شنيده ها حاكي از اين بود كه 
محمدعلي نجفي شهردار منتخب اصالح طلبان شورا بعد 
از تذكر برخي اعضاي ش��وراي شهر خطاب به آنها اعالم 
كرده كه من راي نفر اول مملكت را دارم و به راي ش��ما 
نيازي ندارم. هر چند بعد از پايان نشست صبحانه كاري 
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تنش در اين نشست را 
تكذيب كرد اما برخي ديگر از اعضا موضوع تنش را تاييد 
كردن��د ام��ا از اعالم علني آن با بي��ان اين جمله كه »به 

مصلحت نيست« خودداري كردند. 
اختالف بين شهردار و شوراي شهر بعد از انتصابات 
ش��هردار شروع شد و به نظر مي رسد اين اختالف هر 
روز پر رنگ تر مي ش��ود اما اگر اين صحبت ش��هردار 
واقعيت داشته باش��د، انتظار مي رود، اعضاي شوراي 
ش��هر به جاي كتمان قضيه، اخطار جدي به شهردار 
دهن��د زيرا بر زبان آوردن اين حرف نه فقط به معني 
ناديده گرفتن اعضاي شوراي شهر بلكه ناديده گرفتن 
نظر تمام كساني اس��ت كه 29 ارديبهشت امسال به 

ليست 21نفره اصالح طلبان راي دادند. 

تنششديانشد؟
ب��ه گزارش»تعادل« علي اعطا، س��خنگوي ش��وراي 
ش��هر تهران در پاس��خ به اينكه آيا ايجاد تنش در جلسه 
صبحگاه��ي واقعيت دارد يا خير ب��ه خبرنگاران اينگونه 
توضيح داد: تنش كلمه درستي نيست. جلسات غيررسمي 
با ش��هردار با هدف هم انديشي و هماهنگي بيشتر است 
و در اين جلس��ات ما با صراحت بيشتري حرف مي زنيم. 
جلس��ات صبحگاهي اعضا با ش��هردار غيررسمي و بدون 
مصوبه اس��ت و ما در اين جلس��ات در خصوص مسائل، 

صريح حرف مي زنيم. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين جلسه مطرح 
شده كه نجفي گفته است من حمايت فرد نخست كشور 
را دارم، صحيح اس��ت يا نه، گفت: چنين چيزي را تاييد 
نمي كنم. اما در اين جلس��ه موضوعات مختلفي مطرح  و 

ابهامات اعضا مطرح و برطرف مي شود. 
همچنين در اين جلسه برخي از اعضا اعالم كردند اگر 
اين نحوه برخورد با اعضا ادامه داش��ته باشد در جلسات 
صبحگاهي حضور نخواهند يافت و اين با ادعاي صراحت 

و حل مشكالت با لحن صريح تفاوت دارد. 

روابطعموميهمتكذيبكرد
روابط عمومي ش��هرداري تهران ني��ز وقوع تنش در 
جلس��ه صبحگاهي ش��هرداري را تكذيب كرد. عارف نيا، 
رييس مركز ارتباطات و امور بين الملل ش��هرداري تهران 
با تكذيب اخبار منتش��ر شده در برخي رسانه ها مبني بر 
وقوع تن��ش در صبحانه كاري ش��هردار تهران با اعضاي 
ش��وراي شهر گفت: شهردار تهران و اعضاي شوراي شهر 
در جلسات ثابت صبحانه كاري صرفا ديدگاه هاي خود را 
پيرامون مسائل مرتبط با مديريت شهري مطرح مي كنند. 
عارف نيا اظهار كرد: در جلسه صبحگاهي آقاي نجفي 
و اعضاي شوراي شهر تهران نيز تمركز بر مباحث پيرامون 
هم افزايي شهرداري و شوراي شهر در راستاي برخورداري 

بيشتر شهر تهران از بودجه سال آينده كل كشور بود. 

به گفته وي، در اين جلس��ه همچون جلس��ات سابق 
اعضاي ش��وراي شهر با ش��هردار تهران، برخي از اعضاي 
محترم شوراي شهر دغدغه هاي خود را با شهردار تهران 
در ميان گذاش��تند و اعالم برخي رسانه ها مبني بر تنش 
در اين جلس��ه را تكذيب كردند. محسن هاشمي، رييس 
شوراي شهر كه روز گذشته در جلسه علني حضور نداشت، 
پيش از آغاز نشست خبري سخنگوي شوراي شهر تهران 
در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و براي نخس��تين  بار در 
دقايقي در اين نشس��ت خبري ش��ركت كرد. او در پاسخ 
به سوال خبرنگاران مبني بر حاشيه جلسه صبحانه كاري 
اعضاي شوراي شهر با شهردار تهران باز هم با خنده گفت: 
مثل اينكه اين خبر شما را خوشحال كرده است. آيا از اين 
اخبار خوشتان مي آيد، مشكوك مي زنيد. من اطالعي در 

اين خصوص ندارم. 

لحناعضايشوراهميشهصريحاست
افشين حبيب زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران 
نيز در اين باره گفت: در جلساتي كه با آقاي نجفي برگزار 
مي ش��ود همه اعضاي ش��ورا موضوعات م��د نظر خود را 
صريح مطرح مي كنند و آقاي نجفي نيز پاس��خ مي دهد 

بنابراين وجود تنش در جلسه را تكذيب مي كنم. 

رديكفوريتواكنشاضطراريبهزلزله
به گزارش»تعادل« همچنين در جلس��ه روز گذشته 
شوراي ش��هر يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به 
تهيه و ارائه اليحه برنامه عملياتي واكنش اضطراري براي 
مقابله با زلزله ش��هر تهران در جلسه شوراي شهر به راي 
گذاش��ته شد كه بعد از بيان نظرات مخالف و موافق راي 
نياورد. زهرا صدراعظم نوري به عنوان پيشنهاد  دهنده اين 
طرح توضيحاتي درخص��وص يك فوريت آن مطرح كرد 
و گفت: اين طرح براي افزايش كارايي سيس��تم مديريت 
بحران شهر تهران هنگام وقوع زلزله براي پايش، هشدار و 

اطالع رساني به موقع به دستگاه هاي اجرايي و شهروندان 
ارائه شده است. وي با بيان اينكه بهبود فرآيند امدادرساني 
سريع و كاهش خسارت هاي جاني و مالي از ديگر داليل 
ارائه اين طرح اس��ت، گفت: كاه��ش پيامدهاي امنيتي، 
اجتماع��ي و ضريب ريس��ك مقابله همچني��ن افزايش 
تاب آوري و برگرداندن ش��رايط زندگي به وضعيت عادي 
اين طرح ارائه ش��ده اس��ت. در ادامه بهاره آروين با يك 
فوريت طرح مخالفت كرد و گفت: طبق قانون، ش��هردار 
تهران رييس ش��وراي مديريت بحران ته��ران تنها براي 
بحراني با 300نفر كش��ته است و اگر بيشتر از اين مساله 
شود به بعد ملي رفته و بايد وزير كشور وارد شود. پيشنهاد 
مي ش��ود تا زماني كه نقش شهرداري در سند باالدستي 
مديريت بحراني كه در مجلس درحال تعيين تكليف است 
و مشخص نشده، اين موضوع مسكوت بماند. به گفته وي، 
سازمان مديريت بحران موظف شده كه ظرف 3ماه بانك 
اطالعات جامع از شريان هاي حياتي تهران را ارائه كند كه 

متاسفانه اين مهم تاكنون ارائه نشده است. 

پيشنهادعزلمديرعاملستادبحرانشهرداري
همچنين ميرلوحي معاون اجرايي ش��ورا نيز با بيان 
اينكه همين حاال س��اختمان هايي كه س��اخته مي شود 
ناايمن است، افزود: زلزله خبر نمي كند و نمي گويد كه من 
دارم مي آيم. حاال قانونتان در مجلس به تصويب رس��يده 
كه بيايم. بنابراين پيشنهاد مي شود يك فوريت اين طرح 
مورد تصوي��ب قرار گيرد تا هر چه زودتر آمادگي ش��هر 

تهران در مقابله با زلزله افزايش يابد. 
در پايان ش��هربانو اماني نيز با بي��ان اينكه اين طرح 
بس��يار مهمي است، گفت: متاسفانه شاهديم كه با وجود 
مهم بودن اين مس��اله، مدير سازمان مربوطه غايب است 
و اين نشان مي دهد كه حتما برايش اين موضوعات مهم 
نيس��ت. پس پيشنهاد مي شود ش��هردار تهران اين مدير 

بحران را كه بحران برايش مهم نيست، عزل كند. 

7300ساختمانناايمنشناساييشد
در ادام��ه جلس��ه زه��را صدراعظم ن��وري رييس 
كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران گزارشي از راهبردها و رويكردهاي 
كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات شهري 
ارائه داد و گفت: در طرح جامع ش��هر تهران 72 حكم 
محيط زيستي آمده كه تاكنون 45 حكم محقق شده و 
27 حكم تاكنون محقق نشده است. همچنين از 135 
حكم موجود در برنامه 5 ساله دوم، 60 حكم محقق و 
75 حكم باقي مانده كه از بين 89 مصوبه شهر تهران 
نيز 39 حكم محقق شده و 50 حكم باقي مانده است. 
وي با اش��اره به سياس��ت گذاري، وض��ع مقررات، 
نظ��ارت و پاي��ش و هماهنگي بين بخش��ي به عنوان 
اصلي تري��ن اختيارات و وظايف كميس��يون س��المت 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: در حوزه محيط زيست و 
ارتقاي شاخص هاي توسعه پايدار موضوع آلودگي هوا، 
انرژي هاي نو و بهينه سازي مصرف انرژي مورد بررسي 
قرار مي گيرد و كميسيون سالمت نيز در حوزه نظارت، 
پيش بيني و كنترل هوا به ويژه در حيطه ذرات معلق و 
كربن سياه و كنترل و پيشگيري از آلودگي هوا ناشي 
از منابع آالينده س��ابق از قبيل فعاليت هاي معدني و 

ساختماني را مورد پيگيري قرار داده است. 
وي با اش��اره به شناسايي 7300 ساختمان ناايمن 
در ش��هر تهران به تشريح اقدامات كميسيون سالمت 
در ح��وزه ايمني و مديريت بح��ران پرداخت و افزود: 
پيگيري و كاهش خطرات س��وانح طبيعي و توس��عه 
زيرس��اخت هاي ايمني و الزام هاي قانوني از دو محور 
اساس��ي در اين حوزه اس��ت كه كميس��يون سالمت 
به ط��ور جد پيگي��ر آن خواهد ب��ود. بي ترديد در اين 
حوزه بايد موضوع بافت هاي فرس��وده ايجاد، توسعه و 
س��اماندهي مراكز آتش نشاني و امداد و نجات در شهر 

تهران مورد توجه قرار گيرد. 

هشداردربارهوقوعسيالب
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز در 
تذكر پيش از دستور خود نسبت به وقوع سيالب در تهران 
هش��دار داد و خواهان توجه ويژه مديريت شهري در اين 

مساله شد. 
به گفته نژادبهرام دومين حادثه و بالي طبيعي شهر 
تهران بعد از زلزله، سيالب است و در دو دهه اخير وقوع 
سيالب در ش��هر تهران حوادث بس��ياري را ايجاد كرده 
اس��ت. به گونه يي كه در سال 91 وقوع سيالب در تهران 
كه مترو را نيز درگير كرد، چندين ميليارد تومان هزينه و 

جراحات بر جاي گذاشت. 
وي با يادآوري اينكه س��يالب س��ال 94 كه در حوزه 
كن رخ داد، كشته و تلفات زيادي داشت و هنوز از خاطر 
نرفته اس��ت، گفت: وقوع س��يالب در دو دهه اخير نشان 
مي دهد كه س��يالب جدي است و اين در حالي است كه 
همه ما نسبت به زلزله حساسيت كافي داريم اما در مورد 
س��يالب نداريم. بنابراين مديريت شهري بايد نسبت به 
وقوع سيالب بيش��تر آماده شود و توجه ويژه تري نسبت 

به پيشگيري از وقوع سيالب داشته باشند. 
نژادبهرام با بيان اينكه راه حل هاي ساده يي براي مهار 
س��يالب وجود دارد، گفت: بايد برنامه ريزي بلندمدتي در 
اين خصوص ص��ورت گيرد و جدي تر اين مس��اله را در 
دستور كار قرار دهيم، چراكه متاسفانه يا مسيل ها بسته 
ش��ده و روي آنها مناطق مس��كوني ايجاد شده يا آن قدر 
تنگ ش��ده اس��ت كه امكان عبور س��يالب وجود ندارد. 
همچنين اليروبي مسيل ها، اصالح مسيرها و ايجاد حوزه 

برون ريز مي تواند كمك كننده باشد. 

هزينهپايتختبودنتهران
ابراهيم اميني نايب رييس شوراي شهر كه در غياب 
محس��ن هاشمي رياست جلس��ه را بر عهده داشت با 
اشاره به تحويل اليحه بودجه توسط رييس جمهور به 
مجلس در هفته جاري از دولت و مجلس خواست كه 
در بودجه س��ال 97 هزينه پايتخت بودن شهر تهران 

را لحاظ كنند. 
وي با بيان اينكه در بودجه امسال به بحث ساماندهي 
حمل و نقل، محيط زيس��ت، پس��ماند، بافت فرس��وده، 
حمل و نقل ريلي و... توجه ش��ده اس��ت، گفت: از دولت 
و رييس جمهور بابت در نظر گرفتن مشكالت شهرداري  
كالن ش��هرها تش��كر مي كنم و از نمايندگان مجلس نيز 
تقاضا داريم كه مواردي كه در بودجه پيش بيني نش��ده 

است را در نظر بگيرند. 
نايب رييس ش��وراي شهر تهران با بيان اينكه مواردي 
در بودجه 97 ديده نشده است كه بايد نمايندگان مجلس 
به آن توجه ويژه داشته باشند، افزود: يكي از اين مباحث 
بحث اضافه قيمت حامل هاي انرژي است كه در تمام دنيا 
روال است كه مابه التفاوت حامل هاي انرژي به شهرداري ها 
اختصاص يابد تا بتوانند به مديريت شهر كمك كنند كه 

اميدواريم به اين مساله توجه شود. 
اميني افزود: هزينه اداره ابرشهر تهران بسيار سنگين 
است و بخش زيادي از اين هزينه ها به دليل پايتخت بودن 
تهران است كه به نظر مي رسد بايد دولت و مجلس نسبت 
به تامين اين هزينه ها توجه ويژه يي داشته باشند، چراكه 
مردم حق ش��ارژ خود براي زندگي در تهران را پرداخت 
مي كنن��د اما برخي هزينه ها به دليل پايتخت بودن فراتر 

است كه دولت بايد پرداخت كند. 

علي بيت اللهي، رييس پژوهشكده زلزله مركز تحقيقات مسكن گفت: 
طبق مس��تندات تاريخي، گس��ل ري يا گسل ش��مال تهران مي توانند 
زمين لرزه ي��ي با ش��دت 7تا 7.5ريش��تر ايجاد كنند و آمار كش��ته ها و 

مجروحان حدود يك ميليون نفر خواهد بود. 
به گزارش ايس��نا، بيت اللهي اظهار كرد: وجود گس��ل ها را به عنوان 
چش��مه هاي زلزل��ه در همه ج��اي دني��ا پذيرفته اند. هر ج��ا آثاري از 
شكس��ته هاي زمين مي بينيم، مشخص اس��ت كه اين شكستگي ها در 
زماني باعث زلزله شده اند. وقتي مي بينيم در طول شمال غرب تا شمال 
ش��رق تهران خط گسل ش��مال تهران را داريم يا خط گسل ري، خط 
گسل پرديسان يا خط گسل نياوران را داريم، قبول مي كنيم كه منطقه 

تهران از نظر لرزه يي بسيار فعال است. 
وي افزود: در عين حال سوال اين است كه اين گسل ها چه زلزله يي 
را مي توانند ايجاد كنند. طبق مس��تندات تاريخي، گس��ل ري يا گسل 
شمال تهران مي توانند زمين لرزه يي با شدت 7تا 7.5ريشتر را ايجاد كنند 

و مطمئنا آمار كش��ته ها و مجروحان حدود يك ميليون نفر خواهد بود؛ 
چراكه در مناطق مختلف شهر تهران بافت هاي فرسوده داريم. از حدود 
1.1ميليون پالك 200هزار پالك يعني يك پنجم ساختمان هاي تهران 
در بافت فرسوده متراكم با معابر تنگ، ساختمان هاي فرسوده و كوچك، 

منطقه نفوذناپذير، ريزدانه و غيرمستحكم قرار دارد. 
رييس پژوهش��كده زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با 
بيان اينكه صرفا نمي توان تخريب اوليه را مالك تعداد كشته هاي زلزله 
احتمالي تهران قرار داد، تصريح كرد: بعضي فقط تخريب ساختمان ها را 
در نظر مي گيرند؛ درحالي كه در زلزله تهران مسائل ثانويه زيادي داريم 
كه قابل پيش بيني نيس��تند. در نظر گرفتن اين مس��ائل باعث تشديد 
كشته ها مي شود. مثال ما علمك هاي گاز را داريم كه به ديوارهاي منازل 
متصل هستند. اين علمك ها ممكن است گسيخته شوند و بشكنند و گاز 
نشت كند. بنابراين شركت گاز بايد به فكر تمهيدات ايمني باشد. نمونه 
خطرناك بودن نش��ت گاز را در ريزش خيابان شهران در تابستان سال 

گذش��ته ديديم. جايگاه هايي مثل پمپ بنزين ها، پمپ هاي گاز و ديگر 
تاسيسات نيز خطرات خود را دارند. 

بيت اللهي ادامه داد: در معابر 6 متري و 8 متري شهر تهران برج هاي 
مرتفع احداث ش��ده كه امدادرس��اني به اينها حالت��ي را در ذهن ايجاد 
مي كن��د كه قابل تصور نيس��ت بنابراين تعداد كش��ته هاي ثانويه زلزله 

احتمالي تهران به  شدت مي تواند باال برود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اگر زلزله تهران را مدام هش��دار ندهيم فراموش 
مي ش��ود، گفت: متاس��فانه زلزله هايي كه در كشور اتفاق مي افتد بعد از 
م��دت كوتاهي فراموش مي ش��ود و زلزله بعدي مجددا همه به فكر اين 
مساله مي افتند. پيام زلزله 7/3ريشتري كرمانشاه و 6/1 ريشتري كرمان 
اين بود كه ما باز ش��انس آوردي��م. از اين نظر كه كانون هر دو زلزله در 
نزديكي مراكز جمعيتي پرتراكم نبود. مركز زلزله با ش��هر سرپل ذهاب 
40كيلومتر فاصله داشت؛ درحالي كه زمين لرزه بم در 7كيلومتري عمق 
زمين در زير شهر بم اتفاق افتاد. اگر زمين لرزه دقيقا در سرپل ذهاب يا 
شهر كرمانشاه كه باالي يك ميليون نفر جمعيت دارد، روي مي داد ابعاد 
حادثه بسيار بيشتر بود. رييس پژوهشكده زلزله مركز تحقيقات مسكن 
همچنين با اش��اره به زمين لرزه كرمان تصريح ك��رد: زلزله كرمان 6/1 
ريش��تر بود كه زلزله بزرگي است اما تلفات نداشتيم. علت آن مقداري 
به نوس��ازي روس��تايي و مقداري هم به تخليه روس��تاها مربوط است. 

ساختمان هاي سنگي و گلي ريخته كه كسي در آنها ساكن نبوده و چه 
بسا اگر افرادي در آنجا زندگي مي كردند، كشته مي شدند. 

بيت اللهي هش��دار داد: پيغام من اين اس��ت كه مس��ائل نظارت بر 
س��اخت و ساز را بس��يار جدي بگيريم. اين نياز به س��رمايه ندارد بلكه 
اجراي قانون است. به مسووالن يادآور مي شوم آيا ما براي اجباري كردن 
بس��تن كمربند خيلي هزينه كرديم؟ خير، هزينه نكرديم بلكه قانون را 
سخت گرفتيم. حاال هم اگر نظارت بر ساخت و ساز ازجمله كيفيت بتن، 
كيفيت مصالح و اصول مهندسي جدي گرفته شود قطعا نتايج مثبتش را 

در كاهش تلفات زمين لرزه ها خواهيم ديد. 
وي تاكيد كرد: ما معموال روي كارهاي پيچيده كمتر ضربه مي خوريم 
اما در حركت هاي ساده مات مي شويم؛ حركت هاي ساده يي كه به راحتي 
مي توانيم جلو آن را بگيريم. در همين زلزله كرمانشاه ساختمان هايي را 
ديديم كه با كوچك ترين تمهيداتي ايمني سالم ماندند. رييس پژوهشكده 
زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، اكثر كالن شهرهاي ايران 
را در مجاورت گسل برشمرد و گفت: تهران، كرج، تبريز، مشهد، كرمان، 
شيراز و بس��ياري ديگر از شهرهاي بزرگ كشور كنار گسل هستند كه 
حداقل بايد س��اخت و ساز در اين شهرها را جدي بگيريم. شايد عنوان 
شود كه ساختمان ها احداث شده ولي بايد توجه داشت اين ساختمان ها 

بعد از 20سال كهنه مي شوند و نياز به بازسازي دارند. 

مذاكرهباشركتهايداخلي
برايتامينماليخريدهواپيما

سرپرست روابط عمومي شركت هواپيمايي ايران اير 
از سفر مديران ايرباس بويينگ در هفته آينده به تهران 
براي نهايي ش��دن بخش فاينانس ه��ا خبر داد و گفت: 
ترجيح ما اس��تفاده از منابع مالي ش��ركت هاي داخلي 

است. 
به گزارش ايلنا، اصغرزاده در جمع خبرنگاران با اشاره 
به آخرين تصميمات درباره تامين فاينانس قراردادهاي 
هواپيماه��اي جديد گفت: اخيرا با ش��ركت هاي داخلي 

براي تامين فاينانس ها وارد مذاكره شده ايم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه براي تامين فاينان��س اولويت با 
ش��ركت هاي داخلي اس��ت، گفت: ترجيح اين است كه 
براي تامين منابع مالي خريد هواپيماهاي جديد وابسته 
به شركت هاي خارجي نباشيم. سرپرست روابط عمومي 
ش��ركت ايران اير اظهار كرد: همچنان گزينه هاي تامين 
فاينانس از طري��ق كمپاني هاي ايرباس و بويينگ را در 
اختيار داريم اما اخيرا وارد مذاكره با شركت هاي داخلي 
هم ش��ده ايم. اصغرزاده با تاكيد بر اينكه نتايج مذاكرات 
ب��ه زودي اعالم مي ش��ود، گف��ت: هفته آين��ده مديران 
شركت هاي ايرباس و بويينگ به تهران مي آيند تا درباره 

فاينانس  به تصميم گيري نهايي برسيم. 

93.5درصد؛سهمجادهازبار

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم كرد در 
سال 1394 كل بار جابه جا شده در كشور با استفاده از 
حم��ل و نقل عمومي 543.6 ميليون تن بود كه س��هم 

جاده 93.5 و سهم ريل نيز 6.5 درصد بود. 
ب��ه گزارش مه��ر، مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس در 
گزارش��ي درباره وضعي��ت حمل و نقل عموم��ي بار از 
 طريق جاده يي اعالم كرد در س��ال 94 كل بار كش��ور

 453.6 ميلي��ون تن بود ك��ه 93.5درصد آن از طريق 
جاده ي��ي جابه جا ش��د و س��هم حمل و نق��ل ريلي نيز 

6.5درصد بود. 
همچني��ن براس��اس اين گ��زارش 508 ميليون تن 
از كااله��اي محموله از طريق جاده ها منتقل ش��د كه 
70.9درصد آن معادل 360 ميليون تن بار داراي بارنامه 
بوده و نزديك ب��ه 30درصد را نيز حمل و نقل عمومي 
بدون بارنامه جابه جا كرده است؛ به عبارت ديگر حدود 
يك سوم كاالي كشور از طريق بنگاه هاي باربري سنتي 

و خارج از نظارت سازمان راهداري بوده است. 
جابه جايي ه��اي بدون اس��تفاده از بارنامه عموما در 
بنگاه ه��اي باربري )گاراژهاي س��ابق( كه كماكان فعال 
هس��تند، انجام مي گيرد. باربري هايي كه در پايانه هاي 
كاالي س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي مستقر 

نيستند و خود رأسا به جابه جايي كاال اقدام مي كنند. 
همچنين س��هم بخش خصوص��ي 92درصد بوده و 
نزديك به 8درصد مابقي را بخش تعاوني جابه جا كرده 

كه سهم دولت در نقل و انتقال بار بسيار ناچيز است. 
از س��وي ديگر متوس��ط ميانگين عم��ر كاميون ها 
در ايران در اين س��ال 16.1 س��ال برآورد مي شود. اين 
درحالي اس��ت كه ميانگين عمر مفي��د ناوگان جاده يي 
در كشورهاي توسعه يافته 5 سال است كه نشان دهنده 
به ش��دت فرس��وده بودن ناوگان خودرو س��نگين باري 
در ايران اس��ت. براس��اس اي��ن گ��زارش، 82.2درصد 
كاميون هاي موجود در ايران خودمالكي )ملكي راننده( 
هس��تند و تنها 4.2درصد به صورت ملكي ش��ركت يا 
موسس��ات باربري و همچنين ش��راكتي ميان راننده و 
مالك محس��وب مي ش��وند، به گونه يي كه س��هم ناچيز 
ش��ركت ها و موسس��ات باربري در مالكي��ت كاميون ها 
نشان دهنده وجود مشكالت متعدد در ايجاد شركت هاي 
مسووليت پذير و شناسنامه دار است. يكي ديگر از نكات 
نگران كننده در اين گزارش ميانگين س��فر هر دستگاه 
كاميون در طول س��ال اس��ت؛ براس��اس اع��الم مركز 
پژوهش ها، ميانگين س��فر هر دستگاه كاميون در طول 
يك سال )365 روز( تنها 73 سفر در سال 94 و 65 سفر 
در سال 93 است كه نشان دهنده خواب باالي كاميون ها 
و انتظار بيش از حد آنها براي دريافت نوبت سفر است. 
اين موضوع به پايين بودن بهره وري كاميون ها در ايران 
دامن مي زند، اين در حالي اس��ت كه متوس��ط عملكرد 
 موردانتظار براي هر كاميون باتوجه به حجم بار در كشور 
200 س��فر در سال اس��ت. در س��ال 94 در ايران 25 
ميليون و 784 هزار سفر باري توسط 353 هزار و 417 
دستگاه كاميون انجام شد كه 28درصد آن درون استاني 

و 72درصد نيز برون استاني بوده است. 

ايرانشهر

تصميماتمجمع1396/09/01صندوقسرمايهگذاريدرآمدثابتسرآمد
به اس��تحضار مي رس��اند براس��اس مصوبات مجمع مورخ 1396/09/01 م��وارد ذيل به 

تصويب رسيد: 
1- سقف صندوق از 3ميليون واحد به 4ميليون واحد افزايش يافت. 

2- بند 2-2-1 اميدنامه قس��مت )ج( به »در يكي از بورس ها قابل معامله باش��د« تغيير 
يافت. 

3- نرخ بازدهي پيش بيني صندوق از 18% به 15% كاهش يافت. 
 http://www.saramadfixedfund.com جهت كس��ب اطالعات بيشتر به س��ايت

مراجعه فرماييد.

آگهيابالغ
وقت رسيدگي به كالسه پرونده: 962387 وقت رسيدگي 96/12/16 ساعت: 11:00 صبح خواهان: حليمه حاتمي فرزند: 
حيدرعلي و خوانده: منصور حاتمي فرزند تقي به خواسته طالق غيابي خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي 
نموده كه جهت رسيدگي به شعبه سوم خانواده ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حضور بهم 

رساند چنانچه نياز به آگهي مجدد داشته باشد فقط يك نوبت منتشر و به مدت ده روز مي باشد./
منشيدفترشعبهسومدادگاهعموميحقوقيشهرستانرباطكريم– مالف/1863

گواهيحصروراثت
ش��هال برزگر داراي شناس��نامه ش��ماره 141 فرزند: ابراهيم متولد: 56/10/3 صادره از: - به شرح دادخواست به كالسه 
618/3/96 از اين شورا دادخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان ابراهيم برزگر فرزند: 
ذوالفعلي به شناسنامه 8 در تاريخ 3/4/91 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت ب��ه:1- زيور برزگر نام پدر: ابراهيم ش.ش 130 دختر متوف��ي  2-زينب برزگر نام پدر: ابراهيم ش.ش 131 دختر 

متوفي  3- شهال برزگر نام پدر: ابراهيم ش.ش: 141 دختر متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه 

از متوفي نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
حوزهمركزيشورايحلاختالفرباطكريم-مالف/1904

آگهيمزايدهاموالغيرمنقول
به موجب پرونده كالس��ه 964292 به نفع محكوم له روش��نك كاهه به ضرر محكوم عليه مجيد رجبي مبني بر فروش 
پالك ثبتي به شماره 8523 فرعي از 165 اصلي به آدرس شهر جديد پرند فاز صفر بلوار شهدا خيابان پرسپوليس پالك 

9 مجتمع بانك ملي بلوك 249 با مساحت 102/35 مترمربع به شرح زير توصيف گرديده است
مق��رر گردي��ده ملك موصوف در روز م��ورخ 96/10/17 از س��اعت 10 الي 11 از طريق مزاي��ده در دفتر اجراي احكام 
مدني دادگس��تري رباط كريم واقع در رباط كريم. بلوار امام خميني دادگس��تري رباط كريم به فروش برسد، قيمت پايه 
از بهاي 1/330/000/000 ريال ارزيابي ش��ده ش��روع و به كس��اني كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد 
شد، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخ��ت باق��ي مانده ثمن معامله اقدام نمايد، در غير اين صورت 10درص��د اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده 
تجدي��د ميگ��ردد. طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان 

از ملك مورد مزايده داده شود.
مديردفتراجراياحكاممدنيدادگستريشهرستانرباطكريم– غفاري-مالف/1905

آگهيماده3قانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره 139660301022003997 مورخ 96/6/1 هيئت رس��يدگي به اسناد عادي 
مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي علي اكبر صفري نسراني فرزند 
صفرعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از نطنز نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 4903/51 
مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالك 129 فرعي مفروز باقي مانده از قطعه 51 تفكيكي از 126 اصلي واقع در حوزه 

ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي شقاقي ضرغامي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند ميتوانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به 
دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/9/7                     تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/22

كفيلادارهثبتاسنادرباطكريم-ابوالفضلمحمدحسيني– مالف/1803

آگهيماده3قانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره 139660301022003997 مورخ 96/6/1 هيئت رس��يدگي به اسناد عادي 
مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي علي اكبر صفري نسراني فرزند 
صفرعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از نطنز نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 4903/51 
مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالك 129 فرعي مفروز باقي مانده از قطعه 51 تفكيكي از 126 اصلي واقع در حوزه 
ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي شقاقي ضرغامي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به 
دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/9/7                     تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/22

كفيلادارهثبتاسنادرباطكريم-ابوالفضلمحمدحسيني– مالف/1802

آگهيماده3قانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره 139660301022003997 مورخ 96/6/1 هيئت رس��يدگي به اسناد عادي 
مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي علي اكبر صفري نسراني فرزند 
صفرعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از نطنز نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 4903/51 
مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالك 129 فرعي مفروز باقي مانده از قطعه 51 تفكيكي از 126 اصلي واقع در حوزه 
ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي شقاقي ضرغامي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند ميتوانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به 
دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/9/7                     تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/22

كفيلادارهثبتاسنادرباطكريم-ابوالفضلمحمدحسيني– مالف/1801

شعبهپنجمدادياريدادسرايعموميوانقالبايالم
متنآگهي

در پرونده كالس��ه 9509980840900335 شعبه )پنجم دادياري( متهم آگهي احضار متهم 
ب��ه ن��ام مهدي زنگن��ه فرزند خدامراد به اتهام تهديد از طريق ارس��ال پي��ام كوتاه عليه آقاي محم��د كريم نيا تحت 
تعقيب قرار گرفته اس��ت با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آيين  دادرس��ي 
دادگاه هاي عمومي انقالب در امور كيفري مصوب س��ال 1392 ب��ه نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر )30 روز 
از تاريخ درج اين آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر گردد و طبق قانون مي تواند يك نفر وكيل 

همراه داشته باشد بديهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد.

داديارشعبهپنجمدادسرايعموميوانقالبايالم
رضااميريمقدم

آگهيفقدانسندمالكيتپالك1271/47اصلي

آقاي عليرضا ميرزايي طي درخواس��ت وارده شماره 16772 
مورخ��ه 96/9/19 منضم ب��ه دو برگ استهش��اد محلي كه به 
تاييد دفتر اسناد رس��مي شماره 10 ايالم رسيده مدعي است سند مالكيت 
ششدانگ يك باب خانه پالك 1271/47 اصلي به علت نقل و مكان گم شده 
اس��ت كه برابر پرونده ثبتي س��ند مالكيت شش��دانگ يك باب خانه پالك 
1271/47 اصل��ي ذيل ثبت 59758 صفح��ه يك دفتر جلد 338؛ بنام كرم 
رضا با باني صادر و تس��ليم گرديده اس��ت س��پس به موجب س��ند شماره 
12685 مورخ��ه 96/6/7 دفتر 10 ايالم شش��دانگ پ��الك مذكور به آقاي 
عليرضا ميرزايي انتقال قطعي يافته استلذامراتب در اجراي تبصره ذيل ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت اعالم تا هر كس كه سند مالكيت نزد وي بوده و 
يا مدعي انجام معامله مي باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي 
اصل سند مالكيت و يا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
اي��الم ارائه نماي��د در غير اينصورت پس از انقضاي مهلت قانوني نس��بت به 

صدور سند مالكيت المثني اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.
صفري
رييسثبتاسنادوامالكشهرستانايالم

سازمان ثبت اسنادو  امالك كشور
 

اداره كل ثبت اسنادو  امالك استان ا يالم

سازمان ثبت اسنادو  امالك كشور
 

اداره كل ثبت اسنادو  امالك استان ا يالم

رييسپژوهشكدهزلزلهمركزتحقيقاتمسكنپيشبينيكرد

7تا7.5ريشتر؛شدتزلزلهاحتماليتهران

روسها6800واگنباريبرايايرانميسازند
وزير راه و شهرسازي گفت: قرارداد ساخت 6 هزار و 800 دستگاه واگن باري با روس ها 

داريم كه بخش اعظم آن، در ايران ساخته مي شود. 
به گزارش صداوس��يما، عباس آخوندي با بيان اينكه امسال 5 مركز استان در كشور 
را به ش��بكه حمل و نقل ريلي وصل مي كنيم، اظهار داش��ت: خوش��بختانه اين طرح ها 
90درصد پيشرفت داشته اند كه همه آنها، امسال به بهره برداري رسيده و زير بار مي روند. 
وي افزود: طبق اين برنامه، اقدامات اجرايي كرمانشاه به اتمام رسيده و همدان نيز مورد 
بهره برداري قرار گرفته و كار اروميه، قزوين رشت و مسير جديد ميانه به بستان آباد و از 
آنجا به سمت تبريز هم در دست اجراست. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه امسال 516 
كيلومتر ريل جديد افتتاح مي شود، افزود: باتوجه به كارهايي كه سال گذشته تمام شد، اما 
به بهره برداري نرسيد امسال 919 كيلومتر راه آهن جديد مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
آخوندي با بيان اينكه براي 6 هزار و 800 واگن باري قرارداد همكاري با روس ها داريم كه 
بخش اعظم اين واگن ها در ايران ساخته مي شود، افزود: براي 3 سال آينده، بخش عمده 
واگن س��ازي ايران مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت و همين االن هم فعال است. وي 
اظهار كرد: با شركت مشترك ايراني و كره يي قرارداد ساخت 540 واگن براي استفاده در 
حمل و نقل حومه يي به امضا رسانده ايم، ضمن اينكه قراردادهاي جديد خريد و ساخت 

واگن هاي مسافري با آلمان ها، روس ها و كره يي ها هم در دست اقدام داريم. 
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صنعت، معدن و جتارت14
ميزان سرمايه گذاري خارجي مصوب

صنعت   نياز س��االنه بخش صنعت، معدن و تجارت به 
سرمايه گذاري اعم از خارجي و داخلي۲۰ميليارد دالر است 
كه تامين ۶ ميليارد دالر آن از طريق سرمايه گذاري خارجي 
پيش بيني ش��ده است. حال بايد گفت كه آلمان و ايتاليا با 
عقب راندن چين رتبه هاي اول و دوم سرمايه گذاري در ايران 
را دارن��د. در اين زمينه رييس انجمن س��رمايه گذاري اتاق 
بازرگاني ايران با بيان اينكه بعد از برجام تاكنون ۲5ميليارد 
دالر سرمايه گذاري خارجي مصوب شده به فارس گفت: اين 
درحالي اس��ت كه پيش بيني مي ش��ود از اين رقم تا پايان 
س��ال فقط 5 ميليارد دالر عملياتي ش��ود. حسين سليمي 
گف��ت: بعد از برجام و لغو تحريم ها تاكنون ۲5ميليارد دالر 
سرمايه گذاري خارجي مصوب شده اما پيش بيني مي شود 
از اين ميزان س��رمايه گذاري خارجي مصوب تا پايان سال 
حدود 4.5تا 5 ميليارد دالر عملياتي ش��ود. او با بيان اينكه 
بخش عمده يي از تقاضاي س��رمايه گذاري خارجي مربوط 
به س��رمايه گذاري در بخش نيروگاه هاي خورشيدي است، 
اظهار كرد: تقاضاي اين سرمايه گذاري ها از سوي كشورهاي 
آلمان، س��وييس و ايتاليا بيشتر اس��ت. سليمي بيان كرد: 
مجوز توليد 18۰۰مگاوات برق از انرژي خورش��يدي صادر 
ش��ده اس��ت. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با 
بي��ان اينكه مانع خاصي بر س��ر راه تحقق س��رمايه گذاري  
مصوب وجود ندارد، گفت: اما يكسان نبودن نرخ ارز يكي از 
موانع جذب سرمايه گذاري خارجي است زيرا سرمايه گذاران 
خواهان پيش بيني سود سرمايه گذاري خود هستند درحالي 
كه با توجه به يكس��ان نبودن نرخ ارز، سرمايه گذار خارجي 
نمي  داند ارزي را كه وارد س��رمايه گذاري در كشور كرده با 
چه نرخي مي تواند، خارج كند. از سوي ديگر مديركل دفتر 
س��رمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
صدا و س��يما گفت: ۲ميليارد دالر س��رمايه گذاري خارجي 
براي اج��راي ۳8طرح در بخش صنع��ت، معدن و تجارت 
در دول��ت دوازدهم تصويب ش��د. افروز بهرام��ي افزود: از 
ابت��داي دولت يازدهم ۲5۲طرح در بخش صنعت، معدن و 
تجارت به ارزش 11ميليارد دالر با استفاده از سرمايه گذاري 
خارجي به تصويب هيات سرمايه گذاري خارجي رسيد كه 
1۰۶طرح از اين تعداد به بهره برداري رس��يده اس��ت. او با 
بيان اينكه ۲ميليارد دالر از اين سرمايه گذاري ها مربوط به 
دولت دوازدهم اس��ت، گفت: در ۲۰س��ال گذشته مجموعا 
4۰ميليارد دالر معادل ساالنه ۲ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خارج��ي در تمام حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت جذب 
ش��ده كه اين ميزان جذب س��رمايه گذاري خارجي از آغاز 
دول��ت يازدهم قابل توجه اس��ت. بهرامي با تاكيد بر اينكه 
انتقال فناوري و دسترسي به بازارهاي بين المللي در تمامي 
قراردادهاي خارجي جديد لحاظ ش��ده است، افزود: توزيع 
سرمايه گذاري خارجي متوازن شده و به سمت استان هاي 
كش��ور س��وق داده شده اس��ت؛ به طوري كه در اين مدت 
استان هاي فارس، بوشهر و كرمان به ترتيب بيشترين ميزان 

سرمايه گذاري خارجي را جذب كردند. 

 بهره برداري از طرح هاي معدني 
ايرنا   مديرعامل ش��ركت سرمايه گذاري توسعه معادن 
و فلزات از سرمايه گذاري 7۰هزار و 955ميليارد ريالي اين 
ش��ركت در 11طرح و پروژه و بهره ب��رداري از آنها در يك 
س��ال منتهي به پايان تير ماه 9۶ خبر داد. عزيز اهلل عصاري 
افزود: اين طرح ها ش��امل واحد گندله سازي 5 ميليون تني 
س��يرجان، نيروگاه 5۰۰ مگاواتي س��يكل تركيبي اردكان، 
واحد ي��ك ميليون تني تولي��د فوالد خ��ام اردكان، واحد 
مگامدول آهن اسفنجي س��يرجان به ظرفيت 1.۶ميليون 
تن و گندله س��ازي 55۰ هزار تني اس��د آباد همدان است. 
او ادام��ه داد: همچنين طرح كنس��انتره ۶75 هزار توماني 
»ش��هرك« در بيجار، واحد 45۰هزار تني توليد ميلگرد در 
ابركوه يزد، واحد فوالدس��ازي شماره ۲ نيشابور به ظرفيت 
7۲۰هزار تن و كارخانه توليد كنسانتره به ظرفيت 4ميليون 
تن، واحد سنگ ش��كن به ظرفيت 15ميليون تن و بلوك 1 
نيروگاه »شهيد كاظمي« ش��امل ۲واحد گازي به ظرفيت 
۳۳۲مگاوات ساير طرح ها و پروژه هاي به بهره برداري رسيده 
اين ش��ركت در مدت ياد شده اس��ت. عصاري خاطرنشان 
كرد: 5 طرح مجتمع كك س��ازي با ظرفيت 45۰هزار تني 
در طبس، افزايش ظرفيت گندله سازي اردكان، گندله سازي 
۲.5ميليون تني نيشابور، واحد بخار بلوك 1 نيروگاه شهيد 
كاظمي سيرجان به ظرفيت 1۶۰مگاوات و خط 7 كنسانتره 
با ظرفيت 1.7ميليون تني س��يرجان در مجموع به ارزش 
۲۰هزار و 51 ميليارد ريال ساير پروژه هاي قابل افتتاح اين 

شركت تا پايان امسال است.
 

 مخالفت با ادغام اتحاديه ها
پايگاه خبري اتاق اصناف  نايب رييس اول اتاق اصناف 
تهران با تاكيد بر ضرورت اصالح رس��ته هاي صنفي گفت: 
م��ا با ادغام اتحاديه هاي صنفي مخالفيم. ابراهيم درس��تي 
كه در جلس��ه كميس��يون آموزش و پژوهش اتاق اصناف 
حضور داش��ت با اعالم اين نظر افزود: م��ا درحال حاضر با 
ادغ��ام اتحاديه هاي صنفي مخالفيم و معتقدم كه بايد ابتدا 
رسته هاي صنفي اتحاديه ها اصالح شود. او همچنين با ابراز 
نارضايتي نسبت به اصالحيه قانون نظام صنفي خاطرنشان 
 كرد: براي اصالح قانون نظام صنفي نبايد عجوالنه تصميم 
بگيرند و درحال حاضر در اصالحيه يي كه دارند نبايد سليقه 
شخصي و دولتي اعمال و نظرات كارشناسي اتحاديه ها بايد 
در نظر گرفته ش��ود. درستي گفت: نظر شخصي بنده اين 
است كه اصالحيه قانون نظام صنفي پس از تهيه اصالحيه 
قبل از ارسال به مجلس بايد همه اتاق ها و اتحاديه ها نسبت 

به آن نظر بدهند. 

  ارائه گزارش خودرويي به مجلس 
تس�نيم   عضو كميس��يون صنايع مجلس با اعالم 
اينك��ه مطمئن��ا صنع��ت خ��ودرو كش��ور ب��ا واردات 
خودروس��از نخواهد ش��د، گفت: هنوز گزارشي از روند 
اج��راي قراردادهاي جديد خودرويي ب��ه مجلس ارائه 
نشده اس��ت. حميدرضا فوالدگر با اشاره به درخواست 
نماين��دگان كميس��يون صنايع از مديران دو ش��ركت 
خودروس��ازي براي ارائ��ه گ��زارش قراردادهاي جديد 
خودرويي اظهار كرد: متاس��فانه هنوز گزارشي از روند 
اج��راي قرارداده��اي خودرويي به مجلس ارائه نش��ده 
اس��ت. او با بيان اينكه مجل��س تاكيد زيادي بر رعايت 
ساخت داخل محصوالت مشترك و صادرات آنها دارد، 
افزود: مطمئنا صنعت خودرو كشور با واردات خودروساز 
نخواهد ش��د البته تجربه هم ثابت كرده در قراردادهاي 
گذشته با فرانس��وي ها چيز زيادي عايد صنعت خودرو 
نشده است. اين عضو كميسيون صنايع مجلس با اعالم 
اينكه خودروس��ازان در گذشته اعالم كردند كه سمند 
ملي تولي��د كرده ايم اما اينگونه نبود، تصريح كرد: بايد 
در اجراي قراردادهاي خودرويي نظارت الزم انجام شود 

تا تجربه تلخ همكارهاي گذشته تكرار نشود.

روي خط خبر

فعاالن اقتصادي در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران هشدار دادند

زنگ خطر ممنوعيت هاي وارداتي
بخش خصوصي  در اعتراض به ممنوعيت هاي تجاري به رييس جمهور نامه نوشتند

تجارت  
تج��ارت  ممنوعيت ه��اي  و  »محدوديت ه��ا 
خارج��ي« و »توق��ف ثب��ت س��فارش  كاالها« دو 
سياس��ت ت��ازه به كارگرفت��ه دول��ت دوازدهم به 
ش��مار م��ي رود ك��ه مدت هاس��ت ام��ان فعاالن 
بخش خصوص��ي را بريده اس��ت. از زمان روي كار 
آمدن دول��ت دوازدهم سياس��ت هاي اقتصادي به 
س��مت تقويت توليد داخل چرخيده شده تا شايد 
با اتخاذ برنامه ريزي هاي جديد، ديوار تعرفه بلندتر 
از گذش��ته ش��ود و توجه ها نيز به سمت استفاده 
از كاالي ايراني س��وق پيدا كن��د. محدوديت ها و 
ممنوعيت ه��اي تجارت خارج��ي از يك طرف و از 
ط��رف ديگر نيز واكاوي بودجه 97 كه طي دو روز 
گذش��ته به بهارستاني نش��ينان ارائه شد، منجر به 
آن ش��د تا فعاالن اقتصادي ني��ز درباره برخي كم 
و كاس��تي هاي آن انتقادهايي را مطرح كنند. روز 
گذش��ته خصوصي ها در س��ي و س��ومين نشست 
هي��ات نمايندگان ات��اق تهران گرده��م آمدند تا 
ب��ه بيان مس��ائل روز اقتصادي بپردازن��د و درباره 
محدوديت هاي تجارت  خارجي كه از س��وي دولت 
اعمال ش��ده اقدامات اتاق تهران را در راستاي اين 
ن��وع برهم خوردگي ه��ا در چرخه اقتص��اد مطرح 

كنند. 
در اين نشس��ت همچنين رييس ات��اق تهران 
از ارس��ال نامه  اتاقي ه��ا به رييس جمه��ور درباره 
شفاف س��ازي و تعيين ضواب��ط اقتصادي خبر داد. 
به گفت��ه تصميم س��ازان اقتصادي اكن��ون عالوه 
براينكه تعداد زيادي خودرو در گمركات بالتكليف 
اس��ت و اقالم ديگري از جمله الستيك و باتري و 
تع��دادي از تجهيزات ثبت س��فارش مرتبط با آن 
نيز متوقف ش��ده اس��ت؛ اين در حالي است كه به 
گفت��ه متوليان تجاري تغيي��ر تعرفه ها نبايد بدون 
اطالع قبلي انجام ش��ود؛ هرچند كه گفته مي شود 
محدوديت ه��ا و ممنوعيت ه��اي تج��ارت خارجي 
خالف قانون است اما طي 7ماهه گذشته متوليان 
دولتي درصدد تغيير برخي سياست هاي داخلي و 
خارجي به نفع توليد داخل هستند. اگرچه فعاالن 
اقتصادي مي گويند كه الزم اس��ت در راستاي اين 
ن��وع محدوديت ها به اين نكت��ه توجه كرد كه باال 
بردن ناگهاني تعرفه ها شايد باعث ايجاد رانت براي 

افراد مطلع از اين مسائل شود. 
در نشس��ت روز گذش��ته ع��الوه ب��ر اينك��ه 
گ��زارش عملكرد ۶ماهه اتاق تهران مورد بررس��ي 
قرار گرف��ت، فعاالن اقتص��ادي از »رضا نيازمند« 
بنيانگذار س��ازمان گس��ترش و س��ازمان نوسازي 
صناي��ع ياد كردند. از س��وي ديگ��ر ميهمان ويژه 
نشس��ت هيات نماين��دگان اتاق ته��ران نيز بهرام 
عكاش��ه زلزله شناس و زمين ش��ناس شهير ايراني 
بود كه ب��راي نمايندگان بخش خصوصي در مورد 
خطرهاي زلزله و لزوم آمادگي در برابر اين حادثه 

طبيعي سخن گفت. 
  

نخس��تين توقف ثبت س��فارش در فروردين 
م��اه دامنگي��ر واردكنندگان خودرويي ش��د كه 
در اين باره جنجال هاي رس��انه يي زيادي انجام 
ش��د. هر بار يكي از فعاالن بازار خودرو نس��بت 
به عدم بازگشايي س��امانه ثبت سفارش خودرو 
انتقادهاي��ي را مطرح مي كردند تا اينكه در نيمه  
دوم س��ال 9۶ محدوديت ها ب��راي ديگر اقالم  و 

كاالهاي توليدي كليد خورد. 
رييس اتاق تهران روز گذشته در نشست هيات 
نمايندگان اتاق تهران از مكاتبات خصوصي ها به 
رييس جمه��ور درب��اره محدوديت ه��اي تجارت 
خارجي خبر داد. او گف��ت: اكنون تعداد زيادي 
خ��ودرو در گم��ركات بالتكلي��ف اس��ت و اقالم 
ديگري از جمله الس��تيك و باتري و تعدادي از 
تجهيزات ثبت س��فارش مرتبط با آن نيز متوقف 
ش��ده است؛ اين در حالي است كه تعرفه ها نبايد 

بدون اطالع قبلي تغيير كند؛ ضمن اينكه ممنوع 
ك��ردن واردات كاال خالف قانون اس��ت و قانون 
مش��خص كرده كه فقط كاالهاي غيرش��رعي از 
جمله مش��روبات الكلي و اسلحه و مهمات اجازه 
واردات ندارند. رييس پارلمان اتاق تهران تصريح 
كرد: هم اكنون مش��اهده مي ش��ود بدون اطالع 
قبل��ي، دولت از ثبت س��فارش كاالها جلوگيري 
و اين موضوع فعاالن اقتصادي را دچار مش��كل 

مي كند. 

 انتقاد خصوصي ها از بودجه ۹۷
همچني��ن انتق��اد از واقع��ي نب��ودن نرخ ارز 
در اليح��ه بودجه س��ال 97 كل كش��ور از ديگر 
موضوعاتي بود كه خوانس��اري نظر فعاالن بخش 
خصوصي را در اين باره جلب كرد. او گفت: نرخ 
ارز در اليحه بودجه ۳5۰۰ تومان تعيين شده در 
حالي كه در بازار آزاد نرخ ارز 4۲۰۰ تومان است 
و مشخص نيست كه با چه هدفي اين نرخ تعيين 
ش��ده و اگر قرار است به سمت تك نرخي كردن 
ارز پي��ش رويم ك��ه 7۰۰توم��ان اختالف هيچ 
نشانه يي براي تك نرخي كردن را نشان نمي  هد. 
ب��ه گفته ريي��س اتاق ته��ران؛ كليات اليحه 
بودجه در اتاق بازرگاني تهران بررس��ي شده و بر 
اين اساس اش��كاالتي كه در بودجه وجود دارد، 
براي رييس مجلس شوراي اسالمي ارسال شده؛ 
اين در حالي اس��ت كه در نامه ارسالي به رييس 
مجلس قيد شده كه هر سال بودجه يي كه بسته 
مي ش��ود براساس بودجه مصوب سال قبل است. 
به عنوان مثال در سال 1۳9۶ درآمدهاي مصوب 
۳4۶ه��زار ميلي��ارد تومان ب��وده در صورتي كه 
كل وصول��ي 11۰هزار ميليارد تومان بوده يعني 
۶۳درصد محقق نشده؛ بنابراين نخستين اشكال 

غيرواقعي بودن بودجه است. 
خوانس��اري با بيان اينكه اليحه بودجه س��ال 
97 كل كش��ور هم نشان مي دهد كه اين بودجه 
در س��ال آينده با كسري مواجه است، افزود: اثر 
كاه��ش حجم دولت در اليح��ه بودجه 97 ديده 
نش��ده اس��ت، در حالي كه در برنامه ششم مقرر 
ش��د هر س��اله بايد به مي��زان 15 درصد حجم 
دولت كاهش يابد كه اثري از اين مساله نيست. 

رييس اتاق بازرگان��ي تهران با بيان اينكه در 
بودجه جاري افزايش 11درصدي ديده مي شود، 
تاكي��د كرد: دولت در نظر دارد بخش��ي از منابع 
مالي خود را با اس��تقراض از بازار سرمايه تامين 
كند؛ اين در حالي است كه در قالب بودجه سال 
9۶ مقرر ش��ده بود كه 74ه��زار ميليارد تومان 
از طريق اس��تقراض از بازار س��رمايه گرفته شود 
كه ه��ر قدر دول��ت به اين بخش دس��ت درازي 
كند، طبيعتا ب��راي بخش خصوصي چيزي باقي 

نخواهد ماند. 
وي ب��ا انتق��اد از س��خنان ريي��س كل بانك 
مرك��زي مبني ب��ر اينك��ه ح��دود 45درصد از 
تسهيالت اعطايي سيستم بانكي در سال گذشته 
عمدتا مربوط به تس��هيالت مالي سررسيد شده 
ب��ود، گفت: به نظر مي رس��د بودجه يي كه براي 
گ��ردش نقدينگ��ي جديد و س��رمايه در گردش 
بانك ها درنظر گرفته ش��ده، بسيار محدود است 
و عم��ال در بودج��ه هم راهكاري براي سيس��تم 
بانكي ديده نش��ده است؛ از س��وي ديگر، امسال 
باز فش��ار مالياتي نس��بت به مصوب س��ال 9۶ 
در اليحه بودجه مش��اهده مي ش��ود كه اگر اين 
اختصاص داده ش��ود به قس��متي از مودياني كه 
ماليات نمي دهند خوب است؛ ولي اگر قرار باشد 
اين ماليات از كس��اني كه به ط��ور منظم ماليات 
پرداخت مي كنند، دريافت شود باز هم مشكالتي 

را براي بخش توليد به وجود مي آورد. 
از س��وي ديگر بودج��ه پروژه ه��اي عمراني 
نيز س��ومين محور س��خنان رييس ات��اق تهران 
ب��ود. او گف��ت: امس��ال مث��ل س��ال گذش��ته 
بودج��ه اين بخ��ش كاه��ش يافته و براس��اس 
 گزارش ه��اي مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س در 
19 سال گذشته بودجه جاري هر سال 97درصد 
به صورت متوس��ط پرداخت شده اما درخصوص 
بودج��ه عمراني ح��دود ۶9درصد محقق ش��ده 

است. 
ريي��س اتاق تهران درب��اره عالئم كاهش نرخ 
س��ود بانكي در اقتصاد ني��ز اين طور گفت كه از 
كاهش نرخ س��ود بانكي كه در شهريور ماه اتفاق 
افت��اد، به نظ��ر مي آيد كه عالئ��م آن در اقتصاد 
خ��ودش را نش��ان مي دهد كه يك��ي از اين آثار 

گرايش به س��مت س��رمايه گذاري در مس��كن و 
ديگري بورس است كه شاخص هاي بورس تغيير 
كرده اس��ت؛ البته اميدواري��م قول بانك مركزي 
درمورد كاهش مجدد س��ود س��پرده ها و كاهش 
نرخ بهره تس��هيالت بانكي و همچنين برخورد با 

موسسات مالي غيرمجاز ادامه يابد. 

 برطرف سازي مسائل حاشيه اي 
بحث تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز 
محور چهارم س��خنان رييس اتاق تهران بود كه در 
اين زمينه خوانس��اري گفت كه مطرح ش��دن اين 
مس��اله بعد از يك دوره ثبات ج��اي تعجب دارد و 
به جاي اينكه دنبال اس��تحكام در دولت باشيم اين 
بحث ها باعث س��رگرداني مي شود و باعث مي شود 
كه همه حواس ها دوباره به اين سمت حركت كند و 
اميدواريم اين مسائل حاشيه يي زودتر برطرف شود 
و يك بار براي هميشه به اين موضوع پرداخته شود.
او همچني��ن درب��اره تعيين ع��وارض خروج از 
كشور هم اظهار كرد كه در تعيين عوارض خروج از 
كش��ور هم يك بدسليقگي صورت گرفته و افزايش 
عوارض خروج از كشور در حالي در اليحه پيشنهاد 
ش��ده كه تعداد زيادي از 9ميليون س��فر ساالنه در 

ارتباط با كسب و كار انجام مي شود. 
رييس اتاق تهران تصريح كرد: در سال ميلياردها 
تومان سوبس��يد گازوييل و بنزين پرداخت مي شود 
در حال��ي كه هم ترافيك ش��هري و ه��م آلودگي 

به دنبال تردد ها ايجاد مي شود. 
»هدفمن��دي  درب��اره  همچني��ن  خوانس��اري 
بخ��ش  بدهي ه��اي  »پرداخ��ت  و  يارانه ه��ا« 
خصوصي توس��ط دول��ت« نيز اين ط��ور گفت كه 
به نظ��ر مي رس��د دولت براس��اس اليح��ه بودجه 
 97 قرار اس��ت اق��دام خوبي انجام ده��د و بيش از

۲۰ ميلي��ون نف��ر را از پرداخت ياران��ه حذف كند 
ك��ه اميدواري��م بودجه آن ب��ه بخش تولي��د وارد 
ش��ود. در مورد پرداخت بدهي هاي بخش خصوصي 
توس��ط دولت در اليحه بودجه 97 هيچ اش��اره يي 
نش��ده ضمن اينك��ه در اين اليحه ب��ه بهره برداري 
از طرح ه��اي نيمه تمام اش��اره نش��ده و از س��وي 
ديگر ب��ه ج��ذب فاينانس توس��ط بخش خصوصي 
و نح��وه ضمانتنامه و به اص��الح مالي صندوق هاي 

بازنشس��تگي هم پرداخته نش��ده است. رييس اتاق 
ته��ران در محور پاياني س��خنان خ��ود به موضوع 
اس��كان موقت زلزله زدگان كرمانشاه هم اشاره كرد 
و از فعاالن بخش خصوصي خواس��ت در بازس��ازي 
مناطق زلزله زده و به خصوص مدارس آس��يب ديده 

منطقه همراهي و همياري كنند. 

 عملكرد 6 ماهه اتاق تهران
 در ادام��ه اين نشس��ت، نوبت به ارائ��ه عملكرد
۶ ماهه اتاق تهران توسط دبيركل اتاق تهران رسيد. 
بهمن عش��قي در ابتداي س��خنان خود با اشاره به 
اهداف اتاق تهران كه شامل حمايت از منافع بخش 
خصوصي، يكپارچه سازي و توانمندسازي اعضاست، 
گف��ت: در اين چارچوب، س��رفصل هاي برنامه اتاق 
تهران براي سال 1۳9۶ تهيه شد كه تعامل با دولت 
و حاكميت، تعامل با سازمان ها، ارتقاي بهره برداري 
بهينه از منابع اتاق، س��ازماندهي، شفاف س��ازي و 
بهب��ود عملكرد فرآيندهاي داخلي اتاق، تس��هيل و 
سرعت بخش��ي به خدمات به اعضا، بهبود و توسعه 
ارتباطات با اعضا و فعاالن اقتصادي، توانمندس��ازي 
فعاالن اقتصادي از طريق آموزش و توانمندس��ازي 
اعضا با بهره گيري از خدمات مشاوره يي ازجمله اين 

برنامه ها بوده است.
او همچني��ن ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي را 
از جمله برنامه هاي اتاق عنوان كرد. عش��قي سپس 
به اقدامات ص��ورت گرفته از س��وي اتاق، ذيل هر 
يك از اين س��رفصل ها اش��اره كرد و گفت: بررسي 
اليح��ه ماليات بر ارزش افزوده، اليحه انتزاع وزارت 
صنعت و مع��دن و تجارت، دس��تورالعمل حمايت 
از صادرات غيرنفتي، بررس��ي بس��ته پيش��نهادي 
مقررات ص��ادرات، تهي��ه پيش نويس پيش��نهادي 
قانون تامين اجتماع��ي، اعالم آمادگي براي تدوين 
۲ اليحه ش��فافيت و تعارض منافع در نيمه نخست 
س��ال 1۳9۶ در دس��تور كار اتاق بوده و نتايج اين 
بررس��ي ها ب��ه س��ازمان ها و نهاده��اي حاكميتي 

انعكاس داده شده است. 
ب��ه گفت��ه او، مكاتب��ه اتاق ب��ا ش��وراي رقابت 
ب��راي كاه��ش تعرفه ف��والد ب��ه نتيجه رس��يد و 
دس��تورالعمل خاصي از س��وي ش��وراي رقابت در 
 اين زمينه صادر ش��د. عشقي همچنين از واگذاري
 ۲ ماموريت از سوي اتاق ايران به اتاق تهران سخن 
گفت و در اين ب��اره افزود: يكي از اين ماموريت ها، 
بررس��ي و تحليل ش��اخص تجارت فرامرزي است 
ب��ا مديريت پ��درام س��لطاني و هم��كاري معاونت 
بررس��ي هاي اقتصادي اتاق ته��ران كه انجام گرفته 
و تكليف آن در اسفند ماه روشن  مي شود. ماموريت 
ديگر، بررس��ي و احصاي رويه هاي فسادزا بود كه از 
دستاورد آن در همايش روز گذشته رونمايي شد. 

 بررسي پديده طبيعي در ايران
در بخ��ش بعدي نشس��ت هي��ات نمايندگان 
ات��اق تهران، بهرام عكاش��ه متخصص برجس��ته 
زلزله شناسي و زمين شناس��ي كه از او به عنوان 
پدر عل��م زلزله شناس��ي ايران ياد  مي ش��ود، به 
تش��ريح وضعيت اي��ن پديده طبيع��ي در ايران 

به ويژه شهر تهران پرداخت.
او س��پس با بي��ان اينكه گ��زارش اخير مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي درخصوص 
وضعيت تخريبي 1۲۰۰ش��هر در اي��ران پس از 
وق��وع زلزله ه��اي احتمالي را موردبررس��ي قرار 
داده اس��ت، افزود: متاس��فانه باي��د بگويم كه از 
اين ميزان تنها تعداد انگشت شماري از شهرهاي 

ايران از زلزله در امان هستند.
به گفته او، براساس اين بررسي از 1۲۰۰شهر 
م��ورد تحقيق تعداد ۲۰۰ش��هر ب��ه دنبال زلزله 
به طور كام��ل تخريب خواهد ش��د؛ تعداد 8۰۰ 
ش��هر به ميزان زي��اد و تعداد 15۰ش��هر نيز به 

ميزان متوسط تخريب مي شوند.

در سايت ايران خودرو خراسان

خط توليد انبوه »هايما اس ٥« به بهره برداري رسيد
خط توليد انبوه »هايما اس 5« در س��ايت ايران خودرو خراس��ان 
ب��ا حضور مديران ارش��د گروه صنعتي ايران خودرو و ش��ركت هايما 
به بهره برداري رس��يد.   به گزارش »تع��ادل« و به نقل از ايكوپرس، 
بيژن زاهدي فر مديرعامل ايران خودرو خراس��ان در اين مراسم گفت: 
چش��م انداز نياز محصوالت Suv در كش��ور تا س��ال 14۰۰ حداقل 
۲۶۰هزار دستگاه در سال خواهد بود كه طبق اهداف استراتژيك گروه 
صنعتي ايران خودرو دس��ت كم ۲5درص��د از اين محصوالت در ايران 
خودرو خراسان توليد خواهد شد.  وي تاكيد كرد: در استراتژي 5ساله 
سايت ايران خودرو خراس��ان كه تاكنون سه سال از آن سپري شده، 
معرف��ي و توليد يك محصول جديد در دس��تور كار بوده كه تاكنون 
محصوالت هايما۲۰۰۰، هايما18۰۰توربو، س��وزوكي فيس ليفت و 
هم اكنون هايما اس5 به سبد محصوالت اين شركت اضافه شده است. 
مديرعامل ايران خودرو خراسان افزود: نصب و راه اندازي خطوط بدنه 
اس5 در زمان 1۰روز و توليد نخس��تين سري اين خودروها از نتايج 

توانمندي و تخصص مهندسان ايران خودرو  خراسان است. 

 تغيير ذائقه مصرف كننده ايراني
مصطف��ي خان كرمي مع��اون بازاريابي و ف��روش ايران خودرو در 
اين مراس��م گفت: ش��ركت هايما يكي از مهم ترين شركاي تجاري 
ايران خودرو در عرضه مس��تقيم محصوالت جديد اس��ت. همكاري 
ايران خودرو و  هايما از سال 1۳9۳ آغاز شده و در اين زمان كوتاه دو 
طرف در ارائه محصول باكيفيت و متناسب با نيازهاي مصرف كنندگان 
ايراني حداكثر تالش خود را انجام داده اند. وي افزود: رشد اقتصادي 
ايران در س��ال هاي اخير منجر به تغيي��ر ذائقه مصرف كننده ايراني 
و افزايش تمايل به خريد خودروهاي SUV در كش��ور ش��ده است. 
معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو ادامه داد: مطالعات انجام ش��ده 
نشان مي دهد ميزان تقاضاي خودروهاي CUV و SUV در 9سال 
گذش��ته رش��د 5 برابري را تجربه كرده و اين روند در 7ماه س��پري 
شده از سال جاري با رشد چشمگيري مواجه شده است. پيام آشكار 
اين تغيير، لزوم تدوين و برنامه ريزي شركت ايران خودرو در راستاي 
افزايش توليد اين محصوالت است و در اين راستا خودرو هايما اس5 
پس از توليد هايما اس7 در ايران به توليد انبوه رس��يد. خان كرمي 
افزود: با توجه به تجربه موفق خودروهاي اس7 و اس5 در بازار ايران، 
ش��ركت هاي ايران خودرو  و هايما ب��راي ارائه محصوالت باكيفيت و  
جديد به مصرف كنندگان ايراني همكاري خود را توسعه خواهند داد. 

 نقطه عطف همكاري هاي هايما و ايران خودرو
ويليام دانگ مديرعامل شركت بين المللي خودرو هايما نيز در اين 
مراسم تاكيد كرد: امروز شاهد آغاز توليد انبوه دومين خودرو توليدي 
با همكاري ايران خودرو  و  هايما هستيم. هايما تاكنون توانسته با ده ها 
كشور همكاري كرده و محصوالت خود را به خاورميانه، شمال آفريقا، 
آس��ياي جنوب ش��رقي، امريكاي مركزي و جنوبي صادر كند.  وي 
ادام��ه داد: هايما اس5 يك خودرو SUV داراي ش��تاب باال، موتور 
قوي و عملكرد پايدار اس��ت. اين محصول ستاره محصوالت شركت 
هايماست كه با خودروهاي ژاپني و كره يي برابري مي كند.  مديرعامل 
شركت بين المللي خودرو هايما اظهار داشت: مراسم آغاز توليد انبوه 
اي��ن خودرو در ايران، نقطه عطف همكاري هاي هايما و ايران خودرو 
است و در آينده هايما به حضور قدرتمند خود در ايران ادامه خواهد 
داد و همكاري با ش��ريك فوق العاده خود يعني ايران خودرو، مطالعه 
در خصوص تقاضاي مشتريان ايراني و عرضه مدل هاي جديد در بازار 
ايران را دنبال خواهد كرد. وي افزود: اين شركت سرمايه گذاري خود 
را براي بهبود خدمات و جلب رضايت مش��تريان و ش��ناخت بيشتر 
مش��تريان از برند و محصوالت هايما و در نهايت دستيابي به هدف 

رهبري بازار در بخش SUV در بازار ايران افزايش خواهد داد. 

 همكاري هايما با شركت هاي جهاني
همچنين در اين مراسم چن گائوچائو معاون مديرعامل شركت 
خودروس��ازي هايما گف��ت: هايما داراي تجربه ۳۰س��اله در توليد 
خودروس��ت و 15سال س��ابقه همكاري با ش��ركت مزدا، زيربناي 
مديريتي و فني مس��تحكمي براي اين ش��ركت فراهم كرده است.  
وي تصريح كرد: هايما در چين به لحاظ طراحي خودروهاي سبك، 
كارايي باال و اطمينان جزو رهبران بازار اس��ت و هايما اس5 نتيجه 
فرآين��د همكاري هايما و ش��ركت طراحي LDA ايتالياس��ت كه 
توسط هايما در طول سه سال توليد شده است.  معاون مديرعامل 
ش��ركت خودروس��ازي هايما گفت: فرآيند تولي��د اين محصول با 
همكاري نزديك بين هايما و شركت هاي بوش، پانچ، اتوليو و ديگر 
شركت هاي برتر جهاني صورت گرفته است.  وي افزود: هايما اس5 
پس از انجام چند ميليون متر تست دوام، ده ها هزار تست ارتعاش، 
صدها هزار كيلومتر تست انطباق در جاده هاي كوهستاني و  بياباني 
 SUV و تست هاي متعدد در چين ثابت كرده است كه يك خودرو

با قابليت اطمينان و پايداري باالست. 
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15 نفت و انرژي
 بي اطالعي وزارت نيرو

از تصميم دولت براي قيمت برق
فارس  مع��اون وزير نيرو در امور ب��رق و انرژي با 
تاكيد بر اينكه وزارت نيرو بر اس��اس قانون، پيشنهاد 
افزاي��ش قيمت برق را جمع بندي ك��رده و به دولت 
منعكس كرده اس��ت، گفت: سازمان برنامه و بودجه 
قيمت تمام ش��ده برق بيش از ۹۰ تومان را پذيرفت. 
فالحتي��ان ادام��ه داد: وزارت نيرو منتظر اس��ت هر 
تصميم��ي كه دولت گرف��ت را اجرا كن��د، اما هنوز 
مطلب مش��خص از سوي دولت صادر نشده است كه 
بخواهي��م آن را اعالم كنيم. بدنه وزارت نيرو از اينكه 
دول��ت چه اقدامي را براي حامل ه��اي انرژي مدنظر 
دارد و چ��ه نرخي را قرار اس��ت، اع��الم كند اطالع 
كامل و دقيقي ندارد. مع��اون وزير نيرو در امور برق 
و انرژي در پاس��خ به اين سوال كه وزارت نيرو براي 
قيمت برق چه ميزان رش��د را پيش��نهاد داده است، 
گفت: در حال حاضر متوسط فروش برق 67 تومان و 
 قيمت تمام شده برق بدون محاسبه سوخت بيش از
1۰۰ تومان است، اما به هر حال خوشبختانه سازمان 
برنام��ه و بودجه عدد باالي ۹۰ تومان را براي قيمت 
تمام ش��ده برق پذيرفته اس��ت ك��ه قابليت وجودي 
دارد. بنابراين فاصله بين اين دو عدد بايد به گونه يي 

جبران و تامين شود. 
 

توليد گران قيمت چيني ها 
در آزادگان شمالي

ايلنا   كريم زبيدي مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت 
مل��ي نفت اي��ران عنوان ك��رد: »ذخاير نف��ت درجاي 
منطقه غرب كارون )مش��تمل بر ميدان هاي مشترك 
و غيرمشترك( حدود ۸7ميليارد بشكه برآورد مي شود 
كه با احتساب ميانگين ضريب بازيافت 1۵درصد، بالغ 
بر 1۳ميليارد بش��كه نفت اين منطقه قابل استحصال 
است كه تاكنون 71۵ميليون بشكه نفت )كمتر از يك 
ميليارد بشكه( برداش��ت شده است.« زبيدي در رابطه 
با مش��كالت و محدوديت هاي بس��يار صنعت نفت در 
تامين سرمايه و فناوري گفت: »به عنوان نمونه، هزينه 
س��رمايه گذاري توليد هر بش��كه نفت خام در آزادگان 
ش��مالي حدود ۳۴ هزار دالر ش��د و ضري��ب بازيافت 
شركت چيني در اين ميدان حدود ۵درصد بوده است. 
بديهي است هزينه تمام شده و ضريب بازيافت نمي تواند 
در اين ش��رايط قابل قبول باشد.« وي با يادآوري اينكه 
ش��ركت هاي خارجي ديگر مي توانستند با هزينه هاي 
كمتر چنين طرح هايي را به س��رانجام برسانند، گفت: 
»شركت ايراني تدبير انرژي هم در توسعه ياران شمالي 
توانست با هزينه يي نسبتا معقول يعني كمتر از ۲۰هزار 

دالر براي هر بشكه طرح را به پايان برساند.«
 

 2 برابر شدن صادرات گاز
به عراق در 100روز اخير

ايرنا   به��زاد بابازاده مدير امور بين الملل ش��ركت 
ملي گاز اعالم ك��رد: »صادرات روزانه گاز طبيعي به 
عراق طي 1۰۰روز گذشته از 7ميليون مترمكعب به 

حدود 1۴ميليون مترمكعب در روز رسيده است.«
وي افزود: »شركت ملي گاز ايران در سال نخست 
ق��رارداد ص��ادرات گاز به عراق، متعه��د به صادرات 
روزان��ه 7ميليون مترمكعب بوده اس��ت، اما با توجه 
به نياز و درخواس��ت طرف عراقي، حجم صادرات را 
ت��ا حدود 1۴ ميليون مترمكعب در روز در اوج فصل 

گرم در عراق افزايش داده ايم.«
مدير امور بين الملل ش��ركت ملي گاز اظهار كرد: 
»حج��م گاز صادراتي به عراق مطابق اين قرارداد كه 
براي تامين س��وخت نيروگاه هاي بغداد امضا ش��ده، 
در فصل گرم س��ال تا ۳۵ميلي��ون مترمكعب در روز 
افزاي��ش مي يابد كه اين افزايش ب��ا آغاز بهره برداري 
از خط لوله انتقال گاز ششم سراسري محقق خواهد 
ش��د.« به گفته باب��ازاده و بر اس��اس آخري��ن آمار 
اعالم ش��ده، از ابتداي امسال تا اواخر مردادماه به طور 
ميانگين روزانه حدود ۵۰ميليون مترمكعب گاز صادر 
شده كه اين رقم رشد 6۴درصدي مجموع صادرات را 

نسبت به مدت مشابه پارسال نشان مي دهد. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« با بررسي قيمت فوب خليج فارس بنزين در يك ماه اخير گزارش مي دهد

كابوس مردمي؛ روياي دولتي
وزير نفت: افزايش قيمت بنزين در سال 97 را تكذيب نمي كنم

گروه انرژي  نادي صبوري 
هر ق��در دولت ه��ا از افزايش قيم��ت حامل هاي 
انرژي به ويژه بنزين سرمس��ت شده و محل درآمدي 
بي دردس��ر نس��بت به ماليات پي��دا مي كنند، مردم 
همواره نس��بت به آن ه��راس دارن��د. از ديروز خبر 
احتمال افزايش قيمت بنزين س��بب شده است مردم 
پيشاپيش نگران سال جديد باشند. طبق متن قانون 
هدفمند ك��ردن يارانه ها، قيمت حامل هاي انرژي در 
اي��ران در پايان برنامه پنجم توس��عه  بايد در حالتي 
تعيين مي ش��د كه از ۹۰درصد قيم��ت اين حامل ها 
در فوب خليج فارس كمتر نمي بود. سال 1۳۹۵ پايان 
برنامه پنجم توسعه بود، سالي كه به دليل افت جهاني 
قيمت نف��ت، قيمت بنزين فوب نيز پايين آمده و در 
نتيج��ه فاصله چنداني با قيمت بنزي��ن در ايران كه 
1۰۰۰تومان در هر ليتر بود، نداش��ت. قانون هدفمند 
كردن يارانه ها البته در مورد قيمت حامل هاي انرژي 
زباني الكن دارد و مشخص نمي كند، نوسانات جهاني 
نفت خ��ام كه بر ف��وب خليج فارس اثر افزايش��ي يا 
كاهشي مي گذارند، چگونه قرار است در قيمت بنزين 
ايران نمايان شده و طي چه برنامه يي اين دو همواره 
با يكديگر هماهنگ خواهند ش��د؟ ش��ايد به همين 
دليل است كه در ايران مردم به همان اندازه كه خود 
را آماده وقوع حوادثي ناگهاني همچون سيل و زلزله 
مي كنند، هر روز صب��ح منتظر خواندن خبر افزايش 
بنزين نيز بدون هيچ پيش زمينه قبلي هستند. اين بار 
اما ب��وي افزايش قيم��ت بنزين از الب��ه الي كلمات 
اليحه بودجه سال ۹7 بيرون زده و حتي بيژن زنگنه 
وزير نفت نيز تاييد كرده اس��ت كه س��ال آينده سال 
افزاي��ش قيمت بنزين خواهد بود. اتفاقي كه در ايران 
به دليل آثار تورمي افسارگس��يخته يي كه مي گذارد، 
همواره با وحشت همگاني همراه بوده است. »تعادل« 
در اين گزارش با بررس��ي وضعي��ت قيمت بنزين در 
فوب خليج فارس در يك ماه اخير س��عي در پاس��خ 
به اين پرس��ش دارد كه اگر مبن��ا قانون هدفمندي 
يارانه ها باش��د، چه عددي براي قيمت بنزين در سال 
1۳۹7 كه البته در برنامه ششم توسعه قرار مي گيرد، 

مناسب خواهد بود؟
   

بودجه ۹7 اين روزها همه را نگران كرده اس��ت، 
از افزايش ناگهاني عوارض خروج از كش��ور گرفته تا 
افزايش قيمت بنزين كه به نظر مي رس��د در نهايت 
هر دو موجب خواهند ش��د تعداد سفرهاي ايرانيان 
كمتر و كمتر ش��ود، باعث شده اند مردم بيش از هر 
زمان ديگري به اين اليحه حساس��يت نشان دهند. 
ديروز بيژن زنگنه وزير نفت ايران به خانه ملت گفته 

اس��ت كه خبر افزايش قيمت بنزين در س��ال آينده 
را تكذي��ب نمي كند. البته وزير نفت گفته اس��ت كه 
مس��اله قيمت بنزي��ن هنوز »باز« ب��وده و به همين 
دليل بايد در مجلس ش��وراي اس��المي در مورد آن 

بحث شود. 
 در تبص��ره 1۸ اليح��ه بودج��ه س��ال 1۳۹7 
عنوان ش��ده اس��ت كه به دولت اجازه داده مي شود 
1۰۰درص��د منابع حاصل��ه از مابه التف��اوت قيمت 
حامل هاي انرژي در سال 1۳۹7 نسبت به قيمت اين 
حامل ها در ابتداي س��ال 1۳۹6 را به حساب خاصي 
نزد خزانه داري كل كش��ور واريز و منابع حاصله را تا 
س��قف يكصد و هفتاد و چهار هزار ميليارد ريال در 
جهت حمايت از طرح هاي توليد، اش��تغال و آموزش 
و كمك به كارورزي جوانان دانش آموخته دانشگاهي 

پرداخت كنند. 
اين تبصره ب��ه نوعي از احتم��ال افزايش قيمت 
تم��ام حامل هاي انرژي اعم از بنزين، آب، برق و گاز 
در سال آينده س��خن مي گويد و عزم دولت را براي 
اين اتفاق به خوبي نش��ان مي ده��د. عموما دولت ها 

در ايران، ۴ س��ال دوم خود را زمان مناس��بي براي 
افزايش هزينه ها مي يابند، سال هايي كه ديگر نگران 
ري��زش آراي مردمي نبوده و مي توانند با دس��ت باز 

اعداد را باال ببرند. 
در مورد بنزين موضوع از تمام ديگر حامل ها متفاوت 
اس��ت. افزايش قيمت بنزين در واقع به معناي افزايش 
قيمت »همه چيز« اس��ت. به همين دليل نگراني مردم 
بابت اين افزايش بيش از نگراني ش��ان در مورد افزايش 
قيمت آب، برق و گاز اس��ت. ش��ايد آم��ار 6۸درصدي 
مخالفان با افزايش قيمت بنزين در نظر س��نجي اي در 
توييتر با ش��ركت نزديك به 7۰ كاربر از همين مساله 
نش��ات بگيرد. براي مردم افزاي��ش قيمت بنزين چند 
معنا خواهد داشت، معناي نخست گران تر شدن هزينه 
جابه جايي روزمره اس��ت. دومين مساله افزايش هزينه 
س��فر خواهد ب��ود و در پس تمام اينه��ا تمام كاالها با 
اين اس��تدالل كه با افزايش هزينه حمل و نقل روبه رو 

شده اند، با يا بدون مجوز دولت گران خواهند شد. 
هر چن��د نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
اكنون مي توانن��د با افزايش قيمت بنزين در س��ال 

آين��ده مخالفت ك��رده و دول��ت را وادار كنند براي 
تامين هزينه هاي خ��ود از ديگر مخارج غير ضروري 
بكاهد اما به نظر مي رس��د در نب��ود چنين فضايي، 
دولت كه مش��خصا براي تامي��ن هزينه هاي خود به 
درآمدهاي مالياتي و فروش حامل هاي انرژي چش��م 
دوخته اس��ت، با احتمال زي��ادي قيمت بنزين را در 

سال آينده گران كند. 
به اين ترتيب اين پرسش كه چه عددي در سال 
آين��ده به عنوان واحد در مانيت��ور تلمبه هاي بنزين 
نمايان خواهد ش��د، پرس��ش اصلي به نظر مي رسد. 
در اينج��ا اگر مبنا تنها قانون باالدس��تي باش��د كه 
درباره قيمت انرژي به طور كلي اظهارنظر كرده است، 
قيمت بنزين در خليج فارس مهم مي ش��ود و ش��ايد 
بت��وان درك كرد كه عالوه ب��ر انگيزه هاي انتخاباتي 
چه عواملي باعث شده اند دولت حسن روحاني سال 

1۳۹7 را سال افزايش قيمت بنزين برگزيند؟ 
طب��ق داده هايي كه موسس��ه مطالعات بين المللي 
انرژي در اختيار »تعادل« قرار داده است، قيمت بنزين 
در فوب خليج فارس اخي��را و به تبع از افزايش قيمت 

نفت روند افزايش��ي را تجربه كرده اس��ت. اين افزايش 
چشمگير باعث شده اس��ت بهاي بنزين اكتان ۹۵ در 
فوب خليج فارس از 1۴1۰تومان در ليتر در 1۳ اكتبر به 
قيمت 1۵66تومان به ازاي هر ليتر در 1۰ نوامبر برسد. 
اگ��ر در اينجا قانون هدفمند ك��ردن يارانه ها كه 
عنوان مي كند، قيمت حامل انرژي نبايد كمتر از ۹۰ 
درصد قيمت فوب خليج فارس باشد مبنا قرار گيرد، 
فاصله قيمت بنزين ايران با ۹۰درصد قيمت فوب در 
فاصله يك ماه از نزديك به ۲77تومان در هر ليتر به 

۴1۰ تومان در هر ليتر رسيده است. 
اما س��ال 1۳۹7 طب��ق تمام پيش بيني ها س��الي 
افزايش��ي براي قيمت نفت و به تبع آن قيمت جهاني 
و فوب خليج فارس بنزين البته با ش��يبي كمتر خواهد 
بود. اداره اطالع��ات انرژي امريكا در پيش بيني قيمت 
 بنزي��ن در ب��ازار امري��كا ب��راي س��ال ۲۰1۸ معادل
 ۲ سنت به پيش بيني قيمت سال ۲۰17 افزوده و آن را
۲.۴۵ دالر در ه��ر گالن كه معادل حدود ۲۲۴۰ تومان 
در هر ليتر به حساب مي آيد، پيش بيني كرده است. اگر 
دولت بخواهد با استناد به قانون هدفمند كردن يارانه ها 
عمل كند، احتماال از منظر قانوني خواهد توانست مجوز 

افزايش قيمت تا سطح 1۳۰۰تومان را دريافت كند. 
ناص��ر رييس��ي فر رييس انجم��ن كانون هاي صنفي 
جايگاهداران س��وخت كه از طرف��داران افزايش قيمت 
بنزين در ايران به شمار مي رود، چندي پيش به »تعادل« 
گفته بود كه آثار تورمي افزايش قيمت بنزين در صورت 
وجود نظارت قابل كنترل و مديريت اس��ت. تجربه البته 

چندان صحبت هاي رييسي فر را تاييد نمي كند. 
 ش��نيده ها حاكي  از اين اس��ت ك��ه دولت كه به 
نظر مي رسد به هر روش دنبال اقناع نمايندگان براي 
كسب مجوز افزايش قيمت سوخت است، طرح هايي 
را نيز براي كاس��تن از ضريب افزايش قيمت كاالها 
به دنبال افزايش قيمت بنزين در س��ال آينده در سر 
دارد. طرح هايي كه البته پيشاپيش چندان عملياتي 

و اثرگذار به نظر نمي رسند. 
ديروز خبرگزاري فارس از قول يكي از مسووالن 
كه نخواست نامش فاش شود با تاييد افزايش قيمت 
بنزين در سال آينده نوشت كه پيشنهاد عرضه رايگان 
سوخت گاز به خودروهاي عمومي براي جلوگيري از 

افزايش قيمت حمل و نقل ارائه شده است. 
البته اين اظهارنظر در حالي مطرح شده است كه 
بخش عظيمي از حمل و نقل هاي درون شهري مثال 
در كالن ش��هر تهران توس��ط خودروهاي غيررسمي 
موس��وم به »مسافركش ها« انجام مي شود كه به طور 
قط��ع با افزايش قيم��ت بنزين، رقم بيش��تري را از 

مسافران طلب خواهند كرد.
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گروه انرژي   
دي��روز بازار نفت خ��ام به تعطيلي ي��ك خط لوله 
واكنش��ي آنقدر شديد نش��ان داد كه موجب شد بانك 
» اي ان زد« اع��الم كند وضعيت ب��ازار اكنون وضعيت 
»محدوديت عرضه« اس��ت. بانك ها و موسسات غربي 
اغلب سعي مي كنند لحني محافظه كار نسبت به توافق 
اوپك داشته و چندان بال و پري به اهميت آن ندهند. 
اتفاق روز گذش��ته اما به نوعي آنها را نيز شوكه كرده و 
بهاي نفت خام برنت را براي نخستين بار در ۲ سال و نيم 

گذشته به باالي 6۵ دالر در هر بشكه رساند. 
تعطيلي يك خط لوله نفتي در درياي شمال سبب 
ش��د قيمت ش��اخص نفت خام برنت به باالترين حد 
خود پس از س��ال ۲۰1۵ ميالدي برسد. كارشناسان، 
محدود ش��دن عرض��ه نفت بازاره��اي جهاني در پي 
توافق اوپك را عامل اصلي حساس��يت بازار به چنين 
اتفاقاتي در بازار مي دانند.  به گزارش رويترز، تعطيلي 
خط لوله نفت فرتيز درياي ش��مال سبب شد بخش 
عمده يي از عرضه نفت مختل ش��ود و قيمت شاخص 
نفت خام برنت براي نخستين بار از ميانه سال ۲۰1۵ 
ميالدي به باالي 6۵ دالر براي هر بش��كه برسد.  در 
ساعات نخس��ت معامالت ديروز بازار نفت، قيمت هر 
بشكه نفت خام برنت با 6۰ سنت افزايش به 6۵ دالر 

و ۲۹ س��نت رسيد. آخرين بار كه قيمت اين شاخص 
به باالي 6۵ دالر براي هر بشكه رسيد، ماه ژوئن سال 

۲۰1۵ ميالدي بود. 
در اين ميان، قيمت ساير شاخص هاي نفتي هم در 
پي اين روند بازار افزايش يافتند. قيمت وس��ت تگزاس 
اينترمدييت با ۳۹ س��نت افزايش )معادل ۰.7 درصد( 
نسبت به قيمت پاياني روز دوشنبه، روي ۵۸.۳۸ دالر 
در هر بش��كه مبادله ش��د. بدين ترتيب افزايش قيمت 
مي��ان نف��ت برنت و نف��ت دبليو تي اي ك��ه اصطالحا 
اس��پريت نام دارد به 7 دالر رس��يده است كه از بيش 
از ۲ س��ال گذشته تاكنون باالترين اختالف قيمت بين 

اين دو به حساب مي آيد. 
برخي اعتق��اد دارند افزايش قيمت برنت ناش��ي از 
تغييراتي است كه از برخي اقدام ها از جمله تغيير فرمول 
فروش نفت عربس��تان ناشي شده است، شيب افزايش 
قيمت دبليو تي اي اما كمتر بوده اس��ت. افزايش فاصله 
ميان اين دو ش��اخص نفتي به معن��اي مزيت قيمتي 
دبليو تي اي در بازارهاي جهاني است كه گفته مي شود 
كش��ورهايي همچون عربس��تان و امريكا از آن منتفع 
مي شوند.   اما افزايش قيمت روز گذشته از تعطيلي يك 
خط لوله ناشي شده است. خط لوله فرتيز كه با ظرفيت 
انتقال روزانه ۴۵۰ هزار بشكه نفت، بزرگ ترين خط لوله 

انگلستان به شمار مي رود، دوشنبه 11 دسامبر پس از 
ديده ش��دن شكستگي هايي در آن، تعطيل شد. برخي 
منابع غير رس��مي اعالم كرده اند كه تعطيلي اين خط 
لوله، چند هفته به طول خواهد انجاميد. با اين حال، اول 
هانس��ن، مديرعامل ساكسو بانك، بيان كرد: »تا زماني 
كه بطور رس��مي و قطعي مشخص نشود كه خط لوله 
فرتيز، چه زماني بازگشايي خواهد شد، وضعيت صعودي 

قيمت ها بر بازار، حكفرما خواهد بود.«
جف��ري هالي، تحليلگر ارش��د بازاره��اي آتي در 
كارگزاري اوآنداي س��نگاپور نيز، خ��ط لوله فرتيز را 
»ي��ك عامل مه��م در افزايش قيمت ش��اخص نفتي 
برنت« عن��وان كرد. خ��ط لوله فرتي��ز از اين جهت 
اهمي��ت دارد ك��ه جريان هاي نفتي منتقل ش��ده از 
طري��ق آن، به ط��ور معمول بر قيمت ه��اي روز برنت 
اث��ر مي گذارن��د. از طرفي قيمت تعيين ش��ده براي 
ش��اخص نفتي برنت هم بر قيم��ت مبادالت فيزيكي 
در گوش��ه و كن��ار جهان ه��م اثر مي گ��ذارد و تمام 
بازارها، به نحوي دس��تخوش تغيير مي شوند.  اوليور 
ژاكوب، تحليلگر موسس��ه پتروماتريك��س نيز اظهار 
كرد: »اختالل در فرتيز تنها به معناي از دست رفتن 
بشكه هاي نفتي نيست؛ بلكه به معناي از دست رفتن 
يك��ي از مهم ترين عوام��ل تعيين كننده در مهم ترين 

ش��اخص نفتي دريايي نيز هست.« بانك اي ان زد در 
تحليلي تكميلي اعالم كرد: واكنش ]شديد[ بازار )به 
تعطيلي خط لوله فرتيز( نشان مي دهد كه در شرايط 
محدودي��ت عرضه در ب��ازار، هر اختالل��ي در عرضه 

مي تواند در افزايش قيمت ها موثر باشد. 
توق��ف عمليات خط لوله فرتيز باعث مي ش��ود تا 
محموله ه��اي آن با تاخير در اختيار مش��تريان قرار 
داده شود. تحليلگران و مشتريان عنوان مي كنند كه 
س��فارش ها باالخره به دست مش��تريان خود خواهد 
رس��يد، اما تا زماني كه روز بازگش��ايي اين خط لوله 
مش��خص نمي ش��ود، نمي توان با قاطعيت درباره آن 
سخن گفت.  با اين حال، تحليلگران عنوان مي كنند 
كه افزايش قيمت نفت از تغييرات در س��مت مصرف 
اين ماده هم نش��ات مي گيرد. بانك امريكايي گلدمن 
ساكس در پيامي به مشتريان خود اعالم كرد: »رشد 
تقاض��ا در بي��ن مجموعه مختلف كاالهاي اساس��ي، 

بس��يار نيرومند و قابل اتكا اس��ت. ذخاير تجاري نيز 
به شدت در حال كاهش هستند.«

همچني��ن اين انتظار در بازار وج��ود دارد كه در 
گ��زارش بعدي كه از مي��زان ذخاير تج��اري امريكا 
انتش��ار خواهد يافت، روند مش��هودي از كاهش آنها 
مشاهده شود. انتظار مي رود كه براي چهارمين هفته 
كاهشي متوالي، سطح ذخاير تجاري نفت خام امريكا، 
تا ۳.۸ ميليون بش��كه كاهش يافته باشد. اين برآورد، 
براس��اس نظرسنجي هاي صورت گرفته از تحليلگران 
و پيش از انتش��ار گزارش هاي موسسه نفت امريكا و 

اداره اطالعات انرژي اين كشور، شكل گرفته است. 
كاهش ذخاي��ر تجاري جه��ان در پي تالش هاي 
اوپك و كاهش توليد اعضاي اين سازمان محقق شده 
است. اين در حالي است كه از سال ۲۰1۴ به بعد، با 
اشباع بازار جهاني و مازاد عرضه، ذخاير تجاري جهان 
افزايش يافتند و عاملي براي كاهش قيمت ها بودند. 

بازار نفت واكنشي شديد به تعطيلي يك خط لوله نشان داد

آثار توافق اوپك در صعود برنت به باالي 65 دالر 
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چرابودجهمصوبتئاترپولنميشود؟
مس��عود دلخواه كارگردان تئاتر گفت: اگر نمايش هايي كه با محوريت فرهنگ تولید مي ش��وند از سوي دولت مورد حمايت قرار 

نگیرند، به نحوي اين پیغام به هنرمندان داده مي شود كه به دنبال تئاتر تجاري و گیشه بروند. 
دلخواه كه مدتي قبل نمايش »مفیس��تو« را در تاالر مولوي به صحنه برده بود و با اس��تقبال هم همراه شد به ايسنا گفت: قصد 
داشتم اين نمايش را بار ديگر به اجراي عمومي برسانیم اما از آنجا كه هنوز حمايت مالي كه براي اجراي قبلي وعده داده شده بود به 

ما نرسیده است، امكان اجراي دوباره وجود ندارد چون مطلقا با ضرر مالي همراه خواهد بود. 
او با اشاره به افزايش بودجه تئاتر در اليحه بودجه سال 97 دولت گفت: وقتي پول نیست يعني نیست و آنچه هست فقط روي 
كاغذ است چون در عمل وجود خارجي ندارد. براي اجراي نمايش »مفیستو« كه حدود صد نفر در آن حضور دارند تنها جايي كه 
حمايت مالي كرد و يك سوم هزينه ها را متقبل شد، اداره كل نمايشي و مدير آن مهدي شفیعي بود كه وعده حمايت داد اما تاكنون 

پولي به آنها نرسیده است كه بخواهد به ما بدهد. 

چهرهروز

بررسيسهمكشورهادرروانهكردنزبالههايپالستيكيبهاقيانوسها

اقيانوسها؛گورستانپالستيك
گروهگوناگون|

س��االنه، میلیون ه��ا ت��ن زبال��ه به 
اقیانوس ها وارد مي ش��ود. اين زباله ها، 
گسترده وسیعي دارد از فیلتر سیگار و 
بطري هاي پالس��تیكي گرفته تا تورهاي ماهیگیري 
و نفت هاي س��رريز شده از بش��كه هاي حمل. طبق 
تحقیقات صورت  گرفته، حیوان��ات دريايي نیز اين 
زباله ها را با غذا اش��تباه گرفت��ه و مي خورند كه در 
بیش��تر موارد، به م��رگ آنها ختم مي ش��ود. حتي 
پرندگان س��احلي و گونه هاي خ��اك زي نیز به طور 
غیرمس��تقیم به زيست بوم دريايي وابسته هستند و 
در نتیجه آلودگي اقیانوس ها، حیات آنها نیز به خطر 
مي افتد. به گفته كارشناسان محیط زيست، بیش از 
50 سال اس��ت كه تولید جهاني پالستیك با رشد 

چشمگیري روبه رو شده است.
براس��اس بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه، بخش 
عمده ي��ي از زباله ه��اي ش��ناور در آب ه��ا را مواد 
پالس��تیكي تش��كیل مي دهند كه به دلیل افزايش 
تولی��د اين مواد و دفع نامناس��ب آنه��ا، انبوهي از 
اين مواد به اقیانوس ها س��رازير مي شوند. همان طور 
كه گفته ش��د، ماهي ه��ا و پرندگان نی��ز اين مواد 
و ذرات پالس��تیكي را مي بلعن��د. ب��ر اين اس��اس، 
اي��ن ذرات مي تواند براي مصرف كنن��دگان ماهي ، 
ازجمله انسان ها خطرناك باشند. طبق گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده، در حال حاضر پالس��تیك ها عامل 
حدود 80 تا 90درص��د آلودگي  اقیانوس ها معرفي 
ش��ده اند. به تازگي يك تی��م از محققان امريكايي و 
استرالیايي گزارشي از سطح زباله هاي پالستیكي در 
اقیانوس هاي جهان منتش��ر كرده اس��ت. طبق اين 
گزارش، چین و اندونزي بیش��ترين میزان آلودگي 
اقیانوس ه��ا را به خود اختصاص داده اند. براس��اس 
تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده، ح��دود 8.8 میلیون 
تن زباله  پالستیكي ش��ناور در اقیانوس ها، به چین 
اختصاص دارد. طبق مطالعات محیط زيست سازمان 
ملل متحد، بخش عمده يي از زباله هاي پالس��تیكي 
از كش��ورهاي اروپاي��ي، امري��كا و ديگر كش��ورها، 
براي بازيافت به س��وي چین س��رازير مي شود. در 
واق��ع، چین ع��الوه بر تولید پالس��تیك، 56درصد 
از زباله ه��اي پالس��تیكي جه��ان را وارد و بازيافت 
مي كند. پژوهش��گران چیني، با بررس��ي هاي خود 
به اين نتیجه رس��یده اند كه اين كش��ور، به تنهايي 
بیش از 30درصد از زباله هاي پالستیكي اقیانوس ها 
را تولید مي كنند. بر اين اس��اس، چین متهم اصلي 
آلودگي اقیانوس ها در جهان شناخته مي شود. طبق 

تازه ترين آمارهاي منتش��ر ش��ده، اندونزي به عنوان 
دومین كش��وري معرفي شده كه بیشترين سهم را 
در آلودگي اقیانوس ها با زباله هاي پالس��تیكي دارد. 
طبق اعالم وزارت محیط زيست اندونزي، مردم اين 
كش��ور در هر دقیقه يك میلیون كیس��ه پالستیكي 
اس��تفاده مي كنند. به اي��ن ترتیب در اين كش��ور 
س��االنه حدود 3.2 میلیون تن زباله پالستیكي در 
دريا رها مي شود. معضل تولید زباله هاي پالستیكي 
در اندونزي باعث ش��ده كه دول��ت اندونزي متعهد 
ش��ده تا هر س��ال يك میلیارد دالر به كاهش زباله 
پالستیكي و ديگر زباله هاي دريايي اختصاص دهد. 
همان طور كه گفته ش��د بیش��ترين حجم آلودگي 
اقیانوس هاي جهان با زباله هاي پالستیكي به چین 

و اندونزي اختصاص دارد. 
بع��د از اي��ن دو كش��ور، فیلیپی��ن، ويتن��ام و 
س��ريالنكا نیز به ترتیب بیشترين س��هم رها كردن 
زباله ه��اي پالس��تیكي در اقیانوس ه��ا را ب��ه خود 
اختص��اص داده اند. در اين كش��ورها، س��االنه بین 
ي��ك تا 2 میلیون تن زباله پالس��تیكي در دريا رها 
ش��ده و به اقیانوس ها مي رس��ند. متهم��ان بعدي 
آلودگي اقیانوس ها با زباله هاي پالس��تیكي، مصر و 
تايلند هستند. براس��اس گزارش هاي منتشر شده، 
صنع��ت پالس��تیك مص��ر در حال رش��د و تبديل 
ش��دن به بازيگر اصلي تولیدات صنعتي و صادرات 
اس��ت. طبق آمار، سهم اين دو كش��ور در آلودگي 
اقیانوس ها با زباله هاي پالس��تیكي، يك میلیون تن 

اعالم شده اس��ت. مالزي و نیجريه نیز تولید كننده 
 ح��دود 900 ه��زار ت��ن و بن��گالدش تولیدكننده

 800 هزار تن از زباله هاي پالس��تیكي  هستند كه 
به اقیانوس ها سرازير مي ش��وند. اين رقم در برزيل 
و امري��كا به ترتی��ب به 500 هزار ت��ن و 300 هزار 
تن مي رس��د. اين در حالي اس��ت كه در بسیاري از 
شهرهاي امريكا اس��تفاده از كیسه هاي پالستیكي 
ممن��وع بوده و در بس��یاري از ايالت هاي امريكا نیز 
با تعیین مالیات براي كیسه هاي پالستیكي، قیمت 
آنها افزايش يافته تا جذابیت كمتري براي مشتريان 

داشته باشند. 
باتوجه به افزايش آلودگ��ي  اقیانوس ها، برنامه هاي 
بس��یاري براي پاكسازي و نجات محیط زيست دريايي 
ارائه ش��ده و تالش ها براي اين موض��وع رو به افزايش 
اس��ت. به تازگي اعالم ش��ده كه بس��یاري از موسسات 
قصد دارن��د از فناوري ه��اي نوظهور براي پاكس��ازي 
اقیانوس ها استفاده كنند. يكي از اين برنامه ها استفاده 
از تور تله يي بزرگ ب��راي جمع آوري زباله هاي موجود 
 در دري��ا و انتقال به خش��كي و معدوم س��ازي اس��ت؛ 
هر چند كه بسیاري از اقیانوس شناسان درمورد كارايي 
چنین سیس��تمي ترديد دارند و اعالم كرده اند كه اين 
روش مي توان��د به حیات موجودات دريايي لطمه بزند. 
بر اين اس��اس، به نظر مي رسد بهترين راه براي كنترل 
آلودگي اقیانوس ها با زباله هاي پالستیكي، كنترل تولید 
و اس��تفاده از پالستیك  ها و ارائه ش��یوه صحیح براي 

معدوم كردن آنهاست. 

آمارنامه

بازارهنر

اكرانپساز14سال
فیلم س��ینمايي »بیدار ش��و آرزو« با 
موضوع زلزله بم س��اخته كیانوش عیاري 
از 25 آذرماه اكران خود را در سینماهاي 

هنر و تجربه آغاز خواهد كرد. 
در سینماي ايران معدود آثاري هستند 
كه به اي��ن پديده طبیع��ي پرداخته اند؛ 
نمي توان آثار ماندگار عباس كیارس��تمي 
همچون »زير درختان زيتون« و »زندگي 
و ديگر هیچ« را درباره زلزله از ياد برد اما 
فیلم »بیدار شو آرزو« كیانوش عیاري كه 

پس از زلزله بم اين فیلمساز و گروهش در آنجا حاضر 
ش��دند، يكي از فیلم هاي ماندگاري است كه 14سال 
از س��اختش مي گذرد اما هنوز به طور گسترده اكران 

نشده است. 
به گزارش ايس��نا، طب��ق برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته با مش��اركت بنیاد سینمايي فارابي از روز شنبه 
25 آذرماه در سینماهاي »هنر و تجربه« اكران خود را 
آغاز مي كند. كیانوش عیاري سال قبل در گفت وگويي 
گفته بود: انتظار داش��تم در اين سال ها اتفاق ويژه يي 
بیفتد كه نیفتاد ولي امیدوارم »بیدار شو آرزو« در چند 
سینما اكران شود تا الاقل چند هزار نفر آن را ببینند. 

بهناز جعف��ري، مهران رجبي، مهدي 
جعفري، محمدحس��ین اكبري، احسان 
رضواني، س��حر س��االري و زينب زماني 
بازيگران فیلم سینمايي »بیدار شو آرزو« 
هستند. همچنین مراسم افتتاحیه فیلم 
سینمايي »بیدار شو آرزو« نیز روز شنبه 
25 آذرماه با حضور چهره هاي فرهنگي و 
هنري در موزه سینما برگزار خواهد شد. 

فیلم »بیدارش��و آرزو« داستان آموزگار 
جوان روستايي در حاشیه شهر بم را روايت 
مي كن��د كه پس از بیرون آم��دن از زير آوار پي مي برد 
همكارش جان سپرده است، او به سوي شهر راه مي افتد 
تا براي اهالي كمك بیاورد،  اما با رسیدن به شهر ناباورانه 
درمي ياب��د كه فاجعه اصلي در آنج��ا روي داده و از هر 
گوش��ه و كناري فرياد شیون و زاري و درخواست كمك 
بلند اس��ت؛ وي در بیمارس��تان ويران و پر از مجروح و 
كشته به يك روحاني برمي خورد و به توصیه و راهنمايي 
او به گورس��تان ش��هر رفته و به كار غسل دادن زن ها و 
دفن آنها مي پردازد. مردي زنداني كه بر اثر ويراني زندان 
خود را به ش��هر رسانده، براي غس��ل دادن زن، مادر و 

فرزندش »آرزو« از او كمك مي خواهد. 

اختتاميه2ساالنهكاريكاتورتهران
2س��االنه  يازدهمی��ن  اختتامی��ه 
بین المللي كاريكاتور تهران عصر جمعه 
24 آذرم��اه در م��وزه هنره��اي معاصر 
تهران برگزار مي ش��ود. به گزارش ايلنا، 
مراس��م اختتامیه يازدهمین 2س��االنه 
بین الملل��ي كاريكات��ور تهران س��اعت 
17:30 )5:30 عص��ر( جمعه 24 آذرماه 
جاري در سالن سینماتك موزه هنرهاي 

معاصر تهران برگزار مي شود. 
جواي��ز  اختتامی��ه،  مراس��م  در 

بین الملل��ي  2س��االنه  يازدهمی��ن  برگزي��دگان 
كاريكات��ور تهران اهدا و كاتالوگ آثار اين 2س��االنه 
رونمايي مي شود. مسعود ش��جاعي طباطبايي )دبیر 
يازدهمی��ن 2س��االنه بین المللي كاريكات��ور تهران( 
گف��ت: كاريكاتوريس��ت هايي از كش��ورهاي اتريش، 
فرانسه، صربس��تان، پرتغال و هند میهمان 2ساالنه 
هس��تند و در اختتامیه حضور دارند، همچنین چند 
كاريكاتوريس��ت خارجي در روزهاي آينده به عنوان 
میهمان حوزه هنري به ايران س��فر مي كنند كه آنها 

نی��ز در اختتامی��ه يازدهمین 2س��االنه 
بین الملل��ي كاريكات��ور ته��ران حضور 

خواهند داشت. 
2س��االنه  يازدهمی��ن  نمايش��گاه 
بین الملل��ي كاريكات��ور تهران در س��ه 
بخش كارتون موضوعي با موضوع ايمني 
و امنی��ت، كارت��ون آزاد و كاريكات��ور با 
موضوع افراد مش��هور دنیا اعم از بازيگر، 
ورزش��كار، سیاس��تمدار و... با 498 اثر 
از هفتم آذرماه در موسس��ه فرهنگي و 
هنري صبا برگزار شده است. در يازدهمین 2ساالنه 
بین المللي كاريكاتور تهران كاريكاتوريست هاي ايران 
و 72 كش��ور از جمله تركیه، برزيل، اندونزي، چین، 
صربستان، كرواسي، بلژيك، فرانسه، ايتالیا، لهستان، 
روس��یه، اوكراين، آرژانتین، امريكا، پرو و... ش��ركت 
كرده ان��د. يازدهمین 2س��االنه بین المللي كاريكاتور 
تهران با حمايت دفتر هنرهاي تجس��مي از س��وي 
خانه كاريكاتور ايران و با مش��اركت موسسه توسعه 

هنرهاي تجسمي معاصر برگزار شده است. 

فراخوانجشنوارهبينالملليتهران-مبارك
بین الملل��ي  هفدهمی��ن جش��نواره 
نماي��ش عروس��كي ته��ران – مبارك با 
ش��عار »آسمان عروس��ك ها آبي است« 
براي برگزاري جش��نواره در شهريور ماه 

1397 فراخوان داد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران پويا، 
مرضیه برومند دبیر جشنواره بین المللي 
نماي��ش عروس��كي تهران- مب��ارك در 
مقدم��ه فراخ��وان آورده اس��ت: »ي��ك 
دنی��ا حرف خوب ب��راى گفت��ن داريم، 

مي خواهیم از عش��ق بگويیم، از نیك��ی و زيبايی، از 
صلح و آرامش و امنیت و آزادى براى همه انس��ان ها، 
مي خواهیم از امید بگويیم و از ش��ادى و از آس��مانی 
آبی براى كودكان سراسر جهان. باز مي خواهیم گرد 
هم بیايیم و به يارى عروسك ها روياها و آرزوهايمان 
از جهان هس��تی را در قالب نمايش با يكديگر سهیم 
ش��ويم، هفدهمی��ن جش��نواره بین الملل��ی نمايش 
عروسكی تهران - مبارك بر همه شما فرزندان خوبم 

مبارك باشد.«
دوره هفدهم جش��نواره عروسكي با رويكرد توجه 
به عنصر نوآوري و ش��گفتي به عنوان ويژگي نمايش 
عروس��كي، توجه به مخاطب به عنوان يكي از اركان 
اصلي هنر نمايش و توجه ويژه به س��اختار درست و 
منس��جم و وجوه دراماتیك نمايشنامه برگزار خواهد 
شد. اين جشنواره شامل بخش هاي نمايش صحنه يي، 
نمايش عروس��كي ايران در دو شاخه ويژه مخاطبان 
بزرگس��ال و ويژه مخاطب كودك، نوجوان و خانواده، 

بخش نمايش عروس��كي مل��ل، نمايش 
عروس��كي فضاي باز، تجرب��ه )نوآوري و 
تفاوت(، نمايش��گاه عروسك، پژوهش و 

آموزش خواهد بود. 
مطاب��ق فراخوان هنرمن��دان تئاتر و 
تئاتر عروس��كي تا اول بهمن ماه 1396 
فرصت دارند تا طرح و ايده يا نمايشنامه 
همچنین طرح عروس��ك ها و اس��كیس 
صحنه خود را به همراه فرم تكمیل شده 
تقاض��اي حضور در بخ��ش صحنه يي به 
دبیرخانه جشنواره ارسال كنند. اعالم نتايج اين بخش 
25 بهمن م��اه خواهد بود. الزم به ذكر اس��ت ارزيابي 
اولیه آثار اين بخش 15 ارديبهشت 97 انجام مي شود. 
مهلت ارس��ال ط��رح و ايده به بخش عروس��كي 
فضاي باز 15 اس��فند 1396 و مهلت ارس��ال طرح و 
ايده براي بخش تجربه 20 ارديبهش��ت 1397 اعالم 
شده است. هفدهمین جش��نواره بین المللي نمايش 
عروسكي تهران- مبارك از يكم تا هفتم شهريور ماه 

1397 در تهران برگزار مي شود. 
مطالعه دقیق فراخوان و شرايط تخصصي هر بخش 
ضروري است. درخواست كنندگان شركت در اين رويداد 
هنري از تاريخ دوم دي ماه 1396 با مراجعه به تارنماي 
 tehranmobarak. com جش��نواره ب��ه نش��اني 
و پ��س از انجام مراحل ثبت ن��ام و بارگذاري مدارك 
الزم ك��د رهگی��ري درياف��ت خواهند كرد. ش��ماره 
 تم��اس دبیرخانه جش��نواره 09392037212 اعالم 

شده است. 

رسواييهاياخالقي
زنجيرهايدرامريكا

واشنگتنپست:
در  روزنام��ه  اي��ن 
اول خود، ضمن  صفحه 
پرداخت��ن ب��ه انفج��ار 
تروريس��تي در منهتن، 
گزارش��ي از ش��كايت 3 
زن در م��ورد اته��ام آزار 
منتشر  ترامپ  جنس��ي 
كرده اس��ت. به گزارش 
واش��نگتن پس��ت، اين 

زنان كه براي نخستین بار پیش از انتخابات نوامبر 
2016 سرنوشت خود را رسانه يي كرده بودند با 
برگزاري يك كنفرانس خبري خواستار تحقیقات 
كنگره درباره آزارهاي جنسي ترامپ شده و براي 
نخس��تین بار متحد شدند تا ضمن درخواست از 
كنگره براي انجام تحقیقات، جزئیاتي از اتهامات 
علیه ترامپ را مطرح كنند. پیش از اين نیز، بیش 
از 12 زن، ترامپ را به سوء رفتار جنسي در زمان 
كمپین انتخابات��ي اش متهم كرده بودند. ترامپ 
گزارش ه��ا در اين زمین��ه را تكذيب كرد و كاخ 
سفید در يك موضع گیري رسمي اين زنان را به 

دروغگويي متهم كرده است. 

فايننشالتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
هش��دار 5 اقتصاد بزرگ 
اتحادي��ه اروپ��ا در مورد 
برنام��ه مالیات��ي امريكا 
منتش��ر ك��رده اس��ت. 
به گ��زارش فايننش��ال 
تايم��ز، 5 اقتصاد بزرگ 
اتحاديه اروپ��ا به امريكا 

هش��دار داده اند ك��ه تغییرات اساس��ي مالیاتي  
امري��كا ممك��ن اس��ت باع��ث نق��ض تعهدات 
بین المللي اين كش��ور ش��ده و خطر بزرگي بر 
تجارت بین الملل��ي را به همراه بی��اورد. وزراي 
دارايي كشور هاي آلمان، فرانسه، بريتانیا، ايتالیا 
و اس��پانیا در نامه يي به استیون منوچین، وزير 
خزانه داري امريكا، مهم ترين نگراني هاي خود را 
درباره س��ه طرح مالیاتي امريكا مطرح كرده اند. 
 طبق گ��زارش فايننش��ال تايم��ز، در نامه اين
5 كش��ور اعالم شده كه بايد برنامه دولت امريكا 
در مورد سیاست داخلي مالیات، به گونه يي اجرا 
ش��ود كه موجب نقش تعهدات بین المللي اين 

كشور نباشد. 

نيويوركتايمز:
گ��زارش صفحه اول 
اين روزنام��ه، به انفجار 
در يك ايستگاه اتوبوس 
در منهت��ن اختص��اص 
گ��زارش  ب��ه  داش��ت. 
نیويورك تايم��ز، صب��ح 
از  يك��ي  در  دوش��نبه، 
ايستگاه هاي  شلوغ ترين 
منهت��ن،  در  اتوب��وس 

انفجاري رخ داد. طبق گزارش پلیس نیويورك، 
اين حادثه تلفاتي نداش��ته، تنها چند ش��هروند 
زخمي ش��دند. عامل انفجار نیز، به شدت زخمي 
ش��د. اين حادث��ه، براثر فعال ش��دن يك بمب 
دست س��از كه هم��راه مهاجم ب��ود، روي داد. او 
بالفاصله بازداش��ت ش��د. مهاج��م، جواني 27 
س��اله به نام »عقايد اهلل« و اهل بنگالدش است. 
گفته مي ش��ود اين مهاجم كه براثر انفجار دچار 
س��وختگي و جراحاتي در ناحیه ش��كم و دست 
ش��ده اس��ت، تحت تاثیر تبلیغات داعش بوده، 
اما ش��واهدي از ارتباط او با آن گروه افراطي در 
دسترس نیست. همچنین هنوز مشخص نیست 
كه اين انفجار يك حمله تروريستي بوده يا خیر، 
اما ش��هردار نیويورك آن را مرتبط با تروريس��م 
دانس��ته و عام��ل آن را ب��ه تالش ب��راي حمله 

تروريستي متهم كرده است. 

كيوسك

تاريخنگاري

مهاجرت صغراي علما 
انقالب مشروطیت از وقايع مهم تاريخ معاصر ايران 
اس��ت كه س��رفصل جديدي در تاريخ ايران گشود. با 
گسترش ظلم و فس��اد و اختناق، آيت اهلل طباطبايي و 
آيت اهلل بهبهاني از رهبران روحاني نهضت مش��روطه، 
انجمني متشكل از آزادي خواهان تشكیل دادند. در اين 
میان چند حادثه باعث شد كه حركت مردم و شورش 
عمومي تسريع شود؛ يكي از اين حوادث ماجراي موسیو 
نوژ بلژيكي بود كه انتشار عكسي از او در لباس روحانیت 
در يك مجلس رقص و در حال كش��یدن قلیان، خشم 
عمومي را برانگیخت. ديگري مس��اله بانك استقراضي 
روس بود كه در میان ايجاد ساختمان آن، استخوان هاي 
تازه مردگان كشف شد و روس ها با بي اعتنايي، اجساد 
و استخوان ها را به چاه  ريختند. حادثه مهم تري كه در 
واقع باعث آغاز نهضت به طور جدي و فراگیر شد، مساله 
به چوب بستن بازرگانان بود؛ به اين شرح كه در جريان 
جن��گ روس و ژاپن، قند گران ش��د. عالءالدوله حاكم 
تهران تع��دادي از بازرگانان را كه در اعتراض به اعمال 
موس��یو نوژ تحصن كرده بودند به بهان��ه گران كردن 
قند به چوب بس��ت. انتش��ار خبر تنبیه ناعادالنه تجار 
و بازرگان��ان در میان مردم، خش��م آنها را برانگیخت و 
باعث شد مردم و روحانیون مبارز در مسجد شاه تجمع 
كرده تا جبران توهین وارد شده به تجار را از صدراعظم 
بخواهند. ام��ا اين تجمع با تباني برخ��ي افراد، به هم 
ريخت و مردم متفرق شدند. از اين رو در نهايت علما و 
در رأس آنها طباطبايي و بهبهاني، تصمیم گرفتند براي 

اعاده حقوق خ��ود و مردم، براي چندي تهران را ترك 
كرده و به حضرت عبدالعظیم بروند. 

اين سفر كه بیست و دوم آذر 1284 شمسي صورت 
گرف��ت به مهاجرت صغري ش��هرت يافت و با حركت 
2ه��زار نفر از روحانیون آغاز ش��د. پ��س از چند روز، 
تعداد متحصنی��ن افزايش پیدا ك��رد و از 10هزار نفر 
بیش��تر ش��د. وعاظ و خطبا بر منبر رفته و از استبداد 
حكومت عین الدوله، صدراعظِم وقت، سخن مي گفتند 
و خواستار تش��كیل عدالتخانه بودند. مظفرالدين شاه 

با مش��اهده وخامت اوضاع، به فك��ر حل قضیه افتاد و 
سرانجام با خواسته آنها كه تاسیس عدالتخانه در تمامي 
شهرهاي ايران، اجراي قوانین اسالم در سراسر كشور، 
عزل موسیو نوژ ريیس بلژيكي گمرك ايران و نیز عزل 
عالءالدول��ه حاكم ته��ران، موافقت ك��رد. اين تحصن 
سرانجام بیست ودوم دي 1284 شمسي به پايان رسید 
و با ادامه مبارزه از سوي علما و مردم، مظفرالدين شاه 
فرمان مش��روطه را در چهاردهم مرداد ماه 1285 ش 

امضا كرد. 

ميراثنامهايستگاه

آرشيوآنالين»ماركز«دردسترسهمه
كاربران اينترنت��ي مي توانند به صورت 
راي��گان از آرش��یو آثار »گابريل گارس��یا 

ماركز« ديدن كنند. 
»نیويورك تايمز« نوشت: دو سال پیش 
آرشیو كامل آثار »گابريل گارسیا ماركز« � 
نويسنده كلمبیايي برنده نوبل ادبیات � به 

دانش��گاه تگزاس فروخته شد و حاال مركز »هري رنسم« اين دانشگاه اعالم كرده 
حدود نیمي از اين آثار را ديجیتالي كرده و به صورت رايگان در اختیار كاربران 

اينترنتي قرار داده است. 
تاكنون 27هزار صفحه از آرش��یو »گابو« به زبان هاي انگلیس��ي و اسپانیايي 
در س��ايت اين دانشگاه قرار گرفته است. اين مجموعه شامل يادداشت ها و تمام 
مدارك مربوط به زندگ��ي  حرفه يي اين رمان نويس و كتاب هاي مهمي همچون 
»صد س��ال تنهايي« مي ش��ود. عكس ها، دفترچه هاي يادداش��ت، فیلمنامه ها، 
چرك نويس ه��ا، اصالح��ات، پاس��پورت ها و برخ��ي مدارك ش��خصي »ماركز« 

هم اكنون در آرشیو آنالين در دسترس تمام كاربران آنالين است. 
بسیاري از آرشیوهاي نويسنده هاي مشهور ديجیتالي شده اند اما رايگان منتشر 
كردن مدارك و كتاب هاي متعلق به نويسنده يي كه آثارش هنوز كپي رايت دارد، 
امري نامعمول و س��خاوتمندانه به نظر مي رسد. مركز »هري رنسم« 2میلیون و 

200هزار دالر براي خريد اين مجموعه هزينه كرده است. 

آغازپروژهنجاتبخشيخانهتاريخيكالنترتبريز
مدي��ركل می��راث فرهنگ��ي آس��تان 
آذربايجان شرقي از آغاز پروژه نجات بخشي 
و رف��ع خطر خان��ه تاريخي ثبت��ي كالنتر 
تبري��ز ب��ا هم��كاري اداره كل آم��وزش و 
پرورش اس��تان طي روزهاي آتي خبر داد. 
مرتضي آبدار در بازديد از محوطه تاريخي 

خانه كالنتر تبريز با اعالم اين خبر عنوان كرد: عملیات استحكام بخش و ايستايي 
اين مجموعه تاريخي با نظارت گروه فني میراث فرهنگي و با همكاري اداره كل 

آموزش و پرورش وارد مرحله عملیاتي مي شود. 
او گفت: ب��رآورد ريالي و برنامه عملیات مرمت و احیاي خانه تاريخي، ثبتي كالنتر 
توس��ط اداره كل میراث فرهنگي استان ارائه مي شود. در سال 97 عملیات مرمتي اين 
مجموعه تاريخي با نظارت میراث فرهنگي و تامین اعتبار الزم از سوي آموزش و پرورش 
اس��تان آذربايجان ش��رقي اجرا خواهد ش��د. او با قدرداني از زحمات مديركل آموزش 
و پرورش در راس��تاي صیانت از میراث فرهنگي و توس��عه خدمات گردش��گري گفت: 
اقدامات ارزشمندي كه در زمینه اسكان میهمانان در قالب ستادهاي اسكان فرهنگیان، 
ساماندهي و بهسازي باغ فتح آباد و نیز مرمت دبیرستان فردوسي و محوطه موزه قاجار 
صورت گرفته اس��ت كه شايسته قدرداني است و در زمینه خانه كالنتر نیز با هم افزايي 
موجود در اين راس��تا اقدامات الزم انجام خواهد ش��د.  خانه تاريخي كالنتر مربوط به 
دوره قاجار 27 مرداد 1382 در فهرست آثار ملي با شماره 9712 به ثبت رسیده است. 


