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خبر آخر سرمقاله

  چرا جهانگيري؟

از زماني كه خبر تثبيت نرخ دالر روي 4200 تومان اعالم شد، بازار در شوك فرو رفت. 
تحليل هاي زيادي ارائه ش��د؛ بعضي منابع الزم براي اين تصميم سخن گفتند و برخي به 
تحليل اثر اين تصميم بر اقتصاد پرداختند. اما تحليل ها هميشه در زمان التهاب بازار گرفتار 
شتاب زدگي و هيجان است. بي جهت نيست كه درباره تاريخ هميشه چند سال بعد و پس از 
طي شدن حساسيت ها قضاوت مي شود. براي درك بهتر اتفاقاتي كه اين روزها در بازار ارز 

رخ مي دهد بايد قدري از باال به مساله نگاه كرد. 
دوشنبه شب اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، خبر از تصميم دولت درباره 
تك نرخي شدن نرخ ارز روي 4200 تومان داد اما هيچ كس نپرسيد چرا جهانگيري چنين 
خبري را اعالم كرد؟ مس��ووليت اقتصاد با وزير امور اقتصادي و دارايي اس��ت ولي مسعود 
كرباس��يان در روزهاي اخير كمتر اظهارنظر رس��مي درباره اتفاقات بازار ارز داش��ته است. 
طبيعي بود كه وزير امور اقتصادي و دارايي اين تصميم مهم اقتصادي را اعالم و به تشريح اثر 
آن بر اقتصاد بپردازد ولي كرباسيان به سكوت خود ادامه داد. رييس كل بانك مركزي وظيفه 
تنظيم بازار ارز و همچنين حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي كشور را عهده دار است اما 
سيف نيز به ميان خبرنگاران نيامد تا به تحليل روش هاي تثبيت نرخ ارز روي 4200 تومان 
بپردازد. سخنگوي دولت اتفاقا رياست مهم ترين سازمان براي برنامه ريزي اقتصادي كشور را 
عهده دار است اما اين خبر توسط وي نيز اعالم نشد. همه راه ها به جهانگيري ختم شد كه 
اتفاقا در ماه هاي اخير بسيار كمرنگ شده بود. آيا غرض اين بود كه از محبوبيت جهانگيري 
ميان اصالح طلبان جامعه استفاده شود يا اينكه جامعيت تصميم را نشان دهند؟ اگر منظور 
از حضور معاون اول نشان دادن قصد جدي دولت بود طبيعتا رييس جمهور مي توانست اثر 
بيش��تري داشته باش��د. آيا رييس جمهور بابت تضميني كه در مصاحبه معروف خود چند 
ماه قبل بابت قيمت ارز داد نگران اس��ت؟ اما علت اهميت اين سوال ها چيست؟ زماني كه 
دولت فعلي در حال تشكيل بود و وزرا به مجلس شوراي اسالمي معرفي شدند بسياري از 
تحليلگران اين س��وال را مطرح كردند كه تيم اقتصادي دولت چگونه شكل خواهد گرفت 
و كاپيتاني اين تيم برعهده چه كس��ي است. »تعادل« در يادداشت هايي به موضوع نبودن 
اقتصاددان مطرح در كارهاي اجرايي اشاره داشت و همگن نبودن تيم اقتصادي اين مساله 
را نش��ان مي داد. در روز گذش��ته حتي رييس مجلس به تفاوت صحبت هاي دولتمردان و 
مشاوران اقتصادي دولت اعتراض داشت. بعضي يادداشت مشاور رييس جمهور را كبريتي در 
انبار پنبه انگاشتند در حالي كه مسعود نيلي سال ها است كه بر مباحث مطرح شده در آن 
يادداشت تاكيد دارد. اگر دولت به ديدگاه هاي اقتصادي ليبرال ها اعتقاد داشت و تصميم به 
مشورت از آنها گرفته بود طبيعتا تثبيت نرخ ارز با بگير و ببند ارزي، محلي از اعراب نداشت. 
در همان ابتداي كار دولت اين بحث به صورت جدي مطرح مي ش��د كه حتي اگر قرار 
اس��ت نظرات مختلف در تيم اقتصادي باشند نياز به كاپيتاني مسلط به مباحث اقتصادي 
اس��ت كه نتيجه را همسو كند. اما مشكل اينجاس��ت كه تمام چهره هاي اقتصادي دولت 
نظراتي مس��تقل دارند و در عين حال از شخصيتي برخوردار هستند كه فرد ديگري را به 
كاپيتاني قبول نمي كنند. بخش مهمي از اقتصاد واقعي در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است و تصميمات دوشنبه شب قطعا براين وزارتخانه اثر جدي مي گذارد. بدون سياست هاي 

تجاري اين سياست ارزي مطمئنا به منفي شدن شديد تراز تجاري خواهد انجاميد. 
نقش معاونت اقتصادي هنوز منفعل اس��ت. مش��خص نيس��ت نهاوندي��ان در مباحث 
اقتصادي چه سهمي را در اختيار دارد در حالي كه پيش بيني مي شد هماهنگ كننده تيم 
اقتصادي باش��د. در يك كالم دو واقعيت را باي��د پذيرفت. اول تيم اقتصادي دولت نياز به 
ترميم دارد. اين ترميم نه براساس افراد بلكه براساس ويژگي هايي است كه فرد جديد بايد 
داشته باشد. قبل از اينكه رييس جمهور تصميم بگيرد چه كسي را تعيين كند بايد براساس 
برنامه هاي خود بگويد به چگونه فردي در تيم اقتصادي نياز دارد. دومين نكته حل مساله 
هماهنگي ميان تيم اقتصادي اس��ت. صادقانه بايد بپذيريم كه روحاني وقت كاپيتاني تيم 
اقتص��ادي را ن��دارد. يك نفر در تيم اقتصادي بايد حرف آخر را بزند وگرنه نمي توان انتظار 
داشت كه اشتباهات در بخش هاي ديگري رخ دهد و در نهايت معاون اول بگويد مساله را 
حل خواهيم كرد. اگر چنين مساله يي حل نشود نه تنها در ارز بلكه در بقيه مسائل نيز دچار 
مش��كل خواهيم شد. نكته آخر آنكه زمان امروز مهم ترين مساله است. موضوع ترميم تيم 
اقتصادي بايد بسيار سريع رخ دهد. شوك باال رفتن نرخ ارز از يك سو و شوك تثبيت نرخ 
به روش فعلي از سوي ديگر به زودي آثار مستقيم خود را در بخش هاي ديگر اقتصاد نشان 
مي دهن��د. اين تاثيرات منتظر نمي مانند و به جاي فرار به جلو بايد برنامه يي براي كاهش 
آثار مخرب وضعيت ارز در روزهاي اخير بر ساير شاخص هاي اقتصادي در سال 97 داشت. 

  جهانگيري: سياست تك نرخي شدن 
ارز را با قدرت اجرا مي كنيم

مع��اون اول رييس جمه��وري ب��ا بيان اينك��ه دولت با قدرت سياس��ت 
تك نرخي ش��دن ارز را اجرا خواهد ك��رد، گفت: عرضه هر گونه ارز ديگري 

به غير از ارز رسمي بانك مركزي قاچاق است و با آن برخورد مي شود. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني مع��اون اول رييس جمهوري، اس��حاق 
جهانگيري ش��امگاه روز گذشته، سه شنبه - در جلسه بررسي مسائل ارزي 
كشور كه براي پيگيري و پيش��برد تصميمات اتخاذ شده درباره تك نرخي 
ش��دن قيمت ارز و مقابله با قاچاق و بازار غيررس��مي ارز تش��كيل و چند 
س��اعت به طول انجاميد، اظهار داش��ت: تصميم دولت در اعالم قيمت دالر 
به ميزان 4هزار و 200 تومان تصميمي منطقي و كارگشاس��ت و دولت به 
مردم و فعاالن اقتصادي اطمينان مي دهد كه با قدرت و قوت اين سياست 

را اجرا خواهد كرد. 
وي با بيان اينكه بانك مركزي مسووليت مديريت و اجراي اين سياست ها 
و تصميمات را برعهده دارد، از همه دستگاه هاي ذي ربط خواست با جديت 
تالش كنند تا اين سياست ها كه موجب ثبات در بازار، پيش بيني پذير شدن 

اقتصاد كشور و اطمينان در جامعه مي شود به خوبي اجرايي شود. 
معاون اول رييس جمهوري با اش��اره به اينكه تمهيدات الزم براي تامين 
نياز ارزي كساني كه نياز فوري به ارز دارند، تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده هيچ افزايش قيمتي درحوزه دارو و كاالهاي اساس��ي نخواهيم 

داشت. 
جهانگيري ادامه داد: بايد به ش��بهات و پرس��ش هاي جامعه پاسخ داده 
ش��ود. در اين خصوص بانك مركزي بايد مقتدرانه در صحنه حضور داشته 
باشد و به پرس��ش هاي مطرح در افكار عمومي پاسخ دهد و اطمينان الزم 

به جامعه در خصوص ثبات بازار ارز كشور را بدهد. 
وي با اشاره به اعالم حمايت همه قوا و اركان نظام براي كمك به دولت 
در اين خصوص گفت: خوش��بختانه وضع منابع ارزي كش��ور خوب است و 
دولت اجازه نمي دهد برخي تالطم هاي مقطعي ناشي از عوامل غيراقتصادي 

در بازار ارز مديريت با ثبات اقتصادي كشور را به چالش بكشد. 
مع��اون اول رييس جمه��وري ب��ا تاكيد ب��ر اينكه م��ا در نهايت آرامش 
نيازهاي منطقي ارزي جامعه را برآورده خواهيم كرد، گفت: عرضه هرگونه 
ارز ديگري به غير از ارز رسمي بانك مركزي مصداق قاچاق است و با تمام 
توان با آن برخورد خواهد ش��د. عالوه بر اينكه هيچ فروشنده يي حق ندارد 
به بهانه افزايش قيمت ارز قيمت كاالهاي مورد نياز مردم را افزايش دهد. 
در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت،  اقتصاد و دارايي، جهاد 
كشاورزي، كشور، رييس كل بانك مركزي، معاون اقتصادي رييس جمهور، 
دس��تيار ارش��د اقتصادي رييس جمهور و ساير مس��ووالن ذي ربط حضور 
داشتند پس از بحث و تبادل نظر شد، دستورالعمل اجرايي مصوبات دولت 
در حوزه ارزي كش��ور تصويب و مقرر شد توسط بانك مركزي اطالع رساني 

شود. 
همچنين مقرر ش��د كميته يي با عضويت بانك مركزي، س��ازمان برنامه 
و بودج��ه، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون 
هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهوري با برگزاري جلس��ات مستمر 
روزانه ضمن رصد مس��ائل ارزي كش��ور پيش��نهادات الزم را براي طرح و 
تصميم گيري بعدي كه به رياست معاون اول رييس جمهوري برگزار خواهد 

شد، ارائه كنند. 
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»تعادل« ابعاد تك نرخي شدن ارز را در گفت و گو با فعاالن اقتصادي بررسي مي كند

اثر سياست ارزي بر تجارت خارجي
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

از زمان��ي ك��ه خب��ر تثبي��ت ن��رخ دالر روي 
4200 توم��ان اعالم ش��د، ب��ازار در ش��وك فرو 
رف��ت. تحليل هاي زيادي ارائه ش��د؛ بعضي منابع 
الزم براي اين تصميم س��خن گفتن��د و برخي به 
تحليل اثر اي��ن تصميم بر اقتص��اد پرداختند. اما 
تحليل ه��ا هميش��ه در زمان التهاب ب��ازار گرفتار 
ش��تاب زدگي و هيجان اس��ت. بي جهت نيست كه 
درباره تاريخ هميش��ه چند سال بعد و پس از طي 
ش��دن حساسيت ها قضاوت مي ش��ود. براي درك 
بهتر اتفاقاتي كه اين روزها در بازار ارز رخ مي دهد 
بايد قدري از باال به مساله نگاه كرد. دوشنبه شب 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، خبر 
از تصمي��م دولت درباره تك نرخي ش��دن نرخ ارز 

روي 4200 تومان داد... 

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينكه دولت 
با ق��درت سياس��ت تك نرخي ش��دن ارز را اجرا 
خواه��د كرد، گفت: عرضه هر گونه ارز ديگري به 
غير از ارز رس��مي بانك مركزي قاچاق است و با 

آن برخورد مي شود. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني مع��اون اول 
رييس جمهوري، اس��حاق جهانگيري شامگاه روز 
گذشته، سه شنبه - در جلسه بررسي مسائل ارزي 
كشور كه براي پيگيري و پيشبرد تصميمات اتخاذ 
شده درباره تك نرخي شدن قيمت ارز و مقابله با 
قاچاق و بازار غيررسمي ارز تشكيل و چند ساعت 
به طول انجاميد، اظهار داش��ت: تصميم دولت در 
اعالم قيمت دالر ب��ه ميزان 4هزار و 200 تومان 

تصميمي منطقي و كارگشاست...

چرا جهانگيري؟

  جهانگيري: سياست تك نرخي شدن ارز 
را با قدرت اجرا مي كنيم

سرمقاله
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اعتراض بخش خصوصي 
به تصميم ارزي دولت

امپرات��وري دالر در ب��ازار اگرچ��ه ب��ا تصميم 
غيرمنتظره دوش��نبه ش��ب دولت برچيده شد اما 
واكن��ش فعاالن اقتصادي نس��بت ب��ه تعيين نرخ 
دالر 4200توماني را به دنبال داش��ت. به طوري كه 
اعض��اي هيات نمايندگان اتاق تهران روز گذش��ته 
در نخس��تين نشست سال 97 خود اعتراض جدي 
به اين سياس��ت ارزي دولت وارد كردند. البته اين 
نشس��ت قرار بود با محوري��ت چگونگي حمايت از 
كاالي ايراني برگزار ش��ود، كه بيش��تر حول محور 
تكلي��ف جدي��د ارزي دول��ت گذش��ت. در بحث 
حمايت از كاالي ايران��ي، رييس اتاق تهران ضمن 
آسيب شناسي توليد داخلي »قيمت تمام شده كاال، 
كيفي��ت و تنوع محص��والت« را 3مولفه اثر گذار بر 
تولي��د عنوان كرد. اما در عين حال اكثريت اعضاي 
ات��اق تهران براين باور بودند، براي حمايت از توليد 
داخ��ل، بايد ش��رايط رقابتي ايجاد ش��ود تا كاالي 
نهايي با كيفيت مطلوب و قيمت متناس��ب به بازار 
عرضه شود. از آن س��و با بازارگشايي، بتوان كاالي 

توليد داخل را به جهان عرضه كرد...

 فراز جبلي   

  فراز جبلي   
مشاور سردبير

گروه بانك و بيمه| 
به دنبال اعالم برنامه س��تاد اقتصادي 
كشور به رياست روحاني در عصر دوشنبه 
20 فروردي��ن كه ن��رخ دالر را به صورت 
رسمي و تك نرخي 4200تومان از صبح 
سه شنبه 21 فروردين 97 اعالم و هر نوع 
خريد و فروش ارز با قيمت هاي غيررسمي 
را قاچاق ارزيابي كرده اس��ت، مس��ووالن 
اقتص��ادي، نماين��دگان مجلس و فعاالن 
بازار ارز و س��كه نسبت به شرايط بازار ارز 
واكنش هاي مختلفي داشتند و متقاضيان 
ارز ني��ز روز سه ش��نبه صف هاي طوالني 
مقاب��ل صرافي ها تش��كيل دادند. برخي 
صرافي ها و طالفروش��ي ها نيز در انتظار 
بخشنامه بانك مركزي و ميزان عرضه ارز 
در بازار و تحوالت مرتبط با آن هستند و 
به همين خاطر تمايلي به خريد يا فروش 
سكه و طال نداشتند و به نظر مي رسد كه 
با ابالغ بخشنامه بانك مركزي به صرافي ها 
و همچنين مشخص شدن ميزان عرضه 
ارز ب��ه بازار، نرخ ه��اي انتظاري به تدريج 
شكل گرفته و بر اساس آن نرخ هاي جديد 

طال و ارز شكل خواهد گرفت. 
به گ��زارش »تعادل« ريي��س كانون 
صراف��ان با بيان اينكه بازار ارز در ش��وك 
قرار دارد، اعالم ك��رد: اين بازار در انتظار 
ريزش قيمت هاست و صرافي ها در انتظار 
اعالم بخش��نامه بانك مركزي و ش��رايط 
جديد و مي��زان عرضه ارز ب��ه صرافي ها 

قرار دارد. 
 در حال��ي ك��ه بان��ك مرك��زي روز 
سه شنبه نرخ هاي رسمي را افزايش داده 
و نرخ رس��مي دالر با 417تومان افزايش 
4200تومان، پوند با 601.9 تومان رش��د 
5933 توم��ان و يورو ب��ا افزايش 529.5 
تومان��ي 5170.9 توم��ان ارزش گ��ذاري 
ش��ده و همه 39 ارز درج شده در سايت 
بانك مرك��زي افزايش نرخ داش��ته اند تا 
سياست يكسان سازي نرخ ارز اجرا شود، 
ام��ا بازار آزاد در انتظار بخش��نامه و ابالغ 
بانك مركزي به صرافي ها و تحوالت و آثار 
سياست هاي جديد بر عرضه و تقاضاست. 
آخرين مش��اهدات از بازار ارز در عصر 
سه شنبه حاكي از پراكنده شدن صف هاي 
طوالن��ي خري��د دالر در پ��ي تعطيل��ي 
صرافي هاست. همان گونه كه بانك مركزي 
اعالم كرده دالر 4200توماني به صرافي ها 
داده نمي شود و با وجود اينكه متقاضيان 
زيادي س��اعت ها براي خريد دالر مقابل 
صرافي ه��ا صف كش��يده بودن��د اما در 
صرافي ه��ا خبري از عرض��ه دالر 4200 

توماني نبود.

بانك مرك��زي نيز در واكنش به صف 
صرافي ها اعالم كرد ك��ه مردم در مقابل 
صرافي ه��ا تجم��ع نكنن��د. دالر فقط به 
متقاضي��ان قانوني تعلق مي گي��رد و ارز 
با نرخ 4200 توم��ان صرفا به متقاضيان 
قانوني براي فعاليت در حوزه هاي تجارت 
و توليد تعلق مي گيرد و صرافان مجاز به 

فروش ارز به شهروندان عادي نيستند. 
برخ��ي فعاالن ب��ازار ارز اعالم كردند: 
با اينكه صف طوالن��ي متقاضيان مقابل 
صرافي ها تش��كيل ش��ده بود اما نيروي 
انتظامي در س��اعات عصر سه شنبه جلو 
تشكيل صف متقاضيان را گرفت و اجازه 
تش��كيل صف را نداد و در مواردي نيز از 
معامله نرخ دالر به نرخ هاي 4900تومان 

به باال جلوگيري كرده است.
برخ��ي كارشناس��ان مي گويند كه با 
توج��ه به شكس��ت تجربه نرخ رس��مي 
1226توماني دولت احمدي نژاد در سال 
91 و قاچ��اق اعالم كردن خريد و فروش 
ارز و... كه عمال با سه برابر شدن نرخ دالر 
در بازار ب��ه 3600 تا 4هزار تومان مواجه 
شد، به نظر مي رسد كه اعالم تك نرخي 
4200 تومان در سال 97 نيز مانند تجربه 
چند دهه اخير در اعالم نرخ هاي رسمي 
300 توماني س��ال 1374، اعالم 1226 
توماني س��ال 90 و افزايش آن به 2800 
توم��ان در س��ال 92 و افزايش تدريجي 
به ب��االي 3700توم��ان در ماه هاي اخير 
ب��ا چالش هايي مواجه خواهد ش��د و اين 
سياس��ت ها قادر نخواهد بود كه نرخ بازار 
آزاد را در حد نرخ رس��مي كنترل كند و 
به تدريج نرخ آزاد از نرخ رس��مي فاصله 

خواهد گرفت. 
هر چند كه در ح��ال حاضر نرخ هاي 
ديگر ارز قاچاق محسوب مي شود، اما اگر 
اقدامات بانك مركزي متناسب با شرايط 
بازار نباش��د بار ديگر باع��ث دونرخي ارز 

خواهد شد.
در اين رابطه بس��ياري از مس��ووالن 
اقتصادي با اش��اره به مازاد ارزي كش��ور 
و ت��راز مثبت ص��ادرات منه��اي واردات 
معتقدند ك��ه دليلي ب��راي افزايش نرخ 
ارز ت��ا اين ح��د وجود ن��دارد، اما برخي 
صاحب نظران معتقدند كه اتكا به موضوع 
مازاد ارزي نمي توان��د تنها دليل كاهش 
ن��رخ ارز باش��د، بلكه بايد ن��رخ انتظاري 
و تح��والت آينده، اث��ر اقدامات امريكا بر 
مبادالت بانك��ي و ارزي، تقاضاي دالر به 
صورت اس��كناس و احتمال افزايش آن و 
ساير داليل غيراقتصادي از جمله ميزان 
اعتماد فعاالن اقتصادي به ش��بكه بانكي 

و سياست هاي ارزي، نحوه سپرده گذاري 
و پرداخ��ت س��پرده ارزي به مش��تريان، 
چگونگي تامين ارز مورد نياز مردم و... را 

نيز در نظر گرفت. 
از سوي ديگر به دنبال اعالم سياست 
ممنوعي��ت واردات ب��دون انتق��ال ارز از 
4 كش��ور به تمام كش��ورها نيز با همان 
چالش هاي��ي مواجه خواهد ش��د كه در 
دوره هاي قبلي در پيمان سپاري و واردات 
با انتقال ارز و... وجود داش��ته است و لذا 
همه اين موارد و چگونگي حضور در بازار 
و اجراي سياس��ت هاي جدي��د را بايد به 
موضوع مازاد ارزي كش��ور اضافه كنيم تا 
قادر به مهار رفتار ط��رف تقاضاي ارز در 

بازار باشيم. 
برخي فعاالن ب��ازار مي گويند كه روز 
سه شنبه نخس��تين روز از اجراي برنامه 
جدي��د دولت، بازار بيش��تر در ش��رايط 
انتظ��اري به س��ر مي ب��رد و بس��ياري از 
صرافي ه��ا و طالفروش ها خريد و فروش 
نمي كنند و منتظر اقدامات بانك مركزي 
هستند تا نرخ ها به سمت تثبيت شدن و 
ش��فاف شدن ميزان عرضه و تقاضا پيش 
برود. متقاضيان نيز با تش��كيل صف هاي 
طوالني انتظار دارند كه ارز مورد نياز خود 
را با نرخ جديد و قيمت پايين تر از روز قبل 

دريافت كنند. 
برخي متقاضيان ارز كه دالر خود را در 
بانك ها سپرده گذاري كرده اند، هنوز جواب 
مشخصي از بانك ها دريافت نكرده اند كه 
آيا آنها همان ارز س��پرده گذاري ش��ده را 
دريافت مي كنند يا مع��ادل ريالي آن به 
نرخ 4200 تومان به آنها پرداخت خواهد 
ش��د و بانك ها گفته اند ك��ه هنوز به آنها 
ابالغ نش��ده كه چگون��ه بايد عمل كنند. 
لذا تا مشخص شدن اين اقدامات، بازار در 

شرايط شوك و انتظار به سر مي برد. 
نرخ ه��اي  صرافي ه��ا،  تابل��وي  روي 
دالر4200، ي��ورو5170 و پون��د 5933 
تومان درج ش��ده اما خري��د و فروش در 
حد مورد انتظار نيست و برخي مشتريان 
و متقاضي��ان كه نياز به ارز داش��ته اند از 
دالالن ب��ه ن��رخ دالر 5500تومان خريد 

كرده اند. 
در ب��ازار طال نيز نرخ 18عيار و برخي 
س��كه ها اندكي كاهش يافته اما معامالت 
عمدتا در ركود نس��بي است و خريدار و 
فروش��نده كمي در ب��ازار وج��ود دارد و 
طالفروش ها تمايلي ب��ه فروش يا خريد 
ندارن��د. بر اين اس��اس به دنب��ال اعالم 
نرخ هاي جديد ارز رسمي، قيمت برخي از 

سكه ها با كاهش مواجه شده است. 

واكنش مسووالن
از س��وي ديگ��ر مس��ووالن مختلف 
اقتصادي كشور نيز واكنش هاي مختلفي 
ارزي  جدي��د  سياس��ت هاي  م��ورد  در 
داشته اند. مسعود كرباسيان وزير اقتصاد با 
اش��اره به مازاد ارز در اختيار و تصميمات 
ارزي دول��ت گفت: نرخ ارز در بازار واقعي 
نبود و در مدت اخير رييس جمهور، رييس 
مجلس و مسووالن اقتصادي كشور اعالم 
كرده بودند كه قيمت ها غيرمنطقي است 
و به وضعيت بازار ارز رسيدگي مي شود و 

اين مهم انجام شد. 
س��يف رييس كل بان��ك مركزي نيز 
با حض��ور در مجلس به مصوبه ش��وراي 
امني��ت ملي براي كنترل بازار ارز اش��اره 
و توضيحات��ي را در مورد س��امانه ارزي و 
برنامه ه��اي بانك مركزي و دولت در بازار 

ارز به نمايندگان مجلس ارائه كرد. 
نوبخت س��خنگوي دولت ني��ز با ابراز 
اطمينان نسبت به برطرف شدن شوك و 
نوسان ارزي گفت: اين نرخ قابليت تغيير 
دارد، چرا كه نظام ارزي ش��ناور مديريت 
شده است و بر اساس بازار حركت خواهد 
كرد و حت��ي مي ت��وان آن را رها كرد تا 
جريان ب��ازار آن را مش��خص كن��د. اما 
اطمينان مي دهم كه ديگر شوك و نوسان 

ارزي نداريم.

واكنش الريجاني به سخنان سيف
همچني��ن عل��ي الريجان��ي رييس 
مجلس نيز در واكنش به سخنان سيف 
ب��ا انتقاد از عملكرد بانك مركزي گفت: 
شما چرا در چند ماه گذشته كه نوسان 
ن��رخ ارز داش��ته ايد به موضوع س��امانه 
ارزي و كنت��رل بازار و مه��ار التهاب ها 
توج��ه نكرده ايد و چرا بع��د از چند ماه 
نوسان و افزايش قيمت اجازه داديد كه 
كش��ور و بازار ارز دچار اين نوسان ها و 
التهاب ش��ود و چرا حاال ب��ه دنبال اين 
راهكار هستيد و از قبل به اين برنامه ها 

و اقدامات توجه نكرده ايد؟
 الريجاني اعالم كرد كه كميته يي در 
بانك مركزي بايد براي رصد مسائل ارزي 
تش��كيل ش��ود و گزارش تراز ارزي را به 

مجلس ارائه كند. 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي به 
ض��رورت تش��كيل كميته ي��ي در بانك 
مركزي براي رصد مسائل ارزي اشاره كرد 
و گفت: دولت بايد تدابير الزم براي ثبات 
نرخ ارز در س��ال جديد را از قبل در نظر 

مي گرفت. 
ادامه در صفحه 4

صف طوالني متقاضيان در مقابل صرافي ها به دنبال اعالم سياست هاي جديد ارزي دولت

جنجال ارزي در مجلس
بازار ارز در شرايط انتظار براي چگونگي اجراي سياست هاي جديد قرار دارد

جنجال ارزي در مجلس
انتقاد رييس مجلس از دولت: بايد تدابير الزم براي ثبات نرخ ارز را از قبل در نظر مي گرفتيد



 اليحه تمديد قانون مبارزه با فس�اد اعالم وصول 
شد- برنا| محمدعلي وكيلي در جلسه علني ديروز سه شنبه 
مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد: طرح اجراي اصل 27 قانون 
اساس��ي و اليحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي 
س��المت نظام اداري و مبارزه با فس��اد اعالم وصول ش��د. او 
افزود: همچنين سوال ملي سيدمهدي مقدسي نماينده اراك 
و 20نماينده مجلس از مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي 
و دارايي درباره عدم اقدام سازمان خصوصي سازي براي ايفاي 

حقوق دولت و خلع يد از سهامداران اعالم وصول شد. 
  مردم را بايد از چنگ فضاي مجازي نجات داد- 
ايلنا| سيدحسين نقوي حسيني با اشاره به جلسه اعضاي 
فراكسيون نمايندگان واليي و اطالعات سپاه تاكيد كرد 
كه فضاي مجازي در خدمت امريكا و رژيم صهيونيستي 
اس��ت و مردم را بايد از چنگ آنها نجات داد. اين نماينده 
مجلس با اشاره به اينكه 50 درصد كاربران تلگرام ايراني 
هس��تند، افزود: بنابراين از آنجا كه اغلب كشورها كامال 
مسلط بر تلگرام هس��تند، انتظار مي رود مراجع ذي ربط 
در حوزه فضاي مجازي كش��ور به وظيفه انقالبي، شرعي 
و ملي خود عمل كنند. سخنگوي كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه ايجاد شبكه ملي 
فضاي مجازي و حمايت و تقويت پيام رسان هاي داخلي 
در راس فعاليت هاي دولت قرار گرفته، وزارت ارتباطات را 
در اين زمينه مس��وول اجراي موارد ابالغ شده دانست و 

خواستار ورود جدي اين وزارتخانه شد. 
 امري�كا و گ�روه E3 نشس�ت مهم�ي را درباره 
برجام برگزار مي كنند- ايرن�ا| »مارك دوبوويتز« رييس 
انديش��كده امريكايي دفاع از دموكراس��ي ها گفت: امريكا و 
گروه E3 )فرانسه، انگليس و آلمان( اين هفته در واشنگتن 
نشس��ت مهمي را درباره توافق هسته يي برگزار مي كنند. به 
گفته دوبوويتز كه از حاميان تحريم ايران است، اين نشست 
يك فرصت براي كاستن از اختالفات باقيمانده درباره اصالح 
واقعي اين توافق قبل از ضرب االجل تعيين ش��ده در 12 مه 

)22 ارديبهشت( است. 
 اروپا ب�ه دنبال حفظ برجام اس�ت- خانه ملت| 
مدير اجرايي شبكه خلع سالح هسته يي و امنيت اروپا با ابراز 
اميدواري در حل مش��كالت موجود در موضوع برجام گفت: 
اروپ��ا به دنبال روش هايي براي حفظ برجام اس��ت و در اين 
زمينه تالش هاي خود را ادامه مي دهد. »تارجا گروندي« كه 
به ايران سفر كرده است در ديدار با رييس كميسيون امنيت 
ملي مجلس گفت: ترديدي نيست كه جمهوري اسالمي ايران 
خصوصا در زمينه تجاري با اروپا منافع مشترك دارد هر چند 
آن گونه كه بايد از منافع اين توافق بهره مند نشده است. مدير 
اجرايي شبكه خلع سالح هسته يي و امنيت اروپا ضمن ابراز 
اميدواري از شكوفايي روابط اقتصادي و تجاري ايران و امريكا 

تاكيد كرد: حفظ برجام به نفع همه خواهد بود. 
 ورود كميس�يون اصل ۹۰ به واردات محصوالت 
تراريخته- فارس| سخنگوي كميسيون اصل ۹0 مجلس 
گفت: هيات رييس��ه كميس��يون اصل ۹0 موض��وع واردات 
محصوالت تراريخته را مورد بررس��ي قرار داد و مقرر شد تا 
با دستگاه هاي ذي ربط و همچنين مراكز علمي و تحقيقاتي 
نشستي به همين منظور برگزار و نتيجه آن به مجلس و دولت 
ابالغ شود. ولي داداشي افزود: هدف از بررسي اين موضوع اين 
بود كه مشخص ش��ود كه آيا محصوالت تراريخته مي تواند 
در مجلس ما نهادينه شود يا خير و البته اين كار نياز به كار 

كارشناسي دارد. 
 هياتي از متخصصان سازمان انرژي اتمي به چين 
مي روند-پايگاه خبري سازمان انرژي اتمي| سخنگوي 
س��ازمان انرژي اتمي گفت: هياتي از مسووالن و متخصصان 
س��ازمان ان��رژي اتمي براي ش��ركت در س��مينار همكاري 
هس��ته يي ايران و چين به پكن مي رون��د.  بهروز كمالوندي 
افزود: سمينار همكاري هاي بين المللي هسته يي ايران و چين 
در ادامه برگزاري نشست هاي بين المللي همكاري در زمينه 
انرژي صلح آميز هس��ته يي در بروكسل، مسكو و اصفهان، از 

چهارشنبه 22 فروردين سال جاري در پكن برگزار مي شود.
 دس�تورالعملي براي عدم خريد كاالي خارجي 
در نيروهاي مس�لح صادر ش�د-مهر|  دستيار و مشاور 
عال��ي فرمانده معظم كل ق��وا از صدور دس��تورالعمل عدم 
خريد كاالي خارجي در نيروهاي مس��لح خبر داد. سرلشكر 
س��يديحيي صفوي در حاشيه مراس��م نوزدهمين سالگرد 
شهادت امير سپهبد صياد شيرازي، درباره شعار سال گفت: 
يكي از كليدي ترين و شايد اصلي ترين بحث اقتصاد مقاومتي 
ش��اخصه يي است كه مقام معظم رهبري در سخنراني خود 
در مش��هد مقدس ايراد فرمودند و آن اين است كه مردم ما 
كاالي ايراني مصرف كنند. او ادامه داد: البته از توليدكنندگان 
و مصرف كنن��دگان حماي��ت ش��ود يعني باي��د كاالهايي 
س��اخته شود كه با كاالي مش��ابه خارجي از نظر كيفيت و 
 قيمت قابل مقايس��ه باشد. در اينجا نقش سازمان استاندارد 
حايز اهميت اس��ت؛ به عنوان مثال اگر اين سازمان فعال بود 
اس��تانداردي مشخص مي كرد تا خودرو داخلي و خارجي در 

يك كيفيت باشند. 
 انتصاب در س�تاد كل نيروهاي مسلح-تسنيم| 
سرلشكر باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در حكمي 
سردار ابوالفضل شكارچي را به عنوان معاون فرهنگي ستاد كل 
نيروهاي مسلح منصوب كرد. سردار جزايري هم كه پيش از 
اين معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح را عهده دار بود، 

به عنوان مشاور فرهنگي رييس ستاد كل منصوب شد.

روي موج خبر

غربي ها با رهبري امريكا به دنبال حمله نظامي به سوريه هستند

تشديد بحران دمشق

معاون اول رييس جمهوري در جلسه شوراي عالي اشتغال تاكيد كرد

اولويت ايجاد شغل براي مهار بحران هاي اقتصادي
چند س��اعت بعد از اظه��ارات صريح جهانگيري 
درب��اره راهب��رد دولت براي كاهش ن��رخ ارز و اعالم 
ن��رخ ارز تك نرخي 4ه��زار و 200توماني اس��حاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري راهي جلسه 
شوراي عالي اشتغال شد تا برنامه هاي اجرايي دولت 
براي بهبود وضعيت اقتص��ادي و افزايش دامنه هاي 
اش��تغال زايي مورد بررس��ي قرار بگيرد و درباره آن 

تصميم سازي شود. 
جلسه يي كه در آن تمام چهره هاي اقتصادي دولت 
ازجمله ش��ريعتمداري وزير اقتص��اد، نوبخت رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه؛ كرباس��يان وزير اقتصاد و... 
جمع ش��دند تا درباره معضل بيكاري در كش��ورمان 
نس��خه هاي به روزي را تدوي��ن و در مرحله اجرا قرار 
دهند. به گزارش پاد، اسحاق جهانگيري در اين جلسه 
ايجاد فرصت هاي ش��غلي را از اصلي ترين اولويت هاي 
كاري كشور برشمرد و با بيان اينكه تثبيت شغل يكي 
از برنامه هاي جدي دولت است بر ضرورت اشتغال زايي 

در كنار صيانت از مشاغل موجود تاكيد كرد. 
مع��اون اول رييس جمهور ضمن تاكيد بر ضرورت 
سرعت و دقت در پرداخت تسهيالت طرح اشتغال زايي 
روس��تايي  اظهار ك��رد: روند اجراي اي��ن طرح بايد با 
سرعت بيش��تري انجام شود و همه مكلف هستيم تا 

گره ها را از زندگي مردم باز كنيم البته بايد دقت داشته 
باش��يم كه دقت كار نبايد فداي س��رعت شود و اين 

تسهيالت در اختيار عده يي رانت جو قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه س��رعت فعل��ي در پرداخت اين 
تس��هيالت قابل قبول نيست از وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي خواس��ت تا هفته آينده جلس��ه يي در اين 
خصوص برگزار و موانع موجود را برطرف كنند و وزير 
صنعت، معدن و تجارت هم در اين جلسه گزارشي از 
تع��داد واحدهاي توليدي فعال در كش��ور ارائه كرد و 
گفت: برخي از اين واحدها با شرايط نامطلوب مواجه 
بودند كه تعداد آنها مش��خص ش��د و تالش ش��د تا 
مشكالت بسياري از اين واحدها برطرف شود و برخي 
نيز با مش��كل منابع مالي و تامين سرمايه در گردش 

روبه رو هستند. 
ش��ريعتمداري همچنين با اش��اره به اينكه برخي 
از واحده��اي توليدي با ظرفيت 50 درصد مش��غول 
فعاليت هستند، افزود: در 12ماه سال گذشته 5۸۳1 
پروانه بهره برداري جديد صادر شده كه منجر به ايجاد 

102هزار و ۹۹4 فرصت شغلي شده است. 
وي افزود: رش��د 7درصدي مص��رف برق صنعتي 
نشان دهنده اين است كه رونق به بخش صنعت كشور 

بازگشته است. 

 عملكرد بخش كشاورزي در حوزه اشتغال
معاون وزير جهاد كشاورزي هم در اين نشست 
گزارش��ي از عملك��رد بخش كش��اورزي در حوزه 
اش��تغال ارائه كرد و به تشريح پيش��نهاداتي براي 
تس��ريع در اجرايي ش��دن برنامه يي اش��تغال اين 

وزارتخانه پرداخت. 
در اي��ن جلس��ه ك��ه وزراي تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي، راه و شهرس��ازي، عل��وم، تحقيقات و 
فناوري، دادگس��تري، فرهنگ و ارش��اد اس��المي، 
ارتباطات و فناوري اطالعات، رييس سازمان اداري 
و استخدامي كش��ور، معاون رييس جمهور در امور 
زن��ان و خانواده، رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري، رييس كميته امداد 
امام خميني)ره( و رييس سازمان تامين اجتماعي 
نيز حضور داشتند، دبير شوراي عالي اشتغال ضمن 
تش��ريح تحوالت بازار كار در س��ال ۹۶ گزارشي از 
وضعيت اشتغال كش��ور و وضعيت برنامه و بودجه 

اشتغال براي سال ۹7 ارائه كرد. 
وي همچني��ن ب��ا بي��ان اينك��ه آمارها نش��ان 
مي ده��د كه در بخ��ش بيكاران ح��دود 41درصد 
افراد تحصيلكرده هس��تند، گفت: آمارها همچنين 
بيانگر اين اس��ت كه تعداد زيادي از ش��اغلين فاقد 

تحصيالت دانش��گاهي هستند از اين رو برنامه هاي 
 اش��تغال زايي بيش��تر متمركز ب��ر فارغ التحصيالن 

بيكار است. 
 دبير شوراي عالي اش��تغال همچنين از تدوين

۳ برنامه براي صيانت از اش��تغال موجود در كشور 
خبر داد و گفت: براي تثبيت ش��غل و جلوگيري از 
ريزش نيروهاي ش��اغل ۳ برنامه پيشنهاد شده كه 

پس از تاييد در دستور كار قرار خواهد گرفت. 

گروه ايران|
ناوش��كن هاي امريكايي به سوي آب هاي سوريه 
روانه ش��ده اند و ترامپ هم گزين��ه نظامي عليه اين 
كش��ور را منتفي نمي داند. اين تحوالت در حالي رخ 
داده كه هفته گذشته روساي جمهور ايران، روسيه و 
تركيه براي حل بحران سوريه نشستي موفق برگزار 
كردند. اما زمان زيادي از اين نشس��ت نگذش��ته بود 
ك��ه ائتالف ضد س��وري يك پايگاه نظام��ي در اين 
كش��ور را مورد هدف ق��رار داد و همچنين با ادعاي 
استفاده نظاميان دولت اسد از سالح شيميايي عليه 
شورش��يان، پرونده يي را در ش��وراي امنيت سازمان 

ملل گشود تا بحران سوريه وارد فاز جديدي شود. 
اتهام اس��تفاده از سالح شيميايي را ابتدا گروهي 
به نام »كاله س��فيدها« به ارتش س��وريه وارد كرد. 
كاله س��فيدها ك��ه گفت��ه مي ش��ود ب��ه گروه هاي 
تروريس��تي جبه��ه النصره و جيش االس��الم نزديك 
هستند، مدعي شدند نيروهاي ارتش سوريه از سالح 
ش��يميايي عليه يك بيمارس��تان در ش��هر دوما در 
غوطه شرقي اس��تفاده كرده است. ادعايي كه ارتش 
س��وريه آن را رد كرد و دليل انتشارش را جلوگيري 
از پيشرفت نيروهاي دولتي در غوطه شرقي دانست. 
حمل��ه يكپارچه غربي ها به رهب��ري امريكا به دولت 
 س��وريه اين گفته ارتش س��وريه را تايي��د مي كند.

به ويژه آنكه انگشت اتهام امريكايي ها به سوي ايران 
و سوريه هم نشانه رفته است. 

 حمله ترامپ به ايران و روسيه
ترام��پ بالفاصله پس از انتش��ار اين خبر در يك 
پيام توييتري به بشار اسد توهين و به ايران و روسيه 
حمله كرد. او همچنين دقايقي بعد در پيام توييتري 
ديگر نوشت: »اگر پرزيدنت اوباما به خط قرمز تعيين 
ش��ده عمل مي كرد، فاجعه سوريه مدت ها بود كه به 
پايان رس��يده و اس��د به تاريخ پيوس��ته بود!« حال 
رويت��رز در گزارش��ي به نقل از مقام ه��اي امريكايي 
نوش��ته كه دول��ت ترامپ به دنب��ال جلب نظر چند 
كش��ور در اروپا و خاورميانه براي حمله تالفي جويانه 
به سوريه است. به نوشته اين خبرگزاري بريتانيايي، 
مقام��ات امريكايي گفته اند كه دولت اين كش��ور در 
حال بررس��ي يك پاسخ نظامي چند مليتي به حمله 
ش��يميايي ادعايي در سوريه اس��ت. اين مقام ها كه 
نام��ي از آنها در گزارش رويترز نيامده، از فرانس��ه و 
بريتانيا و برخي كش��ورهاي متحد امريكا در منطقه 
خاورميانه به عنوان ش��ركاي احتمالي دولت ترامپ 
در عملي��ات نظامي عليه س��وريه ن��ام بردند. ظاهرا 
طرف هايي كه رويترز اش��اره يي به ن��ام آنها نكرده، 

عربستان و اسراييل هستند. آنچنانكه سفير عربستان 
در امريكا ضمن متهم كردن س��وريه به اس��تفاده از 
سالح شيميايي در دوما از جامعه بين الملل خواست 
در اي��ن ب��اره واكنش نش��ان ده��د. وزارت خارجه 
رژيم صهيونيس��تي نيز همس��و با عربس��تان »حمله 

شيميايي ادعايي« را به دولت سوريه نسبت داد. 

 واكنش ايران و روسيه به اتهامات
در مقاب��ل وزي��ر ام��ور خارجه كش��ورمان دليل 
فضاس��ازي هاي اخير عليه بشار اس��د را بهانه جويي 
دولت امريكا براي دخالت در س��وريه عنوان كرد. او 
كه در جريان سفر دوره يي به آفريقا و امريكاي جنوبي 
به برزيل رفته اس��ت، در بدو ورود به برزيل در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره اتهام زني امريكا 
به ايران مبني بر مش��اركت در حمله ش��يميايي در 
س��وريه گفت كه »جمهوري اس��المي ايران موضع 
بسيار صريحي عليه سالح شيميايي دارد و هر گونه 
استفاده از تسليحات شيميايي توسط هر كس و عليه 
ه��ر كس را محكوم مي كند. « پيش از ظريف، بهرام 
قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در موضعي 
مشابه استفاده از سالح شيميايي از سوي هر گروهي 

را محك��وم ك��رده بود و در عين ح��ال گفته بود كه 
»ادعاي اس��تفاده ارتش سوريه از سالح شيميايي در 
ش��هر دوما با واقعيت هاي موجود همخواني ندارد.« 
او هش��دار داد كه »طرح چنين ادعاهايي از س��وي 
امريكا و برخي كش��ورهاي غربي بر پيچيدگي اوضاع 
س��وريه و منطقه خواهد افزود و تروريس��ت ها را در 

ادامه جنايات خود گستاخ تر خواهد كرد.«
روس ها نيز اعتقاد دارند، اتهام زني به دولت سوريه 
و ايج��اد بحران��ي جديد، بخش��ي از تالش هاي تحت 
هدايت امري��كا براي ضربه زدن به روس��يه با »طيف 
گس��ترده يي از ابزاره��ا« از جمل��ه تهم��ت، اهانت و 
»شعارهاي ستيزه جويانه« است. اين را واسيلي نبنزيا 
نماينده روس��يه در س��ازمان ملل در جلس��ه پرتنش 
دوشنبه شب شوراي امنيت اين سازمان گفت. به گفته 
نبنزيا شواهدي مبني بر استفاده ارتش سوريه از سالح 
شيميايي وجود ندارد. حتي او از محققان سازمان منع 
س��الح هاي ش��يميايي دعوت كرد در اس��رع وقت به 
س��وريه پرواز كنند و گفت كه نيروهاي روسيه آنها را 
تا محل حمله ادعايي اس��كورت خواهند كرد. سرگئي 
الوروف وزير امور خارجه روسيه نيز در موضعي مشابه 
گف��ت كه كارشناس��ان روس در محل حاضرند و هيچ 

ردي از گاز كل��ر يا هر ماده ش��يميايي ديگر كه عليه 
غيرنظاميان استفاده شده باشد، پيدا نكردند. او گفت: 
مس��كو از »تحقيقات صادقانه« استقبال مي كند اما با 

اتهام بدون مدرك مخالف است. 

 سناريوي خطرناك!
در مقابل نيكي هيلي نماينده امريكا در ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل در جلسه دوشنبه شب با تكرار 
ادعاهاي ديگر مقامات غربي گفت: » ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل چه اقدام بكن��د، چه نه، در هر صورت 
امريكا به آن واكنش نش��ان خواهد داد. « واكنش��ي 
ك��ه به اعتقاد ناظران احتمال دارد منجر به درگيري 
خطرن��اك در منطقه ش��ود؛ به ويژه اينك��ه روزنامه 
حري��ت چاپ تركي��ه از پرواز جنگنده هاي روس��يه 
ديروز )سه ش��نبه( بر فراز ناوشكن امريكايي مستقر 
در آب هاي درياي مديترانه خبر داد. به نوش��ته اين 
روزنامه، يك ناوشكن متعلق به نيروي دريايي امريكا 
در فاصله 100كيلومتري بندر طوطوس در س��وريه 
جايي كه يك پايگاه دريايي روس��ي قرار دارد، رصد 
شد. آن طور كه برخي رسانه ها به نقل از منابعي آگاه 
خبر داده اند 70درصد معاونان و مش��اوران ترامپ از 

او مي خواهند كه دست به حمله نظامي عليه سوريه 
بزند، چراكه به اعتقاد دس��تياران ترامپ اس��تفاده از 
س��الح  شيميايي خط قرمز است و امريكا بايد تدابير 

مجازات  كننده را در نظر بگيرد. 

 واهمه رژيم صهيونيستي از نفوذ ايران
ام��ا اي��ن تنها تح��ول در مواجهه ائت��الف غربي 
علي��ه س��وريه، ايران و روس��يه نبوده اس��ت. بامداد 
روز دوش��نبه در حمله به يك پايگاه نظامي در شهر 
بياباني »تدمر« تعدادي به ش��هادت رسيدند كه در 
اين بين نام چهار مستش��ار نظامي ايران هم در بين 
ش��هدا ديده مي شود. حمله يي كه ابتدا تصور مي شد 
توس��ط امريكا صورت گرفته، اما با رد اين موضوع از 
سوي مقامات امريكايي، رژيم صهيونيستي عامل اين 
حمله معرفي شد. هر چند مقامات رژيم صهيونيستي 
اين خبر را تايي��د نكردند، اما لبناني ها از عبور چند 
فروند جنگنده اس��راييلي از حريم هوايي اين كشور 
به س��وي س��وريه، دقايقي پيش از حمل��ه به پايگاه 
نظامي س��وري خبر دادند تا مشخص شود عامل اين 
تجاوز، اس��راييلي ها بوده اند. تج��اوزي كه به اعتقاد 
تحليلگ��ر روزنامه نيوي��ورك تايمز ب��ه دليل واهمه 
رژيم صهيونيستي از ايران است. به نوشته اين روزنامه 
»در اين مقطع از جنگ سوريه كه اسد موقعيت خود 
را امن تر از هميشه مي يابد، رژيم صهيونيستي هم از 
آن واهمه دارد كه ايران همه ظرفيت نظامي خود را 
از جنگيدن در ميدان رزم سوريه به سمت جنگيدن 

با اسراييل در آينده تغيير جهت بدهد.«
اما به اعتقاد وزير امور خارجه ايران، اين حمالت 
از س��وي رژيم صهيونيس��تي ب��راي دادن روحيه به 
تروريست هاس��ت. ظريف با اش��اره به اينكه وضعيت 
تروريس��ت هاي مورد حمايت امريكا و اس��راييل در 
سوريه خوب نيس��ت و هر روز دچار شكست جديد 
مي شوند، گفت كه »حمالت اخير رژيم صهيونيستي 
در گذش��ته نيز سابقه داشته و هر زمان تروريست ها 
دچار شكس��ت مي شدند، رژيم صهيونيستي دست به 
عمليات مي زد.« رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان 
تاكي��د كرد كه اين نوع سياس��ت ها و نتايج آن براي 
صل��ح و امنيت منطق��ه و بين الملل و هم براي خود 

امريكا خطرناك است. 
در اين ش��رايط بايد ديد، وضعيت بحران سوريه 
كه گمان مي رفت با نابودي داعش مس��ير براي حل 
آن آسوده تر شود به كدام سو حركت خواهد كرد؛ آيا 
به مناقشات و درگيري هاي نظامي به رقابتي سياسي 
مي انجامد يا آنكه سوريه همچنان محلي براي جنگ 

خواهد بود.
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ايران2

چهرهها

وزي��ر دفاع و پش��تيباني نيروهاي 
مس��لح با اش��اره به ق��درت روزافزون 
دش��منان  ب��ه  اي��ران،  بازدارندگ��ي 
جمهوري اس��المي توصي��ه كرد بهتر 
اس��ت قدرت دفاعي اي��ران را امتحان 
نكنند چون در صورت هرگونه اشتباه و 
محاسبه هاي غلط، پاسخ دندان شكني 

دريافت خواهند كرد. 
امير سرتيپ امير حاتمي روز سه شنبه در مراسم گراميداشت 
هيجدهمين سالروز شهادت علي صياد شيرازي در سينما سرباز 
تبريز، افزود: امروز با همه شيطنت ها و خباثت هاي دشمنان نظام 
و انقالب، بيش از هر زمان ديگري خون ش��هداي واالمقام هشت 
سال دفاع مقدس در رگ تك تك مردم و به خصوص جوانان ايران 
اسالمي جاري است و روحيه دفاع از كيان ميهن اسالمي روز به 
روز بيشتر مي شود. او اظهار كرد: ايران اسالمي با تمام توان و قواي 
خود با س��ربازاني جان بركف كه سالح شان را ما تامين خواهيم 
كرد در برابر هرگونه ش��يطنت دش��منان مقابله و آنها را از كرده 
خود پشيمان خواهند كرد. امير حاتمي با بيان اينكه امروز ايران 
در ح��وزه دفاعي قدرت مقتدر منطقه اس��ت، گفت: ما هم اكنون 
مي توانيم اهداف خود را پيش برده و از منافع خودمان به خوبي و 
با قدرت تمام دفاع كنيم، اين درحالي است كه زماني تمام توان 
خود را صرف بيرون راندن دشمن متجاوز از خاك خود مي كرديم 
كه البته از آن برهه هاي تاريخي نيز با موفقيت و سربلندي عبور 
كرديم. او اضافه كرد: در س��ال هاي پس از دفاع مقدس، دشمنان 
ش��رق و غرب كشورمان را اش��غال كردند و در مقابل جمهوري 
اسالمي با استراتژي بازدارندگي و با همت مردم و نيروهاي مسلح 

و هدايت هاي پيامبرگونه مقام رهبري موفق عمل كرد. 

 دشمنان قدرت دفاعي ايران 
را امتحان نكنند

معاون سياس��ي وزير خارجه گفت: 
برجام براي دولت امريكا نيست كه هر 
تصميمي بخواهد، بگيرد. برجام متعلق 
به جامعه بين الملل و همه كشورهايي 

است كه مذاكره كردند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، س��يد عباس 
عراقچ��ي در ادام��ه اف��زود: برجام يك 
توافق مهم��ي بود كه روس��يه يكي از 
طرف هاي قوي آن بود. همان قدر كه برجام به ايران متعلق است به 

روسيه و به بقيه اعضاي 1+5 متعلق است. 
او كه با شبكه راشاتودي گفت وگو كرده است، همچنين با اشاره 
به تحوالت سوريه گفت: رژيم صهيونيستي به دنبال افزايش تنش 
در منطقه است و فكر مي كنم همه طرف هاي درگير بايد نسبت به 
اين قضيه بسيار هوشيار باشند. پيروزي هاي دولت سوريه در مقابله 
با عوامل تروريست و اقتدار مجدد سوريه بر اراضي خودش مسلما 
بر دشمنان س��وريه گران تمام خواهد شد و آنها تمام تالش خود 
را ب��راي ايجاد مجدد تنش و گس��ترش درگيري ها انجام خواهند 
داد و همه بايد نس��بت به اين قضيه هوش��يار باشند. عراقچي در 
بخش��ي از اين گفت وگو اظهار كرد: پيروزي هاي دولت سوريه در 
آن كش��ور و در مقابله با عوامل تروريست و اقتدار مجدد سوريه بر 
اراضي خودش مسلما براي دشمنان سوريه گران تمام خواهد شد. 
او افزود: آنها تمام تالش خود را براي ايجاد مجدد تنش و گسترش 
درگيري ه��ا انجام خواهن��د داد و همه بايد نس��بت به اين قضيه 
هوشيار باشند.  معاون سياسي وزير خارجه همچنين گفت: روابط 
ايران و روسيه از يك اهميت بسيار زيادي براي دو كشور برخوردار 
اس��ت و روابط بسيار مستحكمي است و حوزه هاي مختلفي اعم از 

سياسي، اقتصادي و استراتژيك را در برمي گيرد. 

 برجام براي دولت امريكا نيست
كه هر تصميمي بخواهد بگيرد

در ش��رايطي ك��ه برخي رس��انه هاي 
اصولگرا تالش مي كنند به بهانه نوس��انات 
ارزي در آت��ش انتق��اد از دول��ت بدمند، 
دولتمردان به دنبال اجراي راهكاري سازنده 
براي حل مش��كالت ارزي كشور هستند. 
مش��اور رييس جمهوري به بيان روايتي از 
آنچه در جلس��ه دوشنبه ش��ب روحاني و 
دولتمردان براي كنترل آش��فتگي بازار ارز 
گذش��ت، پرداخت. به گزارش »تعادل« حسام الدين آشنا در يادداشتي 
با اشاره به تصميم دوشنبه شب دولت در مورد نرخ ارز نوشت:»روحاني 
يك تنش ارزي كوتاه مدت را تبديل به يك فرصت راهبردي براي اصالح 
س��اختاري بازار ارزي كش��ور كرد.« آش��نا در ادامه تاكيد كرد:»ديشب 
رييس جمهور با ارائه تحليلي همه  جانب��ه از واقعيات اقتصادي، عوامل 
و بازيگ��ران موثر در تن��ش ارزي اخير و نقد تجربيات ۳دهه گذش��ته 
كش��ور در مواجهه با شرايط مشابه از مس��ووالن و مشاوران اقتصادي، 
بانكي، سياس��ي، اجتماع��ي، امنيتي، اطالعاتي و ارتباطي درخواس��ت 
كرد مالحظات و راهكارهاي پيشنهادي خود را با صراحت و دقت بيان 
كنند. ابتدا معاون اول بسته سياستي و اجرايي پيشنهادي را كه حاصل 
جمع بندي ديدگاه ها و تقسيم مس��ووليت دستگاه هاي ذي ربط بود به 
تفصيل ارائه كرد سپس حاضران به بيان تبعات احتمالي اين راهكارها و 
واكنش هاي محتمل بازار و بازيگران پرداختند.« مشاور رييس جمهوري 
در پايان نوشت:»در پايان با نهايي شدن تصميمات، معاون اول ماموريت 
يافت، رئوس مصوبات را در اس��رع وقت به اطالع عموم برساند و روزانه 
پايش شرايط بازار را تا رسيدن به ثبات ادامه دهد. دولت و ملت از اين 
مرحله هم با اعتماد متقابل با اقتدار عبور خواهند كرد. دولت گفت وگو با 
فعاالن اقتصادي، اجتماعي و سياسي را ادامه خواهد داد، صداي خيابان 

را خواهد شنيد و بيشتر با مردم سخن خواهد گفت«.

 دولت صداي خيابان
را خواهد شنيد

سرلش��كر جعف��ري غلب��ه انقالب 
اس��المي بر مسائل دفاعي و امنيتي را 
زبانزد دوست و دشمن برشمرد و تاكيد 
كرد: براساس باور، توان و ظرفيت بومي 
و نگاه انقالب��ي و مديريت جهادي در 

اين عرصه هيچ مشكلي نداريم. 
به گزارش»تعادل« به نقل از سپاه 
نيوز، سردار سرلشكر پاسدار محمدعلي 
جعفري در جمع مسووالن و مديران نمايندگي ولي فقيه در سپاه 
از وجود نگاه غيراس��المي به عنوان آفت انقالب ياد كرد و گفت: 
در طول سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي حتي در دوران 
دفاع مقدس ش��اهد وجود ديدگاه هاي انحرافي و مغاير با اس��الم 
بودي��م و ديديم كه بني صدر با نگاه مادي و در نظر نگرفتن توان 
مردم��ي و مدد و نصرت الهي بيش از ۳ماه در اداره جنگ با ابزار 
و ادوات م��ادي دوام نياورد ام��ا مديريت نگاه انقالبي پس از فرار 
بني صدر در جبهه ها حاكم ش��د. وي برخورداري جامعه از رشد 
سياس��ي را از نكات مهم و قابل توجه دانس��ت و تصريح كرد: در 
شرايطي كه دش��منان در دي ماه سال گذشته قصد موج سواري 
بر برخي اعتراضات مردم نسبت به مشكالت اقتصادي را داشتند، 
ملت ايران با هوشمندي و بصيرت صف خود را از آشوبگران جدا 
كرد و كساني كه حتي دغدغه هاي معيشتي نيز داشتند در دفاع از 

انقالب اسالمي راهپيمايي و در برابر دشمنان ايستادند. 
فرمانده كل س��پاه با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر 
مقوله اقتصاد مقاومتي با بيان اينكه متاسفانه در مقام عمل درك 
عميقي نس��بت به اين موضوع وجود ندارد، گفت: براساس اصول 
اسالمي و انقالبي و نگاه به درون با نگاه اقتصاد مقاومتي در عرصه 

اقتصاد و معيشت مردم مي توان مشكالت را مرتفع كرد. 

 با نگاه به درون مي توان مشكالت اقتصادي
را مرتفع كرد

 رييس جمهور در جلسه شوراي عالي
انقالب فرهنگي مطرح كرد 

 حمايت از كاالي ايراني
با فرهنگ سازي

رييس جمه��ور با تبريك س��ال نو و اعي��اد رجبيه، بعثت 
پيامبر اس��الم)ص( را بزرگ ترين حادث��ه تاثيرگذار در تاريخ 

و مهم ترين نعمت الهي براي بشريت دانست. 
به گزارش پاد، روحاني عصر ديروز و در جلس��ه ش��وراي 
عالي انقالب فرهنگي، افزود: پيامبر اسالم)ص( با وحي الهي 
و س��يره اخالقي و رفتاري خود و ائمه هدي عليهم الس��الم، 
مس��ير هدايت انس��ان ها و تمدن نويني را به ارمغان آورد كه 
همچنان الهام بخش و منشأ بسياري از علوم و پيشرفت ها در 

جامعه جهاني است. 
رييس ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي، انقالب اس��المي 
را فرصت��ي بزرگ براي تبيين الگ��وي حكومت نبوي)ص( و 
علوي)ع( دانست و برلزوم انتقال صحيح آموزه هاي اسالم به 
عنوان دين رحمت و موّدت انس��ان ها به نسل هاي جديد، به 

ويژه در جوامع اسالمي تاكيد كرد. 
روحاني با اش��اره به نام گذاري سال از سوي رهبر معظم 
انقالب، افزود: اساسي ترين مساله در حمايت از كاالي ايراني، 
جنبه فرهنگي آن است و دستگاه هاي تبليغاتي، به ويژه صدا 
و س��يما بايد با فرهنگ سازي و روش هاي اقناعي چنان عمل 
كنند كه عموم مردم حمايت از كاالي ايراني را وظيفه ملي و 

زمينه ساز رونق توليد و اشتغال فرزندان خود بدانند. 
رييس جمه��ور ب��ر ضرورت توجه ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگ��ي و در ص��ورت نياز تدوين مصوب��ات الزم در عرصه 

فرهنگ عمومي براي حمايت از كاالي ايراني تاكيد كرد. 
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3 كالن
مازاد ارزي داريم

 خانه مل�ت| وزير اقتصاد با بي��ان اينكه اقتصاد 
كشور مازاد ارز در اختيار دارد، گفت: بارها اعالم شد، 
اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده كه قيمت ارز 
با جهش چش��مگيري روبه رو شود. مسعود كرباسيان 
درب��اره تصميمات ارزي دولت اظهار كرد: نرخ ارز در 
بازار واقعي نبود و در مدت اخير ريس جمهور، رييس 
مجلس و مسووالن اقتصادي كشور اعالم كرده بودند 
كه قيمت ها غيرمنطقي اس��ت و به وضعيت بازار ارز 
رس��يدگي مي شود و اين مهم انجام شد. وزير اقتصاد 
با بيان اينكه اقتصاد كش��ور مازاد ارز در اختيار دارد، 
ادامه داد: بارها اعالم ش��د اتف��اق خاصي در اقتصاد 
كش��ور رخ ن��داده كه قيمت ارز با جهش چش��مگير 

روبه رو شود. 

 ۵ هدف دولت 
با ارز تك  نرخي

تسنيم| سيدحميد پورمحمدي معاون اقتصادي 
سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر بخشي از فعاالن بازار 
بخواهن��د حقوق عامه مردم را تحت تاثير قرار بدهند، 
دولت بايد كاري كند كه عموم مردم متضرر نش��وند. 
وي ادام��ه داد: طي چند هفته گذش��ته عده يي قصد 
داش��تند با ايجاد فضاي متحد در بازار ارز منافع خود 
را داش��ته باشند به همين دليل دولت براي حمايت از 
مناف��ع عامه مردم ديروز دالر را 4ه��زار و 200تومان 
اعالم كرد. پورمحمدي با اش��اره ب��ه اينكه ورودي ارز 
ما از خروجي ما بيش��تر اس��ت، گفت: صادرات نفتي 
و غيرنفت��ي م��ا از واردات بيش��تر و ت��راز م��ا در اين 
زمينه مثبت اس��ت همچنين ذخاي��ر ارزي به ميزان 
كاف��ي داريم پس بايد بازار متعادل ش��ود. معاون امور 
اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و 
بودجه كشور افزود: به دليل اخالل ايجاد شده در بازار 
دولت تصميم گرفت، نرخ 4هزار و 200تومان را براي 
دالر تعيي��ن كند و براي اين اق��دام 5 هدف را دنبال 
مي كرد. پورمحمدي گفت: نخس��تين هدف اين است 
هر كس��ي كه مي خواهد كاال يا خدماتي را صادر كند 
بايد معادلش را به كشور بياورد و ارز آن بايد در اختيار 
مردم قرار بگيرد، دومين هدف هر كسي كه مي خواهد 
كاال وارد كند باي��د به دولت بگويد تا ارز آن را تامين 
كند و دولت توانايي پاسخگويي به تمام نيازها را دارد. 
وي افزود: س��ومين هدف اين است كه ما مقرراتي در 
كشور داريم كه مبدأ و منشأ هر ارز بايد مشخص شود 
و بايد ش��فافيت در وجوه ارزي وجود داش��ته باش��د. 
پورمحمدي ادامه داد: چهارمين هدف اين اس��ت كه 
تعيي��ن قيمت 4هزار و 200توم��ان براي هر دالر عام 
ش��مول است يعني هر كسي كه به هر دليلي صادر يا 
وارد كند يا هر جايي كه هس��ت بايد تابع اين مقررات 

باشد تا هر شخص به نفع خودش كار نكند. 
وي گف��ت: پنجمين هدف اين اس��ت كه ميدان 
بازي حاكميتي بانك مركزي اس��ت و با شفافيت هر 

كسي كه ارز بخواهد به او ارائه مي شود. 

اخبار كالن

نوبخت در نشستي با خبرنگاران از عوامل التهاب بازار ارز پرده برداشت

فرار سرمايه هاي ارزي
گروه اقتصاد كالن| 

در پ��ي روزه��اي پرالتهاب ب��ازار ارز و در ش��رايطي 
كه دوش��نبه ش��ب اس��حاق جهانگي��ري مع��اون اول 
رييس جمهوري ن��رخ رس��مي ارز را 4200تومان اعالم 
كرد، محمدباقر نوبخت ديروز صبح در جمع خبرنگاران 
حاضر ش��د و ب��ه ارائ��ه توضيحاتي درباره پش��ت پرده 
افسارگس��يختگي ب��ازار ارز پرداخت. نوبخ��ت كه قرار 
بود به عملكرد بودجه س��ال 1396 بپردازد و همچنين 
توضيحاتي درباره قانون بودجه 1397 ارائه دهد، در ميان 
هجوم س��واالتي درباره بازار ارز قرار گرفت؛ به طوري كه 
بخش عمده جلسه ديروز نوبخت با خبرنگاران به مساله 

بازار ارز معطوف شد. 
به گزارش »تعادل«، رييس سازمان برنامه و بودجه 
چن��د عامل را در بر هم خ��وردن نظم بازار ارز دخيل 
دانس��ت ك��ه به نظر مي رس��د مهم ترين آنه��ا، خروج 
سرمايه از كشور باشد. نوبخت در اظهارات ديروز خود 
از صادركنندگان��ي حرف زد كه ارز حاصل از صادرات 
خود را به كش��ور بازنگردانده ان��د و صراحتا اعالم كرد 
كه درس��ت نيس��ت صادركنن��ده از ان��واع حمايت ها 
و معافيت ه��اي ماليات��ي بهره ببرد ام��ا ارز حاصل از 

صادرات را به كشور وارد نكند. 
به گفت��ه رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه، عامل 
ديگ��ري كه برهم زننده ب��ازار ارز بوده، ن��ه كمبود ارز 
كه تقاضاي غيرمتع��ارف اقتصادي براي واردات كاال و 
خدمات است. نوبخت س��رمايه هاي سرگردان و هجوم 
م��ردم به ب��ازار ارز را ديگر عامل برهم زنن��ده بازار ارز 
عن��وان كرد و گفت كه تقاض��ا از جريان متعارف ارزي 
جدا ش��ده و اف��راد زيادي ب��راي حف��ظ ارزش ريالي 
پول خود، وارد بازار ش��ده اند. رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه در اين رابطه كاهش نرخ س��ود سپرده از حدود 
15درصد به 20درصد را موثر عنوان كرد. به گفته وي، 
دولت راهكارهايي همچون گواهي سپرده ريالي با نرخ 
20درصد، اوراق س��پرده ارزمحور و همچنين تعويض 
پ��ول ملي با طال را براي حفظ ارزش براي حفظ ارزش 
پس اندازهاي مردم، پيش بيني كرد اما درنهايت عده يي 

ارز را به صورت سرمايه از كشور خارج كردند. 

 فرار درآمدهاي صادراتي از كشور
ه��ر چند ب��ه گفته نوبخ��ت اطالع��ات موجود در 
رابط��ه با خ��روج س��رمايه دقيق نيس��ت اما نش��ان 
مي دهد ك��ه بخش��ي از دارايي هاي اي��ران به صورت 
سرمايه  ارزي خارج مي ش��ود. رييس سازمان برنامه و 
بودج��ه همچنين مي گويد ك��ه از محل فروش نفت و 
پتروشيمي، محل هايي براي تامين ارز مورد نياز كشور 

درنظر گرفته ش��د كه بخشي از ارز صادرات نيز بنا به 
داليلي وارد كش��ور نش��د. وي با بيان اينكه اكنون به 
آنها توصيه كرده ايم كه وارد بازار ش��وند و ارز خود را 
توزيع كنند، تصريح كرد: »ما نبايد عده يي را تش��ويق 
كنيم و معافيت مالياتي بدهيم و به آنها مشوق بدهيم، 
بعد ارز خود را به كش��ور نياورند. بنابراين سامانه يي را 
تعبي��ه كرديم كه همه بايد ارز حاصل از صادرات خود 

را اظهار كنند.«
البت��ه نوبخت نق��ش دالالن در به هم خوردن نظم 
ب��ازار ارز را ه��م نادي��ده نگرفته و بار ديگ��ر به ورود 
اتوبوس��ي اف��راد براي خريد ارز اش��اره ك��رد و گفت: 
»دس��ت هاي پنه��ان قاچاقچي��ان اربيل و ام��ارات و 
مواردي از اين دس��ت در مورد الته��اب اخير بازار ارز 
مطرح اس��ت. آنچ��ه گفتم واقعيت هاي��ي از صف هاي 
طويلي بود كه تش��كيل مي ش��د، بنابراين بخش��ي از 
تقاضايي كه اكنون بيش از نياز بازار وجود دارد، كاذب 
است. عرضه ارز، بيش از تقاضا بوده است ولي تقاضاي 
كاذب وارد ش��ده از كانال هايي ب��وده كه از اتوبوس ها 
گرفته ش��ده يا افرادي كه مي خواهند نشان دهند كه 

دولت ناكارآمد است.«

 چارچوب تامين ارز براي واردات
ريي��س س��ازمان برنامه و بودج��ه توضيحاتي را هم 
درم��ورد واردكنندگان ارائ��ه داد و گفت: »هر فردي كه 
مي خواهد كااليي را وارد ايران كند، بايد به دولت بگويد 
ك��ه چه كااليي ب��ه چه ميزاني نياز ب��ه ارز دارد و دولت 
مكلف است كه نياز را تامين كند. وقتي كه نياز مشخص 

شود، ارز تامين مي شود.«
در ميان م��واردي كه نوبخت به عن��وان اختاللگران 
ب��ازار ارز برش��مرد، پررنگ ترين عامل، فرار س��رمايه ها 
توس��ط صادركنندگان بود. جالب اينجاس��ت كه پيش 
از اين اظه��ارات نوبخت، محمدرضا پورابراهيمي رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس هم از خروج بي سابقه ارز 
از كشور در ماه هاي پاياني سال 1396 خبر داده بود كه 
اين مقام مسوول ميزان خروج سرمايه را 30ميليارد دالر 

اعالم كرده بود. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه اين نشست 
به بيان مواضع خود درخصوص نرخ جديد ارز پرداخت و 
ب��ا بيان اينكه امكان كاهش نرخ دالر از 4200تومان هم 
وجود دارد، گفت كه براساس سياست ارزي جديد دولت، 
براي واردات كاالهايي كه با ارز مبادله يي انجام مي شدند، 

يارانه لحاظ خواهد شد. 
نوبخت با بيان اينكه اجراي اين سياس��ت ها در يك 
دوره 6 ماهه پيگيري خواهد ش��د تا ب��ازار ارز به تعادل 
برس��د، افزود: »امكان كاهش نرخ جديد دالر وجود دارد 
و معتقد هس��تيم اگر عرضه دالر از طريق سامانه يي كه 
ارزهاي صادراتي را مديريت كند منسجم شود، نرخ فعلي 

كاهش خواهد يافت.«
به گفته نوبخت، هزينه هاي مبادالتي كه در خارج از 
كش��ور جهت واردات انجام مي شود در نرخ تعيين شده 
يعني 4200 تومان لحاظ شده است. اما در سياست ارزي 
دولت كه ابعاد زيادي از آن رس��انه يي نشده است، براي 
واردات كاالهايي كه با ارز مبادله يي انجام مي ش��د يارانه 

درنظر گرفته خواهد شد. 

 منابع و مصارف ارزي
ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه در ادام��ه به ارائه 
توضيحات��ي در رابطه با منابع و مصارف درآمدهاي ارزي 
پرداخت و گفت: »بازار ارز از دو قس��مت عرضه و تقاضا 
 تش��كيل مي ش��ود كه عرضه از مح��ل درآمدهاي نفتي

50 ميليارد دالري و همچنين از محل صادرات غيرنفتي 

47 ميليارد دالري تامين مي شود. تقاضا هم از دو محل 
اس��ت. تقاضا براي واردات كه رقم آن حدود 55ميليارد 
دالر و همچنين تقاضاي ديگر براي واردات خدمات است. 
مهم ترين بخش اين تقاضاها، ارزهاي خارج شده توسط 
مسافران اس��ت. رقم واردات خدمات س��االنه 20 تا 25 

ميليارد دالر برآورد مي شود.«
وي افزود: »ب��راي كنترل ارزهاي حاصل از صادرات، 
دول��ت روز دوش��نبه مص��وب ك��رد ت��ا تم��ام ارزهاي 
حاص��ل از صادرات در يك س��امانه ثبت ش��ده و براي 
مص��ارف داخل��ي مورد اس��تفاده قرار گي��رد. باتوجه به 
تس��هيالت درنظ��ر گرفته ش��ده همه ارزه��اي حاصل 
از ص��ادرات در ي��ك ش��بكه رس��مي ثبت مي ش��ود.« 
رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه گفت: »در طرف تقاضا 
 ب��راي نيازهاي م��ردم باي��د كاال و خدمات وارد ش��ود. 
بر اين اس��اس س��االنه 70 تا 80 ميلي��ارد دالر ارز براي 
تقاض��ا اعم از واردات و خدمات وج��ود دارد كه براي هر 
نوع واردات كااليي ارز 4200 تومان با ثبت سفارش هاي 
قانوني پرداخت خواهد شد. بانك مركزي اعالم كرده فعال 
ب��ا دالر 4200 توماني از طريق نظ��ام بانكي در صرافي 
مج��از تقاضاي 75 ميلي��ارد دالري واردات و خدمات را 

تامين خواهد كرد.«

 چرا 4200 تومان؟
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه س��والي درخص��وص اينكه 
چ��را ن��رخ 4200 تومان براي ن��رخ ارز درنظ��ر گرفته 
ش��د، گفت: »مباني محاس��باتي متعددي در جلس��ات 
س��تادي براي ن��رخ ارز مطرح ش��د و نرخ هاي��ي مانند 
3900توم��ان، 4500 و 4600 تومان نيز اعالم ش��د اما 
نرخي كه درنهايت توانس��ت اعضاي حاضر در جلسه را 
 قانع كند و مي تواند در آينده هم كاهش داش��ته باش��د 
4200 تومان است. اعالم اين رقم از سوي دولت درواقع 
باعث شد تا تك نرخي شدن ارز نيز محقق شود و از اين 
پس ارزي تحت عنوان ارز مبادله يي توزيع نخواهد شد.«

 نرخ بيكاري 12.1درصد شد
رييس س��ازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از 
س��خنان خود به عملكرد بودجه سال 1396 پرداخت و 
گفت: »در س��ال 96 درآمدهاي دول��ت از محل ماليات 
حقوق گمركي و س��اير درآمده��ا 167.5 هزار ميليارد 
تومان ب��وده اس��ت.« نوبخت همچني��ن از جمع بندي 
گزارش مركز آمار ايران براي نرخ بيكاري 12 ماهه سال 
96 خبر داد و گفت: »بر اين اساس نرخ بيكاري سال 96 
به 12.1درصد رس��يده اس��ت، در حالي كه نرخ بيكاري 

12.3درصد در سال 95 بود.«
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صف طوالني متقاضيان در مقابل صرافي ها به دنبال اعالم سياست هاي جديد ارزي دولت

جنجال ارزي در مجلس
ادامه از صفحه اول:

وي با اش��اره به صحبت هاي ريي��س كل بانك 
مركزي و رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: 
در اين جلس��ه مطرح ش��د كه منابع ارزي بس��يار 
بيش��تر از مصارف است؛ پس معلوم است اشكاالتي 
در مديري��ت كار وجود دارد؛ اينكه ش��رايط ملتهب 
ش��ده و پس از آن جلس��اتي براي رفع مش��كالت 
برگزار ش��ود، قابل قبول نيست زيرا بايد از گذشته 

تدابيري براي جلوگيري از اين رويه اتخاذ مي شد.
تش��كيل دولت ها براي اين اس��ت ك��ه زندگي 
قابل پيش بيني براي مردم و س��رمايه گذاران وجود 
داشته باشد. نبايد گذاشت، شرايط ملتهب شود. اگر 
خطر به وجود آمدن رانت وجود داش��ته باشد تنها 
به اين دليل اس��ت كه به موقع براي رفع مشكالت 

تصميم گيري نمي شود. 
الريجان��ي با اش��اره ب��ه اينكه موضوع س��پرده 
ارزي يك بار اجرايي ش��د، تصريح كرد: اما چون به 
درس��تي عمل نكردند در شرايط فعلي نيز مردم در 

اين خصوص به مسووالن اعتماد نمي كنند.
بنابراي��ن اگر الزم اس��ت در اي��ن زمينه قانوني 
تصويب شود، مس��ووالن هر چه سريع تر موضوع را 
ب��ا مجلس در ميان بگذارند ضمن اينكه درخصوص 
صندوق ذخي��ره طال نيز بايد فكر اساس��ي صورت 
گي��رد. بانك مركزي بايد حداق��ل هر 3ماه يك بار 
گزارش��ي از تراز ارزي به مجل��س ارائه كند، تعداد 
صرافي ها نيز بايد كنترل ش��ود تا مش��كالت شبيه 
موسس��ات مالي ب��ه وجود نياي��د. در قانون بودجه 
واردات برخي از اجناس ش��بيه دارو با ارز مبادله يي 
در نظر گرفته ش��د بنابراين بايد در ش��رايط فعلي 
تدابي��ري را براي جلوگيري از ايجاد مش��كل براي 
اين بخش ها در نظر گرفت. همچنين بعضي از افراد 
اجناس��ي را ب��ا ارز مبادله يي به كش��ور وارد كردند 
كه بايد با نرخ فعلي ارز در بازار به فروش برس��انند 

بنابراين بايد به اين موضوع نيز توجه كرد. 
رييس مجلس تصريح كرد: كميسيون اقتصادي 
موارد را بررس��ي و پيگيري كند تا از ايجاد هر گونه 
مشكل جلوگيري ش��ود. به طور حتم دولت اگر در 
اين زمينه نيازمند قانون است بايد اليحه را سريع تر 
به مجلس ارائه كند چراكه مجموعه بسته مورد نظر 
براي رفع مشكالت نرخ ارز بايد يكجا اجرايي شود. 

 سامانه جديد ارزي، سپرده ارزي و صندوق طال
رييس كل بانك مركزي نيز در مجلس از مصوبه 
ش��وراي عالي امنيت ملي براي ساماندهي بازار ارز 
خبر داد و گفت: نوس��ان قيمت دالر ۵ الي ۶ درصد 

در سال خواهد بود. 
ولي اهلل س��يف در گفت وگو ب��ا خانه ملت گفت: 
بخشنامه يي درخصوص جذب سپرده هاي ارزي در 
اسفند ماه س��ال 9۶ با لحاظ تضمين ها و پرداخت 
س��ود ارزي ارائه شده و مش��كالت گذشته در اين 
زمينه كه عدم اعتماد ايجاد كرده بود در بخش��نامه 

اخير رفع شده است. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اقدام��ات الزم درخصوص 
صن��دوق ذخي��ره ط��ال در روزه��اي آين��ده انجام 
مي ش��ود، ادامه داد: در موضوع س��پرده گذاري هاي 
ارزي مكانيسمي در نظر گرفته شده است كه امكان 
استفاده از س��پرده هاي ارزي براي صاحبان سپرده 
در خارج از كش��ور فراهم ش��ود و متن بخش��نامه 
مذكور در اختيار رس��انه ها قرار مي گيرد همچنين 
بحث س��اماندهي و تمديد مجوز صرافي ها براساس 
عملك��رد صرافي ه��ا و با رعايت مالحظ��ات قانوني 

پيگيري مي شود. 
در  ارزي  مس��اله س��پرده گذاري  درب��اره  وي   
سيس��تم بانكي نيز گفت: با بخش��نامه نظام بانكي 
اع��الم كرده ايم كه بانك ها ب��راي جمع آوري منابع 
ارزي هم��ه تالش خود را انجام دهند و در س��ويي 
ديگر از آنجا كه بخش��ي از ارز در بخش خانواده ها 
وج��ود دارد، س��پرده ارزي مي تواند ب��ا جذب آنها 

وضعيت فعلي را بهينه كند. 
وي ادام��ه داد: وضعي��ت ب��ازار ارز در روزهاي 
گذش��ته از مولفه ه��اي اقتص��ادي متاث��ر نب��ود و 
بيش��تر التهابات، بازار ارز را با مش��كل روبه رو كرده 
بود كه ن��رخ 4200توماني براي ه��ر دالر با لحاظ 
واقعيت هاي اقتصادي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
براس��اس گزارش ه��اي صن��دوق بين المللي پول و 
لحاظ پارامترهاي اقتص��ادي و متغيرهاي بنيادين، 
ن��رخ ح��دود 4200توماني براي هر دالر مناس��ب 
اس��ت و حتي رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
و كارشناس��ان اقتص��ادي نيز ن��رخ 4200تومان را 
براي دالر توصي��ه كرده اند البته نرخ مذكور تثبيت 
نخواهد ش��د چراكه در آينده مساله ايجاد مي كند 
اما نوس��انات قيمت دالر ح��دود ۵ الي ۶ درصد در 

سال خواهد بود. 

 مصوبه شوراي امنيت ملي
ريي��س كل بان��ك مرك��زي ب��ا تاكيد ب��ر لزوم 
توج��ه بهينه ب��ه منابع و مصارف ارزي يادآور ش��د: 

هماهنگي هاي خوبي با ق��وه قضاييه، وزارتخانه هاي 
اقتصاد و كش��ور و نيروي انتظامي براي س��اماندهي 
بازار ارز وجود داش��ته و در شوراي عالي امنيت ملي 
مصوبه خوبي در اين زمينه وجود دارد كه حكم كافي 

براي تحت كنترل قرار گرفتن امور است.
 

 سامانه جديد ارزي
ريي��س كل بانك مركزي با تش��ريح تصميمات 
جديد ارزي دولت گفت: س��امانه يي ايجاد ش��ده تا 
تمام��ي ارزه��اي ورودي به كش��ور از منابع مختلف 
از نفت��ي و غيرنفتي همچنين مصارف در كش��ور در 
اين سامانه پاسخ داده شود و البته كشور در وضعيت 
تعادل اس��ت. قرار است نياز هاي وارداتي طبقه بندي 
و اولويت بندي ش��ود و البته رديفي نيز براي س��اير 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. هم اكنون وضعيت ارزي 
مناس��بي در كش��ور وج��ود دارد، تمام��ي بخش ها 
متناس��ب با توان ارزي تامين مي شوند و در صورت 

امكان بخش ساير نيز تامين مي شود. 
ريي��س كل بانك مركزي در س��خنراني خود در 
صحن علني مجلس اظهار كرد: تصميم گرفته شده 
بهترين تصميم در حال حاضر اس��ت زيرا با توجه به 
افق ديدي كه وجود دارد، ش��رايط عادي نيس��ت و 

دشمنان درحال برخي اقدامات هستند. 
سيف ادامه داد: اقدامات دشمن نبايد ما را نگران 
كن��د زيرا در ۱۵روزه اول فروردين هيچ گونه تخلفي 
در كش��ور وجود نداش��ت و اين به دليل پيش بيني 

تيم ما بود. 
وي افزود: عوامل منفي نيز مي تواند التهاب ايجاد 
كند و دشمنان ما نيز اين موضوع را مي دانند و سعي 
مي كنند، الته��اب ايجاد كنند و م��ا نبايد در داخل 
روش هاي��ي پيش  بگيريم كه التهاب مصنوعي ايجاد 
كند. عامل انتظارات در شرايط بازار بسيار موثر است 
ب��راي مثال در خرداد 92 و زم��ان انتخابات نرخ ارز 
3۷00ت��ا 3۸00تومان بود و با اعالم نتيجه انتخابات 
قيمت ه��ا روند نزولي گرفت و در م��رداد ماه به زير 
3هزار تومان رسيد درحالي كه هنوز هيچ اقدامي در 

اقتصاد انجام نشده بود. 

 معامالت غير واقعي 
سيف ادامه داد: ما از پنجم فروردين اقدامات الزم 
را آغاز كرديم درحالي كه در سال هاي گذشته سابقه 
چنين اقداماتي وجود نداش��ت. ما ش��اهد معامالت 
200، 300هزار دالري كاغذي و غيرواقعي بوديم. ما 
نبايد اجازه دهيم تا بخش زيادي از ارز كشور درگير 
معام��الت غيرواقعي باش��د. برخي پيش��نهاد ايجاد 
جذابيت در بازار س��پرده ها را مي دهند كه اين اقدام 
به نفع اقتصاد كشور نيست. در اين فضا بايد تصميم 
بگيريم كه تس��لط خود را بر شرايط ارز كشور محرز 
كنيم و متناس��ب با فضا و گشايش ها و محدوديت ها 

انعطاف پذير باشيم. 

 رد پاي خارجي ها 
س��يف با بيان اينكه براس��اس بررسي ها تعادل 
الزم در مناب��ع و مص��ارف ارزي كش��ور وجود دارد 
و در اين فضا نبايد نرخ نوس��ان داشته باشد، گفت: 
جاي پاي دخالت خارجي ها در بازار ارز وجود دارد 
و كش��ورهاي اطراف در پ��ي التهاب آفريني در بازار 
هس��تند؛ بنابراين در كشور بايد تنها يك صدا باشد 

كه آرامش و ثبات از آن ناشي شود. 

 يورو جايگزين دالر 
س��يف در پاس��خ به اينكه چرا تاكنون اقدامات 
الزم صورت نگرفته بود، گف��ت: با توجه به موافقت 
مقام معظ��م رهبري، جايگزيني ي��ورو در مبادالت 
بين الملل��ي در دس��تور كار قرار گرفت��ه و اقدامات 
الزم براي تغيير دالر به يورو در معامالت بين المللي 

درحال انجام است. 
ريي��س كل بانك مركزي خاطرنش��ان كرد: يورو 
جايگزين دالر مي ش��ود و به عنوان ارز گزارش��گري 
خواهد بود و هم اكنون اقدامات الزم در اين خصوص 
درحال انجام است. اين مدل به ما ابزار الزم را مي دهد 
كه به موقع در مقابل التهاب آفريني ها مقاومت كنيم. 
سيف خاطرنش��ان كرد: نرخ مبادله يي ارز ديگر 
وجود ندارد و نرخ مبادله يي و س��امانه س��نا هر دو 
4200تومان خواهد بود كه با اين نرخ همه نيازهاي 
منطقي كش��ور تامين مي شود. از تعداد صرافي هاي 
مجاز ممكن است كاسته شود و در مورد صرافي هاي 
غيرمجاز نيز با نيروي انتظامي هماهنگي كرده ايم تا 
جمع آوري شوند. وي افزود: همچنان بعد از گشايش 
رواب��ط بانكي ايران با دنيا هنوز ارتباط بانكي كاملي 
وج��ود ندارد و به همين دلي��ل از ظرفيت صرافي ها 
اس��تفاده مي كنيم. به همين منظور درباره نياز بازار 
ارز ب��راي مواردي كه سيس��تم بانك��ي نمي تواند به 
راحت��ي انجام پرداخت ارز را انجام دهد از صرافي ها 
براي مديريت و تامين مناب��ع ارزي بازار به بهترين 

شكل ممكن استفاده مي كنيم. 
س��يف افزود: در عين حال يك مش��كل قانوني 
داريم كه بايد مجلس كمك كند تا آن را حل كنيم. 
بايد ضوابط و ش��رايط فعلي در ح��وزه صرافي ها را 
سخت تر از گذشته كنيم و در اين ميان صرافي هايي 
كه نمي توانند دستورالعمل هاي جاري را اجرا كنند، 

مجوز آنها باطل شود. 

 نرخ سكه و محدوديت اسكناس
سيف درباره افزايش قيمت ارز اظهار كرد: قيمت 
س��كه نيز طي روزهاي اخير به دليل افزايش قيمت 
دالر ب��ا افزايش قيمت غيرطبيع��ي مواجه بود. نرخ 
س��كه متش��كل از قيمت اونس بين الملل��ي و نرخ 
ارز اس��ت. اكنون با ن��رخ دالر 4200توماني به طور 
حتم بازار س��كه نيز واكنش نش��ان خواهد داد. وي 
افزود: اگر منحني نرخ دالر در س��ال هاي گذشته را 

بررس��ي كنيم در 3ماهه سوم س��ال به دليل پايان 
س��ال ميالدي نرخ ارز با افزايش مواجه و در 3 ماهه 
چهارم روند كاهش��ي دارد اما در س��ال گذشته اين 
رون��د وجود نداش��ت و از دي ماه به بع��د به دليل 
التهابات بين المللي و محدوديت تامين اسكناس اين 

اتفاق انجام نشد. 

 نرخ 4200 تومان در بودجه
ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به اينكه بايد 
آث��ار اين 4200 تومان بر بودجه ديده ش��ود، افزود: 
در گذش��ته آثار مربوط به دخالت بانك مركزي در 
بازار ارز به حس��اب خزانه واريز مي شد اما در بودجه 
امس��ال تغيير ايجاد شده و رقم مابه التفاوت در سود 
بان��ك مركزي ديده ش��ده كه باي��د تغييري در آن 
لحاظ ش��ود. مدل تعريف شده مدل شناور مديريت 
شده اس��ت و هدف تثبيت نرخ نيست كه اين مدل 

در قانون ديده شده است. 
س��يف در ادامه اظهار داش��ت: تفاوت نرخ ارز به 
جيب كسي نرفته است و مس��تقيما به خزانه واريز 
ش��ده و در عين حال دي��وان محاس��بات دقيقا به 
نظارت آن مش��غول است. با مدل جديد و ايجاد ارز 
تك نرخي آرامش در اقتصاد ش��كل مي گيرد و ديگر 

شاهد نوسان هاي شديد در بازار ارز نخواهيم بود. 

 توقف معامالت ارزي و منتظر بودن صرافي ها
س��عيد مجته��دي  رييس كان��ون صراف��ان در 
گفت وگ��و با ايِبنا، با بي��ان اينكه ب��ازار ارز از صبح 
سه ش��نبه در ش��وك تعيين نرخ و تصميم ديش��ب 
دولت براي نرخ ارز اس��ت، اعالم ك��رد: اين بازار در 
انتظار ريزش قيمت هاس��ت. نرخ ارز مداخله يي نيز 
4200 تومان اس��ت، هر چن��د معامالت در بازار ارز 
هم اكنون متوقف است، اما براساس تجربه سال هاي 
گذش��ته ريزش ش��ديد قيمتي در اين بازار خواهيم 
داش��ت. زماني كه بانك مركزي ارز مورد نياز بازار را 
تامين كند بازار نيز مي تواند به خاستگاه تصميمات 

دولت و همراهي با آن تبديل شود. 

 نرخ ها در بازار
به گزارش »تعادل«، قيمت انواع س��كه و ارز در 
ب��ازار با توجه ب��ه تصميم دولت درب��اره تك نرخي 
كردن ارز با كاهش نس��بي مواجه شده اما معامالت 
ارز و طال و س��كه عمدتا دچار توقف و ركود شده و 
صرافي ها و طالفروشي ها منتظر آثار بخشنامه بانك 
مركزي و سياست جديد دولت و ميزان عرضه ارز با 
نرخ جديد به بازار هس��تند تا پس از مشخص شدن 
نرخ ها، اقدام به خريد و فروش ارز و س��كه و طال با 

نرخ هاي جديد كنند.
هر قطعه س��كه تم��ام به��ار آزادي طرح جديد 
روز سه ش��نبه با 9۸هزار توم��ان كاهش يك ميليون 
و ۸۵۵هزار تومان فروخته ش��د. همچنين هر قطعه 

س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با 90هزار تومان 
اف��ت يك ميليون و ۷94هزار تومان، نيم س��كه بهار 
آزادي نيز با ۶۸هزار تومان كاهش ۸۵۸هزار تومان، 
ربع بهار آزادي با ۶هزار تومان رشد ۶۱۶هزار تومان 
و س��كه گرمي با يك هزار توم��ان كاهش 3۵۶هزار 
توم��ان معامله ش��د. هر گ��رم طالي ۱۸عي��ار نيز 
۱۶۵هزار و 300تومان ارزش گذاري شد كه ۸هزار و 

400تومان افت داشت. 
ن��رخ هر دالر امري��كا نيز ب��ا ۸02تومان كاهش 
نس��بت به روز گذش��ته 4ه��زار و 200تومان، يورو 
ب��ا يك هزار و ۷2تومان افت ۵ه��زار و ۱۷0تومان و 
هر پون��د با يك هزار و 3۵3توم��ان كاهش ۵هزار و 
933تومان اعالم شده اما معامالت عمدتا دچار ركود 
هس��تند و برخي فع��االن ارزي از معامالت محدود 
دالر با نرخ ب��االي ۵۵00تومان خبر داده اند. نرخ ها 
در حال حاضر در نوس��ان است و خريد و فروش در 

بازار كاهش يافته است. 

 كاهش 100 هزار توماني سكه 
محمد كش��تي آراي رييس كميسيون تخصصي 
ط��ال و جواهر نيز از ريزش قيمت س��كه در واكنش 
ب��ه تصمي��م ارزي دولت خب��ر داد و گف��ت: تعداد 
فروش��ندگان در بازار افزايش يافت��ه و اظهارنظر در 
مورد بازار هنوز زود است اما در واكنش اوليه قيمت 

سكه طرح جديد 200هزار تومان كاهش يافت. 
وي با بي��ان اينك��ه همچنين نيم س��كه حدود 
۱00ه��زار تومان و هر گرم ط��الي ۱۸عيار ۱۵هزار 
تومان افت قيمت داش��ته است، ادامه داد: عرضه در 
بازار زياد ش��ده و مردم براي فروش سكه روانه بازار 

شده اند. 

 حداكثر نگهداري 10 هزار يورو
 از س��وي ديگ��ر، بان��ك مرك��زي در اطالعي��ه 
ش��ماره )۱( يكسان س��ازي ن��رخ ارز تاكيد كرده كه 
در راس��تاي اجراي تصميم س��تاد اقتص��ادي دولت 
مبني بر يكسان س��ازي نرخ ارز با بهاي 4200تومان 
براي هر دالر امريكا ك��ه براي تثبيت بازار ارز اتخاذ 
ش��د، مطالب زير با هدف پاسخگويي به پرسش هاي 
احتمالي هموطن��ان و تبيين جزئي��ات تصميم ياد 
ش��ده اعالم مي شود. الزم به ذكر است بانك مركزي 
آماده پاس��خگويي به س��واالت و ابهام��ات احتمالي 
تمام هموطنان است و در صورت لزوم، اطالعيه هاي 

تكميلي توسط اين بانك منتشر خواهد شد. 
 از تاريخ 2۱ فروردين ۱39۷ بانك مركزي نسبت 
ب��ه تامين ارز ب��راي تمام نيازه��اي قانوني تجاري و 
تولي��دي در چارچ��وب قوانين و مق��ررات صادرات 
و واردات و مق��ررات ارزي كش��ور برمبناي هر دالر 

42000ريال اقدام مي كند. 
 براس��اس بند )خ( ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز هرگونه خريد و فروش ارز خارج از سيستم 
بانكي و صرافي هاي مجاز قاچاق محس��وب ش��ده و 
نهادهاي ذي صالح براساس قوانين و مقررات جاري 
از جمله قان��ون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز برخورد 

مي كنند. 
 مي��زان ارز قابل نگهداري توس��ط هر ش��خص 
براساس دستورالعمل صادره توسط بانك مركزي در 
تاري��خ 2۱ فروردين ۱39۶ حداكثر ۱0 هزار يورو يا 
مع��ادل آن به س��اير ارزها بوده و در صورت كش��ف 
ميزان بيش از آن در اختيار هر ش��خص، براس��اس 

قانون برخورد خواهد شد. 
 تمام اش��خاصي كه س��ابقا اقدام به خريد ارز به 
صورت اس��كناس كرده ان��د و در تاريخ ص��دور اين 
اطالعي��ه بيش از ۱0هزار يورو يا مع��ادل آن ارز در 
اختي��ار دارند، حداكث��ر تا پايان ماه جاري نس��بت 
به س��پرده گذاري ارز در بانك ه��اي مزبور يا فروش 
آن ب��ه بانك ه��ا اق��دام كنند. براس��اس بخش��نامه 
م��ورخ ۱39۶.۱2.2۶ بان��ك مرك��زي، در ص��ورت 
س��پرده گذاري ارزي در بانك ها، سود ارزي براساس 
مقررات بانك مركزي به س��پرده هاي مزبور پرداخت 
خواهد ش��د. بازپرداخت اس��كناس به سپرده گذاران 

ارزي در صورت مطالبه آنها تضمين مي شود. 
 تامي��ن ارز تم��ام واردات به كش��ور پس از ثبت 
سفارش انجام مي شود. ثبت سفارش صرفا با پرداخت 

از طريق مسير بانكي مجاز است. 
 بانك ه��ا ع��الوه ب��ر انج��ام حواله توس��ط خود 
مي توانن��د پس از تش��كيل پرونده و اخ��ذ تعهد از 
وارد كننده، نس��بت به ثبت درخواست ارز به صورت 
حواله در س��امانه نيما و همچنين حواله ارز از طريق 

صرافي ها اقدام كنند. 
 تم��ام صادركنن��دگان موظفن��د ارز حاص��ل از 
صادرات را جز مواردي كه صرف واردات توسط خود، 
بازپرداخ��ت بدهي ارزي يا س��پرده گذاري مي كنند، 
از طريق س��امانه نيما به بانك ها و صرافي هاي مجاز 
بفروشند. ضوابط مربوط به تامين ارز براي مسافران 
به خارج از كشور، دانشجويي و درماني و ساير موارد 
در مبادي خروجي همزمان با فراهم شدن تمهيدات 

آن اطالع رساني خواهد شد.

سه شنبهدوشنبهيک شنبهنوع سكه و ارز 
۱۸۶۵000۱9۵3000۱۸۵۵000سكه امامی

۱۸03000۱۸۸4000۱۷94000سكه بهار آزادی
۸9۶00092۶000۸۵۸000نيم سكه
۵۸۵000۶۱0000۶۱۶000ربع سكه

3۵۷0003۵۷0003۵۶000سكه گرمی
۱۷۱000۱۷3۷00۱۶۵300طالی ۱۸ عيار

4۸9۸۵0024200دالر
۶۱۶4۶242۵۱۷0يورو
۷2۵0۷2۸۶۵933پوند

 بانک صنعت و معدن در ارزيابي قانون حمايت از 
مصرف كنندگان باالترين امتياز را كسب كرد

بانك صنعت و معدن باالترين امتياز را در ش��اخص هاي ارزيابي 
و ارزيابي هاي ميداني قانون حمايت از مصرف كنندگان استانداري 
تهران دريافت كرد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و 
معدن، كيفيت اطالع رس��اني به مراجعه كنندگان، ارائه خدمات به 
مشتريان، رسيدگي به شكايات مشتريان، آموزش و فرهنگ سازي 
در تكريم ارباب رجوع از جمله ش��اخص هاي مورد نظر در ارزيابي 
قان��ون حمايت از مصرف كنندگان اس��ت كه بانك صنعت و معدن 
در مجموع، امتياز ۱00 را به دس��ت آورد و در جايگاه س��طح يك 
اين ارزيابي قرار گرفت. گفتني اس��ت ارزيابي امتياز ش��اخص هاي 
قانون حمايت از مصرف كنندگان در س��طح استاني كشوري انجام 

شده است. 

 كاهش ۶درصدي ارزش بيت كوين
ارزش بيت كوين به دليل نزديك ش��دن آخرين فرصت براي پر 

كردن فرم مالي��ات مرتبط با بيت كوين در امريكا ظرف 2س��اعت 
ب��ا بيش از ۶درصد كاهش به كمتر از ۷هزار دالر س��قوط كرد. به 
گزارش سي ان بي س��ي، قيمت هر واحد بيت كوين در روز گذش��ته 
در ظرف 2س��اعت با بي��ش از ۶درصد كاهش به كمت��ر از ۷ هزار 

دالر رسيد. 
از جمله داليل آن نزديك ش��دن آخرين فرصت براي پر كردن 
ف��رم مالياتي بيت كوين در امريكاس��ت. در همي��ن حال هر واحد 
بيت كوين در س��اعت 3:49 دقيقه بعدازظهر روز دوش��نبه به وقت 
واش��نگتن به ۶هزار و ۶4۶دالر و ۷س��نت كاهش پيدا كرد؛ ضمن 
اينكه ارزش بيت كوين در طول يك ماه گذشته بيش از 2۷ درصد 

روند نزولي به خود گرفته است. 
به گفته تحليلگران بازار ارز ديجيتال علت اصلي كاهش قيمت 
بيت كوي��ن در ماه جاري ميالدي به فروش بيت كوين كه مرتبط با 
ماليات اس��ت داده مي شود؛ ضمن اينكه برآورد مي شود خانوارهاي 
امريكاي��ي در حدود 2۵ميليارد دالر ب��راي دارايي ارزهاي رمزنگار 
خود بايد پرداخت كنند. بر پايه اين گزارش آخرين فرصت تكميل 

فرم ماليات مرتبط با بيت كوين در امريكا هفدهم ماه جاري ميالدي 
است و اكنون سرمايه گذاران در حال فروش بيت كوين خود هستند. 
قيمت بيت كوين در سال جاري ميالدي ۵2درصد از ارزش خود 
را تاكنون در مقايس��ه با ماه دس��امبر سال 20۱۷ ميالدي كه رقم 
نزديك به 20هزار دالر براي آن ثبت شده بود را از دست داده است. 

 دغدغه هاي امنيتي هدف اصلي اعمال محدوديت بر بستر 
USSD

ي��ك كارش��ناس ح��وزه پرداخ��ت گف��ت: مش��كالت امنيتي 
بس��تر USSD به مرحله يي رس��يده كه سياس��ت گذار را نگران و 

چشم پوشي از مخاطرات آن را اجتناب ناپذير كرده است. 
محسن عزيزي عضو سابق هيات مدير بانك مسكن در گفت وگو 
با ايبنا در خصوص اقدام بانك مركزي در ماه هاي پاياني سال 9۶ در 
خصوص توقف فروش شارژ از بستر كدهاي دستوري اظهار داشت: 
اعمال محدوديت مس��تمر بر بستر USSD نش��ان از دغدغه هاي 
امنيتي نهاد ناظر بر آن دارد. وي افزود: اوايل بهمن ماه ابالغيه يي از 

س��وي بانك مركزي به بانك ها و شركت هاي پرداخت ابالغ شد كه 
بيانگر توقف فروش شارژ بر بستر كدهاي دستوري داشت، هرچند 
اين بخش��نامه به دليل مخالفت هاي نهاده��اي گوناگون از جمله 

وزارت ارتباطات هنوز اجرايي نشده است. 
عزيزي تاكيد كرد: اين اقدام بيش��تر ب��ه داليل امنيتي صورت 
گرفت و با توجه به اينكه امنيت از اجزاي بنيادين در نظام پرداخت 
است، پايش مستمر سياست ها، الزامات و ابزارهاي امنيت اطالعات 

در نظام پرداخت ضروري است. 
وي تاكيد كرد: ه��دف اصلي بانك مركزي از اعمال محدوديت 
بر بستر كدهاي دستوري دغدغه هاي امنيتي براي حفظ اطالعات 
كارت ها و حريم خصوصي مردم است. اين كارشناس حوزه پرداخت 
ادام��ه داد: اين مش��كالت امنيتي از ابتدا نيز در اين بس��تر وجود 
داشت، چرا كه بستر كدهاي دستوري در شبكه تلفن همراه اساسا 
ب��راي انجام تراكنش هاي پرداخت طراحي نش��ده و ش��ايد در اين 
مقطع از زمان، مش��كالت به مرحله حادي رسيده كه سياست گذار 
را نگران و چشم پوشي از مخاطرات آن را اجتناب ناپذير كرده است. 

اخبار

الريجاني: چرا در ماه هاي اخير كه 
نوسان ارزي داشتيم، اين اقدامات را 

انجام نداديد و اجازه داديد كشور 
افزايش نرخ ها و التهاب و نوسان ها را 

تجربه كند و حاال به دنبال اين اقدامات 
هستيد؟

دارندگان ارز تا آخر فروردين مهلت 
فروش يا سپرده گذاري دارند

                                                                                                      

ورشكستگي غير ممكن 
بانک هاي بزرگ

 مهشيد شاهچرا  
استاديار پژوهشكده پولي و بانكي 

تفاوت قائل ش��دن در مساله نظارت و قانونگذاري 
بانكي براي بانك هاي بزرگ نش��ان دهنده آن است كه 
اندازه بانك و پيچيدگي هاي س��اختار سازماني نقش 

اساسي در بروز بحران هاي بانكي دارد. 
يكي از اساس��ي ترين كمبودهاي سيستم مالي در 
ش��رايط بحران، قدرت ضعيف نظم بازار ذكر مي شود 
چراكه تحت اين شرايط توانايي كنترل رفتار ريسكي 
بانك ها وجود ندارد. ورشكستگي غيرممكن بانك هاي 
بزرگ در بانكداري به موضوع ريسك هاي غيرمنتظره 
پي��ش  روي بانك ه��ا و اثرات غيرمس��تقيم اقتصاد بر 

شبكه بانكي برمي گردد. 
بانك ه��ا ب��ا ارتباط��ات مي��ان خ��ود همچنين با 
س��اير بخش هاي مال��ي مي توانند اثرات مس��تقيم و 
غيرمس��تقيمي را در بازارهاي مالي ايج��اد كرده كه 
در ص��ورت ورشكس��تگي ه��ر ي��ك از آن بانك ها در 
كل بازار و اقتصاد اثرات نامناس��بي مشاهده مي شود. 
در عين حال بزرگ��ي و كوچكي بانك ها هم مي تواند 
بر ش��دت اين اثرات تاثير داش��ته باشد به صورتي كه 
بانك هاي بزرگ و كوچك رفتارهاي متفاوتي در مقابله 

با ريسك هاي پيش  روي خود دارند. 
پس از بحران مالي اخير بيش��تر توجه ها به مساله 
خيلي بزرگ بودن براي ورشكس��تگي در بانك ها بوده 
و نق��ش اين موضوع در ايجاد اين بحران بس��يار زياد 
ارزيابي شده است. تفاوت قائل شدن در مساله نظارت 
و قانونگ��ذاري بانك��ي براي بانك هاي ب��زرگ نيز كه 
پس از بحران توس��ط بانك تس��ويه بين المللي تاكيد 
ش��ده، نشان دهنده اين موضوع اس��ت كه اندازه بانك 
و پيچيدگي هاي س��اختار س��ازماني نقش اساسي در 
ب��روز بحران هاي بانكي دارد. البته بروز ورشكس��تگي 
ي��ا احتمال رخ��داد آن در بانك هاي ب��زرگ مي تواند 
ب��ه مثابه ي��ك ش��وك در بازارهاي مالي محس��وب 
ش��ده و رقابت در ميان بانك ها را ب��راي عدم پيروي 
از س��اختارهاي مناس��ب مديريت ريسك و حاكميت 

شركتي افزايش دهد. 
البت��ه اين اعتقاد نيز وج��ود دارد كه بانك ها براي 
بهره وري بيش��تر تمايل به بزرگ ش��دن دارند كه در 
نتيج��ه آن ورشكس��تگي غيرممك��ن ب��راي بانك ها 
اتفاق مي افتد. به هر صورت ريس��ك سيس��تماتيكي 
كه بانك هاي بزرگ به وجود مي آورند خيلي بيش��تر 
از به��ره وري اي اس��ت كه دارند. در عي��ن حال ايجاد 
محدوديت در ان��دازه بانك ها راه حل موثري نيس��ت 
و ممكن اس��ت اي��ن محدوديت ه��ا انگيزه ي��ي براي 
بنگاه ه��ا به وجود آورن��د كه ب��ه دور از نظارت مالي 
اقدام به ريس��ك كنند كه در نهايت منجر به ريسك  

سيستماتيك مي شود. 
از ط��رف ديگ��ر حمايت هاي سياس��ي و دولتي از 
بانك هاي بزرگ، هزينه هاي مالي سنگيني را به جامعه 
در صورت بروز ورشكستگي اين بانك ها فراهم مي كند. 
از اين رو تمهيداتي براي كاهش ورشكستگي بانك هاي 
بزرگ چه در عرصه داخلي و چه بين المللي بايد فراهم 
شود. در عرصه بين المللي با در نظر گرفتن بانك هاي 
با اهميت سيس��تمي از طرف بانك تسويه بين المللي 
راهكارهايي به ش��بكه بانكي ارائه ش��ده تا رفتارهاي 
مختلف��ي از نظر نظ��ارت و قانونگ��ذاري بر بانك هاي 
بزرگ صورت پذيرد. رهنمودهاي ارزيابي بانك هاي با 
اهميت سيس��تمي در كشورها در سال 20۱2 توسط 
كميته نظارتي بال ارائه ش��ده كه اين رهنمودها بسته 
به شرايط اقتصادي كشورها انعطاف پذير است. بنابراين 
بانك هاي با اهميت سيستمي در كشورها شناسايي و 
م��ورد نظارت و كنترل قرار مي گيرند. شناس��ايي اين 
بانك ها نيز به علت داش��تن اثرات شديدتر بر اقتصاد 
داخلي و خارجي است. البته بايد در نظر داشت عالوه 
بر ش��وك وسيعي كه مي تواند توسط بانك هاي بزرگ 
در سيستم مالي داخلي و خارجي ايجاد شود، مسائلي 
همچون هزينه هاي عدم تقارن اطالعاتي در ارتباط با 
حمايت ه��ا و ضمانت هاي دولتي، كاهش مقررات بازار 

و ايجاد رقابت مخرب در بازار نيز ايجاد خواهد شد. 
در كش��ورهاي كوچك، مس��اله بزرگ بودن براي 
ورشكس��تگي مي تواند به مس��اله بزرگ ب��ودن براي 
محافظت بيشتر توس��ط دولت ها تبديل شود. در اين 
ص��ورت بانك هاي ب��زرگ در كش��ورهاي كوچك به 
عل��ت اهميت و اثرات وس��يعي كه ب��ر بازارهاي مالي 
و اقتصاد آنها اين مس��اله مي تواند ايجاد كند بيش��تر 
مورد محافظت قرار مي گيرد و اين تفكر وجود دارد كه 
بانك هاي بزرگ بر امنيت اقتصادي اين كشورها تاثير 
بيش��تري دارد. از اين رو دولت ها ب��راي جلوگيري از 
هرج و مرج مالي از بانك هاي بزرگ حمايت مي كنند. 
همچنين احتمال بروز مخاطره اخالقي براي بانك هاي 
ب��زرگ كه از حماي��ت دولت برخوردار مي ش��وند نيز 
وجود داش��ته و مديران بانكي بر اين تصور هستند كه 
با بزرگ شدن بانك آنها در صورت بروز هر نوع مشكل 

و بحران از طرف دولت كمك و حمايت شوند. 
همچني��ن بايد مد نظر داش��ت ك��ه ارزش بازاري 
دارايي ه��اي بانكي در كش��ورهاي كوچك نس��بت به 
كس��ري هاي دولت��ي در بودجه و بدهي ه��اي دولتي 
حساس بوده و بازار كشش بيشتري نسبت به حمايت 

از بانك هاي بزرگ در اين كشورها دارد. 
تاثير تامي��ن مالي دولت بر بدهي ه��اي بانكي در 
بازاره��اي بورس و ارزش س��هام ني��ز مي تواند دليل 
ديگري بر حمايت و محافظت بانك هاي بزرگ باش��د 
كه مي تواند ناش��ي از كس��ب س��ود و منفعت بيشتر 
بانك ه��اي بزرگ نس��بت ب��ه بانك ه��اي كوچك در 
ريس��ك پذيري فعاليت هاي مالي و بانكي باشد. البته 
بانك ه��ا در بازاره��اي مال��ي به طور معمول بيش��تر 
تمايل به كاهش اهرم هاي مالي براي كاهش ريس��ك 
دارند حال آنكه بانك هاي بزرگ، انگيزه هاي بيشتري 
ب��راي كاهش اندازه براي كاهش ريس��ك دارند و اين 
كاه��ش اندازه مي تواند براي آنها افزايش ارزش گذاري 

دارايي هاي بانك را ايجاد كند. 
احتمال ورشكس��تگي پايي��ن در بانك هاي بزرگ 
ب��ه دلي��ل حمايت هاي پنه��ان و آش��كار موجود در 
سيس��تم بانكي از بانك هاي بزرگ ب��ه وجود مي آيد 
كه اين احتمال بانك ها را به اين س��مت و س��و سوق 
مي دهد كه با داش��تن ساختارهاي نامناسب مديريتي 
در كليه زمينه هاي كس��ب وكار بانكي به فعاليت خود 
ادام��ه داده و رقابت در ساختارش��كني چه در زمينه 
قواني��ن و مقررات و چه در س��اير موارد را در ش��بكه 
بانكي افزايش مي دهد. به طور كلي بايد در بانك هاي 
بزرگ انگيزه هاي قوي براي كاهش ريسك ايجاد كرد 
ك��ه منجر به كاهش احتمال ورشكس��تگي بانك هاي 

بزرگ شود. 

يادداشت
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5 بورس و فرابورس
افزايش 40 درصدي ورود 

سرمايه گذاران
در س��ال 96 برابر با 174 هزار و 719 كد معامالتي 
در بورس صادر شده كه اين اشخاص براي نخستين بار 
وارد بازار شده و س��رمايه گذاري در ابزارهاي معامالتي 
متنوع بورس تهران را تجربه مي كنند. به گزارش بورس 
تهران، حس��ن قاليباف اصل با اشاره به مطالب فوق، در 
مقايس��ه رقم كدهاي معامالتي صادر شده در سال 96 
با س��ال ماقبل نيز عنوان كرد: كدهاي معامالتي صادر 
ش��ده در سال 95 برابر با 124 هزار و 557 كد بود كه 
نشان دهنده افزايش 40 درصدي ورود سرمايه گذاران و 
به تبع آن ورود وجوه جديد به بازار در س��ال 96 است. 
وي افزود: س��رمايه گذاراني كه فرصت مناسب يا دانش 
الزم براي بررس��ي اطالعات مالي شركت ها را ندارند با 
روش هاي غيرمستقيم و خريد واحدهاي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در ب��ازار حاضر ش��وند ي��ا از خدمات 

مشاوران سرمايه گذاري يا سبدگرداني بهره مند شوند. 

رونمايي از سامانه جديد
گروه بورس   در راستاي ارتقاي خدمات الكترونيكي 
در بازار س��رمايه، س��امانه جامع ثبت اطالعات مشتريان 
)سجام( در يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و 
بيمه رونمايي مي شود. علي حسني مدير فناوري اطالعات 
شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
بيان كرد: اين سامانه مسووليت خودكار فرآيند جمع آوري 
و مديري��ت اطالعات مش��تريان بازار س��رمايه را بر عهده 
خواهد داشت. وي با يبان اينكه خدمات سجام در دو حوزه 
خواهد بود، اظهار داشت: دريافت كنندگان خدمات شامل 
كليه بورس ها و نهادهاي مالي، بخش نخست اين فرآيند 
را تشكيل مي دهند. حسني ادامه داد: هر فردي در حالت 
كنوني به عنوان مشتري براي ورود به بازار سرمايه نيازمند 
دريافت كد معامالتي يا كد س��هامداري اس��ت. به همين 
منظور ب��ه يكي از دفاتر كارگزاري براي ايجاد كد مراجعه 
حضوري مي كند و از طريق فرم هايي كه در اختيارش قرار 
مي گي��رد اطالعات هويتي و ارتباطي خود را ارائه مي دهد 
تا احراز هويت ش��ود. مدير فناوري اطالعات سمات افزود: 
اين فرم ها و دريافت اطالعات دوباره در مراحل بعدي مانند 
خريد و فروش، دريافت شناس��ه كاربري معامالت برخط، 
دريافت س��ود اوراق و مراجع به نهاد هاي مالي مختلف به 
ش��كل تكراري از مشتريان دريافت مي شود و اين موضوع 
در هرگونه دريافت خدمت وجود دارد اما س��جام از تكرار 
دريافت اين گونه اطالعات جلوگي��ري خواهد كرد. وي با 
بيان اينكه ارائه دهندگان خدمات، دومين گروهي هستند 
كه از سامانه سجام بهره خواهند برد، اظهار داشت: عمليات 
KYC يا ش��ناخت مشتري خدمتي اس��ت كه سجام در 
اختيار اين دس��ته از ذي نفعان قرار مي دهد. اين دو معني 
دارد يكي نياز نداشتن به بايگاني فرم ها و دومي توسعه كمي 
و كيفي خدمات در فضاي س��ايبري است. حسني اضافه 
كرد: با توجه به مطالب فوق، س��جام نقش تسهيل كننده 
و بهب��ود  دهنده بخش ش��ناخت مش��تري )KYC( را بر 
عه��ده دارد اما اين س��امانه نقش يك پيش نياز فني براي 
ارائه و دريافت خدمات نوين را در بازار سرمايه ايفا مي كند، 
به طور مثال براي فرآيند توزيع عايدات و سود اوراق بهادار، 
وجود يك سامانه متمركز اطالعات بانكي مشتري ضروري 
است كه سجام اين وظيفه را انجام خواهد داد به طوري كه 
بدون اين سامانه ارائه اين گونه خدمات ميسر نخواهد بود. 
مدير فناوري اطالعات سمات تصريح كرد: سجام در دسته 
سامانه هاي زيرساختي بازار سرمايه است و به هيچ عنوان 
سامانه يي تجاري نيست لذا هدف آن كسب درآمد نخواهد 
بود و به لحاظ گستردگي ارائه خدمات نيز سامانه يي ملي 
محس��وب مي شود. وي گفت: س��جام مورد تاييد و تحت 
نظارت كميته مبارزه با پولش��ويي سازمان بورس و اوراق 
بهادار اس��ت و در طراحي و پياده س��ازي آن از حضور يك 

تيم حقوقي زبده استفاده شده است. 

 افزايش عرضه   گندم
در بورس كاال

در سال حمايت از كاالي ايراني از مزاياي بورس كاالي 
ايران در بخش كش��اورزي بيشتر از گذشته بهره خواهيم 
برد، چراكه اين بورس از اصلي ترين ركن ها در جهت تحقق 
شعار سال است؛ همچنين امسال شاهد عرضه هاي پرحجم 
گندم در ب��ورس كاال خواهيم بود. به گزارش ايرنا، عباس 
كش��اورز معاون امور زراعت وزير جهاد كش��اورزي گفت: 
تجربه عرضه محصوالت كش��اورزي ب��ه خصوص اجراي 
ط��رح قيمت تضمين��ي ذرت و جو كل كش��ور در بورس 
كاال نش��ان دهنده ظرفيت بورس كاال بوده اس��ت و از اين 
رو درصدد عرضه شمار زيادي از محصوالت از جمله عرضه 
پر حجم گندم در اين بازار هستيم. كشاورز اظهار داشت: 
بورس كاال در بين ديگر نهادها و با توجه به اينكه ميزبان 
عرضه و معامله كاالهاي ايراني است، از اصلي ترين نهادها 
جهت تحقق شعار سال به شمار مي رود و به طور حتم بايد 
از توانمندي هاي اين بورس بيش از گذشته استفاده كرد. 
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه تاكنون عملكرد 
بورس كاال در تمام زمينه هاي عرضه محصوالت كشاورزي 
رضايت بخش بوده اس��ت، گفت: طرح قيمت تضميني از 
جمل��ه اقداماتي بود كه بورس كاال امكانات زيادي را براي 
كشاورزان فراهم كرد به طوري كه رفته رفته شاهد آشنايي 
فع��االن بخش كش��اورزي با مزاياي بورس كاال هس��تيم. 
كش��اورز به عرضه گندم در بورس كاال اشاره كرد و گفت: 
سال گذشته گندم برخي اس��تان ها در بورس كاال عرضه 
ش��د كه اين اتفاق شرايط خوبي را براي كشاورزان رقم زد 
از اين رو در حال حاضر به دنبال فراهم كردن زمينه عرضه 
گندم باقي استان ها در اين بورس هستيم. وي تاكيد كرد: 
بنده معتقدم، تمام گندم كشور بايد در بورس كاال عرضه 
ش��ود تا نانواها و كارخانجات آرد بتوانند با س��هولت و در 
روند ش��فاف محصول مورد نيازشان را خريد كنند. معاون 
وزير جهاد كشاورزي عنوان كرد: ميزان تصدي گري دولت 
در بازارها بايد كاهش يابد اما اين كاهش مداخالت دولت 
نبايد باعث ايجاد سردرگمي براي توليدكنندگان شود؛ به 
اين ترتيب در صورتي كه بتوان از لحاظ تجاري و اقتصادي 
مداخالت دولت را به حداقل برس��انيم و از سيس��تم هايي 
مثل بورس كاال استفاده كنيم در جهت توسعه زنجيره هاي 

توليد حركت كرده ايم.

بازار

سمات

تاالرنقرهاي

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان اثر نرخ دالر  4200 توماني بر بازار  هاي مالي را بررسي مي كند

بورستحتتاثيرتصميمارزييكشبه
گروه بورس  مسعود كريمي 

بازار ه��اي مال��ي در روز گذش��ته تحت تاثي��ر 
دس��تور العمل جدي��د دول��ت مبني ب��ر اينكه هيچ 
ب��ه  توم��ان   4200 از  غي��ر  دالر  ب��راي  نرخ��ي 
رس��ميت ش��ناخته نخواه��د ش��د، قرار داش��تند. 
در  س��رمايه  ب��ازار  معامله گ��ران  بي��ن،  اي��ن   در 
داد و س��تد هاي روز گذش��ته خود ش��اهد كاهش 
نماگر بازار  س��هام بودند به نوعي كه ش��اخص كل 
تحت تاثي��ر افت قيمت��ي صناي��ع صادرات محور و 
پتروش��يمي ها قرار گرف��ت و در نتيجه ريزش پيدا 
كرد. در همين حال، باتوجه به اينكه دس��تورالعمل 
جدي��د دولتي مان��ع از افزايش ن��رخ دالر در بازار 
ش��د ام��ا در روند معام��الت روز سه ش��نبه ميدان 
فردوس��ي تع��داد قابل توجهي از خري��داران حضور 
داش��تند كه برخالف انتظارات، دالري براي عرضه 
ب��ا چنين نرخي وجود نداش��ت. از طرفي به عقيده 
برخي كارشناسان بازار سهام ارز تك نرخي ماندگار 
 نخواه��د ب��ود زي��را اين عرض��ه و تقاضاس��ت كه 
به نوع��ي تعيين كنن��ده قيمت ها در سيس��تم بازار  
و به ط��ور كل��ي در كلي��ت اقتص��اد خواه��د بود و 
دخالت دس��توري در روند قيمتي مي تواند مسكني 
كوتاه مدت ب��راي بازگرداندن آرام��ش در بازار هاي 
مالي محس��وب ش��ود. بنابراين براي كاهش قيمت 
ارز بايد ميزان عرض��ه افزايش پيدا مي كرد كه اين 
مهم باتوجه به شرايط فعلي بعيد به نظر مي رسيد.

به ه��ر ح��ال، برخ��ي ديگ��ر از صاحب نظ��ران 
دالر  ن��رخ  افزاي��ش  روان��ي  اث��ر  س��رمايه  ب��ازار 
و  مي كنن��د  تلق��ي  منف��ي  عامل��ي  را  ب��ازار   در 
ب��ر اين باورند كه اين سياس��ت موثر تثبيت نرخ ارز 
 بايد طي چند ماه گذشته توسط دولت اتخاذ مي شد. 

 اقتصاد با دستور اداره نمي شود
مع��اون  زنگن��ه  رض��ا  رابط��ه  همي��ن  در 
س��رمايه گذاري تامين سرمايه ملت، درباره تاثير 
تك نرخي شدن دالر در بازار سرمايه در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« عن��وان كرد: دالر هن��وز تك نرخي 
نش��ده و تاثير اين مهم در قيمت سكه به صورت 

شفاف  نمايان است.
وي خاطرنش��ان كرد: تك نرخي زماني معني 
پي��دا مي كند كه دالر ب��ه وفور در ب��ازار وجود 
داشته باشد و به مشتريان ارائه شود اما در حال 
حاضر اعالم شده است كه به برخي متقاضيان از 
جمله واردكنن��دگان و صادركنندگان كاال تعلق 
مي گيرد. اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
تاثير دالر 4200 توماني در صنايع بورس��ي نيز 
اظهار داش��ت: دالر مبادله ي��ي در قيمت 3700 
توم��ان قرار داش��ت، عمال اي��ن دالر كه مبناي 
محاس��بات ش��ركت هاي دولتي يا دول��ت بود، 
مطاب��ق با دس��تورالعمل جديد ب��ه رقم 4200 
تومان��ي افزايش پي��دا كرد. اما عملياتي ش��دن 
اين  موضوع كه گفته مي ش��ود به همه افراد دالر 

4200 توماني تعلق مي گيرد، مشخص نيست كه 
تا چه اندازه موفقيت آميز باشد. 

رض��ا زنگنه در ادام��ه اذعان داش��ت: برخي 
صناي��ع كه با دول��ت مبادالتي داش��تند مبناي 
محاس��بات آنها از 3700 ب��ه 4200 تغيير پيدا 
خواهد كرد. مبادالت به اين معناست كه صنايع 
ي��ا از دول��ت خدمات، محص��ول يا م��اده اوليه  
خاص��ي را دريافت مي كردند ي��ا محصولي را به 
دول��ت عرض��ه مي كردند كه به ط��ور قطع تاثير 
دستورالعمل جديد در اين صنايع مشهود خواهد 
بود. اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه گف��ت: برخي 
پتروش��يمي  ها و پااليشگاهي ها كه از دولت ماده 
اوليه دريافت مي كردند با افزايش نرخ محاسبات 

ماده اوليه مواجه خواهند شد. 
در نقطه مقابل، برخي صنايع اعم از نيرو گاه ها 
و پااليش��گاهي ها كه ب��ه دول��ت محصوالتي را 
مي فروختن��د به نوعي اين موض��وع مي تواند به 
نفع  آنها تمام ش��ود. معاون سرمايه گذاري تامين 
سرمايه ملت افزود: در حال حاضر نحوه عملكرد 
اين قانون جديد تا حدودي مش��خص نيست. اما 
پيش بيني مي شود كه برخي پتروشيمي هايي كه 
در حوزه صادرات فعالي��ت مي كنند بنا بر گفته 
دولت احتماال ارز خود را با نرخ مصوب به دولت 
ارائ��ه كنند. اين در حالي اس��ت ك��ه اين ارز در 

گذش��ته در بازار با نرخ آزاد به فروش مي رس��يد 
كه اي��ن موض��وع درنهاي��ت مي تواند ب��ه ضرر 

شركت  هاي پتروشيمي تمام شود. 
رض��ا زنگن��ه تصري��ح ك��رد: به ط��ور كل��ي 
دس��تورالعمل جديد ب��ا ابهاماتي همراه اس��ت 
زي��را اين موض��وع مي توان��د منجر ب��ه افزايش 
ران��ت در ب��ازار ش��ود. به نوع��ي، اف��رادي كه 
 ب��ا دول��ت ارتب��اط دارن��د و مي توانن��د از ارز 
4200 توماني استفاده كنند به طور قطع منتفع 
مي ش��وند و در مقابل افرادي كه چنين شرايطي 

را ندارند، متضرر خواهند شد. 
وي بي��ان كرد: احتم��ال اينك��ه محصوالت 
ب��ا ارز 4200 تومان��ي در ب��ازار قيمت نخورند و 
ب��ا قيمتي بي��ش از اين مواجه ش��وند نيز وجود 
خواهد داشت. بنابراين عده يي مي توانند با قيمت 
4200تومان��ي محصولي را وارد كنند و با قيمت 
دالر آزاد در بازار به فروش برسانند. اين موضوع 
رانتي اس��ت كه پيش بيني مي شود وجود داشته 
باش��د. اين كارشناس بازار س��رمايه درخصوص 
روند روز گذش��ته بورس تهران نيز ابراز داش��ت: 
ريزش��ي كه روز گذش��ته در نماگر بازار س��هام 
رخ داد به دلي��ل وضعيت صنايع صادرات محور و 
پتروش��يمي ها بود. بر اين اساس، افزايش قيمت 
م��اده اوليه و احتمال ارائه ارز حاصل از صادرات 

به دول��ت، 2 عامل مه��م در وضعيت منفي اين 
صنايع طي داد و ستد هاي روز  گذشته محسوب 

مي شود. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه اذعان داش��ت: در 
آين��ده ارز تك نرخ��ي 4200 تومان��ي نمي تواند 
ادامه پي��دا كند چرا ك��ه طبيعتا نرخ��ي كه در 
ب��ازار به يك باره ت��ا قيمت 6000توماني رش��د 
كرده ب��ود هر چند با حج��م معامالت اندك اما 
اختالف 1800 توماني در اين موضوع بسيار زياد 
ارزيابي مي ش��ود. به عبارتي ديگ��ر، اگر ارز قابل 
كنت��رل بود نرخ دالر به رق��م 6000 توماني در 

بازار نمي رسيد. 
بنابراي��ن، ن��رخ 4200 توماني ي��ك مصوبه 
دولتي اس��ت و اقتصاد ثابت ك��رده كه با مصوبه 
و دس��تور نمي توان آن را اداره ك��رد. در همين 
ح��ال، تجربه تاريخي ثابت كرده اس��ت كه پس 
از چن��د م��اه چني��ن ارز 4200 توماني فقط در 
محاس��بات دولتي كارب��رد دارد و وجود خارجي 

احتماال نخواهد داشت. 

 سياست درست دولت
در سويي ديگر، هاشم باروتي كارشناس بازار 
س��رمايه درخص��وص چگونگي اثر گ��ذاري دالر 
4200 توماني در بورس در گفت وگو با »تعادل« 

بيان ك��رد: قابل پيش بيني بود كه عدم ثبات در 
بازار  هاي مالي تداوم داش��ته باشد اما تك نرخي 
ش��دن نرخ ارز در معامالت روز گذش��ته خود را 
نمايان كرد. وي خاطرنش��ان كرد: روز گذش��ته 
جه��ت ب��ازار تغيير ك��رد از طرفي ب��ا توجه به 
پيش فروش هايي كه دولت در حوزه س��كه انجام 
داده اس��ت، همچني��ن با حضور فروش��ندگان و 
خري��داران مقداري قيمت ه��ا در روند معامالتي 
متعادل ش��د. اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه ابراز 
داش��ت: طي چن��د روز گذش��ته ش��ركت هاي 
پتروش��يمي در بازار سهام با افزايش نرخ مواجه 
شدند و در مدار صعودي قرار گرفتند. اما در روز 
گذشته با شفاف  شدن قيمت دالر، قيمت سهام 
پتروشيمي ها متعادل شد. اين در حالي است كه 
گروه خودرويي ها كه با نزول قيمتي همراه بودند 
در داد و س��تد    هاي روز گذش��ته حدود 3درصد 

افزايش پيدا كردند. 
هاش��م باروتي تصريح كرد: اگر چ��ه انتقاداتي 
ب��ه دولت ب��ا چنين ش��يوه قيمت گ��ذاري وجود 
دارد اما سياس��ت تك نرخي كردن ارز در شرايط 
فعلي مناسب ارزيابي مي ش��ود. وي افزود: دولت 
حامل هاي ان��رژي را افزايش قيمت ن��داد اما در 
نقط��ه مقاب��ل دالري كه پتروش��يمي ها، دولت و 
بانك مركزي در ب��ازار عرضه مي كردند به نرخي 
باالي 6200 تومان در بازار آزاد مورد معامله قرار 
مي گرفت كه درنهايت چنين روند موجب افزايش 
بي اعتمادي در جامعه مي شد. اين كارشناس بازار 
س��رمايه ابراز داش��ت: وعده يي كه بايد در دولت 
يازدهم محقق مي شد در دولت دوازدهم عملياتي 
ش��د كه اثر گ��ذاري مثبت��ي را در بازار س��هام و 

مبادالت تجاري ايران خواهد داشت. 
وي گف��ت: نرخ 3700 توماني كه دولت براي 
 ارز مبادله يي درنظر گرفته بود در حال حاضر به 
4200 توم��ان افزاي��ش پيدا كرده اس��ت كه در 
چنين ش��رايطي دولت ديگ��ر نمي تواند ادعا يي 
مبني بر كس��ري بودجه براي سال 97 را مطرح 
كند و باتوجه به افزايش قيمت نفت در بازار  هاي 
جهان��ي اين نه��اد مي توان��د ش��رايط بهتري را 
پيش رو داشته باشد. هاش��م باروتي عنوان كرد: 
چش��م انداز بازار س��هام باتوجه به شرايط آينده 
ب��ازار ارز پيش بين��ي مي ش��ود و در حال حاضر 
م��ردم عمدتا به دارايي هاي مش��هود ازجمله به 
س��كه و دالر تمايل دارند. بنابراين  بايد مقداري 
آرامش به بازار بازگ��ردد تا دولت بتواند بازار ارز 
را مديريت كند. اين تحليلگر بازار سرمايه اظهار 
داش��ت: اكنون بي اعتم��ادي درخصوص خروج 
امريكا از برجام وجود دارد كه با مش��خص شدن 
تكليف اين موضوع در ارديبهشت ماه در صورتي 
كه ب��ا خ��روج امريكا هم��راه باش��د پيش بيني 
مي ش��ود كه نوس��اناتي را در ب��ازار ارز و اقتصاد 

داشته باشيم. 

مقررات زدايي در راس فعاليت هاي س��ازمان 
بورس قرار گرفته و اصالح دامنه نوسان و حجم 
مبنا نيز در صورت موافقت شوراي عالي بورس 
ص��ورت خواهد گرفت. رييس س��ازمان بورس 
با اش��اره ب��ه مطالب فوق عنوان ك��رد: در بازار 
س��رمايه براي حمايت از كاالي ايراني بايد نرخ 
تامي��ن مالي توليد كنندگان داخل كش��ور را با 
انتش��ار اوراقي كه نرخ آنها بهتر از تس��هيالت 
بانكي اس��ت، مورد توجه ق��رار داد. وي افزود: 
بر اين اس��اس امسال س��ازمان بورس بنا دارد 
براي توليد كننده هاي بخش خصوصي از طريق 
تامين مالي و افزايش وزن آن نس��بت به تامين 
مالي دولت اقدام هاي موثري را ترتيب دهد. اين 
موض��وع در نهايت به دولت نيز كمك مي كند، 
چ��ون الزم ب��ه حضور آن در هم��ه بخش هاي 
اقتص��اد نخواهد بود. به گزارش فارس، ش��اپور 
محمدي دومين اقدام ب��راي حمايت از كاالي 
ايراني را تالش براي تداوم و رش��د س��ودآوري 
شركت هاي بورسي به عنوان شركت هاي شفاف 
كش��ور عنوان كرد و افزود: بايد سياس��ت هايي 
كه در كش��ور اتخاذ مي ش��ود، چنين شركت ها 
و واحدهاي اقتصادي دچار آس��يب و خسارت 
نشوند، از س��ودآوري آنها صيانت كرد. به گفته 
وي وقتي شركت هاي بورسي سودآوري خوبي 

داش��ته باش��ند، مي توانند قيمت ه��ا و كيفيت 
محص��والت خود را ب��ه گونه ي��ي تنظيم كنند 
كه خريد كاالي ايراني توجيه بيش��تري داشته 
باش��د. كاالهايي كه همگن ب��وده و عرضه آنها 
در ب��ورس كاال را بايد با جديت دنبال و كمك 
كرد تا بدون واسطه بتوانند به خريداران دست 
پيدا كنند. رييس س��ازمان بورس در پاس��خ به 
س��والي مبني بر اينكه در ش��رايط التهاب بازار 
ارز و س��كه چه تمهيداتي انديش��يده شده كه 
پول هاي پارك شده و نقدينگي در گردش بازار 
س��رمايه از بورس خارج نشود، پاسخ داد: بحث 
س��ودآور شدن ش��ركت هاي بورس��ي و تقويت 
س��ودآوري ش��ركت ها اصلي ترين اقدامي است 
كه س��ازمان بورس كمك همه جانبه آن را نياز 
دارد. به باور محمدي بخش صنعت كشور بايد 
به توليد كننده ها كمك كند و س��ازمان بورس 
نيز با ش��فافيت بيش��تر و كمك به تامين مالي 
آنه��ا و ارتق��اي تكنولوژي و به��ره وري به اين 
واحدها ي��اري خواهد رس��اند. وي اف��زود: در 
بازار س��رمايه بايد اوراقي وجود داش��ته باش��د 
كه عالوه بر جذابيت باعث نگهداش��تن پول ها 
در اين بازار ش��ود. اگر س��هام بازدهي و رش��د 
داشته باش��د به طور طبيعي كمك مي كند كه 
نقدينگ��ي در اين بازار بمان��د. محمدي با بيان 

اينكه پارس��ال وعده اصالح توقف و بازگش��ايي 
نمادهاي معامالتي محقق ش��د، گفت: امس��ال 
مقررات زداي��ي در راس فعاليت هاي س��ازمان 
ب��ورس قرار گرفت��ه و اين در حالي اس��ت كه 
اصالح دامنه نوس��ان پويا و حج��م مبنا نيز در 
ص��ورت موافقت ش��وراي عالي ب��ورس صورت 

خواهد گرفت. 

 لزوم تعامل با ساير بازار ها
در سوي ديگر محمدي بيان كرد: رابطه ميان 
بازار سرمايه و بازارهاي بيمه و پول بايد تقويت 
شود، چرا كه اين بازارها مكمل يكديگر بوده و 
رقيب به شمار نمي روند. رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در خصوص يازدهمين نمايشگاه 
بين المللي بورس، بان��ك و بيمه گفت: از چند 
جهت مي ت��وان پيش بيني كرد كه نمايش��گاه 
امس��ال مي تواند دس��تاوردهاي بس��يار خوبي 
داشته باشد. تجارب ارزش��مند نمايشگاه دوره 
قبل به عالوه افزاي��ش حجم و ارزش معامالت 
در س��ال 96 از مواردي اس��ت كه چشم اندازها 
نس��بت به فاينك��س 2018 را مثبت مي كند. 
ش��اپور محمدي در ادامه ب��ه ويژگي هاي موثر 
نمايش��گاه اشاره كرد و گفت: افزايش ارتباطات 
را مي توان يكي از ويژگي هاي موثر نمايش��گاه 

اعالم كرد. از سوي ديگر نمايشگاه بورس، بانك 
و بيمه مي تواند س��واد س��رمايه گذاري در بازار 
س��رمايه را افزايش دهد. در اين حالت مردم به 
اين سطح از دانش مي رسند كه خريد و فروش 
س��هام را با ريس��ك پايين تري انجام دهند. به 
گزارش س��نا، رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار در خصوص حضور قابل توجه بازار پول 
نس��بت به سال گذشته در نمايشگاه و محكم تر 
ش��دن حلقه ارتباطي س��ه بازار سرمايه، پول و 
بيم��ه اظهار داش��ت: بازار س��رمايه بايد بتواند 
تعامل بسيار قوي با دو بازار بانك و بيمه داشته 
باشد، چرا كه اين بازارها مكمل يكديگر هستند 

و رقيب به شمار نمي روند. 
 س��خنگوي سازمان بورس با تاكيد بر اينكه 
اين س��ه بازار كنار ه��م مي توانند يك پرتفوي 
خوب تش��كيل دهند، افزود: ممكن اس��ت يك 
نف��ر بيمه عمر خريداري كن��د و واحد صندوق 
س��رمايه گذاري )يونيت( هم داش��ته باشد. در 
اين حالت مي توان ش��رايطي را فراهم آورد كه 
ب��ا همكاري صنع��ت بيمه محصول مش��تركي 
طراحي كرد كه بيمه عمر قابل تبديل به واحد 
صندوق سرمايه گذاري به وجود بيايد. محمدي 
در خص��وص رابطه بازار پول و س��رمايه گفت: 
ب��ازار س��رمايه همچنين مي تواند ب��ا بازار پول 
ابزارهاي مش��ترك تعريف كند، بحث حاش��يه 
س��ود Margin bank و فروش اس��تقراضي 
Short sell از مباحثي اس��ت كه بازار سرمايه 
و بازار پول در كنار يكديگر مي توانند به خوبي 

آنها را پيش ببرند. 

وي همچنين در زمينه حضور ساير كشورها 
در اي��ن گردهمايي بزرگ مال��ي گفت: در اين 
خص��وص ش��ركت اطالع رس��اني و خدم��ات 
بورس با كش��ورهاي مختل��ف و نهادهاي ناظر 
هماهنگي هاي��ي را ص��ورت داده و تع��دادي از 
اي��ن كش��ورها در نمايش��گاه حض��ور خواهند 
داش��ت. از س��وي ديگر دهمين نشس��ت بازار 
سرمايه با حضور شركت كنندگاني از كشورهاي 
افغانس��تان، پاكستان، سوريه، مالزي، سنگاپور، 
فلس��طين، مونته نگرو، عراق، يونان، روس��يه و 
انگلي��س در روزهاي 26 و 27 فروردين برگزار 
مي شود كه اين نشان از تعامل ايران با نهادهاي 
ناظ��ر بين الملل��ي دارد. محم��دي ب��ه حضور 
ش��ركت هاي دانش بني��ان و اس��تارت آپ ها در 
نمايشگاه امسال گفت: سازمان بورس از حضور 
گس��ترده و پررنگ ش��ركت هاي دانش بنيان و 
اس��تارت آپ ها در نمايش��گاه حمايت مي كند. 
ب��ا اي��ن وج��ود برخ��ي از اي��ن ش��ركت ها با 
مش��كالتي مواجه ش��دند كه مرب��وط به بحث 
ثبت شركت هاس��ت و سازمان بورس در تالش 
اس��ت با كمك به اين شركت ها، حضور موثري 
از استارت آپ ها را در نمايشگاه امسال رقم بزند. 
وي بي��ان ك��رد: معاونت علم��ي رييس جمهور 
تمايل زيادي براي حضور اين ش��ركت ها نشان 
داده و همكاري مي كند تا مش��كالت آنها براي 
حضور در نمايشگاه كم شود. اميد است حضور 
اين گروه از ش��ركت ها در نمايش��گاه قوي تر از 
س��ال قبل باش��د تا از طريق فرابورس بتوانند 

توسعه يابند. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد

حمايتازكااليايرانيباحمايتازسودآوريشركتها

نگاه

گروه بورس    
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران روز گذش��ته 
تح��ت تاثير سياس��ت تازه دولت مبني بر تك  نرخي ش��دن 
ارز 372واح��د كاهش پيدا كرد و رقم 96هزارو 748واحدي 
را به خ��ود اختصاص داد. بر اين اس��اس در معامالت ديروز 
س��رمايه گذاران بورسي بيش از 758ميليون برگه سهم، حق 
تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را دس��ت به دست كردند كه 
ارزش اي��ن مبادالت بيش از يك ه��زار و 670 ميليارد ريال 
ب��ود و در 54 هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. همچنين در 
ب��ازار ديروز گروه هاي فلزات اساس��ي، كانه فلزي و خودرو با 
بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي 
صنعت��ي ق��رار گرفتند. در مقاب��ل نمادهاي ف��والد مباركه، 
پتروش��يمي جم، ملي مس، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
و پتروشيمي پرديس بيشترين تاثير را بر شاخص رقم زدند. 
همچنين نمادهاي پااليش نفت اصفهان و پتروشيمي مبين 
ديروز بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص ثبت كردند و مانع 

افت بيش��تر اين متغير شدند. عالوه بر اين شاخص هاي بازار 
اول و دوم دي��روز به ترتيب 342و 385واحد افت را به ثبت 
رس��اندند. اف��زون بر اين صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين 
رشد قيمت متعلق به نمادهاي س��ايپا ديزل، نهادهاي مالي 
بورس اوراق بهادار، فنرس��ازي زر، محورسازان ايران خودرو، 
اي��ران خودرو ديزل، كم��ك فنر ايندامي��ن و زامياد بود. در 
مقابل نمادهاي پتروش��يمي فناوران، نفت س��پاهان، صنايع 
كاغذ سازي كاوه، پتروشيمي پرديس، توليدي مهرام، ليزينگ 
ايران و كابل البرز با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول 
معامالت نشس��تند. براس��اس اين گزارش، س��رمايه گذاران 
بورس��ي ديروز براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، 
اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت شهرداري شيراز و اوراق 
مش��اركت شهرداري مشهد بيش��ترين تقاضا و سنگين ترين 
صف ه��اي خريد را ثبت كردن��د. به گزارش س��نا در مقابل 
نمادهاي اوراق صكوك گل گهر، اوراق صكوك س��ايپا، اوراق 
مش��اركت رايان سايپا و اوراق مش��اركت شهرداري مشهد با 
بيش��ترين عرضه ها و صف هاي فروش مواجه شدند. در پايان 
معام��الت دي��روز حق تقدم س��رمايه گذاري نيرو ب��ا معامله 
97ميليون س��هم بيش��ترين حجم معامالت و فوالد مباركه 
با معامله 92ميليارد ريال بيش��ترين ارزش معامالت را ثبت 

كردند. 

 سقوط نماگر فرابورس
در سويي ديگر، معامالت فرابورس ايران در بيست و يكمين 
روز از فروردي��ن ماه 97 با سررس��يد و توق��ف نماد معامالتي 
دو اوراق در ب��ازار بده��ي، يك بازگش��ايي و 3 توقف نماد در 
بازار س��هام به پايان رس��يد. بر اين اساس، بازار اوراق با درآمد 
ثابت ديروز ش��اهد جابه جايي نزديك به 2ميليون ورقه بهادار 
با ارزش��ي بيش از يك   ه��زار و 707ميليارد ريال بود؛ با تغيير 
مالكي��ت 820 هزار ورق بهادار به ارزش افزون بر 713ميليارد 
ريال، اش��اد94 بيش��ترين حجم و ارزش را در معامالت ديروز 
اين بازار به خود اختص��اص داد. همچنين نماد هاي معامالتي 
»پرش��يا971« و »ومدكو21« سررسيد نهايي و متوقف شدند. 
بر اين اس��اس در مجموع بازار هاي اول و دوم، جا به جايي بالغ 
بر 68 ميليون س��هم به ارزش بيش از 284ميليارد ريال حدود 
نيمي از حجم معامالت ديروز را در بازار فرابورس ايران تشكيل 
داد. نماد »زاگرس« با معامالتي به ارزش بيش از 152ميليارد 
ريال بيش��ترين ارزش معامله س��هام و نماد ذوب آهن با بيش 
از 21ميليون جابه جايي س��هم بيشترين حجم معامالتي را در 
مجموع بازارهاي اول و دوم به خود اختصاص دادند. همچنين 
ديروز در بازار سهام فرابورس نماد معامالتي»تپكو1« بازگشايي 
و در مقابل نماد هاي »اپ��رداز1«، »افرا1« و »ذوب1« متوقف 
ش��دند. افزون بر اين شاخص كل فرابورس ايران روز سه شنبه 

با بي��ش از 2درصد كاهش معادل 22واح��د ريزش در ارتفاع 
1074واحدي ايس��تاد و حجم معامالت در بازار هاي 9 گانه به 
بيش از 135ميليون ب��ه ارزش افزون بر 2هزار و 187ميليارد 
ريال رس��يد. نگاه��ي به معام��الت بازارهاي فرابورس نش��ان 
مي ده��د كه در 3تابلو بازار پايه در مجموع بيش از 61ميليون 
س��هم به ارزش بيش از 110ميليارد ريال معامله شد. از سوي 
ديگ��ر در روزي ك��ه گذش��ت معامله بي��ش از 3ميليون ورقه 
به��ادار متعلق ب��ه صندوق هاي قابل معامل��ه)ETF( به ارزش 
افزون بر 49ميليارد ري��ال اتفاق افتاد. در همين حال در تابلو 
تسهيالت مسكن ديروز قريب به اتفاق تسه ها سبزپوش بودند 
و با اندكي افزايش نس��بت به روز دوش��نبه بي��ش از 59 هزار 
ورق تس��ه با ارزش��ي بالغ بر 36ميليارد ريال معامله شدند كه 
امتياز تس��هيالت مسكن اسفند 96 با بيشترين حجم و ارزش 
همانند روز دوشنبه در صدر اين تابلو قرار گرفت. بر اين اساس 
نماد هاي »ذوب«، »زنگان« و »تبرك« به ترتيب پر بيننده ترين 
نماد ه��اي ديروز بودند. از طرف ديگر نماد »مارون« با بيش از 
13واحد بيشترين تاثير منفي بر آيفكس را بر جاي گذاشت كه 
پس از آن نماد هاي »زاگرس« و »هرمز« به ترتيب منفي ترين 
اهرم ها در معامالت روز گذش��ته بر آيفكس لقب گرفتند. اين 
دو نماد به ترتيب حدود 7و 2واحد تاثير منفي بر شاخص كل 

فرابورس داشتند.  

مروري بر آمار معامالت ديروز
كاهشدالريبورس
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 دولت سوبسيد را بردارد
تا اقتصاد نفس بكشد

شريف نظام مافي|
رييس اتاق مشترك ايران و سوييس|

سال 97 سال تصميمات س��خت براي دولت ايران 
است. تصميماتي كه مدت ها پيش بايد به مرحله اجرا 
مي رس��د اما چنين نشده اس��ت. اكنون كه اقتصاد در 
آس��تانه رس��يدن به نقطه صفر قرار گرفته بايد هر چه 
زودتر اين تصميمات از س��وي دول��ت به اجرا درآيد تا 
ش��رايط از امروز بدتر نش��ود و البت��ه چنين اقدامي به 
پش��توانه قوي از نظ��ر حاكميتي و مردمي ني��از دارد. 
مهم ترين و بزرگ ترين تصميم دولت قطع هر چه زودتر 

سوبسيدهاست كه كشور را ورشكسته مي كند. 
رقاب��ت هميش��گي دولت ب��ا بخ��ش خصوصي از 
معضالت بزرگ اقتصاد ايران اس��ت كه دس��ت فعاالن 
اقتص��ادي را بس��ته و اجازه نفس كش��يدن به بخش 
خصوص��ي را نمي ده��د. مق��ررات مبه��م و تغيير هر 
روزه آنه��ا، اثرگذاري تصميمات سياس��ي بر اقتصاد و 
تصميم گيرندگان غيرمتخصص مش��كالت و معضالتي 
اس��ت كه در اقتصاد ايران انباش��ته ش��ده اس��ت. فكر 
مي كنم هر روز به آرژانتين دهه 90 شبيه تر مي شويم و 
اقتصاد به جايي مي رسد كه يك روز مي بينيم بانك ها 
و موسسات كشش انجام هيچ كاري ندارند و دولت هم 
ديگر توان پرداخت سوبس��يد ندارد. اكنون در نقطه يي 
قرار گرفتيم كه چاره يي جز اجراي تصميمات س��خت 
از س��وي دولت نداريم. نمي توانيم در بازاري كار كنيم 
كه قوانين آن را ديگران نوش��ته اند، مالك آن هستند و 
ما بدون توجه به اين قوانين از آن س��ود ببريم. بايد در 
سطح كالن براي رعايت اين مقررات تصميم بگيريم. با 
وجود تمام مشكالت اما هميشه به بهبود شرايط كشور 
اميدوارم. ملت ايران از بهترين ملت هاي دنيا از نظر كار، 
دانش و تخصص است اما تا زماني كه دولت تصميمات 
س��خت را نگيرد، اين فضا بسته است. هميشه به آينده 
ايران خوش بين و اميدوارم و معتقدم كه ايران پيشرفت 
مي كند. معضالت سياسي جلو شكوفايي اقتصاد ايران را 
گرفته است. اينكه اين شكوفايي زماني فرا مي رسد در 

آن بحثي نيست اما امسال سال سختي است. 

بازدهي اندك نيروي انساني 
در بخش هاي توليدي

ابراهيم بهادراني، مشاور رييس اتاق بازرگاني تهران 
با بيان س��ازوكار محاس��به دس��تمزد كارگران اظهار 
كرد: كارگروهي س��ه گانه مرك��ب از كارفرما، نماينده 
س��نديكاي كارگري و دولت تا قب��ل از پايان فروردين 
تشكيل مي ش��ود تا نرخ دستمزد كارگران در سال 97 

را مشخص كنند. 
مش��اور رييس اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به تورم 
جامعه و تاثير آن در تعيين دس��تمزد كارگران تصريح 
كرد: نماينده كارفرما به دليل باال نرفتن بهره وري موافق 
افزايش دستمزد نيست و از سوي ديگر نماينده كارگران 
به دليل افزايش تورم خواهان دريافت دس��تمزد بيشتر 

شده است. 
به گفته وي، افزايش دس��تمزد كارگران متناسب با 
نرخ تورم به غير از ۲سال گذشته يي كه تورم سنگيني 
در كش��ور به وجود آمد، محاسبه و در نظر گرفته شده 
است. وي با تاكيد بر اينكه افزايش دستمزد بايد با باال 
رفتن بهره وري تناسب داشته باشد، تصريح كرد: افزايش 
حقوق براي كارفرما زماني امكان پذير است كه با افزايش 
توليد همراه باشد در صورتي كه اين افزايش متناسب با 
بهره وري سازماني نباشد، هزينه هاي توليد را افزايش و 

ميزان استخدام كاهش پيدا مي كند. 
مش��اور رييس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از ميزان 
بهره وري پايين در كش��ور اذعان كرد: ميزان بهره وري 
در بخش نيروي انس��اني رقم اندكي است و واحد هاي 
توليدي نيازمند افزايش بهينه س��ازي در بخش نيروي 
انساني و استفاده از تكنولوژي روز در توليدات هستند. 

وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز و افزايش هزينه هاي 
توليد در كش��ور بيان كرد: با توجه به افزايش نرخ ارز، 
قيم��ت مواد اوليه و وارداتي افزايش خواهد يافت و اين 
موضوع هزينه هاي توليد را افزايش و دس��ت كارفرما را 

براي افزايش دستمزد بسته نگه مي دارد. 
بهادراني در پايان با بيان اينكه مساله توليد در كشور 
پديده يي چند بُعدي است، گفت: بايد با بهبود شرايط 
اقتصادي و تسهيل در فضاي كسب وكار، زمينه توليد 
و ص��ادرات براي توليدكنندگان داخلي فراهم ش��ود تا 
ب��ا افزايش س��ود توليدكنندگان، ميزان دس��تمزد نيز 

متناسب با آن افزايش يابد. 

ميزان تجارت ايران و 
روسيه مطلوب نيست

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: حجم مبادالت 
تجاري و سهولت در انجام آن ميان ايران و روسيه فاصله 
معناداري با نقطه مطلوب دارد. حسين سالح ورزي در 
ديدار با وياچسالو ولودين، رييس مجلس دوماي روسيه 
اظهار كرد: با وجود روابط بسيار خوب سياسي و منافع 
مش��تركي كه ميان ايران و روس��يه وجود دارد، حجم 
مبادالت تجاري و س��هولت در انجام مبادالت ميان دو 

كشور فاصله معناداري با نقطه مطلوب دارد. 
 وي با بيان اينكه ارتباط خوبي بين اتاق هاي بازرگاني 
دو كشور وجود دارد، اضافه كرد: اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و روس��يه نيز پيگير مسائل تجاري با تجار روس 
اس��ت. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار اميدواري 
كرد كه عالقه و پيگيري رييس مجلس دوماي روسيه 
نسبت به افزايش مبادالت تجاري ميان دو كشور به رفع 

مشكالت و تسهيل تجارت كمك كند. 
 سالح ورزي بيان كرد: اميدوارم فعاليت هاي كميته 
مشترك اقتصادي ايران و روسيه بتواند به رفع موانع در 

حوزه گمرك، حمل ونقل و مسائل بانكي كمك كند. 
 وياچس��الو ولودين، رييس مجلس دوماي روسيه 
نيز ضمن تقدير از اقدامات اتاق ايران در جهت توس��عه 
روابط تجاري با بخش خصوصي روسيه گفت: ضروري 
اس��ت مناطق و استان هاي دو كشور روابط نزديك تري 
با يكديگر داش��ته باشند و در جهت توسعه روابط اقدام 
كنن��د.  وي بر ضرورت همكاري اتاق هاي اس��تاني دو 
طرف تاكيد و اظهار كرد: ش��هر بلگراد فعاالنه در پروژه 
همكاري درياي خزر شركت دارد. اميدوارم ديگر شهرها 
و استان هاي روسيه نيز به سمت توسعه روابط با شهرها 

و استان هاي ايران گام بردارند. 

يادداشت

اخبار

نگاهي به موانع توسعه معدني

چرا معدن نمي تواند جاي نفت را بگيرد؟
ظرفيت باالي معدن در اي��ران از دهه ها قبل مورد 
بحث بوده اما سهم معدن در توليد ناخالص ملي كشور، 
يك و چهار دهم درصد است. شعار معدن به جاي نفت 
سال هاست كه مطرح مي شود اما هيچ گاه نتوانسته است 
رنگ و ب��وي اجرايي پيدا كند. شفاف س��ازي قوانين و 
مقررات با هدف اطمينان بخشي به سرمايه گذاران براي 
جذب س��رمايه گذاري در اين بخ��ش، اجراي صحيح و 
كام��ل پنجره واحد قوانين و مق��ررات بخش معدن در 
نهادهاي مرتبط همچون محيط زيست، منابع طبيعي 
و ميراث فرهنگ��ي، تكميل س��رمايه گذاري در بخش 
اكتش��افات با همكاري دولت و نوسازي ماشين آالت از 
مهم ترين خواس��ت معدني هاست كه البته مدت هاست 

در حد شعار باقي مانده. 

 معدن در چشم انداز 1404
معادن به حوزه هايي اطالق مي شود كه در آن انواع 
س��نگ ها و فلزاتي كه از ارزش اقتص��ادي برخوردارند، 

انباشته شده است. 
ب��ا توجه به اي��ن امر كه مع��ادن تامين كننده مواد 
اوليه م��ورد نياز بس��ياري از صنايع اس��ت، توانمندي 
الزم در اكتشاف و اس��تخراج آنها توام با حصول ارزش 
افزوده مناسب، زمينه س��از تامين توفيقات بسياري در 
خودكفايي صنعتي، توسعه فرصت هاي شغلي و ارتقاي 

توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه كشور خواهد بود. 
ظرفيت مذكور يكي از مولفه هاي اثرگذار در افزايش 
توليد ملي به شمار مي رود، منوط بر اينكه با برنامه ريزي 
مناسب و اتخاذ تدابير هوشمندانه و اعمال تكنيك هاي 
الزم، در تامي��ن ارزش اف��زوده از اين ث��روت خدادادي 

تالش مقتضي و الزم اِعمال شود. 
در س��ند چش��م انداز افق 1404 جمهوري اسالمي 
ايران، نگاه ويژه يي به اين بخش ش��ده و بر اساس سند 
مذكور، بايد ارزش اف��زوده بخش معدن و فعاليت هاي 
معدن��ي از 6 هزار ميليارد رالب به 60 هزار ميليارد راله 

ارتقا يابد. 
ب��ا در نظر گرفت��ن اين واقعيت كه كش��ور ايران با 
برخ��ورداري از كانِه هاي معدني غيرنفتي، در ميان 15 
كش��ور قدرتمند دنيا قرار دارد، بيش از پيش به دست 
يافتني بودن اين ميزان از افزايش ارزش افزوده در سند 

چشم انداز پي خواهيم برد. 
بنا بر گزارش هاي منعكس شده، ايران با برخورداري 
از 18درص��د مناب��ع گاز و 9درصد مناب��ع نفت جهان 
و ام��كان تامي��ن ان��رژي از مناب��ع انرژي ه��اي پاك و 
تجديدناپذير همانند انرژي نور خورشيد، باد و... در بين 
كش��ورهاي معدني دنيا نيز در شرايط مناسب تري قرار 
دارد. از س��وي ديگر قرار گرفتن ايران در يك موقعيت 
خاص جغرافيايي و همسايگي با 15 كشور كه اكثر آنها 
از حيث معادن در ش��رايط نسبتا فقيري قرار دارند )به 
استثناي افغانستان و قزاقس��تان( فرصت ويژه يي را در 
پيش روي كشورمان قرار داده كه با برنامه ريزي مناسب 
مي توان حتي با دو كشور اشاره شده كه از حيث معادن 
در وضعيت مناس��بي قرار دارند نيز ب��ه همكاري هاي 
مش��ترك در راس��تاي منافع برد-برد مب��ادرت ورزيد. 
البت��ه حصول م��وارد ف��وق و به��ره وري حداكثري از 
مع��ادن خ��دادادي در راس��تاي ارتقاي تولي��د ملي و 

توس��عه اقتصادي، مس��تلزم اعمال راهكارهاي مناسب 
و تدوي��ن برنامه هاي نظام مند و عملياتي در بخش هاي 
متعدد همچون حوزه روابط و مناس��بات خارجي ايران 
با كشورهاي همسايه براي تامين نياز آنها با لحاظ كردن 

ارزش افزوده مناسب روي معادن و صادرات است. 
نكته حايز اهميت بعدي به تامين زيرس��اخت هاي 
مورد نياز همچون توس��عه خطوط راه آه��ن و راه هاي 
دسترس��ي به معادن و مواردي از اين دس��ت معطوف 
مي شود كه قطعا با حصول موارد فوق مي توان نيازهاي 
بسياري از كشورهاي همسايه را تامين كرد و در راستاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و تقويت و افزايش توليد 

ملي گام هاي موثرتري را برداشت. 

 مانع تراشي براي توليد معادن
فعاالن مع��دن و صنايع معدني بخش خصوصي 
در س��ال جديد نيز همچنان ب��ا موانع قانوني توليد 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند و سر ايجاد تغييراتي در 
ماده 4۳ برنامه ششم توسعه و همچنين تعرفه هاي 
واردات ماش��ين آالت معدني مي جنگند. اولويت ها و 
دغدغه هاي بخش خصوصي اكنون در حوزه توليد به 
صورت جدي در س��ال جديد مجددا آغاز شده است 
و به دنبال فراهم كردن ش��رايط مساعدي براي ورود 
به بازارهاي داخلي و خارجي براي عرضه محصوالت 
خ��ود هس��تند؛ به طوري ك��ه حتي در نخس��تين 
گردهمايي معدني كه توس��ط خان��ه معدن صورت 
گرف��ت، تقريبا در ميان گ��پ و گفت فعاالن معدني 
اصلي ترين دغدغه ها در وادي اصالح قوانين و كاهش 

سودهاي بانكي مي گذشت. 
اما از ميان عناويني كه به آنها اشاره مي شد، بيش 
از هر چيز موضوع ماده 4۳ برنامه ششم توسعه مورد 

بحث بود. به طوري ك��ه رييس خانه معدن ايران در 
اين باره مي گفت كه فعاالن معدني منتظر و نگرانند 
تا استانداري ها يك درصد از درآمدشان را كه توسط 
اين ماده قانوني مش��خص شده است از آنها دريافت 

كنند. 

 ماده 4۳ درباره معدن چه مي گويد؟ 
آن چيزي كه در ماده 4۳ قانون برنامه ششم درباره 
معدن مطرح شده و حايز اهميت است، موضوع تفويض 
اختيارات شوراي عالي معادن استان هاست؛ به گونه يي 
كه جعفر س��رقيني اين ميزان تفويض اختيارات را 70 

درصد دانسته كه آن را مفيد توصيف كرده است. 
بر اس��اس اين قانون دولت مكلف ش��ده است براي 
حمايت و توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع 
معدني در اقتصاد ملي طي سال هاي اجراي قانون برنامه 
شش��م تاكيد شوراي معادن هر استان را به اين صورت 
دربياورد كه شامل استاندار به عنوان رييس شورا، معاون 
امور عمراني اس��تاندار، رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان به عنوان دبير شورا، رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي اس��تان، رييس اتاق تعاون 
استان، يك نفر قضات معرفي رييس قوه قضاييه، دو نفر 
از اعضاي نظام مهندسي استان با انتخاب هيات رييسه 
نظام مهندس��ي معدن اس��تان، مدير حفاظت محيط 
زيست استان، مدير منابع طبيعي استان، رييس سازمان 
جهاد كشاورزي استان، فرمانده نيروي انتظامي استان و 
دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي به 

عنوان ناظر تغيير دهد. 
در بن��دي از ماده 4۳ كه مربوط به وظايف ش��وراي 
معادن استان است، مواردي همچون استقرار دفاتر مالي 
و قانوني در خود اس��تان در حوزه مالياتي همان استان 

بوده است كه از رفت و آمدهاي فعالين معدني به پايتخت 
مي كاهد و اين امر مورد استقبال نيز قرار گرفته است. در 
اين ميان موضوع ديگري نيز در خصوص آاليندگي ها و 
آسيب هاي محيطي كه در منطقه و بخش كشاورزي آن 
به خاطر فعاليت ه��اي معدني به وقوع مي پيوندد، ماده 
4۳ قانون شش��م برنامه توس��عه آورده است با تصويب 
شوراي معادن استان، تا يك درصد از فروش معادن پس 
از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه داري كل كشور 
به جبران خس��ارت هاي مذكور و در صورت وارد شدن 
آسيب هاي عمومي به فعاليت هاي بهداشتي، درماني و 
عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي يابد. موارد 
باال اهم موضوعات بحث برانگيز ذكر ش��ده در ماده 4۳ 
برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد ديگر شامل 

وظايف عمومي، هدف گذاري هاي كالن مي شد. 

 گله معدني ها از پرداخت هاي اضافي 
موضوعات آورده شده در ماده 4۳ باعث شده است تا 
در مواردي فعاالن معدني نگراني هاي خود را ابراز كنند 
ك��ه از جمله آنها موضوع پرداخ��ت يك درصد ديگر از 
درآمد خود براي ترميم محيطي استان هاس��ت، چراكه 
معتقدند پي��ش از اين پرداخت هايي كه در موارد ديگر 
انج��ام مي دهند كه از جمله آنها حقوق دولتي اس��ت، 
به شكل صريح موضوع پرداخت عوارض ترميم محيط 
ديده شده است كه در محل خود خرج نشده و اگر منابع 
قبلي در محل تعيين ش��ده مورد اس��تفاده قرار بگيرد، 

ديگر نيازي به پرداخت جديد نخواهد داشت. 
اما ديگر انتقادي كه معدني ها به ماده 4۳ قانون برامه 
شش��م وارد مي دانند، كمرنگ تر شدن نقش خصوصي 
در ش��وراي مع��ادن اس��ت. آنه��ا معتقدند با اس��تاني 
كردن ش��وراها و سپردن رياس��ت آن به استاندار عمال 

تصدي گري آن را نيز به دولت سپرده اند و در اين ميان 
اعضاي اين ش��ورا كه به عنوان بخش خصوصي معرفي 
مي شوند، مانند رييس اتاق بازرگاني استان، رييس اتاق 
تعاون اس��تان و دو نفر از اعضاي نظام مهندسي استان 
ح��ق راي ندارند كه همين موضوع نش��ان دهنده نقش 

كمرنگ بخش خصوصي در اين حوزه است. 
بر اس��اس قانون به نظر مي رسد با آغاز سال 1۳97، 
عمال ب��ا قانون برنامه شش��م وارد فاز اجرايي ش��ود و 
جمع ه��اي معدني همچن��ان دغدغه هاي خ��ود را در 
خصوص ماده 4۳ پيگيري مي كنند كه اين پيگيري ها 
به عبدالرضا هاشم زايي نماينده شهر تهران در مجلس 
ش��وراي اسالمي كه سابقه مس��ووليت در شركت ملي 
مس ايران را نيز در كارنامه خود دارد رس��يده اس��ت و 
وي در جمع فعاالن معدني بيان كرد كه اين قانون بايد 
مورد بازبيني قرار بگيرد و دولت شرايط را براي فعاالن 

معدني سهل كند. 
موضوع ديگري كه از زبان هاش��مزايي مورد تاكيد 
قرار گرفت اين اس��ت دولت تعرفه واردات ماشين آالت 
معدن��ي را كاهش دهد؛ موضوعي ك��ه پيش از اين نيز 
م��ورد تاكيد و در خواس��ت فعاالن معدني ب��وده و در 
مقطعي نيز مجوزي براي واردات ماش��ين آالت معدني 

دست دوم خارجي صادر شده بود. 

 نگاهي آماري به ظرفيت هاي معدني ايران
كش��ور ايران در كنار افغانس��تان و كره شمالي سه 
كش��ور مهم معدني جهان محسوب مي ش��وند و ايران 
به تنهايي 7 درصد معادن جه��ان را در دل خود جاي 
داده اس��ت. چندي پي��ش نادعلي اس��ماعيلي رييس 
س��ازمان نظام مهندس��ي معدن ايران اظهار كرد: تنها 
در ۳0 محدوده كش��ور به ذخاير ۲00 تني طال دست 
يافته ايم )كه البته بنا بر اظهارنظر اين مقام مسوول، تنها 
برخورداري از ذخاير، نش��ان دهنده رتبه جهاني نيست 

بلكه ميزان استخراج، اين رتبه را تعيين مي كند(. 
ذخاير س��رب، روي، مس از ديگر معادن ش��اخص 
در كشور محس��وب مي شود كه با س��رمايه گذاري هر 
چه بيش��تر مي توان ضريب موفقيت ها در اس��تخراج و 

فرآوري هاي مرتبط با آن را مضاعف كرد. 
خوش��بختانه ارزش ذخاير معدني كشورمان بسيار 
باالس��ت و بنابر برآوردهاي اوليه، ميزان ارزش تخمين 
زده شده 700 ميليارد دالر است كه با اكتشافات جديد 
اين ع��دد تا يك ه��زار و 400 ميلي��ارد دالر نيز قابل 

افزايش خواهد بود. 
تنها در سال 1۳95 با عمليات اكتشافي كه در سطح 
۲00 هزار كيلومتر مربع از نقاط مستعد كشور اجرايي 
شد، ۲50 ميليون تن به ذخاير سنگ، ۲00 ميليون تن 
به زغال س��نگ و ۳0 تن به ذخاير طالي كشور افزوده 
ش��د. با در نظر گرفتن رتبه پانزدهم اي��ران در فوالد و 
رتبه نهم در س��يمان و مس، رتبه بيس��ت و چهارم در 
آلوميني��وم و رتبه دوم در س��نگ هاي تزئيني بيش از 
پي��ش به ظرفيت هاي بالقوه موج��ود در اين مرز و بوم 
پي خواهيم برد و تنها با تالش براي كسب ارزش افزوده 
هر چه بيش��تر از معادن مذكور، اقتصاد كشور در حوزه 
توليد ملي و محصوالت ايراني با تحوالت چشمگيرتري 

مواجه خواهد شد.

 مهدي كرباس��يان رييس هيات عامل ايميدرو 
چن��د روز پيش اع��الم كرد كه جم��ع دارايي هاي 
واگذار ش��ده س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و 
صناي��ع معدني ايران )ايميدرو( توس��ط س��ازمان 
خصوصي س��ازي بيش از ۳1 ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت كه 60 درصد اين دارايي به مبلغ 16.۳هزار 
ميليارد تومان به عنوان رد ديون پرداخت ش��د. به 
جز مبلغ پرداختي بابت ردديون، ۲.9 هزار ميليارد 
تومان نيز به نهاده��اي عمومي غيردولتي در قالب 
س��هام عدالت داده ش��د. به گفته او، واگذاري هاي 
انجام ش��ده به شكل غيرتخصصي و بدون توجه به 
ماهيت بخش معدن و صنايع معدني صورت گرفت 
و مش��كالت نيز به دنبال داشت. ماجراي واگذاري 
شركت ها، مش��كل خاص هر بخش از اقتصاد شده 
اس��ت. محمدرضا بهرامن رييس خانه معدن ايران 
واگذاري شركت هاي معدني و آينده آنها را تحليل 

كرد. 
و  ب�وده  چط�ور  مع�دن  در  واگذاري ه�ا 

ردديون ها چطور پيش رفته است؟
در واقع واگذاري ه��ا در بخش معدن و البته در 
همه بخش هاي اقتصاد بايستي به اهالي اش سپرده 
ش��ود. اگر اهالي آن بخش، كار را به دست نگيرند، 
هم��ان اتفاقي مي افتد كه همين االن در جامعه در 

حال وقوع است. مثالش هم شركت هپكو است كه 
مي بينيم با مش��كالت عديده يي دست و پنجه نرم 

مي كند. 
در واگذاري هپكو چه اتفاقي افتاد؟

اگ��ر واگ��ذاري هپك��و از روز اول ب��ه اهال��ي 
مربوطه اش انجام مي ش��د، قاعدتا چنين مشكالتي 
هم رخ نمي داد. اما زماني كه واگذاري ها صرفا با نگاه 
درآمدي و مالي دولت ديده مي ش��ود، اين حادثه ها 
رخ مي ده��د. بطور مثال خانه مع��دن درباره هپكو 
پيش��نهاد داد كه مصرف كننده ها در شركت دخيل 
شوند. اگر آنها در سهام شركت شريك بودند، شايد 
اين مشكالت حال حاضر ايجاد نمي شد. ما قبال هم 
مطرح كرديم كه هپكو بخش��ي از س��هام خود را به 
مصرف كنندگان��ش واگذار كند، ت��ا هم كيفيت باال 
رود و هم فروش به درس��تي انج��ام گيرد. چرا كه 
زماني مصرف كنندگان، س��هام داران شركت باشند 

در باال بردن كيفيت برنامه ريزي مي كنند. 
نگاه تامين مالي به واگذاري ها چه آس�يبي 

به شركت ها مي زند؟
قطعا ت��ا زماني كه اي��ن نگاه در كش��ور وجود 
داش��ته باش��د، موفقيت��ي در واگذاري ه��ا صورت 
نخواه��د گرفت يا موفقيت خيلي ك��م خواهد بود. 
بخ��ش خصوصي به ويژه در بخش معدن هميش��ه 

اين موضوع مطرح مي كند كه چرا مسووالن گمان 
مي كنند واگذاري حتما بايد از روش هاي مزايده يي 
باش��د. در صورت��ي كه م��ي  توان اي��ن واگذاري ها 
به ص��ورت توافقي و به فع��االن اين بخش صورت 
بگي��رد. براي اطمين��ان مي توان ش��روط و اصولي 
وضع ك��رد، به طور مثال طي 5 س��ال هيچ نيروي 
انس��اني نبايد اخراج شود و س��رمايه گذاري كاهش 
نيابد. اگر اين شرايط اعمال شود، بهتر از اين است 
كه صرفا به دلي��ل درآمدهاي مالي كه دولت براي 
خودش مي بيند، واگذاري ها انجام ش��ود. هر زماني 
كه واگذاري به اهالي مربوطه اش انجام شده، موفق 
بوده اس��ت. در مقابل همزماني واگذاري به نااهلش 

سپرده شده، مشكالت و مسائلي رخ داده است. 
بخ�ش خصوصي آن ق�در توانايي دارد كه 

بتواند ورود پيدا كند؟
چرا ك��ه ن��ه. بخش خصوصي س��ال گذش��ته 
پيش��نهاد كنسرس��يوم المهدي را مط��رح كرد كه 
ميلي��ارد دالري ب��ود. بخش خصوص��ي زماني كه 
ببيند زمينه مهياس��ت، خودشان به صورت كلوني 
ورود پيدا مي كنند. آنها امروز اين ش��رايط را دارند 
ك��ه در واگذاري در كنار همديگر باس��تند. در اين 
خص��وص هم خيال دولت و هم كس��اني كه به هر 

طريقي درگير مساله هستند راحت مي شود. 

رييس خانه معدن ايران مطرح كرد

واگذاري ها با نگاه صرف كسب درآمد دولت بايد تغيير كند
دبيركل اتاق اصناف ايران ثبات نرخ ارز را س��بب 
شفاف س��ازي وضعيت فعاالن اقتص��ادي و ثبات بازار 
اع��الم كرد. علي عوض پور با اش��اره ب��ه تاثير ثبات 
قيم��ت ارز در اقتصاد كش��ورها افزود: ثب��ات نرخ ارز 
ام��كان برنامه ريزي روند توليد و عرض��ه كاال را براي 
فعاالن اقتصادي فراهم مي كند كه نوسانات چند وقت 
گذشته مانع از اين هدف گذاري شده است. به گزارش 
خبرگزاري صدا وسيما، وي عملياتي شدن فوري ثبات 
در نرخ ارز را از س��وي دولت بسيار ضروري دانست و 
گفت: اصالح سياس��ت هاي مالي در سال جاري براي 
تحقق هدف گذاري انجام شده براي حمايت از توليد 
كاالي داخلي مي تواند بس��يار اثرگذار باشد. دبيركل 
اتاق اصن��اف ايران اف��زود: انتظ��ار بخش خصوصي 
از دول��ت ثبات اقتصادي در قوانين و مقررات اس��ت. 
ع��وض پور در خصوص واحدهاي توليد كننده صنفي 
تحت پوش��ش اتاق هاي صنفي اف��زود: تاكيد الزم بر 
اين واحدها تا اصالح قيمت ارز انجام شده همچنين 
نظارت بر بازار با دقت بيشتر نيز در حال اجراست. وي 
با اشاره به اثرگذاري تامين ارز توليد كننده هاي صنفي 
در كاهش هزينه هاي توليد ادامه داد: بخش��ي از مواد 
اوليه و واسطه يي از طريق نرخ ارز سبب بهم ريختگي 

در وضعيت اين بخش از توسعه خواهد شد. 
گفتني اس��ت كه ات��اق اصناف روز گذش��ته در 

خصوص مس��اله ن��رخ ارز بيانيه يي نيز ص��ادر كرد. 
در اي��ن بيانيه آمده اس��ت كه در روزهاي گذش��ته 
اقتصاد كشور با برخي نوس��انات غيرمعمول در بازار 
ارز مواج��ه بود، كه موجب نگران��ي فعاالن صنفي و 
تش��ديد عدم قطعيت در فعاليت هاي اقتصادي شد. 
متاس��فانه در اين بين اظهارنظرهاي نامرتبط و طرح 
مسائل سياس��ي بوسيله برخي مس��ووالن ناآشنا به 
مس��ائل اقتصادي، ش��بهه عدم كارايي سازوكارهاي 
اقتصادي در كنترل وضعيت موجود را تش��ديد كرد 
و ب��ر نگراني فعاالن اقتصادي افزود. در ادامه با تاخير 
دولت، فضايي ايجاد ش��د تا برخي از افراد كه اهدافي 
غي��ر از منافع ملي و مصلحت مردم را در نظر دارند، 
از اين موقعيت سوءاس��تفاده ك��رده و با طرح برخي 
پيش��نهادات مخرب، فرصت عرض ان��دام بيابند. از 
اي��ن رو، ضمن دعوت هم��كاران صنفي به آرامش و 
شكيبايي از دولت محترم خواستاريم تا براي وضعيت 
موجود راه حل شفاف عملي و كارآمد ارائه دهد. انتظار 
مي رود دولتي كه در گذش��ته منتق��د وضعيت هاي 
اينچنيني بوده اس��ت، براي مهار بح��ران از آمادگي 
الزم برخوردار باش��د. براي تحقق اين مهم اتاق هاي 
س��ه گانه اصناف، بازرگاني و تعاون بر اس��اس ماده 
دو قانون بهبود مس��تمر محيط كسب وكار همچون 
گذشته براي كمك به دولت اعالم آمادگي مي كنند.

دبيركل اتاق اصناف ايران عنوان كرد

 تثبيت نرخ ارز سبب ثبات بازار مي شود

وقتي كارت بازرگاني، »بدهي« را ۳400برابر »سرمايه« مي كند
»در اكثر پرونده هاي كالن قاچاق متش��كله توسط 
ناجا و واجا و گم��رك، رد پاي كارت بازرگاني يك بار 
مصرف ديده مي ش��ود«، »كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف و صوري پدر اقتصاد را درآورده اس��ت«، »تنها 
آورده كارت هاي بازرگاني، وجود ماليات هاي س��نگين 
براي مرزنش��ين ها است«؛ اين جمالت را اخيرا برخي 
مس��ووالن و مديران كشور عنوان كرده اند كه مصداق 
آن را مي توان در ماجراي واردات 700دس��تگاه پورشه 
آن هم توسط يك روستايي و كپرنشين به نام »مريم. 
د« جست وجو كرد. اين زن در دل كوه چوپاني مي كرد 
و اص��ال روحش از كار قاچاقچيان خبر نداش��ت اما با 
گرفتن مبلغ 100هزار تومان، زير خرمن ها قرض رفت 
و در مقابل، سودجويان از كارت بازرگاني وي، نه تنها 
س��ودهاي نجومي به جيب زدند، بلك��ه از دادن مبلغ 

كالني از ماليات هم شانه خالي كردند. 
ماجرا از اين قرار است كه افراد سودجو و متخلف، با 
فريب و اغفال افراد ساده و نيازمندي كه با امر تجارت 
ناآشنا هستند، آنها را به گرفتن كارت بازرگاني تشويق 
كرده و پس از صدور كارت، با دادن مبلغي بسيار اندك، 
كارت را از اين اش��خاص خريداري يا اجاره مي كنند. 

از آنجايي كه مدت اعتبار اين كارت ها حداقل يكسال 
است، سودجويان در اين بازه زماني و با گرفتن وكالت 
تام االختيار از دارنده كارت، اقدام به صادرات و واردات 
كاال مي كنند. البته اين افراد متخلف براي آنكه ردي از 
خ��ود بر جاي نگذارند، پس از دريافت كارت بازرگاني، 
دفتر كار صوري اجاره يي را جمع كرده و وقتي ماموران 
سازمان امور مالياتي به اين آدرس مراجعه مي كنند، با 
دفتري خالي يا آدرسي اشتباه مواجه مي شوند. از سوي 
ديگر نيز وقتي ش��خص داراي كارت بازرگاني احضار 

مي شود، اصاًل دارايي براي مصادره ندارد. 

 4هزار ميليارد تومان واردات
با 44 كارت بازرگاني

كم نيستند سوءاستفاده هاي ديگري كه به واسطه 
همي��ن كارت هاي بازرگان��ي رخ داده و گويا اصاًل اين 
روش ب��ه يكي از بهترين روش ها ب��راي واردات كاال و 
كس��ب س��ودهاي نجومي و در آخر هم فرار مالياتي 
تبديل ش��ده تا ره صد س��اله، يك شبه پيموده شود؛ 
آمارها هم نش��ان مي دهد كه در ۲س��ال اخير، 4هزار 
ميلي��ارد تومان واردات تنها به ن��ام 44كارت بازرگاني 

حقيقي و حقوقي ثبت شده است. اين سوءاستفاده آن 
قدر فراگير ش��ده كه علي اكبر حمزه اي، مديركل امور 
مالياتي مازندران از دس��تگيري و معرفي 11 شركت 
كاغذي و 7ش��خص حقيقي متخلف به مراجع قضايي 
خبر داده چراكه تخلف ۳50ميليارد توماني را از ابتداي 

امسال با استفاده از كارت بازرگاني را رقم زده بودند. 

 وقتي 46 نفر از يك كارت بازرگاني
استفاده مي كنند

كارت هاي بازرگاني اگرچ��ه به كارت هاي يك بار 
مصرف شهره هس��تند اما ممكن است بارها و بارها 
مورد اس��تفاده س��ودجويان و دالالن قرار گيرند. به 
عن��وان مثال، 46نفر از كارت ش��خصي ب��ه نام »ز. 
س« اس��تفاده كرده ان��د يا آنكه كارت ف��ردي به نام 
»الف. گ« نيز توسط 40 نفر مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته است. ماجرا وقتي جالب تر مي شود كه بدانيم 
س��مفوني رنگارنگ از كاالهاي مش��ابه توليد داخل، 
غيرض��رور و بي كيفيت از طري��ق همين كارت ها به 
كش��ور آمده كه نه تنها قادر به تولي��د اين اقالم در 
كشورمان هستيم، بلكه اكثر آنها نيز از قديم االيام جز 

صادرات كش��ور ما بوده اند و واردات آنها مصداق بارز 
ضرب المثل »زيره به كرمان بردن« اس��ت. بي شك 
تداوم روند موجود موجب خواهد ش��د تا چرخ توليد 
همچنان لنگ بمان��د و توليدكننده ها كارخانه هاي 
بي سود را رها كرده و منتظر بمانند تا از سرزمين هاي 
دور برايشان مسواك، نخ دندان و سنگ پا بفرستند؛ 
ماجرايي كه فرسنگ ها با سخنان مقام معظم رهبري 
فاصله دارد چراكه ايش��ان، واردات اقالم مشابه توليد 
داخل را »حرام شرعي و قانوني« دانستند. حال سوال 
اساسي اينجاست كه چرا دستگاه هاي متولي همچون 
»وزارت صمت« و »گم��رك« اجازه مي دهند تعداد 
اظهارنامه ه��اي صادرش��ده براي ان��واع مختلف كاال 
توس��ط اين كارت ها به شدت رشد كند تا بدهي هاي 

سنگين مالياتي ايجاد شود؟
كارت هاي بازرگاني حاش��يه امني را براي دالالن 
ايجاد ك��رده تا با اخذ وكالت رس��مي و محضري از 
صاحب��ان اصلي كارت هاي بازرگاني، اقدام به واردات 
ميليون ه��ا دالر كاال كنن��د و ب��ه اين طريق س��ود 
ب��ادآورده و نجومي را به جيب بزنن��د اما در مقابل، 
بدهي ه��اي كالن گمركي و ماليات��ي براي صاحبان 

اصلي كارت بر جاي بگذارند. به عنوان مثال، با آنكه 
كل سرمايه خانم »ز. س« تنها 500هزار تومان بوده 
اس��ت اما حاال با كارت بازرگاني صادرشده به نام او، 
يك ميليارد و 700ميليون تومان بدهكار شده است؛ 
به عبارت ديگر »بدهي« وي ۳400 برابر »سرمايه« 
او ش��ده است. مثال ديگر مربوط به آقاي »الف. گ« 
است كه استفاده از كارت او نيز موجب شده تا بدهي 
يك ميليارد و 100ميليون توماني برايش رقم بخورد 
ح��ال آنكه كل س��رمايه زندگي او تنه��ا 10ميليون 

تومان است. 

 سكوت معنادار نهادهاي نظارتي
به گ��زارش ف��ارس، سوءاس��تفاده از كارت هاي 
بازرگاني امروزه بر همگان مس��جل ش��ده اس��ت و 
آماره��اي ف��رار مالياتي ي��ا عدم نفع گم��رگ بابت 
واردات يا بدهي هاي معوق و انباشت شده گمرگ در 
سال هاي اخير مويد اين موضوع است؛ با وجود اين، 
اين س��وال به ذهن متبادر مي شود كه چرا نهادهاي 
نظارت��ي تاكنون هيچ اقدامي براي س��ازماندهي اين 

آشفته بازار نكرده اند؟



 Wed. April  11. 2018  1076   چهار  شنبه 22 فروردين 1397     24 رجب 1439  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

مذاكرات بر سر بازنگري در »نفتا« 
بي نتيجه ماند

ارزش روبل روسيه در برابر دالر 
كاهش يافت

۱۲۳ ميليون دالر هزينه 
اعتصاب هاي فرانسه

گروه جهان|
پس از اعالم تحريم هاي جد يد  امريكا عليه مسكو ارزش روبل روسيه د ر برابر 
د الر و يورو كاهش د اش��ت. اين د ر حالي اس��ت كه نشريه فوربس د ر گزارشي به 
بررسي تاثير تحريم هاي جد يد  واشنگتن عليه شركت هاي روسي پرد اخته و ضرر 

ناشي از آن براي ثروتمند ان روس را 12 ميليارد  د الر برآورد  كرد ه است. 
ب��ه گزارش ايرنا، به د نب��ال اعالم تحريم هاي جد ي��د  وزارت خزانه د اري امريكا 
عليه 42 مقام و ش��هروند  روس��ي و 14 ش��ركت د ولتي كه روز جمعه اعالم شد ، 
از صبح د وش��نبه كه نخس��تين روز كاري د ر روس��يه بود  بازار ارز د ر اين كشور 
د چار تالطم شد يد  شد . مقامات روسيه تا زمان تهيه اين خبر واكنشي به كاهش 
ارزش روبل نش��ان ند اد ه  بودند . تابلوهاي صرافي ها د ر مس��كو از صبح د وش��نبه 
ش��اهد  تغيي��ر بود ند  تا جايي ك��ه ارزش يك د الر به ب��االي 60 روبل و يك يورو 
 به باالي 73 روبل رس��يد . ارزش د الر و يورو نس��بت به يك هفته گذشته تقريبا 
3 روبل، حد ود  5د رصد ، افزايش د اش��ت. براس��اس د اد ه هاي آم��اري د الر و يورو 
ش��هريور 2 سال پيش نيز چنين افزايش ارزشي د اشتند ، اما پس از آن هر روز بر 
ارزش پول ملي روسيه افزود ه شد ه بود . برخي كارشناسان بازار روسيه پيش بيني 
كرد ه اند  كه تا جام جهاني فوتبال قيمت هر يورو تا 80 روبل هم برسد ، اما برخي 
د يگر معتقد ند  هنوز زود  است از سقوط روبل سخني به ميان آورد ه شود  و نوسان 

قيمت به د ليل بار رواني تحريم هاي جد يد  امريكا عليه روسيه است. 
نش��ريه فوربس سقوط ارزش سهام شركت آلومينيوم س��ازي روسال، يكي از 
بزرگ ترين ش��ركت ها د ر زمينه توليد  آلومينيوم، را مهم تري��ن رويد اد  اقتصاد ي 
روسيه پس از تحريم ها عنوان كرد  و افزود : صاحب اين شركت تنها كسي نبود ه كه 
د ر چند  روز گذش��ته جايگاه خود  را د ر رد ه بند ي ثروتمند ترين اشخاص روسيه از 
د ست د اد ه است. اولگ د ريپاسكا صاحب شركت روسال كه جايگاه 23 را د ر بين 
فهرس��ت 200 ثروتمند  روسيه د ر سال 2017 د اشت، بيش از د يگران تحت تاثير 
اين تحريم ها قرار گرفت. ارزش س��هام اين شركت د وشنبه د ر بورس هنگ كنگ 
بي��ش از 50د رصد  كاهش يافت كه منجر به كاهش 1.3ميليارد  د الري س��رمايه 
د ريپاسكي شد . طبق برآورد هاي فوربس، مجموع زياني كه ثروتمند ان روسي بر اثر 

تحريم هاي اخير امريكا متحمل شد ه اند  نزد يك به 12 ميليارد  د الر است. 

گروه جهان|
مذاكرات بر س��ر بازنگ��ري د ر توافق تجارت آزاد  امريكاي ش��مالي)نفتا( باز هم 
بي نتيجه ماند  و قرار است، اعضاي اين گروه موافقت اصولي را د ر نشست آتي سران 

كه د ر همين ماه)آوريل( برگزار مي شود ، اعالم كنند . 
به گزارش رويترز، وزراي مس��وول نفتا د ر امريكا، مكزيك و كاناد ا د ر واشنگتن 
د يد ار كرد ه و گفتند  كه كشورهايش��ان براي از س��رگيري اجراي توافقنامه نفتا به 
پيش��رفت هايي د ست يافته اند . نمايند گان كشورهاي عضو كه براي رونمايي از يك 
توافق جد يد  د ر نشس��ت س��ران كه روزهاي 13و 14 آوري��ل د ر ليما پايتخت پرو 
برگزار مي ش��ود ، ش��ركت مي كنند . د ونالد  ترامپ رييس جمه��وري امريكا، انريك 
پنا نيه تو رييس جمهوري مكزيك و جاستين ترود و نخست وزير كاناد ا قرار است د ر 
نشس��ت ليما شركت د اشته باشند  و ابراز اميد واري كرد ه اند  كه پيشرفت خوبي د ر 
گفت وگوهاي بازنگري د ر نفتا حاصل شود . رابرت اليتيزر، سخنگوي اد اره نمايند گي 
تجاري امريكا از 3كشور عضو خواسته است د ر اسرع وقت براي يك قرارد اد  جد يد  به 
موافقتي اصولي برسند . سخنگوي نمايند گي تجاري امريكا د ر ماه مارس گفت:»د ر 
زم��ان كوتاه��ي اين كار انجام خواهد  ش��د . مذاكره كنند گان مكزيك��ي و كاناد ايي 
محتاط تر برخورد  مي كنند .« نمايند ه يكي از كشورهاي عضو نفتا گفت:»د ر صورتي 
كه مذاكرات موفقيت آميز باش��د ، رس��يد ن به توافق تا آواخر آوريل و اوايل ماه مه 
امكان پذير خواهد  بود .« ترامپ پنج شنبه گذشته گفت:»نمايند گان 3 كشور به طور 
جد ي كار مي كنند  و انتظار مي رود  گروه نفتا به زود ي به توافقنامه يي عاد النه د ست 
يابند .« او د ر سخنراني د ر ايالت ويرجينياي غربي گفت:»انتظار مي رود  مذاكرات قبل 
از برگزاري نشست سران گروه نفتا د ر ليما به توافقي د ر مورد  تجارت آزاد  امريكاي 
ش��مالي برسد . البته من عجله يي ند ارم و د ر كمال خونسرد ي خواستار رسيد ن به 

نتيجه يي د رست هستم يا اينكه موافقتنامه نفتا را كان لم يكن اعالم كنيم«.
معاهد ه تجارت آزاد  امريكاي شمالي يا نفتا يك سازمان تجاري منطقه يي متشكل 
از 3 د ولت اياالت  متحد ه امريكا، كاناد ا و مكزيك است. اين قرارد اد  به 3 كشور عضو 
اجازه مباد الت تجاري بد ون محد ود يت با يكد يگر مي د هد . ترامپ از زمان تبليغات 
انتخابات رياست جمهوري و پس از انتخابات بارها اين قرارد اد  را مورد  انتقاد  قرار د اد ه 

و گفته است كه فرصت هاي شغلي د ر امريكا د ر نتيجه نفتا از بين رفته اند . 

گروه جهان|
 ش��ركت ملي راه آهن فرانسه اعالم كرد ه اعتصاب هاي كنوني عليه برنامه هاي 
اعمال اصالحات اساسي د ر اين شركت شد يد ا بد هكار تاكنون حد ود  100ميليون 
 ي��ورو )123ميليون د الر( براي اين ش��ركت هزينه به همراه د اش��ته با وجود  اين

نه اتحاد يه ها و نه د ولت حاضر نيستند  از موضع خود  عقب نشيني كنند . به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، راهبران قطار و د يگر كارمند ان شركت ملي راه آهن فرانسه كه 
يك ش��ركت د ولتي است، متعهد  شد ه اند  د ست كم تا 28 ژوئن هر پنج روز يك بار 
ب��ه مد ت د و روز به اعتصاب هاي خود  اد امه د هند . گيوم پپي رييس ش��ركت ملي 
راه آهن فرانسه، د ر چهارمين روز از اين اعتصاب ها گفت: هر يك روز اعتصاب حد ود  
20 ميليون يورو هزينه براي اين شركت به همراه د ارد  و معموال اين اختالل ها به 
روزهايي كه اعتصابي صورت نمي گيرد  نيز كشيد ه مي شود . وي افزود : به نظر من 
فرانسه فلج نشد ه اما مسافران شد يد ا تاوان اين اعتصاب ها را پس مي د هند . اين د ر 
حالي اس��ت كه هر د و طرف مد عي حمايت مرد مي گسترد ه هستند  به طوري كه 
اتحاد يه ها تاكي��د  د ارند  550 هزار يورو كمك نقد ي جمع آوري كرد ه اند  تا بتوانند  
حقوق هاي پرد اخت نش��د ه كارگران معتص��ب را پرد اخت كنند . فيليپ مارتينز از 
اتحاد يه كنفد راسيون كل كارگر كه بزرگ ترين اتحاد يه شركت ملي راه آهن فرانسه 
است، گفت: هرقد ر همبستگي بيشتر را مشاهد ه مي كنيم بيشتر به ما ثابت مي شود  
كه مبارزات مان د رست و بجاست. هيچ كس خواهان يك د رگيري طوالني و د شوار 
نيست اما د ر حال حاضر ما با يك د يوار مواجه شد ه ايم. اما نظرسنجي روز يك شنبه 
پايگاه Ifop نش��ان د اد  كه 62د رصد  از شركت كنند گان د ر اين نظرسنجي موافق 

اصالحات د ولت هستند  د ر حالي كه اين آمار د ر هفته گذشته 51د رصد  بود . 
اليزاب��ت ب��ورن وزير حمل و نقل فرانس��ه، همزمان با آغ��از مذاكرات د ر 
پارلمان د رخصوص اين اصالحات به قانونگذاران گفت: اگر قوانين جد يد ي را 
د رخصوص بخش راه آهن اين كشور پيشنهاد  مي د هيد  به اين خاطر است كه 
اصالح اين سيستم امري الزم و ضروري است. وي افزود : اين اصالحات يك 
هد ف واحد  د ارند  و آن تحقق هرچه بهتر انتظارات مرد م به ويژه افراد ي است 
كه روزانه از شبكه حمل و نقل استفاد ه مي كنند  و بايد  هشد ار د هند  كه مد ل 

اقتصاد ي شركت ملي راه آهن د يگر معتبر نيست. 

ماليات مهم ترين منبع تامين 
بود جه  د اعش 

گ�روه جه�ان| نيويورك تايم��ز بر مبناي اس��ناد  
1500صفحه يي خود  از د اعش به بررس��ي منابع مالي 
اين گروه تروريستي پرد اخته است. نتيجه اين بررسي 
نش��ان مي د هد  كه منبع اصل��ي بود جه د اعش مالياتي 
بود ه كه از مرد م د ريافت مي ش��د ه است. د ر اين گزارش 
آمد ه، نسبت د رآمد هاي مالياتي به د رآمد هاي حاصل از 
فروش نفت ش��ش به يك بود ه است. اين بررسي نشان 
مي د هد  كه نفت براي اين گروه تروريستي چند ان هم 
پراهميت نبود ه اس��ت. انستيتوي تحقيقات د ر ارتباط 
با افراط گرايي و خش��ونت سياس��ي)ICSR( د ر كالج 
سلطنتي لند ن د ر ماه فوريه سال 2017 هم با استفاد ه 
از منابع قابل د س��ترس به اين نتيجه رسيد ه بود  كه د ر 
ارتب��اط با بود جه مالي اين س��ازمان، د ريافت ماليات از 
ش��هروند ان از سال 2016ميالد ي بيشتر از بود جه آنها 
د ر ارتباط با فروش نفت بود ه است. پيتر نويمن، رييس 
انستيتوي تحقيقات د ر ارتباط با افراط گرايي و خشونت 
سياس��ي به نيويورك تايمز گفته كه محققان ابتد ا فكر 
مي كرد ند  نسبت د رآمد هاي مالياتي به د رآمد  حاصل از 
فروش نفت س��ه بر يك باشد  و نتيجه گيري جد يد  اين 
اش��تباه را نمايان مي كند . به نظر مي رسد  د رآمد  باالي 
مالياتي به خاطر سيستمي بود ه كه اين گروه د ر مناطق 
زير نظر خود  وضع كرد ه بود . بر مبناي اس��ناد  به د ست 
آمد ه از د اعش نحوه كار اين سيس��تم مالياتي روش��ن 
مي ش��ود . بر اين مبنا د اعش ب��راي هر مرحله از توليد ، 

مالياتي وضع كرد ه بود . 
حمالت هوايي ائتالف ضد  د اعش به رهبري امريكا 
آگوست 2014 آغاز شد . د ر آن زمان مناطق زير سلطه 
د اعش د ر عراق و سوريه وسعتي به اند ازه خاك بريتانيا 
د اش��تند  و 12ميليون نفر د ر آنجا زند گي مي كرد ند . د ر 
پايان س��ال 2017 به طور رس��مي اعالم ش��د ، د اعش 
شكست خورد ه است. گفته مي شود  كه اين گروه د رحال 
حاضر نيز هنوز بر 3د رصد  س��رزمين هاي تحت تصرف 
خ��ود  فرمانروايي مي كن��د . اكنون بس��ياري از اعضاي 
جريان تروريستي د اعش فرار كرد ه و فعاليت هاي مخفي 
خود  را آغاز كرد ه اند  و هنوز هواپيماهايي براي بمباران 

مناطق زير نظر د اعش به پرواز د رمي آيند . 
امريكايي ه��ا پ��س از حمله ب��ه ع��راق د ر 2003 
فرماند هان نظام��ي را بركنار كرد ند  اما ش��به نظاميان 
د اعش پس از به قد رت رس��يد ن سيس��تم موجود  د ر 
مناطق تصرف شد ه را حفظ كرد ند . آنها شهروند ان سني 
را د ر پست هاي خود  باقي گذاشتند  و مجبورشان كرد ند  
به كارشان اد امه د هند . خانه و زند گي و آنچه از فراريان 
و كشتگان و گروه هاي اقليت د يني و قومي نيز بر جاي 
ماند ه بود  بين اهالي تقس��يم شد . آنها حتي د ر موصل 
وزارتخانه يي به نام وزارت غنايم جنگي به وجود  آورد ند . 

پاي د اد گاه عالي فد رال به نفت 
كرد ستان عراق باز شد 

د اد گاه عال��ي ف��د رال ع��راق تحقيق��ات د رخصوص 
صاد رات نفت كرد ستان عراق د ر سال هاي گذشته را آغاز 
كرد ه اس��ت. به گزارش ايرنا، د اد گاه عالي فد رال عراق از 
نخس��ت وزير اقليم كرد س��تان عراق و نخست وزير عراق 
خواس��ت توضيحات خود  را د رخصوص پروند ه صاد رات 
نف��ت اقليم ارائه كنن��د . د اد گاه پ��س از آن وارد  موضوع 
صاد رات نفت كرد س��تان عراق شد  كه وزير د ارايي عراق 
عليه وزير منابع طبيعي اقليم نزد  د اد گاه عالي فد رال عراق 
طرح ش��كايت كرد . اقليم كرد ستان عراق از 2012 بد ون 
اشراف د ولت مركزي اقد ام به آغاز صاد رات مستقل نفت 
اي��ن منطقه از طريق خط لوله ب��ه بازارهاي جهان كرد . 
د ولت وقت عراق با غيرقانوني خواند ن اين اقد ام تصميم به 

توقف ارسال بود جه ساالنه اقليم كرد ستان عراق گرفت. 

ترامپ، قطر را تحت فشار 
مي گذارد 

روزنامه واش��نگتن فري بيكن نوش��ته برخي نيروها 
د ر د ول��ت امريكا، ترامپ را زير فش��ار ق��رار د اد ه اند  تا د ر 
د يد ار سه ش��نبه ب��ا امير قط��ر، وي را د ر موضوع ايران و 
حماس تحت تاثير قرار د هد . به گفته برخي منابع، ترامپ 
تحت فش��ار است كه د ر اين د يد ار به موضوع تامين مالي 
تروريس��م و راه اند ازي عمليات جاسوس��ي عليه حاميان 

اسراييل د ر واشنگتن از سوي قطر بپرد ازد . 

 د يد ار وزراي د فاع
امارات و بريتانيا

محمد  بن احمد  البوارد ي وزير د فاع امارات با گاوين 
ويليامسون همتاي بريتانيايي خود  به بررسي همكاري 
د وجانبه د ر زمينه هاي د فاعي و تحوالت اوضاع منطقه 
پرد اختند . به گ��زارش خبرگزاري ام��ارات وام، د ر اين 
د ي��د ار د و طرف به بررس��ي هماهنگ��ي و همكاري د ر 
ش��ماري از زمينه هاي نظامي و د فاعي ميان ابوظبي و 
لند ن پرد اختند . اين نشست با حضور فيليپ بارام سفير 
بريتانيا د ر امارات، جيمز لوتر وابس��ته نظامي س��فارت 
بريتانيا، ش��ماري از افس��ران و نيز مسووالن برجسته 

وزارت د فاع بريتانيا برگزار شد . 

محموله هاي افغانستان از 
ازبكستان به چين صاد ر مي شود 

مقامات تاش��كند  و كابل د رباره ص��اد رات محموله هاي 
افغانستان از مسير ازبكس��تان و قرقيزستان به چين توافق 
كرد ند . به گزارش پود روبني، براساس اين توافق، براي حمل 
و نقل محموله هاي افغانستان به چين از د االن حمل و نقل 
جد يد  »تاشكند -اند يجان-اوش-ايركشتام-كاشگار« استفاد ه 
مي شود  و وسايل نقليه محموله ها را از طريق گرد نه ايركشتام 
د ر قرقيزستان كه از سطح د ريا د ر 3.5 هزار متر بلند ي واقع 
اس��ت و كوتاه ترين مسير جاد ه يي از واد ي فرقانه ازبكستان 
به چين به شمار مي رود ، به اين كشور مي رسانند . افغانستان 
محموله هاي خود  را از مزارش��ريف از طريق راه آهن تا ايالت 
اند يجان ازبكستان حمل مي كند  و سپس با كاميون ها به طور 
ترانزيتي از ازبكستان و قرقيزستان به منطقه كاشگار چين 
مي رساند . همچنين يك مركز حمل و نقل و لجستيكي چند  
منظوره براي ايجاد  تس��هيالت الزم حمل و نقل د ر ايستگاه 
راه آه��ن آختاچي ايالت اند يجان ازبكس��تان با هد ف انتقال 

محموله ها به چين ايجاد  شد ه است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

رييس جمهوري چين از كاهش تعرفه ها سخن گفت

چرخش »شي« به سمت مصالحه

يورش »اف بي آي« به د فتر وكيل رييس جمهوري امريكا

احتمال اخراج مولر توسط ترامپ قوت گرفت
گروه جهان|

پليس فد رال امريكا د فت��ر و خانه وكيل ترامپ 
را د ر راستاي پيگيري پرد اخت حق السكوت به يك 
هنرپيشه فيلم هاي غيراخالقي تجسس كرد ؛ اقد امي 
كه خش��م رييس جمهور را برانگيخ��ت. به گزارش 
د ويچه وله، بامد اد  سه ش��نبه ماموران اف بي آي د فتر 
و خانه مايكل كوهن وكيل شخصي د ونالد  ترامپ را 
تجس��س كرد ند . حكم قضايي تفحص به اين د ليل 
صاد ر ش��د ه كه مباد ا مايكل كوهن مد ارك مربوط 
به پرد اخت حق السكوت به يك هنرپيشه فيلم هاي 

غيراخالقي و مستهجن را نابود  كند . 
ب��ه گزارش نيوي��ورك تايمز، مام��وران پليس 
ف��د رال امريكا، ايميل ها، برگه هاي مالياتي و اوراق 
مربوط به كس��ب و كار را از د فت��ر مايكل كوهن 
برد اش��ته اند . استفان ريان نمايند ه حقوقي كوهن، 
گفت��ه كه اف ب��ي آي، برخي فايل ه��اي مربوط به 
گفت وگوهاي محرمانه با موكالن اين د فتر وكالت 
را نيز ضبط كرد ه است. وكيل ترامپ از چند  هفته 
پيش تاكنون تحت فش��ار افكار عمومي قرار د ارد . 
او مد عي ش��د ه كه از جيب خود ش به اس��تورمي 
د انيلز هنرپيش��ه فيلم هاي غيراخالقي، 130 هزار 
د الر پرد اخت��ه و ترامپ و تيمش از اين ماجرا خبر 
ند اش��ته اند . قرار است تجس��س از د فتر وكالت و 
خانه مايكل كوهن، منشا اين مبلغ را روشن كند . 
از ق��رار معل��وم، د انيلز كه نام اصلي اش اس��تفاني 
كليفورد  اس��ت، د ر س��ال 2006 ب��ا ترامپ رابطه 
غيراخالقي د اشته اما د ر جريان مبارزات انتخاباتي 
رياست جمهوري سال 2016 امريكا، براي سكوت 
د ر اين زمينه، مبلغ ياد  شد ه را د ريافت كرد ه است. 

واشنگتن پست نيز از تحقيقات روي كوهن د رباره 
احتمال جعل اسناد  بانكي و نقض هاي مالي حين 

كمپين انتخاباتي خبر د اد ه است. 
وكي��ل ماي��كل كوهن گفته كه تجس��س هاي 
كنوني با همكاري رابرت مولر انجام مي گيرد . مولر 
به عنوان رييس س��ابق اف بي آي، س��رگرم بررسي 
مناسبات ماموران روسي و تيم ترامپ د ر تبليغات 
انتخاباتي 2016 است. او د ر عين حال بايد  تحقيق 
كند  كه آيا ترامپ مانع كار د ستگاه قضايي د ر اين 
مورد  شد ه يا خير. آد ام شيفت نمايند ه ارشد  حزب 
د موكرات د ر كميته امور اطالعاتي مجلس سناي 
امريكا، گفته پليس فد رال امريكا براي بازرس��ي از 
د فتر وكيل ترامپ، از مقام قضايي مجوز اخذ كرد ه 
بود . به  گفته ش��يفت، اين رخد اد  نه يك تس��ويه 
 حساب سياسي كه بر پايه اصول رايج د ر حكومت 

قانون صورت گرفته است. 
با اين حال د ونالد  ترامپ از تفحص د فتر و خانه 
وكيلش خش��مگين شد ه و به خبرنگاران گفته كه 
اين اقد امي مفتضحانه اس��ت. ترامپ تاكيد  كرد ه 
كه تحقيق��ات مولر مبتني ب��ر موهومات و حمله   
ب��ه امريكا و ارزش ه��اي امريكايي اس��ت. ترامپ 
گفت��ه اين اقد امات به معن��ي واقعي، حمله يي به 
كش��ور امريكا و حمله به آن  چيزهايي اس��ت كه 

امريكايي ها پاي آنها ايستاد ه اند . 
ترام��پ گفته بخش زي��اد ي از م��رد م امريكا 
به او پيش��نهاد  كرد ه اند  كه راب��رت مولر را اخراج 
كن��د . همي��ن مس��اله باعث ش��د  ت��ا گمانه زني 
د رباره سرنوش��ت تحقيقات ش��وراي ويژه د رباره 
مد اخل��ه روس��يه د ر انتخابات 2016 ب��اال بگيرد . 

ش��بكه س��ي ان ان با اش��اره به اي��ن گمانه زني ها، 
چني��ن اقد ام��ي را ب��ه مثاب��ه ي��ك بم��ب اتمي 
 سياس��ي د ر واش��نگتن توصي��ف ك��رد ه اس��ت. 
كاخ سفيد  تاكنون بارها احتمال اخراج رابرت مولر 

از سوي ترامپ را رد  كرد ه است. 

 تحقيق د رباره هد يه ميليارد ر اوكرايني 
نيويورك تايم��ز يك روز پيش تر نيز نوش��ته بود  
كه رابرت مولر د ر ح��ال تحقيق د رباره هد يه 150 
هزار د الري ب��ه بنياد  د ونالد  جونيور ترامپ اس��ت 
كه ويكت��ور پينچاك ميليارد ر اوكرايني، س��پتامبر 
2015 مي��الد ي انجام د اد ه اس��ت. اين پرد اخت د ر 
حالي انجام ش��د ه كه ترامپ به د نبال كسب نامزد ي 
جمهوري خواه��ان ب��راي رياس��ت جمهوري ب��ود ه 
اس��ت. گفته مي ش��ود  اهد اي مالي پينچاك نيز به 

د رخواست مايكل كوهن بود ه است. 
بنا ب��ر اين گ��زارش، پ��س از اينك��ه ترامپ از 
طريق ارتباط ويد يويي براي كنفرانس��ي د ر كي يف 
س��خنراني كرد ه اين پول براي د ونالد  جونيور واريز 
شد ه اس��ت. رابرت مولر ماه گذشته سازمان ترامپ 
را ب��راي اد اي توضيحات فراخواند  و اين بخش��ي از 
تحقيقات جاري د رباره مد اخله روسيه د ر انتخابات 
2016 اس��ت. اين احضاريه ظاهرا ش��امل اس��ناد  
مرتبط با روس��يه و س��اير موضوعات بود ه اس��ت. 
اخباري د رباره تحقيق مولر د ر مس��اله اهد اي مالي 
پينچاك، يك هفته پس از آن منتش��ر مي شود  كه 
گزارش ش��د ه اين شوراي ويژه س��ه غول ميليارد ر 
روس��ي را مورد  س��وال قرار د اد ه تا بررسي كند  كه 
آي��ا آنها به صورت غيرقانوني براي كمپين ترامپ يا 

مراسم تحليف پولي ارسال كرد ه اند  يا خير. 
ش��بكه س��ي ان ان با اش��اره به احتمال اخراج 
رابرت مولر نوشته: »اين سخنان قابل توجه هستند  
و فراتر از تمام چيزهايي هستند  كه ترامپ پيش تر 

به صورت علني بيان كرد ه بود .
ام��ا آيا به معناي اين اس��ت ك��ه ترامپ چنين 
كاري مي كند ؟ گرچه بعيد  به نظر مي رسد  اما نبايد  
فراموش كنيم كه ترامپ شد يد ا غيرقابل پيش بيني 
است و همواره د رمعرض تغيير افكار آن  هم بد ون 
هيچ نش��انه يا هشد ار پيشين است. با اين حال به 
نظر مي رس��د  كه خشم ترامپ بيشتر متوجه جف 
سشنز د اد ستان كل امريكا و راد  روزنستاين معاون 

اوست تا شخص مولر.« 
گفته ش��د ه، ترامپ پس از شنيد ن خبر هجوم 
ماموران اف بي آي به د فتر وكيل ش��خصي خود  با 
انتقاد  از د اد س��تان كل گفته: »د اد ستان كل وقتي 

خود ش را از اين ماجرا )بررس��ي د خالت روسيه د ر 
انتخابات امريكا( كنار كش��يد ، اشتباه وحشتناكي 
مرتكب ش��د . او اگر مي خواست خود  را كنار بكشد  
بايد  به ما اطالع مي د اد  و ما يك د اد ستان كل د يگر 

را به جايش تعيين مي كرد يم.«
راب��رت مول��ر رييس پيش��ين پلي��س فد رال 
امريكا، د ر س��ال هاي 2001 تا 2013 يعني زمان 
رياس��ت جمهوري جورج بوش و ب��اراك اوباما بود . 
وزارت د اد گس��تري اياالت متح��د ه س��ال پي��ش 
او را به عن��وان ب��ازرس وي��ژه براي رس��يد گي به 
اتهام ه��اي مربوط به د خالت روس��يه د ر انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال 2016 برگزيد . روس��يه 
اتهام د خالت د ر انتخابات امريكا را رد  كرد ه اس��ت. 
ترامپ بارها تاكيد  كرد ه هيچ گونه تباني ميان ستاد  
انتخاباتي او و مس��كو، د ر جريان انتخابات، صورت 

نگرفته است. 

گروه جهان|
همزم��ان ب��ا افزاي��ش خط��ر ب��روز ي��ك جنگ 
تج��اري بي��ن واش��نگتن و پكن، ش��ي جين پينگ 
رييس جمهوري چين د ر نخستين سخنراني از زمان 
آغاز مناقشات بر س��ر تعرفه د ر اظهاراتي سرپوشيد ه 
به د ونالد  ترامپ همتاي امريكايي خود  هش��د ار د اد  و 
 از كش��ورها خواس��ت از »تالش براي سلطه گري« و 
»رد  قد رت سياس��ت« خود د اري كنن��د  و تاكيد  كرد  
»خود سري و شد ت  عمل« كار به جايي نمي برد . شي 
د ر مجم��ع اقتصاد ي بوآئو د ر اس��تان هينان بار د يگر 
وعد ه آزاد س��ازي بيش��تر اقتصاد  و كاهش تعرفه هاي 
وارد ات��ي كاالهايي همچ��ون خود رو را تك��رار كرد  و 
بد ون اشاره مستقيم به مناقشه و اقد امات تالفي جويانه 
كشور خود  با امريكا بر س��ر تعرفه هاي وارد اتي گفت 
آنهايي كه »گرايش هاي غالب« به  س��مت بازار آزاد  را 
ناد يد ه مي گيرند ، عقب خواهند  ماند . رييس جمهوري 
چين د ر اد امه سخنراني خود  به اين مساله اشاره كرد  
كه »ذهنيت جنگ س��رد « و خود سري منسوخ شد ه 
و د يگر پذيرفتني نيس��ت. با اين حال، ش��ي از اشاره 
مس��تقيم به امريكا و سياست هاي تجاري اين كشور 
كه د ر روزهاي اخير هد ف انتقاد هاي شد يد  رسانه هاي 

چيني بود ه، خود د اري كرد . 

 يك قد م به سمت مصالحه
به گزارش رويترز، سخنراني شي د ر اين مجمع كه 
برگرفته از مجمع اقتصاد ي جهان د ر د اووس اس��ت، 
تالش براي كاهش مناقشه تجاري پيش آمد ه با امريكا 
قلمد اد  و س��بب شد  بازارهاي سهام و د الر د ر اميد  به 
مصالحه  و از بين رفتن تهد يد  جنگ تجاري، ش��اهد  
رش��د  باشند . يك كارشناس اقتصاد ي د ر نامورا گفت: 
»از نظر ما، لحن سخنراني رييس جمهوري چين نسبتا 
مثبت است و د رها را به روي مذاكره احتمالي با امريكا 
مي گش��ايد . توجه ها اكنون به سمت واكنش احتمالي 
امريكا جلب شد ه است، اما قطعا عمل مهم تر از سخن 
اس��ت. ما همچنان روند  پيش��رفت د ر اج��راي تد ابير 
د ر جهت آزاد س��ازي اقتصاد  چين را زيرنظر خواهيم 

د اش��ت.« شي همچنين گفت »د ر اسرع وقت« سقف 
محد ود يت مالكيت خارجي را د ر بخش هاي س��اخت 
خود رو، كش��تي و هواپيما باال خواهد  برد  و د ر جهت 
پيشبرد  تد ابيري كه پيش تر براي آزاد سازي د ر بخش 
مالي مطرح شد ه اند ، تالش خواهد  كرد : »امسال تعرفه 
وارد ات خود رو را به  ميزان قابل توجهي كاهش خواهيم 
د اد  و به ط��ور همزمان تعرفه وارد ات��ي برخي از د يگر 

كاالها را نيز كم مي كنيم.« 
شي گفت د سترسي سرمايه گذاران خارجي را به 
بازار چين به ش��د ت افزايش مي د هد ؛ مساله يي كه از 
مد ت ها پيش موضوع ش��كايت هاي شركاي تجاري 
چين و از موارد  مورد  توجه د ولت ترامپ بود ه اس��ت. 

به گزارش بي بي س��ي، با گس��ترش س��رمايه گذاري 
خارج��ي، از يك س��و چي��ن از اتفاقات��ي همچون 
اشتغال زايي و رشد  توليد  بهره مند  مي شود  و از سوي 
د يگر، شركت هاي خارجي مي توانند  بخشي از سود ي 
را كه انتظار د ارند  از صاد رات كاال به چين به د س��ت 
آورند ؛ يعني از طريق توليد  و فروش كاال د ر بازارهاي 

چين و بازارهاي خارجي كسب مي كنند . 
س��خنراني شي جين پينگ د ر مجمع بوآئو براي 
آس��يا د ر چهلمين سالگرد  آغاز اصالحات اقتصاد ي 
و اجتماع��ي د ر چين ايراد  ش��د  كه با ايجاد  تحولي 
اساس��ي د ر نگرش حكوم��ت همراه ب��ود  و به ويژه 
د ر زمينه د سترس��ي گس��ترد ه خارجي ه��ا به بازار 

اقتصاد ي چين و تضمين امني��ت آنان، راه را براي 
رشد  س��ريع اقتصاد ي چين د ر د هه هاي بعد  هموار 
كرد . از س��ال 2013، مقام��ات چيني وعد ه د اد ه اند  
كه محد ود يت س��رمايه گذاري خارج��ي د ر صنايع 
خود روسازي اين كشور را كاهش مي د هند  به نحوي 
كه خارجيان بتوانند  سهام بيشتري د ر شركت هاي 
خود روسازي چيني د اشته باشند . محد ود يت كنوني 
مالكيت س��همي 50د رصد ي د ر سرمايه گذاري هاي 
مشترك را ايجاب مي كند  و شخصيت هاي حقيقي 
و حقوقي خارجي نمي توانند  كارخانه هايي را احد اث 
كنند  كه مالكيت آن را تمام و كمال د اش��ته باشند . 
الون ماس��ك مد يرعامل تس��ال كه پيش تر بارها به 

ش��رايط ناعاد النه فعاليت د ر چين اعتراض كرد ه و 
مالكيت كامل يكي از تاسيس��اتي را خواستار شد ه 
بود  كه اين ش��ركت د ر حال س��اخت آن د ر چين 
است، پس از سخنراني شي د ر توييتي نوشت: »اين 
اقد امي خيلي مهم از س��وي چين است. ممانعت از 

جنگي تجاري به نفع همه كشورها خواهد  بود .«
تعه��د   از  ني��ز  خارج��ي  تج��اري  گروه ه��اي 
رييس جمهوري چين به اصالح��ات از جمله وعد ه 
تقوي��ت بازد ارند ه هاي قانوني نقض مالكيت معنوي 
استقبال كرد ند . جوناس ش��ورت رييس د فتر پكن 
د ر ش��ركت اوربرايت سان هونگ كاي، گفت بازارها 
از سخنراني ش��ي به وجد  آمد ه اند  به اين د ليل كه 
موارد  مثبت مطرح ش��د ه د ر آن مي تواند  از ش��د ت 

تنش هاي تجاري بكاهد . 
اقد ام هفته گذش��ته ترام��پ د ر تهد يد  با تعرفه 
50ميلي��ارد  د الري بر وارد ات كاالهاي چيني با اين 
هد ف صورت گرفت كه پكن را به رسيد گي به آنچه 
واش��نگتن د زد ي مالكيت معنوي امريكا مي د اند  و 
انتق��ال اجباري فن��اوري از ش��ركت هاي امريكايي 
مي خوان��د ، وا د ارد . مقامات چين چنين اتهاماتي را 
رد  مي كنند  و اقد ام رييس جمهوري امريكا را با اعالم 
تعرفه هاي تالفي جويانه بر كاالهاي امريكايي پاسخ 
د اد ه ان��د . اين مس��اله ترامپ را بر آن د اش��ت كه به 
اعمال تعرفه بر 100 ميلي��ارد  د الر د يگر وارد ات از 
كااله��اي چين تهد يد  كند ؛ اگرچه هنوز اين تهد يد  
را عملي نكرد ه است. هيچ كد ام از تعرفه هاي اعالم 
ش��د ه هنوز اجرايي نش��د ه اند  و همين مساله سبب 
مي شود  كه هنوز فرصت مذاكره وجود  د اشته باشد . 
رابرت كاپ��الن رييس فد رال رزرو ايالت د االس 
د ر س��فر به پك��ن گفت به اين مس��اله خوش بين 
است كه تعرفه هاي مطرح ش��د ه اجرايي نشوند  و 
د ر صورت اجرايي ش��د ن، اعمال تعرفه ها د ر موارد  
اند كي ص��ورت بگيرد : »فكر مي كنم به نفع هر د و 
كشور است كه رابطه تجاري سازند ه د اشته باشيم 
و ب��راي جبران مش��كالت پيش آم��د ه با يكد يگر 

گفت وگو كنيم.«
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نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با محوريت چگونگي حمايت از توليد داخل برگزار شد

اعتراض بخش خصوصي به تصميم ارزي دولت

 3 مولفه اثرگذار بر توليد 
رييس اتاق تهران در آغاز اين نشست به شعار 
سال كه از س��وي مقام معظم رهبري نامگذاري 
ش��ده است، پرداخت و  گفت: شعاري كه انتخاب 
شده قطعا از س��وي هر ايراني هر وطن پرست و 
هر توليدكننده يي مورد اس��تقبال قرار مي گيرد. 
آرزوي همه ما اين است كه مصرف كاالي ايراني 
نه تنها در كش��ور خودمان بلكه در همه كشورها 

مقبول و مطلوب باشد. 
مس��عود خوانساري تاكيد كرد كه اتاق ها بايد 
در مس��ير تحقق اين شعار پيش��قدم شود و در 
ارائه راهكارها موثر باشد زيرا ما نمايندگان بخش 
خصوصي ذي نفعان اصلي اين ش��عار هس��تيم و 

بايد تالش بيشتري داشته باشيم. 
او همچنين ب��ه نگراني هاي موجود در تحقق 
اي��ن ش��عار و دچار ش��دن به سرنوش��ت برخي 
شعارهاي خوب گذشته اش��اره و افزود: نگرانيم 
كه اين ش��عار هم مانند ديگر برخي ش��عارهاي 
مناس��ب س��ال هاي گذش��ته با تعدادي جلسه، 
هماي��ش، بن��ر و ... هم��راه و بع��د از مدت��ي به 
فراموش��ي سپرده ش��ود. او نگراني ديگر در اين 
م��ورد را اينگونه عنوان ك��رد كه صرفا براي رفع 
تكليف، يك س��ري تصميم هاي غيركارشناسي، 
عجوالن��ه و ب��دون بررس��ي گرفته ش��ود. مثال 
بخواهند با برخي تصميمات محدودكننده و بگير 
و ببن��د، مش��كل توليد را حل كنن��د كه ممكن 
اس��ت در كوتاه مدت جواب بده��د ولي قطعا در 
بلندمدت اثر منفي روي توليد داخلي مي گذارد. 
خوانس��اري در بخش ديگري از سخنان خود 
ب��ا تاكيد ب��ر اينكه اتاق بازرگان��ي بايد به دنبال 
آسيب شناس��ي اين موضوع باش��د كه چرا توليد 
ايراني نتوانس��ته در بازاره��اي داخلي و خارجي 
ب��راي خود ج��ا پيدا كن��د، به توضي��ح 3مولفه 

اثرگذار در اين زمينه پرداخت. 
نخس��تين مولفه اثر گذار، نخس��تين موضوع 
قيم��ت تم��ام ش��ده كاالس��ت زي��را ب��ه گفته 
خوانس��اري همه به دنب��ال مصرف كاال با قيمت 
مناس��ب هس��تند اما در بحث قيم��ت بحث ارز 
بس��يار موثر است و در طول 40سال گذشته ارز 
مهم تري��ن عاملي بود ك��ه در توليد اثرگذار بوده 

است. 
او اف��زود: اما متاس��فانه در طول س��ال هاي 
گذش��ته ارز به عن��وان يك علت به ش��مار رفته 
اس��ت و باال و پايين رفت��ن ارز به معناي كاهش 
يا افزايش ارزش پول ملي بيان شده درحالي كه 
ارز يك معلول اس��ت و نبايد به عنوان يك علت 

به آن نگريسته شود. 
خوانساري با بيان اينكه سركوب كردن قيمت 
ارز به توليد ضربه مي زند، اظهار كرد: در 40سال 
گذش��ته با وجود تجربيات، قيمت ارز متناس��ب 
با ت��ورم داخل��ي و خارجي تغيير نك��رده و اين 
اتفاق فقط در دوره س��ازندگي اتفاق افتاد كه ارز 

متناسب با تورم داخلي و خارجي تغيير كرد. 
خوانساري با اشاره به اثرگذاري سياست هاي 
ارزي و تج��اري بر هم گفت: به دنبال س��ركوب 
قيم��ت ارز بعد از اينك��ه كمبود به وجود  مي آيد 
خ��ود به خ��ود فنر برداش��ته  مي ش��ود و قيمت 
افزايش ناگهاني پي��دا  مي كند و پس از آن براي 
اينكه با افزايش قيمت مقابله ش��ود تعرفه ها باال 
 م��ي رود، اين اتفاق هم وقت��ي  مي افتد بالفاصله 
قاچ��اق افزاي��ش پي��دا  مي كند و ع��الوه بر نرخ 
غيرواقعي ارز، پديده قاچاق ش��كل مي گيرد كه 
به توليد لطمه  مي زند، فس��اد به وجود  مي آورد، 
مافياه��ا ش��كل  مي گيرن��د و رانت هاي��ي ايجاد 
 مي ش��ود كه به جامعه ضربه اخالقي و اقتصادي 

وارد  مي كند. 
او با اش��اره به مبارزه با م��واد مخدر در طول 
س��اليان گذشته  نيز اظهار كرد: در طول 40سال 
گذش��ته هميش��ه با مواد مخدر و قاچاق آن به 
عنوان يكي از عوامل تهديدكننده كشور برخورد 
ش��ده و مجازات هاي س��نگين اعمال ش��ده اما 
واقعيت اين است كه جلو آن گرفته نشده و حاال 
ب��ا اينكه فكر كنيم  مي توان با افزايش تعرفه هاي 
آنچناني بگير و ببند ايجاد كنيم و جلوي مبادله 

كاالها را بگيريم، نشدني است. 
دومين مولفه اثرگذار از نگاه خوانس��اري كه 
سد راه توليد است، را مي توان هزينه باالي پول 
براي سرمايه گذاري و س��رمايه گردش در ايران 

دانست. 

بنا به اظهارات او حداقل در طول س��ال هاي 
گذش��ته ما يك هزينه 20درصدي را هميشه به 
عنوان سود تسهيالت داش��ته ايم كه براي توليد 

بسيار باالست. 
مس��اله ديگري كه توليد ما با آن روبه روست 
بحث ذخيره انبار اس��ت، در كشورهاي پيشرفته 
اين ذخيره انبار از 24س��اعت تا حداكثر 10روز 
است در ش��رايطي كه در كشور ما كمتر از 6ماه 
نيس��ت كه هزينه مالي بس��يار باالي��ي به توليد 
تحمي��ل مي كن��د. در كنار اينها هزين��ه مبادله 
هم در كش��ور ما بس��يار زياد اس��ت كه به دليل 
تحريم ها و مش��كالتي ك��ه در ارتباط بين المللي 
با كش��ورها داريم به وجود آمده اند و باعث شده 
عمدتا هزينه واردات و صادرات در كشور ما 10تا 

15درصد گران تر تمام  شود. 
خوانس��اري همچنين بروكراسي هاي اداري و 
نااطميناني از ش��اخص هاي اقتصادي مانند تورم 
و كس��ري بودجه را از عوامل ديگري دانست كه 
به بي اعتم��ادي توليدكننده دامن  مي زند. ضمن 
اينك��ه كس��ري بودج��ه و كمبود مناب��ع باعث 
مي ش��ود، دول��ت از طري��ق ماليات دس��تش به 
جي��ب توليدكنندگان برود رييس اتاق تهران در 
جمع بندي اين بخش از صحبت هاي خود گفت: 
محيط كس��ب و كار ما محيط مناسبي نيست و 

در مقايسه با ساير كشورها دچار آسيب است. 

 كيفيت در گرو رقابت
مولفه ديگري كه از س��وي رييس اتاق تهران 
مورد اش��اره قرار گرفت، كيفيت توليد كاال بود. 
خوانس��اري در اين باره گفت: بعد از قيمت همه 
ن��گاه  مي كنن��د و  مي بينند كه چ��ه كااليي را با 
چه كيفيتي خريداري  مي كنند؟ اگر بخواهيم به 
كيفيت برس��يم بحث اصل��ي در عرصه داخلي و 

خارجي رقابت است. 
او افزود: در درجه اول با رقابت داخلي روبه رو 
هس��تيم كه بين توليدكنندگان مختلف ش��كل 
 مي گيرد، اعتقاد ما اين اس��ت ك��ه در يك بازار 
آزاد رقابتي قطعا كيفيت خوب شكل  مي گيرد و 
به بازار عرضه  مي ش��ود ولي اگر انحصار به وجود 

بيايد حتما مشكالتي شكل  مي گيرد.

او به تعامل مالي با جهان اش��اره كرد و گفت: 
كمتر سرمايه گذاري خارجي را توسعه داده ايم و 
براي قطع ارتباط با برخي كشورها نتوانسته ايم، 
وارد قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه ش��ويم 
و با وجود واردات نتوانسته ايم دانش فني را وارد 
كنيم. خوانس��اري همچنين گفت: اگر قرار باشد 
از كاالي ايراني حمايت كنيم بايد به تنوع كاالها 

هم بينديشيم. 
خوانس��اري در خصوص عامل س��وم موثر بر 
توليد كاالي داخلي گفت: به روز بودن كاالهاي 
توليدي بس��يار مهم اس��ت زيرا براي حمايت از 
كاالي ايراني بايد به تنوع كاالها انديش��يده شود 
و مقي��اس تولي��د در اي��ن زمينه حائ��ز اهميت 
است درحالي كه بس��ياري از واحدهاي توليدي 
كوچك اس��ت و ب��ه همين دلي��ل توليد در اين 
بنگاه ها صرفه اقتصادي ندارد و نمي توانند توليد 

روزآمدي داشته باشند.
او در عي��ن حال تاكيد كرد ك��ه براي توليد 
داخل بايد آسيب شناسي شود زيرا ما از پتانسيل 
توليد برخوردار هس��تيم اما اي��ن كار نيازمند به 
تعام��ل با دنيا و رقابت اس��ت و در كنار آن بايد 
شاخص هاي اقتصادي ازجمله ارز كنترل شود تا 

بتوان در كنار توليد داخل صادرات هم داشت. 

 ارز علت نيست، معلول است
او ب��ا اش��اره به قيم��ت ارز گف��ت: علت هاي 
مختلفي در ماه هاي اخي��ر براي جهش ناگهاني 
قيمت ارز مطرح شد كه از جمله آنها مي توان به 
مسائل سياس��ي، صحبت هاي ترامپ و خروج از 

برجام و وضع تحريم ها اشاره كرد. 
بنابه اظهارات خوانس��اري از ديگر عوامل اثر 
گذار ب��ر افزايش ن��رخ ارز »س��فرهاي نوروزي، 
ف��رار س��رمايه و همچني��ن بحث ه��اي رواني و 
هجوم مردم براي خريد ارز و حتي بس��ته شدن 
صرافي ها در دبي« ذكر مي شود، كه بايد بررسي 
شود كه عامل موثر بر افزايش قيمت ارز چه بوده 
اس��ت. او با بيان اينكه از سال 92 تاكنون حدود 
80 درص��د نرخ ت��ورم افزايش داش��ت، اما اين 
افزايش بر نرخ ارز اعمال نش��د، گفت: مهم ترين 
مس��اله اين اس��ت كه به ارز به عنوان علت نگاه 
مي ش��ود درحالي كه ارز يك معلول اس��ت. اين 
درحالي اس��ت كه نرخ ارز براساس مابه التفاوت 

تورم داخلي و خارجي درست است. 

 فعاالن اقتصادي چه گفتند؟ 
پس از پايان سخنان رييس اتاق تهران، رييس 
كنفدراس��يون صادارت اي��ران، الزمه حمايت از 
كاالي ايران��ي را توج��ه به ص��ادرات محصوالت 
داخل��ي عنوان كرد. محم��د الهوتي افزود: براي 
آنكه در كشور توليد صادرات محور داشته باشيم 
بايد روي كاهش قيمت تمام  شده كاالها متمركز 
ش��د كه اين نيز برعهده دولت است تا شرايطي 
را فراه��م كند كه منجر ب��ه كاهش قيمت تمام  
ش��ده توليد در داخل كش��ور شود. او تاكيد كرد 
ك��ه دولت بايد حمايت هاي خ��ود را معطوف به 
توليدكنندگاني كند ك��ه محصوالت باكيفيت و 

صادراتي توليد  مي كنند. 
برخ��ي  از  انتق��اد  ب��ا  همچني��ن  الهوت��ي 
سياست گذاري هاي دولت ها در طول اين سال ها، 
گفت: تجربه نشان داده، كه با اعمال محدوديت 
و ممنوعي��ت در واردات كاال و افزاي��ش ارتف��اع 
دي��وار تعرفه ه��ا نمي توان به حماي��ت از كاالي 
ايراني پرداخت و دولت بايد به سمت رقابت پذير 

كردن صنايع پيش رود. 
در ادامه ناصر رياحي، عضو هيات نمايندگان 
ات��اق ته��ران گفت: هم��واره از اينك��ه كاالهاي 
غيرايراني به توليدات داخلي ترجيح داده ش��ده، 
رنج برده ام. بايد طبقه روش��نفكر، س��لبريتي ها 
و فع��االن اقتصادي در مص��رف كاالي ايراني به 
الگو تبديل شوند تا مردم هم از تحقق اين شعار 
اس��تقبال كنند. درعين حال توليدكنندگان نيز 
بايد نس��بت به ارتق��اي كيفيت تولي��دات خود 
تعصب نشان دهد و برندس��ازي هم مورد توجه 

قرار گيرد. 
او تاكي��د كرد ك��ه توليد تحت ليس��انس به 
حضور رقب��اي خارجي در ب��ازار و انتقال دانش 
فن��ي كمك  مي كن��د و تحقق اين امر مس��تلزم 
نوس��ازي و بازس��ازي صناي��ع اس��ت. رياحي از 
ض��رورت تش��ويق صنايعي كه به ايج��اد ارزش 
افزوده و ثروت مش��غول هستند نيز سخن گفت 
و اف��زود: اگر دولت نمي توان��د به توليدكنندگان 
كمك كند، دس��ت كم در كار آن��ان نيز دخالت 
نكن��د؛ چرا كه ص��دور دس��تورالعمل ها و وضع 
مقررات دس��ت و پاگير، جز مانع تراش��ي در برابر 

حمايت از كاالي ايراني حاصل ديگري ندارد. 
علي سنگينيان، ديگر عضو هيات نمايندگان 
ات��اق ته��ران ني��ز ت��داوم سياس��ت هايي مانند 
افزاي��ش تعرفه ها و ارائه تس��هيالت ارزان قيمت 
ب��ه واحدهاي تولي��دي براي حماي��ت از كاالي 
ايران��ي را ناكارآمد عنوان كرد و گفت: اگر دولت 
همچن��ان بر اعم��ال اين سياس��ت ها كه تجربه 
نش��ان داده، شكست خورده اس��ت، ادامه دهد 
عمال به افزاي��ش رانت و ناكارآمدي بيش��تر در 

اقتصاد كشور دامن زده است. 
به گفته او، بخ��ش خصوصي و اتاق بازرگاني 
بايد به صراحت از دولت بخواهد كه در رويكردها 
و سياس��ت گذاري ها تغيير روش داده و به جاي 
تكرار روش هاي غلط گذش��ته در حمايت از كاال 
و توليدات داخلي، س��اختار اقتصادي كش��ور را 

اصالح كند. 
حميدرضا صالحي ه��م با بيان اينكه پارادايم 
كلي اقتصاد تاكنون، هدردهي منابع بوده، گفت: 
محاسباتي كه صورت گرفته، نشان  مي دهد تنها 

در بخش انرژي س��االنه 120هزارميليارد تومان 
مناب��ع هدر  مي رود. بنابه اظه��ارات او، دولت در 
اعمال سياس��ت هايش دچار عقبگرد است و اين 
عقبگرد در تعيين نرخ س��ود مش��هود است. اين 
نوع تصميم گيري ها نش��ان دهنده آن اس��ت كه 
هن��وز نياز به توليد داخلي در كش��ور احس��اس 
نشده اس��ت. صالحي گفت: اگر بازارگشايي هاي 
جديد اهتمامي ص��ورت نگيرد، بازار داخل براي 

توليدات صورت گرفته كافي نخواهد بود.
او درخواس��ت هاي مكرر بخش خصوصي در 
مورد واقعي سازي نرخ ارز را نيز مورد اشاره قرار 
داد و گف��ت: تي��م اقتصادي دول��ت در برابر اين 
درخواس��ت ها مقاومت كرد و در نهايت بازار ارز 
به چنين وضعيتي دچار شد و ارزش دارايي هاي 
م��ردم كاهش پيدا كرد. اكن��ون دولتمردان بايد 
پاس��خگو باش��ند كه به چه دليل سياس��ت هاي 
نادرس��ت گذش��ته را ادامه دادند. دولت بايد در 
مسيري حركت كند كه توليدكنندگان و فعاالن 

اقتصادي احساس امنيت كنند. 
س��يدمحمد اتاب��ك ب��ر توجه بيش��تر دولت 
به مقول��ه حمايت از ص��ادرات كاالي ايراني در 
راس��تاي حماي��ت از محصوالت س��اخت داخل 
تاكيد كرد و گفت: دولت بايد مقوله قيمت تمام 

شده محصوالت را نيز مورد توجه قرار دهد. 
رضا پديدار، هم با بيان اينكه انتقاد از واردات 
كاال به منزله آدرس غلط دادن در زمينه حمايت 
از تولي��دات داخلي اس��ت، گفت: تولي��د ايراني، 
زماني در جاي��گاه فاخر خود ق��رار  مي گيرد كه 
ب��ا هدف صادرات توليد ش��ود. چراك��ه اگر نگاه 
توليدكنن��دگان معط��وف به بازار ه��اي خارجي 

نباشد، تداوم نخواهند داشت. 
او تاكي��د ك��رد: تحق��ق حماي��ت از كاالي 
ايران��ي، تنها با حمايت س��الم، ش��فاف و برابري 
همه فع��االن اقتص��ادي در برابر قان��ون، حذف 
رانت ها و اس��تثناها، و معافيت هاي تبعيض آميز 
ميسر خواهد ش��د و اين مهم تنها با همكاري و 
هم افزايي قواي سه گانه و همه نهادهاي مسوول 

عملياتي خواهد شد. 
ريي��س كميس��يون ان��رژي ات��اق ته��ران از 
4شاخص »اش��تغال زايي مناسب، مزيت رقابتي 
مل��ي و بين الملل��ي، ارزش اف��زوده اقتصادي و 
قيم��ت، كيفي��ت و جذابيت مناس��ب« را براي 

حمايت از كاالي ايراني نام برد. 
از آنسو، اسداله عسگراوالدي نيز در سخناني 
به مس��اله نرخ ارز و آشفتگي ايجاد شده در اين 
ب��ازار طي روزهاي اخي��ر پرداخت و گفت: بانك 
مركزي نش��ان داد ك��ه قادر به مه��ار و كنترل 
بازار ارز نيس��ت و اگر هر چه س��ريع تر جلو اين 
لجام گسيختگي ايجاد ش��ده در اين بازار گرفته 
نش��ود، خس��ارات ناگواري براي كش��ور در پي 

خواهد داشت. 
اين فعال اقتصادي با اش��اره به دستورالعمل 
تازه مع��اون اول رييس جمه��وري مبني بر نرخ 
4200توماني براي دالر گفت: دولت قادر نيست 
ك��ه ارز مورد ني��از بازار داخ��ل را تامين كند از 
اي��ن رو اين نرخ هيچ كمك��ي به آرامش در بازار 
ارز نخواهد ك��رد. از روز گذش��ته بخش بزرگي 
از ب��ازار تهران اقدام به تعطيلي كرده اس��ت كه 
نتيجه آش��فتگي در بازار ارز است. اگر براي نرخ 
ارز چاره يي انديش��يده نشود، صادرات كشور نيز 

متوقف خواهد شد. 
در ادامه اين جلس��ه، كاوه زرگ��ران نيز عدم 
توفي��ق در حماي��ت از توليد را سياس��ت گذاري 
نادرس��ت در مورد نرخ س��ود و نرخ ارز دانست. 
به گفته او، نرخ س��ود ترازي براي تصميم گيري 
فع��االن اقتص��ادي اس��ت و ن��رخ ارز نيز طيف 
وس��يعي از كااله��ا را تحت تاثير خ��ود دارد. او 
از اعم��ال محدوديت ه��اي جديد ب��راي واردات 
ب��ه نام حمايت از توليد داخل��ي نيز ابراز نگراني 
كرد. او همچني��ن اعمال كنترل براي جلوگيري 
از افزايش قيمت در صنايع غذايي را تير خالصي 
ب��ر موجوديت اين واحد ها توصيف كرد. در ادامه 
فرهاد فزوني از س��كوت نمايندگان بخش دولت 

در اين نشس��ت گاليه كرد و گف��ت: انتظار اين 
اس��ت كه اي��ن نمايندگان پاس��خ پرس��ش ها و 
ابهامات فع��االن بخش خصوص��ي را ارائه كنند 
چراكه وظيفه آنان اين اس��ت كه برنامه دولت را 

براي بخش خصوصي تبيين كنند. 
محمدرض��ا نجفي منش، نيز بر اين عقيده بود 
كه  اتخ��اذ تصميمات عاجل ب��راي بهبود فضاي 

كسب وكار در دستور كار قرار گيرد. 
همچنين الزم است، س��ايه شمشير مقررات 
زائد از روي بخش توليد برداش��ته شود و شرايط 
رقابت پذي��ري كاال ها مانند كاه��ش قيمت تمام 

شده مهيا شود. 
حسن فروزان فرد ديگر عضو هيات نمايندگان 
اتاق ته��ران، هم صدور مجوزهاي گوناگون براي 
توليد محصوالت در كشور را از تهديدهاي جدي 

عدم حمايت از كاالي ايراني دانست. 
مه��دي پورقاضي، رييس كميس��يون صنعت 
و مع��دن اتاق تهران هم با اش��اره به آش��فتگي 
روزهاي اخير در بازار ارز كشور افزود: رييس كل 
بانك مركزي نش��ان داد ك��ه حرفه اي گري الزم 
براي نشس��تن بر اين كرس��ي را ن��دارد و بخش 
خصوصي بايد تقاضاي جايگزيني وي را از دولت 

داشته باشد. 
پورقاضي به دس��تورالعمل اخي��ر معاون اول 
رييس جمهوري اشاره كرد و گفت: اتاق بازرگاني 
باي��د در تذكر ب��ه مع��اون اول رييس جمهوري، 
اعالم كند، كه تعيين نرخ دستوري 4200تومان 
براي دالر در بازار اقدام س��نجيده يي نيست. در 
وهله نخست دولت بايد برابر قانون بهبود مستمر 
محيط كس��ب وكار ب��ا بخش خصوص��ي و اتاق 

بازرگاني مشورت  مي كرد. 
او در عي��ن ح��ال، تنه��ا راه نج��ات اقتصاد 
كشور، را حركت در مس��ير آزادسازي اقتصادي 
عن��وان كرد و گفت: با بگي��ر و ببندها نمي توان 
بحران ه��اي اقتص��ادي را خام��وش ك��رد. اتاق 
بازرگان��ي بايد در س��ال 97 نس��بت به وضعيت 
اقتصادي كش��ور و سياس��ت گذاري هاي دولت، 

صراحت كالم بيشتري داشته باشد. 
فريال مس��توفي نيز با تاكي��د بر اينكه فضاي 
كس��ب وكار بايد اصالح ش��ود، بي برنامگي را از 
معضالت جدي توليد كرد. محسن خليلي عراقي 
در ادامه با بي��ان اينكه ايجاد موانع غيرتعرفه يي 
در براب��ر واردات، خالف اصول س��ازمان جهاني 
تجارت اس��ت و نبايد راه حل هاي بي ثمر را تكرار 
ك��رد، ادام��ه داد: مهم تري��ن ويژگي هايي كه به 
صادراتي ش��دن كاالها كم��ك  مي كند، كيفيت 
و قيم��ت رقابتي اس��ت. چه اكنون بس��ياري از 
كااله��اي ايران��ي ه��م در بازار داخ��ل و هم در 

بازار هاي اروپايي داراي مشتري است. 
پس از طرح اين نظرات توسط اعضاي هيات 
نمايندگان خوانس��اري در جمع بندي اين موارد 
گف��ت: اينكه ب��راي گرايش مردم ب��ه توليدات 
داخلي، مرزها بس��ته ش��ود و تعرفه ه��ا افزايش 
پيدا كند، اتفاقي اس��ت كه اوايل انقالب نيز رخ 
داد و نتيجه بخش نبود و اين يعني بازگش��ت به 

35سال قبل. 
رييس اتاق ته��ران از وج��ود عدم قطعيت ها 
ب��راي فع��االن اقتص��ادي گاليه ك��رد و گفت: 
نمي توانيم خود را از روند پيشرفت تكنولوژي در 
جهان جدا كنيم. نمي توانيم تحقيق و توسعه در 
دنيا را ناديده بگيريم. تا چه زماني  مي خواهيم در 
همه مس��ائل خود به پژوهش يا توليد بپردازيم؟ 
در عين حال بايد به اين نكته توجه داش��ت كه 
تصاحب بخش��ي از بازار توس��ط رقبا  مي تواند به 
تقوي��ت رقابت پذيري صنايع اي��ران كمك كند. 
ضمن اينك��ه تقويت توليد ب��دون تقويت روابط 

بانكي ميسر نمي شود. 
خوانس��اري در انتها توضي��ح داد كه نظرات 
اعض��اي هيات نماين��دگان در م��ورد چگونگي 
حماي��ت از تولي��د داخل��ي تدوي��ن و پيگيري 
مي شود تا در نهايت يك مجموعه از پيشنهادات 
بخش خصوصي از طريق اتاق تهران به نهادهاي 

مسوول ارسال شود. 

خوانساري با اشاره به اثرگذاري 
سياست هاي ارزي و تجاري بر هم 

گفت: به دنبال سركوب قيمت ارز بعد 
از اينكه كمبود به وجود  مي آيد خود 
به خود فنر برداشته  مي شود و قيمت 

افزايش ناگهاني پيدا  مي كند و پس از 
آن براي اينكه با افزايش قيمت مقابله 

شود تعرفه ها باال  مي رود، اين اتفاق هم 
وقتي  مي افتد بالفاصله قاچاق افزايش 

پيدا  مي كند و عالوه بر نرخ غيرواقعي 
ارز، پديده قاچاق شكل مي گيرد

                                                                                                      

پرونده
  نرخ نهاده هاي دامي

افزايش يافت
مديرعامل اتحاديه سراس��ري مرغداران تخمگذار كشور 
از افزاي��ش نرخ نهاده هاي مورد ني��از دام و طيور خبر داد و 
گفت: در هفته هاي اخير با افزايش رو به رشد نرخ دالر، نرخ 
نهاده هاي توليدي نيز بيش از 25 درصد افزايش يافته است. 
»رض��ا تركاش��وند« در گفت وگو با ايرن��ا، قيمت كنوني 
بازار تخم مرغ را متعادل دانس��ت و افزود: در سه هفته اخير 
قيمت نهاده ه��ا، جهش بااليي يافته بطوري كه نرخ كنجاله 
س��ويا به كيلويي 23 هزار ريال و ذرت 12 هزار ريال رس��يده 
و ادامه اين روند در زماني نه چندان دور س��بب ضرر و زيان 
توليد كنندگان صنعت دام و طيور مي ش��ود. وي يادآورشد: 
درحالي كه سال گذشته نرخ هر كيلوگرم كنجاله سويا بين 
14 ه��زارو500 تا 15 هزار ريال و ن��رخ ذرت 7 هزار و 500 تا 

8 هزار ريال بوده است. 
وي نوسان نرخ ارز، دالالن و هزينه هاي حمل و نقل را از 
داليل افزايش نرخ نهاده هاي توليد دانست و گفت: با حذف 
ارز مبادله يي احتمال افزايش مجدد نرخ نهاده هاي دام و طيور 
كه وارداتي اس��ت، وجود دارد. به گفته تركاش��وند، با وجود 
ش��يوع بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان و معدوم سازي 
بخش عمده يي از واحدهاي مرغ تخمگذار كشور، اكنون نرخ 
تخم مرغ داخلي از قيمت وارداتي آن پايين تر عرضه مي شود 
اما به نظر مي رس��د اين موضوع موقتي باشد زيرا نوسان نرخ 
دالر و حذف ارز مبادله يي مي تواند به افزايش بيش��تر قيمت 
نهاده هاي دام و طيور بينجامد. وي از مس��ووالن خواست تا 
براي حمايت از توليد داخلي و كنترل بازار تدبيري بينديشند 
زيرا روند افزايشي نرخ ارز در محصوالت وارداتي و در نهايت 
قيمت محصول نهايي نقش بس��زايي دارد كه منجر به ضرر 

توليدكنندگان و مصرف كنندگان خواهد شد. 
براساس آمارها بطور ميانگين 80 درصد نهاده هاي دام و 
طيور كش��ور وارداتي است و ساالنه نزديك به 9ميليون تن 
انواع نهاده هاي دامي ذرت، جو و كنجاله سويا به ارزش حدود 

3ميليارد دالر به كشور وارد مي شود. 

 كمبود آب در خوزستان
معاون مطالعات پايه س��ازمان آب و برق خوزستان گفت: 
خشكسالي اين دوره خوزستان بسيار شديد و خطرناك بوده 
و بسيار نادر اس��ت. به گزارش مهر، هوشنگ حسوني زاده در 
نشست خبري در خصوص خشكسالي استان خوزستان براي 
س��ال جديد با تاكيد بر لزوم هوشياري براي نحوه مصرف آب 
ادام��ه داد: نگراني هايي اعالم ش��د ولي تص��ور نمي كرديم در 
بحث منابع آبي به چنين مرحله يي برسيم. با توجه به سابقه 
ديرينه يي كه در اي��ن بخش داريم و انجام كارهاي مطالعاتي 
حقيقتا اين دوره را ج��زو نادرترين دوره مي دانم؛ در وضعيت 
بس��يار خطرناك و ش��ديدي قرار گرفتيم. وي افزود: متاسفم 
اعالم كنم كه يكي از ش��ديدترين خشكس��الي اين قرن را در 
خوزس��تان، ايران و منطقه پشت س��ر مي گذاريم؛ در آخرين 
خشكس��الي ك��ه 86 ب��ود كاه��ش 40 درصدي را در س��ال 
داشتيم و امسال كاهش 50 درصدي را داريم؛ اين وضعيت در 
استان هاي مجاوري كه براي ما توليد آب دارند )مثل كهگيلويه 
و بويراحمد، لرس��تان و چهارمحال و بختياري( با كاهش 60 
درصدي است.  حسوني زاده تصريح كرد: 10 سال است كه با 
خشكسالي دست و پنجه نرم مي كنيم و هرساله ميزان بارش ها، 
آورد رودخانه و روان آب هاي مصرفي نيز به شدت كاهش پيدا 
كرده است؛ در كنار اين كاهش به دليل تغيير اقليم و گازهاي 
گلخانه يي در خوزس��تان دو درجه افزايش حرارت داش��تيم. 
معاون مطالعات پايه س��ازمان آب و برق خوزستان با تاكيد بر 
اينكه بايد يك بازنگري اساسي در برنامه ها داشته باشيم، گفت: 
بايد در پروژه هاي توسعه اي، مصرف و حتي بخش كشاورزي 
كه بيشترين مصرف را دارد بايد تغييرات اساسي در مصارف و 
نحوه استفاده از منابع آب داشته باشيم و اين تنها وظيفه آب 

و برق نيست و به فرهنگ سازي نياز دارد. 
حس��وني زاده ب��ا اعالم اين خب��ر كه مي��زان ورودي به 
مخازن 65 درصد كاهش داشته است، يادآور شد: در استان 
خوزستان 147 ميلي متر بارندگي داشتيم در حالي كه بايد 
291 ميلي متر براساس سال نرمال بارندگي مي داشتيم. بايد 
16.5 ميلي��ارد مترمكعب وارد مخازن مي ش��د در حالي كه 
5.6 ميليارد مترمكعب وارد ش��ده اس��ت. از مهر 96 تاكنون 
با وجود كاهش شديد ورودي ها سعي كرديم وضعيت كشت 
فعلي را به شكلي مديريت و تامين آب كنيم؛ به نظر هم در 
اي��ن زمينه موفق بوديم و نيازهاي ح��وزه كرخه، دز، كارون 
و قس��مت اعظم مارون را تامين كنيم تا كش��ت مردم دچار 
صدمه نشود. براساس اعالم سازمان هواشناسي در ادامه بهار 
كه امروز 21روز از آن گذشته متاسفانه تا اواسط ارديبهشت 
و اوايل خرداد وضعيت بسيار خشك پيش بيني شده است. 

وي ب��ا اعالم اين خبر كه حدود 12 ميليارد مترمكعب از 
مخازن مفيد سدهاي استان خالي است، ادامه داد: اميدوار به 
بارش ها هستيم تا كمي از اين كسري ها جبران شود. در دو 
هفته گذش��ته شوري آب در آبادان و خرمشهر به هفت هزار 
رسيد چون در باالدست رعايت سهميه و مصارف را نكردند 
و مثل يك سال پرآب واقعا اسراف داشتند؛ كار آنها بالفاصله 

در كيفيت آب شهرستان آبادان و خرمشهر تاثير گذاشت. 
معاون مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان گفت: 
بار تمام مش��كالت بيكاري، توليد و كار را برعهده منابع آب 
و توليد شغل در بخش كشاورزي گذاشته اند؛ متاسفانه اين 
واقعيت اكنون در مملكت رخ داده و طي 30 سال اخير تمام 
مس��ائل توليد و اشتغال را به بخش كش��اورزي مرتبط و در 
نهاي��ت آن را به تامين آب ارتب��اط دادند. اين تفكرات باعث 
انجام يك س��ري كارهاي مجاز و دريافت مجوز شده و يك 
س��ري هم به موازات كارهاي غيرمج��از و بدون مجوز انجام 
مي دهند؛ متاسفانه در اين حوزه به بخش كارشناسي توجه 

نشده و امروز ميراث دار آن وضعيت هستيم. 
حس��وني زاده گفت با يادآوري اينكه ب��ا وجود كمبود آب 
توانستيم با مديريت صحيح از برخي تنش ها عبور كنيم، ادامه 
داد: زي��اده خواهي و مصرف هاي بي رويه در باالدس��ت حوزه 
مارون باعث ايجاد مش��كل براي ش��ادگان شد. تعريف كشت 
جايگزين برعهده جهاد كش��اورزي اس��ت و بايد محصوالت 
جايگزين مثل باقله، كنجد و لوبيا را به كشاورزان معرفي كنند؛ 
البته در صورت انجام بايد نگراني آنها رفع و جهاد كش��اورزي 
خريد تضميني محصوالت جدي��د را به مردم وعده دهد. وي 
افزود: تاثيرات منفي انتقال آب را به همه مسووالن استان اعالم 
كرديم ولي تصميم گيري در اين حوزه برعهده مسووالن ملي 
اس��ت؛ تعيين اثرات يكي از وظايف اين سازمان هست كه آن 
را انجام داديم.  حس��وني زاده با اشاره به اينكه به وزارت اعالم 
شده نمي توان كشت برنج را در خوزستان ممنوع اعالم و براي 
اصفهان آزاد بدانند، گفت: بر سازمان هاي باالدست اعالم جرم 
و آنه��ا را دادگاهي كرديم كه چرا آب مخازن س��دها را خالي 

نمي كنند تا ما براي شرب از آن استفاده كنيم. 
مع��اون مطالع��ات پايه س��ازمان آب و برق خوزس��تان 
درخص��وص تامين برق اس��تان گفت: با كارشناس��ان برق 
منطقه يي، وزارت نيرو و قائم مقام وزير نيرو مكاتبات بسياري 
داشته و از آذر ماه اطالع رساني كرديم كه به دليل خشكسالي 
ام��كان تامين 100 درص��د برق را نداري��م و احتمال ايجاد 

كمبود در اين زمينه وجود دارد.

خوانساري: متاسفانه در طول سال هاي گذشته ارز به عنوان يك علت به شمار رفته 
است و باال و پايين رفتن ارز به معناي كاهش يا افزايش ارزش پول ملي بيان شده 

درحالي كه ارز يك معلول است و نبايد به عنوان يك علت به آن نگريسته شود

                                                                                                      

تعادل 
اگرچ�ه  ب�ازار  در  دالر  امپرات�وري 
ب�ا تصميم غيرمنتظره دوش�نبه ش�ب 
دولت برچيده ش�د ام�ا واكنش فعاالن 
اقتصادي نس�بت ب�ه تعيين ن�رخ دالر 
داش�ت.  دنب�ال  ب�ه  را  4200تومان�ي 
نمايندگان  به طوري ك�ه اعضاي هي�ات 
ات�اق تهران روز گذش�ته در نخس�تين 
نشس�ت س�ال 97 خود اعتراض جدي 
به اين سياست ارزي دولت وارد كردند. 
البته اين نشس�ت قرار بود با محوريت 
ايران�ي  كاالي  از  حماي�ت  چگونگ�ي 
برگ�زار ش�ود، كه بيش�تر ح�ول محور 
تكليف جديد ارزي دولت گذش�ت. در 
بح�ث حماي�ت از كاالي ايراني، رييس 
اتاق تهران ضمن آسيب شناس�ي توليد 
داخلي »قيمت تمام ش�ده كاال، كيفيت 
و تنوع محص�والت« را 3مولفه اثر گذار 
ب�ر توليد عنوان كرد. ام�ا در عين حال 
اكثري�ت اعض�اي ات�اق ته�ران براين 
ب�اور بودن�د، ب�راي حماي�ت از تولي�د 
داخل، بايد ش�رايط رقابتي ايجاد شود 
ت�ا كاالي نهاي�ي ب�ا كيفي�ت مطلوب و 

قيم�ت متناس�ب به بازار عرضه ش�ود. 
از آن س�و با بازارگش�ايي، بتوان كاالي 
توليد داخل را ب�ه جهان عرضه كرد. از 
آن س�و تعيين ن�رخ 4200توماني دالر، 
مح�ور مهم ديگري بود كه جلس�ه روز 
گذش�ته اتاق ته�ران را تحت الش�عاع 
ق�رار داد. اگرچ�ه رييس ات�اق تهران، 
عوام�ل اثرگ�ذار بر افزاي�ش قيمت ارز 
را »س�خنان اخير دونال�د ترامپ مبني 
بر خ�روج از برجام، س�فرهاي نوروزي، 
فرار س�رمايه، بحث هاي رواني و هجوم 
م�ردم ب�راي خري�د ارز و حتي بس�ته 
ش�دن صرافي ها در دوبي« عنوان كرد، 
اما از نگاه او بايد بررسي شود كه عامل 
اصلي و موثر ب�ر افزايش قيمت ارز چه 
ب�وده اس�ت؟ از طرف�ي فع�االن بخش 
خصوص�ي ضمن اعتراض ج�دي به اين 
سياس�ت جديد ارزي دولت، بر اين باور 
بودند كه اين نرخ عملياتي نخواهد بود. 
چراكه به گفته آنها اگرچه ممكن اس�ت 
در كوتاه م�دت دالر ب�ا اين نرخ خريد و 
فروش ش�ود اما مجددا شرايط به حالت 

قبلي برمي گردد. 
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 ترامپ در خاورميانه
به دنبال چيست

نگاهي به رويكردها و مواضع ترامپ طي يك سال 
و چند ماهي ك��ه از ورود رييس جمهوري امريكا به 
كاخ سفيد مي گذرد سه محور اساسي را در سياست 

خاورميانه يي او مشخص مي سازد. 
ايرنا، در گزارشي تحليلي با بيان اين مطلب افزود: 
رياس��ت جمهوري »دونالد ترام��پ« در امريكا براي 
بس��ياري از رهبران، ملت ها و صاحبنظران مس��ائل 
خاورميانه چش��م اندازي مبهم و بعضا نگران كننده را 

به وجود آورد. 
يكي از مهم ترين داليلي كه س��بب ساز بروز اين 
چشم انداز مي ش��د انتقاداتي گسترده بود كه وي در 
دوره تبليغات و پس از پيروزي انتخاباتي از سياست 

خاورميانه يي اسالف خود عنوان مي كرد. 
رييس جمه��وري امريكا بارها در مقاطع گوناگون 
بيان داش��ته اين كشور در برابر هزينه هفت تريليون 
دالري در خاورميان��ه عمال عايدي به كف نياورده و 
نتيجه سياست دولت هاي پيشين تقويت كشورهاي 
مخال��ف امري��كا و ايجاد گروه هاي تروريس��تي بوده 
است. وي همچنين تصريح داشت زير بار هزينه هاي 
تامي��ن امني��ت برخي كش��ورهاي منطق��ه نخواهد 
رف��ت كه همين موج��ب نگراني برخ��ي دولت هاي 
خاورميانه عربي ش��د و همچنين گمانه زني هايي را 
در زمينه كاهش نقش واشنگتن در تحوالت منطقه 

و بحران هايي چون سوريه به دنبال داشت. 
انتظار و گمانه زني ها در اين زمينه اما با واقعيات 
دوره رياست جمهوري ترامپ همخواني كاملي نيافت 
و رخدادهايي به وقوع پيوس��ت كه جنبه هاي عيني 

سياست هاي منطقه يي وي را مشخص ساخت. 
ب��ا توجه ب��ه اين رخداده��ا بود ك��ه اصلي ترين 
محوره��اي سياس��ت واش��نگتن در قبال مس��ائل، 
تحوالت و كش��ورهاي خاورميان��ه طي حدود پانزده 

ماه اخير نمايان گشت. 
نخستين و اصلي ترين محور را مي توان به انطباق 
سياس��ت ها و اهداف منطقه يي امريكاي دوره ترامپ 
ب��ا رژيم صهيونيس��تي مربوط دانس��ت. پس از بروز 
اختالف نظر ميان دولت »باراك اوباما« با رهبران تل 
آويو بر س��ر توافق هسته يي ايران و 1+5 و همزمان 
با اوج گيري اين اختالفات در زمينه شهرك سازي ها 
در اراضي اشغالي ترامپ وعده داد كه با تمام توان از 

صهيونيست ها دفاع خواهد كرد. 
وي پس راي ممتنع امريكا به قطعنامه ش��وراي 
امني��ت مبني ب��ر محكومي��ت شهرك س��ازي رژيم 
صهيونيس��تي )دي م��اه 95(، از رهب��ران ت��ل آويو 
خواس��ت ت��ا زم��ان ورود وي به كاخ س��فيد صبر و 

مقاومت كنند. 
اصلي تري��ن نمود انطب��اق يافتن سياس��ت هاي 
ترامپ با خواس��ت س��ران و البي هاي صهيونيستي، 
اعالن پايتخت��ي بيت المقدس و صدور فرمان انتقال 
س��فارت امريكا به اين ش��هر بين الملل��ي در آذرماه 

پارسال بود. 
از  ب��ا حماي��ت همه جانب��ه  ترام��پ همزم��ان 
صهيونيست ها و اداي دين به البي هاي صهيونيستي 
طرفدار وي، حمالت پردامنه و گسترده يي را متوجه 

جمهوري اسالمي ايران ساخت. 
وي با ادعاي زيان ديدن امريكا از توافق هسته يي، 
برخالف اس��الف دموكرات خود برجام را براي مهار 
هسته يي جمهوري اس��المي ايران ناكافي دانسته و 
باره��ا مدعي خ��روج از اين توافق بين المللي ش��ده 
اس��ت. وي همچنين فعاليت ه��اي دفاعي در حوزه 
موش��كي و حضور ايران در منطقه را عامل بي ثباتي 
و ناآرامي مي داند و مي كوش��د اجماعي منطقه يي و 
بين الملل��ي را براي ناكارآمد س��ازي برجام به وجود 

آورد. 
بس��ياري از تحليلگ��ران، بهره مندي سياس��ي و 
امنيت��ي از تهديد نمايي جمهوري اس��المي، منافع 
اقتص��ادي از جمل��ه افزاي��ش فروش تس��ليحات به 
كش��ورهاي منطقه، نمايش همراه��ي و همنوايي با 
برخي دولت ه��اي منطقه و تقويت روابط با متحدان 
س��نتي به ويژه س��عودي را از مهم ترين انگيزه هاي 
ترامپ براي ايران س��تيزي مي دانن��د؛ همچنان كه 
اكنون دوشيدن عربستان به دست ترامپ در ادبيات 

سياسي منطقه برجستگي خاصي يافته است. 
امريكا برخالف هم آوايي منفعت جويانه با شركاي 
س��نتي چون عربس��تان و امارات، در قب��ال برخي 
دولت هاي منطقه سياس��تي س��يال و به بيان برخي 
ديگر كجدار و مريز را در حدود يك س��ال گذش��ته 

پيش برده است. 
ترام��پ در برابر عمليات نظامي تركيه در عفرين 
خطاب ب��ه رييس جمهوري اين كش��ور هش��داري 
محتاطان��ه را در زمين��ه امكان اصط��كاك آنكارا و 
واش��نگتن در سوريه انتقال و نش��ان داد قصد دارد 
ضم��ن جلوگيري از ايجاد واگراي��ي و تقابل، منافع، 
اه��داف و ديدگاه هاي متعارض ب��ا ترك ها را نيز به 
بهاي��ي منطق��ي و معق��ول پيگيري كن��د همچنان 
ك��ه رييس جمه��وري امري��كا باره��ا در پيغام هاي 
خود به س��ران قطر ضمن تاكيد بر ضرورت توس��عه 
همكاري ه��ا، از موضع ري��اض در برابر دوحه تلويحا 
حمايت كرده و خواس��تار رفع ف��وري اختالفات في 

مابين شده است. 
در موضوع س��وريه نيز به دليل واقعيات سياسي 
و ميداني اين كش��ور و قاطعيت روسيه و جمهوري 
اسالمي ايران براي حمايت از دمشق، امريكا شرايط 
را ناهمخ��وان با منافع خ��ود و متحدانش مي داند و 
مي كوش��د ب��ا تمديد بحران و ت��داوم تنش در حال 
حاضر مانع از ثبت پيروزي نهايي به سود رقبا شود؛ 
وضعيتي كه بسياري آن را نمود بي راهبردي ترامپ 

در خاورميانه و پرونده هايي چون سوريه مي دانند. 
به اعتقاد منتقدان، از زماني كه ترامپ زمامداري 
را در واشنگتن در دست گرفته سياست هاي خارجي 
اياالت متحده دس��ت كم در منطقه خاورميانه با يك 
چرخش محس��وس نس��بت به دوران ب��اراك اوباما 
مواجه ش��ده اس��ت. چرخش��ي كه به طور بي سابقه 
نش��ان از تناق��ض در رفتار دولت جدي��د امريكا در 
اين منطقه دارد. تناقض هايي كه به گفته بس��ياري 
از تحليلگران عامل اصلي كاهش نفوذ و س��لطه اين 
كش��ور از يك سو و كاهش مشروعيت اياالت متحده 
نزد كش��ورهاي خاورميانه از سوي ديگر شده است. 
ترامپ در مقام نامزد رياست جمهوري نابودي كامل 
داع��ش را اولويت مهم خود ق��رارداده بود اما پس از 
ورود به كاخ س��فيد موفقيت چندان��ي در مبارزه با 
داعش در عراق و س��وريه به دس��ت نياورد. در واقع 
شكست و عقب نشيني اين نيروها بيشتر به نام ايران، 
روسيه، تركيه و نيروهاي عراقي و سوري ثبت شد. 

تحليل

عراق؛ ١۵ سال بدون صدامجنگي كه بر بنياد دروغ استوار بود

تكرار اشتباهات در عراق پساصدام 

نهم آوريل ۲۰۰۳ بود كه سربازان امريكايي مجسمه صدام را در 
بغداد س��رنگون كردند. 15 سال پس از آن مي دانيم اين جنگ كه 
به قيمت جان صدها هزار انسان تمام شده و خاورميانه را در هرج و 

مرج غرق كرده است، بنيادي دروغين داشت. 
به گزارش دويچه وله، پس از آنكه اشغال عراق به رهبري اياالت 
متحده امريكا آغاز ش��د، تقريبا س��ه هفته طول كشيد تا جهانيان 
شاهد سقوط مجسمه صدام بر پرده هاي تلويزيون باشند. اين تصوير 
ثبت حافظه جمعي بشريت شد. اما پس از گذشت 15سال هنوز هم 
پرس��ش هاي بي پاسخ مانده اند؛ مثال اينكه چه تعداد مردم عراق در 

اين جنگ و هرج و مرج ناشي از آن كشته شده اند؟
براس��اس اكثريت تخمين ها، ش��مار قربانيان جنگ عراق بين 
15۰ه��زار تا نيم ميليون تن مي رس��د. برخ��ي از تحقيقات جدي 
شمار كشته شدگان را حتي بيش از اين تخمين زده اند. بطور مثال، 
هفته نامه معروف پزشكي »النست« در سال ۲۰۰۶ از آمار ۶5۰ هزار 
كش��ته اضافي سخن گفته بود. در اين آمار، كنار قربانيان خشونت، 
همچنان تلفات ناش��ي از بمباران زيرس��اخت ها و نظام ويران شده 

سالمت در نظر گرفته شده است. 
اما يك چيز كامال روش��ن اس��ت  و آن اينكه اين جنگ بر بنياد 
دالي��ل دروغين آغاز ش��د. تصوير دومي كه ثب��ت حافظه جمعي 
بشريت ش��د، س��خنراني كالين پاول وزير خارجه آن وقت اياالت 
متحده امريكا، در پنجم فوريه ۲۰۰۳ در برابر شوراي امنيت سازمان 
ملل است. پاول شش هفته پيش از آغاز جنگ عراق، در سخنراني 
۷۶ دقيقه اي خود تاكيد كرد صدام سالح كشتار جمعي بيولوژيكي 
و ش��يميايي در اختيار دارد، حكومت صدام از تروريسم بين المللي 

حمايت مي كند و براي ساختن تسليحات اتمي تالش مي كند. 
دولت امريكا همچنين با نشان دادن شماري از تصاوير ماهواره يي 
ادع��ا كرد دولت صدام، براي فرار از كنترل س��ختگيرانه بازرس��ان 
س��ازمان ملل، تعدادي موتورهاي الري را به البراتوار س��يار سالح 
بيولوژيك��ي تبديل كرده بود. يكي از داليلي كه س��خنراني پاول را 
فراموش ناشدني كرد اين است كه تمام اين ادعاها بعدها رد شدند. 
كالين پاول خود نيز در س��ال ۲۰۰5 اظهاراتش را لكه يي س��ياه و 

شرم آور در تاريخ زندگي كاري اش خواند. 
يكي از ش��واهد غلطي كه كالي��ن پاول ارائه كرده ب��ود، درباره 
البراتوارهاي س��يار س��الح ش��يميايي و بيولوژيكي صدام بود. ري 
مك گاورن ۷۸ س��اله، كه ۲۷ س��ال در س��ازمان اطالعات مركزي 
امريكا )سيا( كار مي كرد، در اين باره مي گويد: »سازمان سيا اشتباه 
نكرده بود. اين يك جعل خبر بزرگ بود و آنها اين را مي دانستند. «

 هشداري كه ناديده گرفته شده بود
دول��ت جورج دبليو بوش چهل وس��ومين رييس جمهور امريكا 
اين جنگ را مي خواس��ت. خاوير سوالنا مسوول پيشين سياست 

خارجي اتحاديه اروپا، و همچنان دبيركل پيش��ين س��ازمان ملل 
متحد به مناسبت پانزدهمين سالروز آغاز جنگ عراق گفته گرچه 
زمينه سازي براي حمله به عراق بخشي از »جنگ عليه تروريسم« 
خوانده شد اما برنامه ريزي براي اشغال عراق به سال هاي پيش از 
9 سپتامبر ۲۰۰1 بازمي گشت. سوالنا يادآوري مي كند كه جورج 
دبيلو بوش اندكي پس از انتخاب ش��دنش به عنوان رييس جمهور 
اياالت متحده در سال ۲۰۰۰، عراق را يكي از دو اولويت مهم خود 
در سياست امنيتي اعالم كرد. از همان ابتدا نيز متحدان بريتانيايي 
با امريكا از نزديك همكاري داش��تند. هفته نامه ساندي تايمز ماه 
مي ۲۰۰5 درباره محتواي نشس��تي كه تا آن زمان ش��ديداً سري 

گفته مي شد، گزارش داد.
موض��وع اي��ن نشس��ت، در ۲۳ ج��والي ۲۰۰۲ در زم��ان 
نخست وزيري توني بلر و با موضوع عراق بود. در اين نشست جك 
استراو وزير خارجه وقت بريتانيا، جف هون وزير دفاع، و همچنان 
سر ريچارد ديرلف رييس سازمان اطالعات خارجي بريتانيا )ام آي 
۶( شركت داشتند. ديرلف در اين نشست از ديدار با رييس سازمان 
سيا در واشنگتن گزارش داده بود. ديرلف گفته بود: »حمله نظامي 
به عراق حاال اجتناب ناپذير پنداشته مي شود. بوش مي خواهد كه 
ص��دام را با يك حمله نظامي س��رنگون كن��د و دليل اين حمله 
نظامي را ارتباط )صدام( با تروريسم و همچنان تسليحات كشتار 
جمعي توجيه خواهد كرد. « گفته ش��ده، جك استراو نيز در اين 
نشس��ت تاكيد كرده كه شواهد روشن براي اثبات چنين ارتباطي 
بسيار ناچيز هستند چرا كه صدام هيچ كشور همسايه يي را تهديد 
نكرده و توانايي هاي تس��ليحات كشتار جمعي اش نسبت به ليبي، 

كره شمالي و ايران كمتر است.«  

 سهم آلمان در اين جنگ 
براون شفر كارشناس حقوق بين الملل، نيز به دويچه وله مي گويد: 
»به نظر من حمله به عراق يك عمل خشونت آميز و خالف موازين 
بين المللي بود، يك جنگ ناقض حقوق بين الملل از س��وي اياالت 

متحده امريكا و متحدانش عليه بغداد در سال ۲۰۰۳. «
ب��ا آنكه گرهارد ش��رودر صدراعظ��م وقت آلمان، با مش��اركت 
كش��ورش در جنگ عراق بطور رسمي مخالفت كرده بود، اما بطور 
غيرمس��تقيم در آن سهم داشت. فلوريان پفاف افسر پيشين ارتش 
آلمان به دويچه وله مي گويد: »ارتش آلمان بطور گسترده در جنگ 
عراق س��هم داشت. به عنوان مثال ارتش آلمان هواپيماهاي جنگي 
آواكس را تجهيز كرد و از قرارگاه هاي نظامي اياالت متحده پاسداري 
كرد تا سربازان امريكايي بتوانند آزادانه به جنگ بروند. ارتش آلمان 
همچنان كمك هاي لجستيكي انجام داد، از جوراب گرفته تا بمب. 
ما نمي دانيم كه در مجموع چه كمك هاي لجستيكي صورت گرفت، 

اما همين قدر مي دانيم كه امريكايي ها عميقا قدردان برلين بودند.«

 نهم آوريل مصادف با پانزدهمين س��ال سقوط رژيم صدام بود 
اما در عراق هيچ نماد و نمودي از جشن و شادماني ديده نمي شد و 
تقريبا سكوت در قبال اين تحول مهم، ويژگي محسوس اين روز بود. 
حتي پيرامون اعالم تعطيلي در اين روز در عراق و عنواني كه براي 
اين روز بايد انتخاب شود، در عراق اختالف نظر وجود دارد. برخي بر 
آن نام »روز سقوط رژيم صدام«، اكثريتي با ياد كردن از آن به عنوان 
»سقوط بغداد« مي كوشند حادثه سقوط بغداد را به دست مغول ها 
در اذه��ان تداعي كنند و عده يي نيز به آن »روز آزادي« و جمعيت 
قابل توجهي نيز بر آن »سالروز اشغال عراق« نام نهاده اند. به گزارش 
ايرنا، در سطح خيابان ها هيچ تابلويي كه به اين مناسبت مهم اشاره 
كند ديده نمي ش��د و تنها مجسمه يي كه به نش��انه يادمان پايين 
كش��يدن مجسمه صدام در ميدان »فردوس« در مركز بغداد نصب 
ش��ده بود، به بهانه، بازسازي ميادين پايتخت، برداشته شده و هيچ 
اثر ديگري كه اين حادثه را تداعي كند در اين ميدان يافت نمي شد. 
تنها آثار فعلي در اطراف ميدان فردوس مجموعه يي از پوس��ترهاي 
تبليغاتي نامزدهاي انتخابات پارلماني عراق است كه قرار است ۲۲ 
ارديبهش��ت ماه برگزار ش��ود. گرچه در سطح شبكه هاي اجتماعي 
هش��تكي تحت عنوان )جشن سرنگوني رژيم صدام( ايجاد شده اما 
هيچ شخصيت برجسته عراقي در اين هشتك عبارتي ننوشت. سيد 
عمار حكيم رهبر جريان حكمت ملي عراق كه به اين مناسبت بيانيه 
داده به تقارن معني دار سالروز سقوط رژيم صدام با سالروز شهادت 
آيت اهلل محمدباقر صدر، بزرگ ترين معارض رژيم صدام اشاره كرده 
است. وي با عبور گذرا از تاريخ سياه حاكميت بعث بر عراق كه فقط 
از خاندان حكيم ۶۰ عالم و فاضل و روحاني را به ش��هادت رسانده 
نوش��ت مردم عراق در اين روز اميدوارند كه بحران ها از س��ر عراق 
برداشته شود و بتوان بر ورق زدن تاريخ گذشته، صفحه روشني را به 
روي نسل هاي آينده بازكرد. در شرايطي كه دولت منطقه كردستان 
عراق، اين روز را »روز آزادي« دانس��ته و بر همين اس��اس تعطيلي 
رسمي را در سه استان اربيل، سليمانيه و دهوك اعالم كرده است 
برخي از اس��تان هاي جنوب عراق نيز به صورت انفرادي اين روز را 
تعطيل اعالم كرده اند اما تعطيلي در اين اس��تان ها منتس��ب به دو 
مناسبت شده يكي »س��قوط رژيم صدام« و دومي سالروز شهادت 
آيت اهلل محمدباقر صدر. استان هاي كربال، ميسان، المثني سه استان 
شيعه نش��ين در جنوب عراق هستند كه سه شنبه تعطيلي رسمي 
اعالم ش��ده بود. در بغداد پايتخت عراق نيز سكوت دولت مركزي و 
ش��وراي استان بغداد درباره تعطيلي در اين روز، مردم را سرگردان 

ك��رد و ادارات و حتي مدارس كه اين روزه��ا مصادف با امتحانات 
برخي از سطوح تحصيلي است، به صورت نصف و نيمه به كار خود 
ادامه دادند. احمد الذواق يكي از فعاالن اجتماعي معروف عراقي در 
شبكه هاي اجتماعي در يادداشت كوتاهي به مناسبت اين روز نوشت: 
»سالروز س��رنگوني صدام را جشن نگرفته ام چون مي ترسم درباره 
احزاب مش��اركت كننده در دولت چيزي بنويسم و فردا اين احزاب 
نيز سرنوشتي مانند رژيم بعث داشته باشند.« كارشناسان معتقدند 
كه عدم اهتمام به اين روز مهم، به دليل اين است كه سقوط رژيم 
صدام به دس��ت خود ملت عراق نبوده و ناش��ي از دخالت خارجي 
بوده اس��ت كه در نهايت منجر به اش��غال عراق توسط امريكايي ها 
ش��د و تا به امروز عراق از تبعات منفي اين اش��غال خارجي ضربه 
مي بيند. برخي نيز بر اين باورند كه عدم اهتمام افكار عمومي عراق 
به اين روز، به نوعي اعالم ناخرسندي از رهبران عراقي است كه اداره 
كش��ور را بعد از سقوط رژيم صدام به دست گرفتند اما نتوانستند، 
انتظارات مردمي در خصوص رفاه و پيشرفت و حفظ استقالل عراق 
را تحقق بخشند. حوادث و رخدادهاي بي شماري در اين 15 سال بر 
عراق رفته كه آخرين آن دو قضيه جنگ با گروه تروريستي داعش 
و ديگري ناكام گذاش��تن طرح تجزيه و جدايي منطقه كردس��تان 
از عراق بوده اس��ت. با وجود اين، برخي ها نيز در همين هش��تكي 
كه به مناس��بت سالروز سقوط رژيم صدام در شبكه هاي اجتماعي 
ايجاد شده، اين روز را به دليل بسياري از دستاوردها شايسته جشن 
دانس��ته اند. آزادي بيان، آزادي تاس��يس احزاب سياسي، برگزاري 
انتخابات آزاد، مش��اركت مردم در سرنوش��ت خود، بهبود تدريجي 
جايگاه عراق در س��طح منطقه و جهان و ارتباط آزاد عراق با جهان 
و نبود ترس از زندان هاي مخوف س��ابق و گورهاي جمعي از جمله 
دس��تاوردهاي مبارك سقوط صدام دانسته اند. با وجود اين با وجود 
بحث و جدل جاري در فضاي مجازي، اما حقيقت خيابان هاي عراق 
در س��الروز س��قوط رژيم صدام سكوت است و تنها صدايي كه اين 
س��كوت را در طول و عرض خيابان هاي پايتخت مي شكند، صداي 
پاهاي تاول زده س��وگواران امام موسي كاظم)ع( و نوحه هايي است 
كه از موكب هاي پذيرايي از زائران در طول خيابان هاي بغداد پخش 
مي شود. سوگواران، بدون توجه به رخداد تاريخي كه 15 سال قبل 
در اين ميدان اتفاق افتاد و بسياري آن را اعالم پاياني بر مخوف ترين 
رژيم ه��اي ديكتاتوري منطقه كه بيش��ترين قربانيان آن را همين 
ش��يعيان تش��كيل مي دادند، آرام و با طمانينه، سر در راه كاظمين 

نهاده و گويا تنها دلمشغولي آنها رسيدن به جوار امام شان است. 

جرج دبليو بوش رييس جمهوري وقت امريكا، نهم آوريل ۲۰۰۳ 
كمت��ر از يك ماه پس از آغاز حمله به عراق پيروزي اياالت متحده 
و متح��دان نه چندان پرش��مارش را در دومين جنگ خليج فارس 
اعالم كرد. 15 سال بعد پس از عمليات آزادسازي عراق، اين كشور 
ب��ه هيچ وجه حال و روز خوبي ندارد: اين گزاره يك داده پيش��يني 
اس��ت و احتماال خالف سال هاي نخست پس از »آزادسازي عراق« 
احتياجي به توضيح و تفسير ندارد. به گزارش دويچه وله، جنگ هاي 
افغانس��تان و عراق در س��ال هاي ۲۰۰1 و ۲۰۰۳ ميالدي احتماال 
مرحله نخس��ت اجراي طرحي بود كه بعدها به »خاورميانه بزرگ« 
مشهور شد. پروژه جناح نومحافظه كار جمهوري خواهان امريكا براي 
»دموكراتيزه« كردن ش��مال آفريقا و جنوب غرب آسيا و ادغام اين 
منطقه همشيه ناآرام در نظام پايدار مالي و سياسي جهان بود. پروژه 
خاورميانه بزرگ آن طور كه مي دانيم با انتخاب باراك اوباما و خروج 
نيروهاي امريكايي از عراق و پس از آن تحوالت موسوم به بهار عربي، 
فرجامي پيدا نكرد. اما اش��غال عراق و فروپاش��ي عملي اين كشور، 

تبعات زيادي براي منطقه داشت. 
حمله به عراق با دو ادعاي دروغ آغاز شد؛ رژيم صدام تسليحات 
كشتار جمعي )ش��يميايي و بيولوژيك( دارد و با القاعده در ارتباط 
اس��ت. ماه ها پيش از حمله اما واش��نگتن و لندن ميزبان مخالفان 
بيش از س��ه دهه ديكتاتوري رژيم بعث و ش��خص صدام بودند، از 
احزاب كرد گرفته تا شيعيان. قرار بود عراق دموكراتيك و مرفه پس 
از سرنگوني صدام، الگويي باشد براي باقي منطقه و نمونه يي باشد از 
گذار هرچند پرهزينه از يك كشور ياغي و غيرمتعارف به يك دولت 
عادي. هدف بعد از عراق، احتماال جمهوري اس��المي ايران بود. اما 
دول��ت غيرنظامي پل برمر و پ��س از وي دولت موقت اياد عالوي و 
حتي تدوين قانون اساسي فدرال هم نتوانست جلوي نفوذ ايران در 
عراق را بگيرد. اياالت متحده و جمهوري اسالمي براي نخستين بار 
در س��ال هاي پس از گروگانگيري س��فارت، در ميدان عراق و براي 
كاهش ش��مار قربانيان اين جنگ با يكديگر مذاكره كردند. سعود 
الفيصل وزير خارجه پيشين سعودي، با انتقاد از سياست هاي امريكا 
در عراق گفته: »واش��نگتن عراق را در سيني طاليي گذاشت و به 

ايران تقديم كرد.«
با س��قوط حكومت ص��دام و پيگيري سياس��ت بعثي زدايي در 
عراق و همزمان با متالشي ش��دن دستگاه سركوب در اين كشور، 
تنش هاي قومي و مذهبي باال گرفت: اس��الم گرايان كه براي دهه ها 
ام��كان كوچك ترين تحركي را نداش��تند، به بازيگ��ر عمده ميدان 
نبردهاي عراق تبديل ش��دند، القاعده به اين كشور پاي گذاشت و 
ابومصعب زرقاوي و پيروان پرشمارش با تاسيس به اصطالح »دولت 
اس��المي در عراق« شالوده تش��كيل خالفت داعش را در سال هاي 

بعد پي ريختند. 
سلس��ه بمب گذاري ه��اي عم��ال بي پاي��ان در مناط��ق عمدتا 

شيعه نش��ين حومه بغ��داد و كربال و نجف، س��ال ها به خبر ثابت و 
عمال عادي رس��انه هاي جهان تبديل ش��د. در سوي ديگر ميدان، 
نارضايتي هاي گسترده از دولت هاي ابراهيم جعفري و به ويژه نوري 
مالكي باعث ش��د تا بخش عمده يي از شهروندان عراقي به حاشيه 
رانده شده اين كشور در سال ۲۰1۴ آغوش خود را در برابر توحش 
داعش گشودند. كردس��تان عراق كه سابقه يك دهه خودمختاري 
دوفاكت��و از دولت مركزي عراق را داش��ت، با وج��ود برخورداري از 
جايگاه دولت خودمختار در قانون اساسي جديد، هيچگاه نتوانست 
حس��اب هايش را با بغداد تس��ويه كن��د. با وجود شكس��ت كامل 
همه پرسي قانون اساسي در سپتامبر ۲۰1۷، ابراز اراده بيش از 9۰ 
درصد ش��هروندان س��اكن در اقليم و كركوك نشان داد كه تمايل 
ب��ه جدايي از دولت مركزي كماكان ب��ه عنوان يك عامل بحران زا، 
هرچند س��ركوب شده، در سپهر سياس��ي عراق زنده خواهد ماند. 
امروزه گرچه به نظر مي رس��د كه پروژه استقرار دموكراسي وارداتي 
شكس��ت خورده ام��ا اميدواري هايي نيز ديده مي ش��ود. به اعتقاد 
ناظ��ران، پنج ويژگي وجود دارد ك��ه مي توان به عنوان ويژگي هاي 

عراق جديد از آن ياد كرد. 
1- عراق كه در زمان صدام تحريم اقتصادي بين المللي شده بود 
حاال به عرصه تجارت جهاني بازگشته و شروع به استفاده از ذخاير 
نفتي خود كرده است. اين كشور از سال ۲۰۰۳ تاكنون ۸۰۰ ميليارد 
دالر نفت فروخته است. هر چند براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، 
فساد اقتصادي در اين كشور، خزانه دولت را از حدود ۳1۲ ميليارد 

دالر يعني بيش از يك سوم اين درآمد محروم كرد. 
۲- آنچه كه به اصطالح نمايندگي تناس��بي ناميده مي شود در 
انتخابات عراق اجرايي ش��د؛ به شكلي كه مقام هاي ارشد دولتي، از 
نمايندگان همه بافت هاي جامعه عراق اعم از شيعه، سني و كردها 

انتخاب مي شوند. 
۳- ارتش عراق در زمان صدام دستگاهي براي سركوب و كشتار 
در منطقه بود و اكنون به ارتش��ي وطن خ��واه و نيرويي موثر براي 
مبارزه با تروريس��م تبديل شده و پشتيباني نيروهاي مردمي مانند 

الحشدالشعبي را در كنار خود دارد. 
۴- تمايالت اس��تقالل خواهانه درميان برخي احزاب كرد در پي 
آشفتگي و ازهم گسيختگي كه داعش به وجود آورد، سبب شد آنها 
دنبال به دست آوردن استقالل كامل از عراق باشند كه البته به دليل 
فش��ارهاي بين المللي و مخالفت هاي داخلي خود كردهاي عراق به 

شكست انجاميد. 
5- ش��يعيان عراق كه در زمان ص��دام از زيارت اماكن مقدس 
مح��روم بودند، آزادي الزم ب��راي رفت و آمد به اماكن مقدس را به 
دست آوردند تا جايي كه رفتن آزادانه به زيارت حرم هاي مطهر در 
نجف، كربال و سامرا نه تنها عراقي ها بلكه شيعيان سراسر جهان را 

شامل مي شود. 

نماينده ح��زب دموكرات كردس��تان )پارت��ي( در پانزدهمين 
س��الگرد س��رنگوني صدام در عراق از احزاب سياس��ي اين كشور 
به دليل عبرت نگرفتن از اش��تباهات رژيم بع��ث و جبران نكردن 
اين اشتباهات شديدا انتقاد كرده است. به گزارش كردپرس، اشواق 
جاف با بيان اينكه همه طيف هاي مردم عراق به ويژه كردها با ظلم و 
ستم رژم پيشين عراق مواجه شده اند، گفته است: »آرزو داشتيم كه 
پس از س��ال ۲۰۰۳ احزاب سياسي از اين اشتباهات رژيم پيشين 
عبرت بگيرند و اين اشتباهات را جبران كنند، اما متاسفانه چنين 

نشده است.« 
جاف ضمن اش��اره به اينك��ه احزاب سياس��ي در عراق در پي 
سرنگوني رژيم صدام در خصوص از بين بردن تغيير بافت جمعيتي 
در مناط��ق مختلف عراق كه صدام به آن دس��ت مي زد، به توافق 
رس��يدند و اين مساله به يك ماده قانوني تبديل شده، گفته است: 
»نظام جديد عراق نمي خواهد اين ماده را اجرايي كند. « اين مقام 
عراقي با مس��وول دانستن سياس��تمداران در بي توجهي به حقوق 
بشر و داشتن نگاه سياسي به اين حقوق گفته است: »آنچه پس از 
۲۰۰۳ به عراقي ها داده شده در حد اميد و آرزوهاي آنها نيست. «

اش��واق جاف در شرايطي از وضعيت سياسي امروز عراق انتقاد 
مي كن��د كه به اعتقاد بس��ياري از ناظران، حمل��ه امريكا به عراق 
ي��ك جنگ غيرضروري با ادعاهايي گمراه كننده بود اما يك مولفه 
كليدي ديگر براي ش��روع اين جنگ خانمان سوز نيز وجود داشته 
است؛ تصورات جورج دبليو بوش درباره ارزان و آسان بودن اشغال 

عراق. 
پاي��گاه خبري هيل چندي پيش در اين باره نوش��ت: در فوريه 
۲۰۰۲ يك سال پيش از آغاز جنگ عراق كنت آدلمن مقام دولت 
اس��بق دونالد ريگان در سخناني مش��هور گفت، »جنگ عراق به 
بزرگ ترين پيروزي در جنگ امريكا با تروريسم منجر خواهد شد. 
م��ا همه نتيج��ه آن را مي دانيم«. چند هفته پي��ش از آغاز جنگ 
ني��ز ميچ دانيلز مدير بودجه كاخ س��فيد، گفت كه حمله موفق به 
عراق تقريبا 5۰ تا ۶۰ ميليارد دالر هزينه خواهد داشت كه به جز 
استانداردهاي پنتاگون با هر استاندارد ديگري بسيار زياد است اما 

اين پيش بيني دانيلز در دورنماي پيش رو خنده دار بود. 
مجموع هزينه هاي بودجه يي جنگ عراق به ۸۰۰ ميليارد دالر، 
1۶ برابر بيشتر از برآورد دولت بوش رسيد. پروژه  هزينه هاي جنگ 
متعلق به انيستيتوي واتسون در دانشگاه براون مي گويد: »مجموع 
هزينه هاي جنگ هاي امريكا بعد از 11 سپتامبر ۲۰۰1 كه جنگ 

عراق يكي از مهم ترين هاي آن بود به 5. ۶ تريليون دالر رس��يده 
اس��ت. اين برآورد ش��امل هزينه هاي طوالني مدتي اس��ت كه به 
ندرت به هنگام اتخاذ تصميم براي وارد شدن به يك جنگ لحاظ 
مي ش��ود نظير هزينه رسيدگي به مجروحان جنگي و كهنه كاران 

نظامي. «
هيل نوش��ته: ترامپ به عنوان يك كاندي��داي انتخاباتي آنچه 
تريليون ها دالر هزينه اسراف شده در جنگ هاي عراق و خاورميانه 
خوان��د را محكوم كرد و آن را نه يك فاجعه بلكه بدترين تصميم 
تاريخ امريكا خواند اما متاس��فانه او براي مقابله با اين حقيقت كار 
چنداني نكرد و به جايش سرمايه گذاري در جنگ ها را كه از دولت 
ب��اراك اوباما به ارث ب��رده بود، دو برابر كرده و س��ربازانش را در 
افغانستان، سوريه و عراق افزايش داد و حمالت هوايي در سومالي 
و ليبي را تش��ديد كرد و راه را براي فروش مهمات بيش��تر براي 

استفاده در بمباران عربستان عليه يمن هموار كرد. 
ب��ا وجود آنك��ه هيچ يك از جنگ هاي فعلي امريكا در س��طح 
هزينه ه��اي زم��ان اوج جنگ ه��اي امريكا در عراق و افغانس��تان 
نيس��ت اما در هر صورت داشتن ده ها هزار سرباز در ميدان جنگ 
هزينه بر خواهد بود. جنگ هاي امريكا يك منطق و توجيه كارآمد 
ب��ه پنتاگون داده تا ماليات هاي مردم را در حجم هاي بس��يار باال 
و نزدي��ك ب��ه زمان اوج دوران پس از جن��گ جهاني دوم مصرف 
كن��د. اين موض��وع در هيچ جا به اندازه تواف��ق بودجه يي حاصل 
ش��ده توس��ط كنگره و دولت در ماه گذشته مشهود نبود. توافقي 
كه خواهان 1۶5 ميليارد دالر افزايش بودجه پنتاگون در دو سال 
آينده و رس��اندن بودجه نظامي به ۷1۶ ميليارد دالر ش��ده است. 
15س��ال بعد از آغاز جنگ عراق يكي از درس هاي اين جنگ اين 
اس��ت كه ش��اخه اجرايي امريكا بايد پيش از اعزام س��رباز به يك 
جنگ خارجي به ش��كلي صادقانه هزينه هاي اين جنگ را برآورد 
كن��د. اين را به عنوان يك سياس��ت خارج��ي معادل حقيقت در 
تبليغات تصور كنيد. سنجش هزينه هاي جنگ با دقت بيشتر يكي 
از راه ه��اي جلوگيري از درگير ش��دن در جنگ هاي غيرضروري 

است. 
ي��ك تدبير اضاف��ي كه به مردم درك واضح ت��ري از هزينه ها و 
تبع��ات جنگ مي ده��د اعمال يك ماليات جنگي اس��ت كه براي 
تامي��ن هزينه هاي ي��ك مداخله نظامي وضع ش��ود تا هزينه هاي 
مداخله نظامي را در طول اين جنگ پرداخت كند نه اينكه آن را به 

شانه نسل هاي بعد بيندازد. 

بغداد؛ سكوت در روز سقوط
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محلونقل10
 كاهش استقبال از

حمل و نقل عمومي در سال 97

اس��تقبال ايراني ها از س��فر به خارج از كش��ور 
طي س��ال هاي اخير به حدي افزايش يافته است 
كه رييس س��ابق س��ازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده يي ايران در اس��فندماه سال 95 رسما اعالم 
كرد كه در نوروز 96 س��فر به كش��ورهاي تركيه، 
آذربايجان، ارمنستان، گرجستان و عراق از راه هاي 

زميني نسبت به سال قبل افزايش مي يابد. 
البته اثبات رش��د س��فرهاي خارجي مسافران 
ايراني در س��ال هاي اخير نيازي به اعالم آمار در 
اي��ن زمينه ندارد و مش��اهدات ميداني هر يك از 
ايرانيان از سفرهاي انجام شده درميان بستگان و 
نزديكان به خوبي براين موضوع صحه مي گذارد. 
دراي��ن ميان، افزاي��ش حجم س��فر به خارج 
از كش��ور ع��الوه بر خارج كردن حج��م بااليي از 
ارز، صنع��ت گردش��گري داخلي كش��ور را هم با 

مشكالتي مواجه مي كند.
با توجه به اهميت اين موضوع، در اين مطلب، 
عالوه بر مقايس��ه سفرهاي زميني، دريايي، ريلي 
و جاده يي انجام ش��ده در نوروز 96 و 97، ليستي 
از كش��ورهاي مورد عالقه ايرانيان براي سفرهاي 

نوروزي تهيه كند. 
 آمار رس��مي وزارت راه و شهرس��ازي نشان 
مي ده��د كه در نوروز امس��ال حمل ونقل عمومي 
جاده اي، هوايي و دريايي نسبت به ايام نوروز 96 
كاهش يافت��ه اما عين حمل ونق��ل ريلي در بازه 

مورد اشاره از رشد برخوردار بوده است. 
 مطابق آمار در ايام نوروز 97 )25 اسفند 96 
تا 15 فروردين 97( در بخش جاده يي تعداد سفر 
و مس��افر به ترتيب 716 هزار و 762 و 7 ميليون 
و 445 هزار و 844 نفر بوده كه در مقايسه با ايام 
نوروز 96 در حوزه تعداد س��فر بالغ بر 6.5 درصد 
كاه��ش يافته اس��ت، در نوروز 96 تعداد مس��افر 

جاده يي 7 ميليون و 971 هزار و 622 نفر بود. 
 در بخش هوايي و در شاخص تعداد نشست 
و برخاس��ت پروازها طي ايام نوروز 97 نسبت به 
نوروز 96، 14.3 درصد رشد منفي داشته است. 

 در نوروز 97 )25 اسفند 96 تا 15 فروردين 
97( تعداد نشست و برخاست ها 25 هزار و 921 
و در نوروز س��ال گذش��ته اين ميزان 30 هزار و 

253 بوده است. 
 در ايام نوروز 96 نزديك 3 ميليون و 7221 
هزار و 956 نفر مس��افر در فرودگاه هاي كش��ور 
اعزام و پذيرش ش��ده، اين در حالي اس��ت كه در 
نوروز 97 اين شاخص با كاهش 13.7 درصدي به 

3 ميليون و 212 هزار و 858 رسيده است. 
 در ن��وروز 97 در بخش حمل ونقل دريايي و 
در ش��اخص »ورود و خروج مسافر« 3 ميليون و 
435 ه��زار و 932 نفر ثبت ش��د كه اين رقم در 
مقايسه با تعداد ورود و خروج مسافر در ايام نوروز 

96 حدود 13.4 درصد داشته است. 
 در بخ��ش درياي��ي تع��داد ورود و خ��روج 
گردش��گر در ايام نوروز 97 نس��بت به نوروز 96 

حدود 43. 6 درصد افزايش يافته است. 
 در بخ��ش ريلي، طي نوروز 97 يك ميليون 
و 931 هزار و 651 نفر مس��افر جابه جا ش��ده اند 
ك��ه در مقايس��ه با ايام نوروز 96 ب��ا يك ميليون 
و 761 ه��زار و 167 نفر حدود 9.6 درصد رش��د 

داشته است. 
 در تعطيالت نوروز 96 از 25 اس��فند تا 13 
فروردي��ن در مجم��وع حدود 12 ميلي��ون نفر با 
هواپيما، قطار، اتوبوس، ميني بوس و سواري هاي 

عمومي سفر كردند. 
 3 ميليون و 359هزار و 698 نفر با هواپيما، 
ي��ك ميليون و 593 ه��زارو 256 نفر با قطار و 6 
ميلي��ون و 939هزار و 634 نفر با اتوبوس، ميني 

بوس و سواري عمومي سفر كرده اند. 
 براس��اس آمار وس��يله نقليه عمومي شماره 
يك ايرانيان اتوبوس اس��ت، پس از آن هواپيما و 

در رتبه بعدي قطار قرار دارد. 

 استقبال اندك از سفر دريايي به قشم و كيش
 س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري درگزارشي اعالم كرد كه تا پايان 14 
فروردين س��ال جاري، سفرهاي هوايي به جزيره 
كيش افزايش 18 درصدي داش��ته است اما تردد 
دريايي به اين جزيره مجموعا فقط 8 درصد رشد 

داشته است. 
  قش��م هم با وجود آنكه رش��د 50 درصدي 
س��فرهاي هوايي را درسال جاري داشته است اما 
مسافرت دريايي به آن فقط 2 درصد رشد داشت 
كه توفان ه��اي درياي��ي، اصلي تري��ن عامل اين 

كاهش سفر بوده است. 

 كشورهاي پرطرفدار براي ايراني ها
ش��ايد با توجه به اينكه س��فر به كش��ورهاي 
همسايه به افراد اين امكان را مي دهد كه همزمان 
زي��ادي را زياد در مس��ير جاده يي نباش��ند و هم 
از كش��وري ديگر بازديد نماين��د، يكي از داليل 

افزايش استقبال از سفرهاي خارجي است. 
 تركيه يكي از كشورهايي است كه در رديف 
نخس��ت فهرس��ت مقاصد خارجي م��ورد عالقه 
ايراني ه��ا ق��رار مي گيرد، چرا كه ه��م به ايران از 
لح��اظ مس��افت نزديك اس��ت و هم ني��ازي به 

دريافت ويزا ندارد. 
 مقصد ديگري كه ايرانيان براي سفر نوروزي 
خ��ود انتخاب مي كنند كش��ور عراق اس��ت، اين 
كشور به علت جاذبه هاي مذهبي انتخاب بسياري 

از افراد است. 
 يك��ي از مقاصد ديگري كه براي س��فر و به 
ويژه س��فرهاي نوروزي ازس��وي ايراني ها انتخاب 
مي شود، جمهوري آذربايجان و شهر باكو است. 

 عالوه بر تركي��ه، آذربايجان و عراق، يكي از 
محبوب ترين مقاصد خارجي گردش��گران ايراني، 

كشور ارمنستان است. 

گزارش

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي  
تنه�ا 8 روز از تعطي�الت نوروزي س�ال 
جاري گذش�ته بود كه محمد محب خدايي، 
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي 
در گفت وگوي�ي اع�الم كرد ك�ه از ابتداي 
تعطيالت نوروزي س�فرهاي خارجي زميني 
27.5درصد و هوايي 5 درصد رش�د داشته 
و اي�ن در حالي اس�ت كه س�فرهاي هوايي 
در مس�يرهاي داخلي ت�ا 18 درصد كاهش 

داشته است. 
ام�ا افزايش اس�تقبال از س�فرهوايي و 
زمين�ي به خ�ارج ازكش�ور ج�دا از اينكه 
موجب خروج ميليون ها دالر ارز از كش�ور 
مي ش�ود، مي تواند مهر تاييدي بر كم كاري 
مس�ووالن حوزه هاي مختل�ف حمل ونقلي 

باشد.
فرسودگي هواپيماهاي فعال كشور، نبود 
امكانات رفاه�ي الزم در فرودگاه ها،  تاخير 
بس�يار س�فرهاي داخلي، و همچنين گران 
ب�ودن بليت هاي برنامه ي�ي در حوزه هوايي 
موجب مي شود كه مسافران تمايل چنداني 
ب�راي انج�ام س�فرهاي داخلي ب�ا هواپيما 

داشته باشند. 
ع�دم اتص�ال ريل�ي مراكز اس�تان ها به 
يكديگ�ر، ناتمام مان�دن پروژه هاي تكميل 
مس�يرهاي پرتقاض�ا همچون مح�ور ريلي 
مان�دن  ناتم�ام  قزوين-رشت-آس�تارا، 
وس�رعت  كرمانشاه-خس�روي  خط آه�ن 
پايي�ن قطاره�ا ك�ه موجب طوالني ش�دن 
س�فرها مي ش�ود، انگي�زه مس�افران براي 
بهره گي�ري از حمل ونق�ل ريل�ي را كاهش 
مي ده�د. درح�وزه جاده ي�ي، ك�م ب�ودن 
بودن  ناايمن  بين راه�ي،  اس�تراحتگاه هاي 
جاده ها ه�م از انتقاداتي اس�ت كه همواره 
به سياس�ت گذاران اين بخش وارد مي شود 
و كارنام�ه بخ�ش جاده ي�ي طي س�ال هاي 
گذش�ته نش�ان مي دهد كه در اي�ن زمينه 

چندان موفق عمل نكرده ايم. 
در اي�ن ميان، عالوه ب�ر انتقاداتي كه به 
حوزه هاي اصلي حمل ونقل كشور وارد است 
يك�ي از داليلي كه براي افزايش س�فرهاي 
خارج�ي و اس�تقبال از اي�ن توره�ا مطرح 
مي شود مربوط به فاصله ناچيز ميان قيمت 
بلي�ت س�فرهاي هوايي داخل�ي و خارجي 
و همي�ن طور هزين�ه اقام�ت در يك هتل 

داخلي و خارجي است.
ب�ه عبارت ديگ�ر با توجه ب�ه اينكه طي 
س�ال هاي اخي�ر قيم�ت بلي�ت و تورهاي 
خارج�ي كش�ورهاي همس�ايه نزدي�ك يا 
حت�ي ارزان ت�ر از مقاص�د داخل�ي اس�ت، 
مس�افران تماي�ل بيش�تري براي س�فر به 
كش�ورهاي همسايه دارند و در شرايطي كه 
پيش بيني شده بود با گران تر شدن نرخ ارز 

و كمياب ش�دن آن و از سوي ديگر افزايش 
عوارض خروج�ي س�فرهاي داخلي، حجم 
اين س�فرها كاهش يابد، ام�ا نگاهي به آمار 
س�فرهاي خارج�ي در تعطيالت ن�وروز كه 
از 25 اس�فندماه س�ال 96 تا 17 فروردين 
م�اه س�ال 1397 محاس�به ش�ده، نش�ان 
مي دهد كه س�فرهاي خارج�ي همچنان از 
سوي مس�افران ايراني با اس�تقبال مواجه 
مي شوند و مسووالن براي افزايش سفرهاي 
داخل�ي و ثب�ت كارنام�ه موف�ق در زمينه 
جذب توريس�ت بايد زيرساخت هاي حوزه 

حمل ونقل را اصالح كنند. 

 گران بودن سفرهاي داخلي
در همي��ن رابطه، محم��ود نجفي عرب، عضو 
كميس��يون گردش��گري اتاق بازرگاني، صنايع، 
مع��ادن و كش��اورزي ته��ران در گفت وگ��و ب��ا 
»تعادل« درباره داليل افزايش س��فرهاي زميني 
و هوايي به خارج از كشورمي گويد: وجود چنين 
آماري، نش��انه خوبي نيس��ت، زيرا حكايت از آن 
دارد ك��ه مردم اقبال بيش��تري براي س��فرهاي 

خارجي دارند. 
نجفي مي افزايد: يكي از داليل افزايش س��فر 
به خارج از كش��ور به گران بودن هزينه سفر در 
داخل كش��ور اس��ت همچنين سيستم هتلينگ 
در ايران با مش��كالتي مواجه اس��ت ضمن اينكه 
نتوانس��ته ايم جاذبه هاي گردش��گري ايران را به 

خوبي به مردم معرفي كنيم. 
او ادامه مي دهد: به نظر مي رس��د كه اين آمار 
براي اقتصاد كش��ور مناسب نيس��ت و اين آمار 
درحالي منتشر مي شود كه براساس برنامه ششم 
توسعه قرار بوده كه س��االنه )5 ميليارد دالر( از 
سفر گردشگران خارجي به ايران كسب شود اما 
حتي انگي��زه الزم براي س��فرهاي داخلي ميان 

هموطنان ايجاد نشده است. 
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه گردشگري، 
حاال س��وال اين اس��ت كه با اين شرايط چگونه 

مي توانيم اي��ن حجم از منابع مال��ي را از حوزه 
گردشگري كسب كنيم؟

نجفي همچنين با اشاره به افزايش جاذبه هاي 
گردشگري كشورهاي آس��ياي ميانه و موفقيت 
اي��ن كش��ورها در جذب توريس��ت مي گويد: در 
سال هاي گذشته تعداد زيادي از ايرانيان به اين 

كشورها مسافرت مي كنند. 

 نبود زيرساخت هاي الزم درحوزه حمل ونقل
عضو كميس��يون گردش��گري اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران درباره اهميت 
زيرس��اخت هاي حمل ونقل بر حجم سفرها بيان 
مي كند: يكي از مش��كالت عمده كشور در حوزه 
حمل ونقل عالوه بر رانندگي هاي نامناسب، عدم 
ايمن��ي الزم خودروها، نب��ود جاده هاي مطمئن 
و ايمن، مس��افت طوالني س��فر با وسايل نقليه 

شخصي است. 
نجف��ي اضافه مي كند: به عنوان نمونه در ايام 
نوروز، گاهي مسافت طي شده توسط رانندگان 
ح��دود1000 ت��ا 1500 كيلومت��ر اس��ت اين 
درحالي اس��ت كه طي چنين مسافتي طوالني 
جاده يي درس��اير كشورها چندان مرسوم نيست 
كه عل��ت آن هم نبود زيرس��اخت هاي الزم در 
تمام��ي حوزه ه��اي حمل ونقل براي مس��افرت 

مردم است. 
او بيان مي كن��د: تقريبا در اغل��ب نقاط دنيا 
ازجمله چين و اروپ��ا،  مردم از حمل ونقل ريلي 
مناسبي بهره مند هستند و سرعت متوسط 350 
كيلومتر برس��اعت است و اين سرعت براي قطار 

در دنيا سرعتي معمولي محسوب مي شود. 
اي��ن كارش��ناس ح��وزه گردش��گري، بيان 
مي كن��د: درحالي كه س��رعت قطار در س��اير 
كش��ورها حدود 350 كيلومتر درس��اعت است، 
س��رعت حداكثري قطارها درايران حدود 100 
كيلومتر برساعت است. بر همين اساس مسافت 
تهران-مش��هد ك��ه ب��ا قطارهاي سريع الس��ير 
حدود2.5 تا 3 س��اعت زمان مي برد با قطارهاي 

ايران 12 س��اعت زمان مي برد. نجفي با اش��اره 
به اينك��ه حمل ونقل ريلي جايگزين مناس��بي 
براي حمل ونقل جاده يي است، مي گويد: به نظر 
مي رسد براي كاهش معضالت جاده اي، توسعه 

شبكه ريلي يكي از بهترين گزينه هاست. 
 اين كارش��ناس اقتصاد گردش��گري،  اضافه 
مي كند: با توجه به اينكه ايران پس��تي و بلندي 
چنداني ندارد ش��رايط مناس��بي براي توس��عه 
ش��بكه ريلي دارد و س��وال اين اس��ت كه چرا 
مس��ووالن توجه��ي به اين حوزه و توس��عه آن 
نداش��ته اند. در واقع اگر چه از ابتداي انقالب با 
مشكالت متعدد و تحريم هاي بسياري در حوزه 
هوايي مواجه بوديم و حمل ونقل ريلي جايگزين 
خوبي براي حوزه هوايي محس��وب مي ش��د اما 
متاس��فانه توجه خاصي به توس��عه شبكه ريلي 

نشد. 
او اظه��ار مي كن��د: اگ��ر به دنب��ال افزايش 
مسافرت هاي داخلي و همچنين جذب توريست 
هستيم بايد بخشي از منابع مالي را براي توسعه 
ش��بكه ريلي اختصاص دهيم ضمن اينكه بايد 
زيرس��اخت هاي ح��وزه گردش��گري هم اصالح 
ش��ود به عنوان نمونه ايران دربخش هتلداري با 

مشكالتي روبروست. 
به گفت��ه نجفي، حتي در بعض��ي مواقع در 
پايتخ��ت هم نمي توان اتاقي براي گردش��گران 
و توريس��ت ها رزرو كرد كه اين موضوع نش��ان 
از كمب��ود هت��ل در تهران و س��اير ش��هرهاي 
كش��ور دارد و ايران در بس��ياري از فاكتورهاي 

گردشگري از ساير كشورها عقب است. 
عضو كميسيون گردش��گري اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران ادامه مي دهد: 
ع��الوه بر كمبود هتل دركش��ور با مس��ائلي از 
جمله فرس��ودگي هواپيماها، نبود امكانات الزم 
درفرودگاه ه��ا و همچنين نحوه ورود گردش��گر 
به داخل كش��ورهم ازديگر مس��ائلي اس��ت كه 
 گردش��گران را ب��راي س��فر ب��ه ايران دلس��رد

مي كند. 

 مردم به پروازهاي داخلي اعتماد ندارند
ناصر رياحي، عضو كميسيون گردشگري اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران هم با 
اشاره به افزايش سفرهاي خارجي طي سال هاي 
اخي��ر درب��اره علت اي��ن موضوع ب��ه »تعادل« 
مي گويد: دليل كاهش س��فرهاي هوايي داخلي 
را مي توان سقوط هواپيما تهران- ياسوج در 29 
بهمن ماه دانس��ت درواقع اين حادثه موجب شد 
كه اعتماد مردم به پروازهاي داخلي كاهش يابد. 
رياح��ي ادام��ه مي ده��د: متاس��فانه كيفيت 
پروازهاي داخلي كم است و از سوي ديگر قيمت 
بليت هواپيما هم گران اس��ت بر همين اس��اس 
استقبال كم مسافران ايراني از پروازهاي داخلي 
طبيعي است. او مي افزايد: دليل افزايش استقبال 
ازس��فرهاي خارجي اين است كه قيمت تورهاي 
خارجي درمقايس��ه با توره��اي داخلي منصفانه 
اس��ت و يكي ديگر از داليل مرب��وط به نرخ ارز 
است براس��اس برنامه چهارم توسعه ساالنه، بايد 
مابه التف��اوت تورم داخلي با س��بد تورم خارجي 
كش��ورهايي كه با آنها مبادله اقتصادي داريم به 

نرخ ارز افزوده شود. 
ب��ه گفته رياحي، تورم داخل��ي بيش از 900 
درصد بوده اس��ت و تورم خارج��ي چندان قابل 
مالحظه نبوده است و نرخ ارز حدود400 درصد 
افزايش يافته است و اين موضوع موجب مي شود 
كه هت��ل دار با توجه به رقم ب��االي تورم مجبور 
است، دستمزد كارمندان و كارگرانش را افزايش 
دهد، اما دالر افزايش چنداني نداش��ته اس��ت و 
همي��ن موضوع موج��ب گران ب��ودن هتل هاي 

ايراني مي شود. 
او اظه��ار مي كند: همچنين زيرس��اخت هاي 
حمل ونق��ل و گردش��گري در س��اير كش��ورها 
پيشرفته تر اس��ت و همين موضوع امكان جذب 
توريس��ت با حجم انبوه را افزايش مي دهد ضمن 
اينك��ه قيمت هاي تمام ش��ده دراين كش��ورها 

پايين تر از ايران است. 
اين كارش��ناس اقتص��اد گردش��گري درباره 
نبود زيرس��اخت هاي الزم درح��وزه حمل ونقل 
بيان مي كن��د: در ايران هم تع��داد هواپيماها و 
به تبع آن پروازها كم اس��ت و ه��م اينكه مردم 
اعتماد چنداني به پروازهاي داخلي ندارند و هم 
اينكه استراحتگاه ها و مراكز تفريحي مناسبي در 

جاده هاي كشور وجود ندارد. 
رياحي مي گوي��د: با توجه ب��ه طوالني بودن 
برخي مسيرهاي جاده اي؛ مسافران گاهي براي 
رس��يدن به مقصد مجبور هستند كه 20 ساعت 
درراه بمانند. او ادامه مي دهد: بنابراين با توجه به 
اينكه در ايران زيرس��اخت هاي الزم وجود ندارد 
وهزينه سفر در ايران نزديك به هزينه سفرهاي 
خارجي اس��ت م��ردم ترجيح مي دهن��د كه به 
كش��ورهاي خارجي س��فر كنند و هم ازامكانات 
بيش��تري بهره ببرند و هم اينكه هزينه چنداني 

پرداخت نكنند. 

استقبال از حمل و نقل ريلي با مدرن سازي
يك��ي از داليل��ي كه 
علت  درباره  كارشناسان 
سفرهاي  حجم  افزايش 
هوايي و زميني خارجي 
مط��رح مي كنن��د، نبود 
الزم  زيرس��اخت هاي 
در ح��وزه حم��ل و نقل 
اس��ت و حم��ل و نق��ل 
ريلي ه��م از اين قاعده 
البته  نيس��ت.  مستثني 
براس��اس آم��اري كه از 
سوي راه آهن منتشر شده، تعداد سفرهاي ريلي 
در نوروز س��ال جاري افزايش يافته اس��ت اما با 
اين وجود، عدم اتصال ريلي مراكز اس��تان ها به 
يكديگ��ر، طوالني بودن س��فرهاي ريلي با توجه 
به س��رعت پايين قطاره��ا و همچنين نبود خط 
ريلي در بس��ياري از محورهاي پرتقاضا، موجب 
شده كه مس��افران چندان از مسافرت هاي ريلي 

استقبال نكنند. 
البت��ه ناگفته نماند كه درح��وزه حمل و نقل 
ريلي، حمل بار نسبت به حمل مسافر در اولويت 

ق��رار دارد و اي��ن موض��وع در محورهايي مانند 
تهران- بندرعباس كامال مش��هود اس��ت، اما در 
برخي محورها مانند مس��ير ريلي تهران-مشهد، 
محورهاي ريلي غرب كشور، مسير ريلي تهران-
اصفهان بالعكس اس��ت و اين مس��يرها از جمله 

مسيرهاي پرتقاضاي ريلي هستند. 
حال سوال اين است كه براي توسعه مسيرهاي 
پرتقاضاي ريلي چه بايد كرد؟ پيشنهاد مي شود 
كه دراين مس��يرها س��راغ قطارهاي سريع السير 
برويم كه متاس��فانه با توجه به زيرس��اخت هاي 
موج��ود درح��وزه ريل��ي، اجراي اي��ن هدف در 
كوتاه مدت امكان پذير نيست زيرا زيرساخت هاي 
كنوني حمل و نقل ريلي براي حمل بار مناس��ب 
است. به عنوان نمونه در كشورهاي توسعه يافته، 
سرعت متوسط س��يرقطارها ديگر120 كيلومتر 
برساعت، 160 كيلومتر برساعت و 180 كيلومتر 
بر س��اعت نيست و س��رعت متوسط حركت اين 

قطارها باالست. 
در واق��ع الزمه توس��عه حم��ل و نقل ريلي و 
به تب��ع آن افزايش اس��تقبال مس��افران از اين 
ش��ق حم��ل و نقلي، حرك��ت به س��مت بهبود 

زيرس��اخت اس��ت البته توس��عه درگام نخست 
بايد در محورهايي كه از نظر ترافيكي س��نگين 
هس��تند، انجام ش��ود. محورهاي سنگين داخل 
كش��ور تهران-مشهد و تهران-اصفهان هستند و 
در محورهاي خارج از كشور، مسير عراق است. 

  ب��ا توجه به اينكه حجم س��فرها به عراق در 
س��ال 95، 4 ميليون و 500 هزار نفربوده و اين 
رقم، قابل توجه اس��ت و همچنين براساس آمار 
منتشرشده از س��وي پايانه هاي مرزي، حدود 8 
ميلي��ون و 500 هزار نفر از مرزهاي عراق عبورو 
مرور داش��ته اند و مي توان بخشي از اين سهم را 
ب��ه حمل و نقل ريلي س��وق داد. يك��ي ديگر از 
مقاصد پرتقاضاي ريلي در خارج از كش��ور، مرز 
رازي اس��ت كه مس��افران براي سفر به تركيه از 
آن عبور مي كنند و ب��ه علت بحث هاي رخ داده 
درسال هاي اخير،  چندان از ظرفيت آن استفاده 

نشده است. 
در اين مي��ان مزيت حمل و نق��ل ريلي اين 
اس��ت ك��ه در جابه جايي مس��افرو كاال، ظرفيت 
انب��وه دارد يعني يك رام قط��ار مي تواند حجم 
قاب��ل مالحظه يي از اف��راد و كااله��ا را جابه جا 

كن��د و برهمين اس��اس بهبود زيرس��اخت هاي 
ريلي براي افزايش حجم جابه جايي مسافر كامال 

توجيه دارد. 
در اين ميان براي جذب مس��افر و همچنين 
توريس��ت در ح��وزه ريل��ي باي��د توس��عه در 
زيرس��اخت هاي ريل��ي در اولوي��ت قرارگيرد و 
نخس��تين گام تس��هيل در دسترس��ي به مرزها 
با اولويت مس��يرهاي پرتقاضاس��ت، ب��ه عنوان 
نمون��ه محور ش��لمچه- بصره ك��ه 32 كيلومتر 
بيشترمسافت ندارد و درسال 95 از مرز شلمچه 
و چزابه كه با س��اخت محور شلمچه- بصره قابل 
پوشش است 3 ميليون 300 هزار تردد ثبت شد 
كه با ايجاد زيرس��اخت هاي ريلي، بخشي از اين 
مس��افران به اس��تفاده از بخش ريلي سوق داده 
مي ش��وند. در واقع با توجه ب��ه اينكه 30 درصد 
حمل و نقل از محورهاي جنوبي انجام مي ش��ود 
با احداث محور ش��لمچه –بصره مي توان بخشي 
از اين جابه جايي ها جذب محورهاي ريلي شود. 
همچني��ن 70 درص��د تردده��ا از محورهاي 
غربي ت��ر بوده كه با احداث راه آهن كرمانش��اه-

خس��روي بخ��ش قابل توجهي از اين مس��افران 

مي توانند از پتانس��يل بخش ريل��ي بهره ببرند. 
گفتني است احداث راه آهن كرمانشاه-خسروي 
)معروف به راه آهن غرب( از س��ال 80 آغاز شده 
و هم اكنون بعد از گذش��ت 17 س��ال، همچنان 
ناتمام اس��ت. قطعه ابتدايي اين مسير از اراك تا 
مالير است كه اين قطعه در سال 90 افتتاح شد 
و از س��ال 90 تا 97، قطع��ه دوم يعني مالير تا 
كرمانشاه احداث شد و در اسفندماه سال گذشته 
قطعه دوم اين مسير ريلي افتتاح شد كه مسافت 
قطعه اول و دوم 267 كيلومتر اس��ت. اما قطعه 
سوم )كرمانش��اه تا خسروي( 263 كيلومتراست 
كه بايد در اولويت توسعه زيرساخت شبكه حمل 
و نقل ريلي قرارگي��رد زيرا اين محور با تقاضاي 
باالي مسافري و باري مواجه است و نزديكترين 
مس��ير براي دسترسي به عراق از مسير خسروي 

است. 
ع��الوه بر توس��عه ش��بكه ريل��ي، محورهاي 
ريلي براي جذب مس��افر بايد به س��مت كاهش 
زمان س��يرقطارها حركت كنند كه اين هدف با 
فراهم كردن زيرساخت قطارهاي پرسرعت انجام 

مي شود.

يادداشت

ميثم الجوردي  
كارشناس ارشد حوزه 

حمل و نقل ريلي

»تعادل« داليل كاهش 18 درصدي سفرهاي هوايي داخلي را بررسي مي كند

كالبدشكافي رشد سفرهاي خارجي

محمود نجفي، عضو كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران: تقريبا در اغلب نقاط دنيا ازجمله چين 
و اروپا،  مردم از حمل ونقل ريلي مناسبي بهره مند هستند و سرعت متوسط 350 كيلومتر برساعت است و اين سرعت براي قطار در 

دنيا سرعتي معمولي محسوب مي شود و درحالي كه سرعت قطار در ساير كشورها حدود 350 كيلومتر درساعت است، سرعت 
حداكثري قطارها درايران حدود 100 كيلومتر برساعت است. بر همين اساس مسافت تهران-مشهد كه با قطارهاي سريع السير 

حدود2.5 تا 3 ساعت زمان مي برد با قطارهاي ايران 12 ساعت زمان مي برد

ناصر رياحي، عضو كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران: در ايران هم تعداد هواپيماها و به تبع 
آن پروازها كم است و هم اينكه مردم اعتماد چنداني به پروازهاي داخلي ندارند و هم اينكه استراحتگاه ها و مراكز تفريحي مناسبي 
در جاده هاي كشور وجود ندارد و با توجه به طوالني بودن برخي مسيرهاي جاده اي؛ مسافران گاهي براي رسيدن به مقصد مجبور 
هستند كه 20 ساعت درراه بمانند، بنابراين با توجه به اينكه در ايران زيرساخت هاي الزم وجود ندارد وهزينه سفر در ايران نزديك 
به هزينه سفرهاي خارجي است مردم ترجيح مي دهند كه به كشورهاي خارجي سفر كنند و هم ازامكانات بيشتري بهره ببرند و هم 

اينكه هزينه چنداني پرداخت نكنند
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 كسر ماليات بر ارزش افزوده 
شارژ اعتباري

از اين پس ماليات بر ارزش افزوده ش��ارژ سيم كارت هاي 
اعتباري همراه اول فقط در صورت مصرف كسر مي شود. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار 
اي��ران، در راس��تاي مش��تري مداري و توجه بيش��تر به 
حقوق مصرف كننده، كسر ماليات بر ارزش افزوده شارژ 
سيم كارت هاي اعتباري همراه اول به جاي زمان خريد در 
هنگام مصرف شارژ صورت مي گيرد. بر اين اساس از روز 
چهارشنبه ۲۲ فروردين ماه روال كسر ماليات ۹درصدي 
ارزش افزوده شارژ براي مش��تركان اعتباري اپراتور اول 
تغيير مي كند و مبلغ ماليات بر ارزش افزوده كه تاكنون 
در هنگام خريد ش��ارژ از مشترك كسر مي شد، در زمان 
مصرف ش��ارژ كسر شده و هنگام خريد تمام مبلغ شارژ 

خريداري شده به حساب مشترك منظور مي شود.

 بازدي�د 2100 نف�ر از م�وزه آب ش�هر اراك در 
تعطيالت نوروز97

اراك| طي تعطيالت نوروز س��ال 13۹7 بيش از ۲100 
توريس��ت ايراني و خارجي از موزه آب شهر اراك بازديد 
كردند. به گزارش روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب 
استان مركزي حميدرضا عزيزمحمدي از همكاران اين 
شركت و مس��وول موزه آب شهر اراك با اعالم اين خبر 
اظهار داش��ت: بازديد از اين م��وزه طي تعطيالت نوروز 
امسال نسبت به يك س��ال گذشته با استقبال بيشتري 
از س��وي ش��هروندان اراكي و مس��افران نوروزي مواجه 
ش��د. همچنين در اين ايام ش��هردار و اعضاي ش��وراي 
ش��هر و جمعي از مسووالن استاني نيز از موزه آب شهر 
اراك بازدي��د كردند. گفتني اس��ت حض��ور حميدرضا 
عزيزمحمدي به عنوان راهنماي م��وزه و ارائه اطالعات 
الزم در ط��ول تعطي��الت به بازديد كنن��دگان از جمله 
مواردي بود كه بر اساس نظرسنجي باالترين آمار رضايت 

را به خود اختصاص داده بود. 
 تخلف 30ميلياردي 8 نفر از كاركنان شهرداري 

كرج
كرج| رييس ش��عبه 11۲ دادگاه كيفري ۲ شهرس��تان 
كرج از آغاز رس��يدگي به تخلف 30ميليارد ريالي 8نفر 
از كاركن��ان ش��هرداري منطقه5 كرج خب��ر داد. صادق 
حسنوند از رسيدگي به پرونده تخلف كاركنان شهرداري 
كرج خبر داد و گفت: سال گذشته بر حسب بازرسي هاي 
به عمل آمده توس��ط اداره كل بازرسي استان البرز اين 
تخلف كشف شد؛ كارشناسان در بررسي هاي خود متوجه 
مي شوند كه تعدادي از كاركنان شهرداري در واحد درآمد 
منطقه5 كرج و دبيرخانه اقدام به جعل درخواس��ت هاي 
مرب��وط به تمديد جواز مي كنند. او افزود: در اين پرونده 
ك��ه 17 متهم دارد 8نفر از كاركنان ش��هرداري در قبال 
جعل تاريخ مبالغي را دريافت مي كرده اند. حسنوند درباره 
فعاليت اين باند توضيح داد: با توجه به اينكه رمز مربوط 
به سيستم بايد تنها در اختيار مسوول انفورماتيك باشد 
ولي وي اين رمز را در اختيار يكي ديگر از كاركنان قرار 
داده بود تا با جعل تاريخ مندرج در سيستم و تقاضانامه 
ارباب رجوع، موجب��ات معافيت ارباب رجوع از پرداخت 
عوارض را فراهم كند. او اضافه كرد: در مجموع به ميزان 
3ميليارد تومان به حقوق بيت المال و درآمد ش��هرداري 
كرج زيان وارد شده و پرونده در حال رسيدگي است كه 

احكام آن در روزهاي آتي صادر خواهد شد. 
 به كارآفرينان حامي بهبوديافتگان تس�هيالت 

ارائه مي شود
بجنورد| دبير ش��وراي هماهنگي مب��ارزه با موادمخدر 
خراسان ش��مالي گفت: كارآفريناني كه از بهبوديافتگان 
اعتياد استفاده كنند، مورد حمايت قرار خواهند گرفت. 
احمد ريواده با اش��اره به اينكه يكي از سياست هاي سال 
ج��اري براي مبارزه ب��ا مواد مخدر و اعتياد، اش��تغال و 
حمايت از توليدات بهبوديافتگان از اعتياد است، افزود: در 
همين راستا قراردادي با صندوق كارآفريني اميد منعقد 
شده كه به كارآفرينان بهبود يافته و همچنين كارآفرينان 
حامي بهبوديافتگان تسهيالت ارائه شود. او ادامه داد: در 
اين راس��تا مبلغ 30ميليون تومان به كارآفرينان حامي 
بهب��ود يافته از دام اعتي��اد از طريق صندوق كارآفريني 

اميد پرداخت خواهد شد. 
 افزايش تعداد »تخت هاي بيمارستاني« كرمانشاه

كرمانش�اه| معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي استان 
كرمانشاه سرانه تخت بيمارستاني استان را 1.4 تخت به 
ازاي هر هزار نفر جمعيت اعالم و تصريح كرد: نياز است 
تعداد تخت هاي بيمارس��تاني استان دوبرابر شود. بهمن 
روش��ني با اش��اره به وجود 3هزار تخت فعال در استان 
گفت: در حال حاضر سرانه تخت بيمارستاني استان 1.4 
تخت به ازاي هر هزار نفر جمعيت است كه در اين زمينه 
نه تنها با اس��تانداردها فاصله بس��يار داريم، بلكه نسبت 
به سرانه كش��ور با 1.6 تخت نيز عقب هستيم. روشني 
استاندارد سرانه تخت بيمارستاني نسبت به جمعيت را 4 
تخ��ت به ازاي هر هزار نفر جمعيت اعالم و تصريح كرد: 
در حال حاضر يك چهارم وضعيت اس��تاندارد در استان 

تخت داريم.  
 هرگونه افزايش قيمت دارو تخلف است

مشهد| رييس انجمن داروسازان خراسان رضوي گفت: 
قيمت دارو هيچ تغييري نكرده و هرگونه افزايش قيمت 
دارو تخلف است. علي رضا شهرياري در واكنش به برخي 
مشاهدات و گزارش هاي مردمي مبني بر افزايش قيمت 
برخي اقالم و داروها توس��ط بعضي داروخانه ها به دليل 
افزاي��ش نرخ ارز اظه��ار كرد: قيمت دارو ثابت اس��ت و 
هيچ كس حق ندارد، قيمت دارويي را كه مصوب اس��ت، 
تغيي��ر ده��د. او ادامه داد: تا زمان��ي كه قيمت جديدي 
مصوب نش��ود، قيم��ت دارو تغيي��ري نخواه��د كرد و 
داروخانه ها مكلف  هستند داروها را به همان قيمت و نرخ 

مشخص شده عرضه كنند. 
 ديدار سفير نروژ با استاندار خراسان رضوي

مش�هد| سفير نروژ در ايران با استاندار خراسان رضوي 
ديدار كرد. عليرضا رش��يديان در اي��ن ديدار اظهار كرد: 
در اس��تان ما ظرفيت هاي بس��يار خوبي براي همكاري 
در حوزه هاي مختلف صنعت��ي، معدني و انرژي به ويژه 
خورشيدي و بادي است. او با بيان اينكه حجم مبادالت 
استان با نروژ در حدود يكصد هزار دالر است و اين ميزان 
بايد افزايش يابد، افزود: در كنار ظرفيت هاي ارزش��مند 
بادي و خورشيدي، استان با ذخاير گازي مناسبي كه در 
اختيار دارد، توليد كننده گاز است و اين بخش ها مي تواند 
براي س��رمايه گذاري جاذب باشد. سفير نروژ در ايران با 
بيان اينكه ما در شرايط سختي قرار داريم، گفت: با اين 
حال هر اقدامي كه براي برجام و حفظ آن بتوانيم انجام 
مي دهيم و اميد اس��ت كه توس��عه همكاري ها به حفظ 

برجام كمك كند. 

اخبارشهرستانها

ويژه

چهره هاي اقتصادي و اجرايي وضعيت بازار ارز در كشور را تشريح كردند

ردپاينوسانارزيدراستانها

رييس سازمان عشاير كشور: 

800 ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت به عشاير كشور پرداخت شد

گروه بنگاه ها   
اي��ن روزها فضاي عمومي و اقتصادي كش��ورمان 
متوجه نوساناتي اس��ت كه در بازار ارز تهران به وقوع 
مي پيون��دد و نبض تحوالت جامعه به نوعي در مقابل 
صرافي هاي بزرگ پايتخت و ميدان فردوسي مي زند؛ 
هرچند شايد در بدو امر به نظر برسد كه بيشتر تبعات 
و تاثي��ر نوس��انات ارزي در پايتخت و كالن ش��هرها 
تاثيرگذار است اما واقعيت آن است كه هر نوع فعل و 
انفعالي كه در اتمسفر قيمت دالر به وقوع مي پيوندد تا 
مناطق دور افتاده كشور و شهرها و روستاهاي مختلف 

در گستره ايران را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. 
همزمان با نوس��انات دالر در تهران اهالي اقتصاد 
و مس��ووالن اجرايي، تقنيني و قضايي كش��ور نيز در 
اس��تان هاي مختلف تالش مي كنند تا ضمن تشريح 
وضعيت اقتصادي و ارزي استان هاي مختلف نوسانات 
ارزي اخي��ر را از منظر كارشناس��ي نيز مورد تجزيه و 
تحليل قرار دهند. باتوجه به اين واقعيت كه بيش��تر 
توجه رس��انه ها اين روزها متوجه بازار ارز تهران است 
سراغ ديدگاه هاي چهره هاي استاني رفتيم تا از ديدگاه 

آنان در زمينه نوسانات اخير ارزي باخبر شويم.

 ارز ناياب است
يكي از اس��تان هايي كه تقاض��اي ارز در آن بعد از 
تهران باالست، استان خراسان رضوي است كه به دليل 
فض��اي خاص مذهبي و گردش��گري خ��ود نيازهاي 

متنوعي براي ارز در اين استان وجود دارد. 
رييس اتحاديه طال و جواهر مش��هد با اش��اره به 
وضعيت ارزي اين شهر بعد از نوسانات اخير مي گويد: 
هم اكنون در بازار دالري به قيمت 4۲00 تومان وجود 
ندارد و به دليل مشخص نبودن قيمت دالر صرافي ها 

به حالت تعليق در آمده است. 
باقر معبودي نژاد با بيان اينكه بانك مركزي دالري 
با نرخ 4۲00 تومان در بازار تزريق نكرده است، عنوان 
كرد: در اين خصوص بايد دالر توسط بانك مركزي به 
بازار وارد ش��ود كه درنهايت دالرفروشان ارز موردنياز 

مردم را به دست شان برسانند. 
او درخصوص خريد و فروش دالر در بازار بيان كرد: 
هم اكنون دالري در بازار به طور رسمي خريد و فروش 
نمي شود و قيمت غيررسمي آن در بازار حدود 5هزار 
و 600تومان اعالم ش��ده اس��ت. به تعلي��ق در آمدن 
دالرفروش��ان به دليل نبود دالر و همچنين باال بودن 
قيمت خريد دالر توس��ط دالرفروشان بازار فروش آن 
به حالت تعليق درآمده است. اميدواريم با تالش هاي 
دولت قيمت دالر كنترل ش��ود زيرا با افزايش قيمت 
دالر تورمي كه ايجاد مي ش��ود، بسيار خطرناك است 
و من معتقدم كه اين نوسانات تا آخر هفته ادامه دارد. 
رييس اتحاديه طال و جواهر مشهد اضافه كرد: در 

مشهد نيز دالرفروشان نمي توانند دالر خود را باالتر از 
قيمت 4۲00 تومان بفروشند چراكه اين كار يك جرم 
به ش��مار مي آيد به همين دليل از فروش آن ممانعت 

مي كنند. 
رييس اتحاديه طال و جواهر مشهد افزود: هم اكنون 
نرخ غيررس��مي طال كه در بازار تهران اعالم شده نرخ 
ط��الي 18عيار هر گ��رم 166 ه��زار و ۲00 تومان و 
سكه تمام بهار آزادي يك ميليون و 780 هزار تومان، 
نيم سكه ۹00 هزار تومان و ربع سكه 580 هزار تومان 
اعالم شده است كه شاهد مقدار كمي افت قيمت در 

طال هستيم. 

 بازار ارز بعد از تك نرخي شدن دالر
اما كيلومترها دور تر از مشهد در استان كرمان نيز 
نوع خاصي از سكون مشاهده مي شود كه نشان دهنده 
دست نگه داشتن اهالي اقتصاد براي هر فعل و انفعال 
اقتصادي اس��ت. عضو هيات علمي دانش��گاه شهيد 
باهنر كرمان با تش��ريح وضعيت اي��ن روزهاي ارز در 
كش��ورمان گفت: بانك مركزي و دولت سعي دارند با 
مداخله دستوري و از طريق شيفت يا انجماد نقدينگي 
)پيش فروش س��كه، نرخ هاي بهره دستوري و باال و...( 
و ب��ا تصور ارتباط بيش از اندازه اين بازارها، بازار ارز را 

كنترل كنند. 

حسين مهرابي درباره وضعيت بازار ارز اظهار كرد: 
گرچه بازار پول، بازار ارز و بازار سرمايه، از طريق برخي 
متغيرها مانند نرخ بهره، ش��اخص بورس، قيمت نفت 
و قيم��ت طال به هم ارتباط دارن��د، اما ذاتا كاركردها 
و ويژگي ه��اي جداگانه يي دارند، ول��ي بانك مركزي 
و دولت س��عي دارند با مداخله دس��توري و از طريق 
شيفت يا انجماد نقدينگي )پيش فروش سكه، نرخ هاي 
بهره دستوري و باال و...( و با تصور ارتباط بيش از اندازه 

اين بازارها، بازار ارز را كنترل كنند. 
او ب��ا بيان اينكه ارتباط اي��ن بازارها در بلندمدت، 
كمتر از كوتاه مدت اس��ت اما بان��ك مركزي و دولت، 
راه حل هاي كوتاه مدت به كار مي گيرند، تصريح كرد: از 
نظر بنده اينها درمان ه��اي موقتي بوده و در جاهايي 
هم بنا به داليل سياس��ي، امنيت��ي و حتي اقتصادي 
الزم است، اما مانند اين است كه مرتب مسكن مصرف 

كنيم تا يك درد ريشه يي و اساسي، درمان شود. 
اين استاد اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيان 
ك��رد: به  بيان ديگر در بلندم��دت و حتي ميان مدت، 
نمي ت��وان هم حجم نقدينگ��ي را افزاي��ش داد، هم 
ن��رخ بهره را كنترل كرد )باي��د به هزينه تامين مالي 
بنگاه هاي توليدي هم توجه شود(، نمي توان هم نرخ 
ارز را س��ركوب و هم ورود و خروج سرمايه را مديريت 
كرد. ظاهرا به نظر مي رس��د ك��ه انتظار بانك مركزي 

و دول��ت بر اي��ن بوده و مي خواهند همزمان دو س��ر 
االكلنگ را پايين نگه دارند!

اي��ن اقتصاددان در تش��ريح راهكار عب��ور از اين 
ش��رايط عنوان كرد: ب��ه نظرم راه اصلي مس��اله اين 
اس��ت كه مجلس بان��ك مركزي و دول��ت، بايد يك 
برنامه هماهنگ، واقع بينانه، داراي زمان بندي مناسب، 
علمي و عملياتي و با درنظر گرفتن همه جوانب مانند 
ديپلماسي خارجي، شوك هاي نفتي و... تدوين نمايند 
كه كمتر دس��تخوش ش��وك هاي ش��ديد، نوسانات 
غيرمنطقي و نوس��انات بيش از حد گردد )البته بايد 
نوسانات واقعي بازار در زمان مقتضي را در خود هضم 

نمايد(. 
اين اس��تاد اقتصاد گفت: در اين برنامه عمدتا نياز 
به كارهاي زيرس��اختي اس��ت كه ازجمله مي توان به 
تعادل بخش��ي عرض��ه و تقاضاي ارز هم��راه با ذخاير 
احتياطي، تقويت بنيان هاي ارزآوري پايدار و غيرنفتي، 
س��اماندهي صرافي ها و اصالح قوانين و شفاف سازي 
آنها، كنترل قاچاق ارز و كاال، شناس��ايي عوامل موثر 
بر فرار س��رمايه و سياست هاي كاهش آن )مثل عدم 
برگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات و...(، اصالح قوانين 
و نظ��ام بانكي، عدم دسترس��ي و اس��تفاده دولت از 
مابه التفاوت نرخ ارز اشاره كرد. هر چند با وجود برخي 

مشكالت و رانت ها، كار خيلي پيچيده است. 

 طرح ارز تك نرخي چرا از روز اول اجرا نشد
از مي��ان مس��ووالن قضايي اس��تان ها، رييس كل 
دادگستري لرستان با اش��اره به اينكه چرا از روز اول 
طرح ارز تك نرخي اجرا نشد، گفت: دولت ابزار كنترل 

بازار واسطه گران را ندارد. 
به گزارش مهر، جعفر بدري نيز در جلسه شوراي 
اداري شهرستان دلفان با اش��اره به اينكه برنامه هاي 
امس��ال در بحث اقتصادي بر محور فرمايش��ات رهبر 
معظ��م انق��الب و »حمايت از كاالي ايراني« ش��كل 
مي گيرد، اظهار كرد: اين برنامه ها نياز به پش��تيباني 
دارد و هم��ه دس��تگاه ها مكلف به پش��تيباني از اين 

برنامه ها هستند. 
او با اش��اره ب��ه اينكه صنعتگران در اس��تان واقعا 
جهاد مي كنند، توليد كننده با شرايط سخت و دشوار 
كار مي كن��د و هر لحظ��ه هم ممكن اس��ت در يك 
ش��رايط بحران اقتصادي گير كند، ادام��ه داد: دولت 
هم گاه��ي تصميمات نس��نجيده يي مي گي��رد، اگر 
مي خواهيد از صنعت و س��رمايه گذار پشتيباني كنيد 
بايد سياست هاي شما ثبات داشته باشد، سرمايه گذار 
حداق��ل ني��از ب��ه برنامه درازم��دت ۲0 س��اله دارد، 
نمي شود كسي س��رمايه گذاري كند و نداند فردا نرخ 
ارز چگونه مي شود. رييس كل دادگستري لرستان با 
بيان اينكه س��رمايه گذار بايد در يك شرايط اقتصادي 
پاي��دار برنامه ريزي كند، نه اينكه يك مرتبه در عرض 
يك ماه ن��رخ ارز 50درصد افزايش يابد، تصريح كرد: 
س��رمايه گذاراني در برخي مناطق شروع به كار كرده 
و يك مرتبه با همين بح��ران ارزي پاي آنها به دادگاه 
كشيده مي ش��ود، در حوزه اجتماعي هم مشكل پيدا 
مي كنيم، يك مرتبه س��كه ۲ ميليون تومان شد، اين 
موضوع روي بس��ياري از پرونده هاي اقس��اط مهريه 

تاثيرگذار مي شود. 
بدري با اشاره به اينكه متاسفانه امروز بهترين كار 
براي كس��ي كه پول دارد اين اس��ت كه پول خود را 
بگذارد يك جايي و سودش را بگيرد، افزود: ربا خواري 
چ��را ترويج مي يابد؟ چون پول به راه توليد و در جاي 
خود نمي رود، اگر پول را به مسير صنعت و كشاورزي 

برديد بازار رباخواري كساد مي شود. 
وي خاطرنشان كرد: االن دولت طرحي اعالم كرده 
كه نرخ دالر 4۲00 تومان باشد، انتقاد اينجاست دولت 
اگر اين طرح را داش��ت چرا روز اول آن را اجرا نكرد؟ 
ش��ما به اقتصاد ضربه زديد، اكنون چگونه مي توانيد 
اعتماد را برگردانيد؟ چگونه مي توانيد بازار واسطه گران 

را مهار كنيد؟
رييس كل دادگس��تري لرستان يادآور شد: دولت 
ابزار كنترل بازار واسطه گران را ندارد، شما نمي توانيد 
جلوي ه��ر صرافي يك مامور بگذاريد كه هر كس��ي 

خريد و فروش دالر كرد، دستگيرش كنيد. 

رييس س��ازمان عش��اير كش��ور گفت: در 3سال 
گذشته براي كمك به معيشت و بهبود وضعيت توليد 
و زندگي عشاير بيش از 800ميليارد تومان تسهيالت 
با س��ود 4درصد در اختيار عش��اير كشور قرار گرفته 
است. به گزارش مهر، كرمعلي قندالي ديروز در ديدار 
با استاندار قزوين اظهار داشت: عشاير از گروه هاي مولد 
جامعه هستند كه با كمترين هزينه يي كه براي دولت 
دارند، بيش��ترين توليد را انجام مي دهند و در تامين 

گوشت قرمز و دام نقش اساسي دارند. 
او اضافه كرد: مصوبات خوبي براي كمك به عشاير 
در سال هاي اخير داشته ايم كه مي تواند معيشت اين 

گروه را تقويت كرده و به توليد ملي هم كمك كند. 
قندالي يادآور ش��د: از مح��ل ارزش افزوده حدود 
۲50 ميليارد تومان سهم عشاير كشور است كه سال 

آينده انتظار داريم اين ميزان بيشتر شود. 
رييس سازمان عشاير كشور تصريح كرد: از مجموع 
اعتبارات ياد شده حدود 80ميليارد تومان محقق شده 
و قوانين ديگر هم به نفع عش��اير اس��ت و مي تواند به 
معيش��ت عشاير و توس��عه و عمران مناطق سكونتي 

آنها كمك كند. قندالي از خريد خودروهاي مورد نياز 
ادارات عش��اير هم خبر داد و اظهار داش��ت: در چند 
س��ال گذشته تعداد 1۲00دس��تگاه خودرو كمك دار 
براي خدمت به عشاير كشور خريداري و در استان ها 
توزيع ش��ده اس��ت كه به زودي دو دستگاه خودرو و 
يك دستگاه تانكر آبرسان سيار در اختيار قزوين قرار 
خواهد گرف��ت. وي بيان كرد: در راس��تاي كمك به 
عشاير كش��ور در 3سال گذشته بيش از 800ميليارد 
تومان تس��هيالت )400ميليارد تومان از صندوق( با 
ش��رايط آسان و س��ود 4درصد، ضمانت زنجيره يي و 

بازپرداخت پنج ساله توزيع شده است. 
قندالي گفت: در ايام نوروز با ش��ركت عش��اير در 
نمايشگاه ملي كشوري با برپايي 400 چادر عشايري 
نماد خوبي از توانمندي هاي اين گروه به نمايش درآمد 

كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
او اضاف��ه كرد: عش��اير در اج��الس تبريز ۲018 
ه��م حض��ور دارند و بخ��ش ديگري از ت��وان خود را 
ارائه خواهند كرد. قندالي اظهار داش��ت: يك درصد از 
اعتبارات صندوق توس��عه براي تقويت زنجيره توليد 

اختصاص خواهد يافت ك��ه از اين محل 3.5ميليارد 
تومان به عش��اير اختصاص داده اي��م كه منبع خوبي 
براي اجراي طرح هاست. او اظهار داشت: اين اعتبارات 
براي اصالح نژاد دام عشاير، مراحل توليد، پيش توليد، 

سالمت و تغذيه دام هزينه خواهد شد. 

 بازاريابي توليد عشاير در اولويت است
قندال��ي اضافه ك��رد: موضوع بازارياب��ي توليدات 
عش��اير از مس��ائل مهمي اس��ت كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد، زيرا اين گروه در توليد توانمند هستند اما 
قادر به بازاريابي نيس��تند و بايد به آنها كمك كنيم تا 

محصوالت خود را بفروشند. 
رييس سازمان عشاير كشور بيان كرد: 1.5ميليارد 
دالر از صندوق ارزي براي توس��عه روس��تايي هزينه 
خواهد شد كه سهم عشاير را هم پيش بيني كرده ايم 
اما دادن تسهيالت روش هاي خاص خود را دارد و بايد 

براي اين گروه به گونه يي ديگر عمل كنيم. 
قندالي اظهار داش��ت: ضوابط اعطاي تس��هيالت 
با ش��رايط زندگي عش��اير همخواني ن��دارد و گرفتن 

ضامن و س��اير مقررات نمي توان��د نيازهاي اين گروه 
را تامي��ن كند. وي اف��زود: در بازديدي كه از مناطق 
طارم در اس��تان قزوين داشتيم، مشخص شد عشاير 

ش��ما قابليت هاي خوبي دارند و بارش هاي ساالنه نيز 
در مناطق آنها خوب است و با داشتن گياهان دارويي 

مي توانند در توليد نقش مهمي ايفا كنند. 

همدان| رييس اتاق اصناف استان 
همدان با تاكيد بر تحقق ش��عار سال و 
حماي��ت از كاالي ايران��ي گفت: مردم 
و كس��به و توليدكنندگان بايد پاشنه 
كش��يده از كاالي ايراني حمايت كنند. 
احمد گازران��ي در گفت وگو با ايس��نا 
اظهار كرد: شعارهاي سال هاي گذشته 
در حد ش��عار باقي مي ماند و متاسفانه 
مس��ووالن كاري انجام نمي دادند اما امس��ال مقام معظم رهبري 
شعار سال را به مردم و مسووالن تاكيد داشتند بنابراين همه بايد 
پاشنه كشيده، وارد ميدان شوند. او با تاكيد بر اينكه جنس خارجي 
به راحتي وارد كش��ور مي ش��ود، تصريح كرد: مبارزه با قاچاق كاال 
مورد تاكيد بوده اما همواره در اين زمينه مش��كل وجود دارد و به 
همت عمومي در مبارزه با قاچاق كاال نياز اس��ت. گازراني با اشاره 
به اينكه حمايت از كاالي ايران��ي نياز به دادن وام هاي بدون بهره 
دارد، خاطرنشان كرد: پرداخت وام هايي با بهره ۲8درصد حمايت از 
توليدكننده داخلي محسوب نمي شود و اگر بنا باشد از توليد داخلي 
حمايت شود بايد وام هاي بدون بهره به توليدكنندگان داده شود. او 
با بيان اينكه متاسفانه در كشور ما باالترين ماليات از توليدكنندگان 
گرفته مي شود، افزود: س��ازمان امور مالياتي فقط به دنبال وصول 
ماليات بوده و به فكر ايجاد شغل نيست درحالي كه نياز است تمام 
دستگاه هاي استان دس��ت به دست هم دهند و از توليدكنندگان 
حمايت كنند. رييس اتاق اصناف استان همدان با تاكيد بر حمايت 
اتاق اصناف از كاالي ايراني تصريح كرد: تالش اصناف اين است كه 
در تمام فروشگاه هاي استان كاالي ايراني عرضه شود اما متاسفانه 
دستفروش��ان و بساط گس��تران جن��س خارجي ب��ا قيمت پايين 

مي فروشند و مردم به سمت آنها تمايل پيدا مي كنند. 

كاالي ايراني در واحدهاي صنفي همدان 
عرضه مي شود

بوشهر| مديركل ش��يالت استان 
بوشهر گفت: با توجه به فعاليت نخستين 
مركز پرورش ماهي سي باس خاورميانه 
در اين اس��تان توليد 10ميليون قطعه 
بچه ماهي در اي��ن مركز هدف گذاري 
شده است. عباسعلي زنده  بودي ديروز 
در گفت وگ��و با ايرنا افزود: مجهز بودن 
اين مركز به سيس��تم هاي مدار بسته 
نقشي مهم در توليد بچه ماهي مورد نياز مراكز پرورشي دارد. وي 
با اشاره به اجراي طرح پرورش ماهي در قفس اظهار كرد: پرورش 
ماهي در قفس ازجمله طرح هاي مهم اقتصاد مقاومتي اس��ت كه 
در اين ارتب��اط تاكنون 44موافقت اصولي با ظرفيت 5۲ هزار تن 
صادر شده است. زنده  بودي اظهار كرد: مكان مناسب براي اجراي 
طرح پرورش ماهي در قفس در س��احل ۹00كيلومتري اس��تان 
بوشهر طراحي شده است. وي يادآور شد: سرمايه گذاران در استان 
بوش��هر براي مشاركت در اجراي طرح پرورش ماهي در قفس در 
آب ه��اي خليج ف��ارس اعالم آمادگي كرده اند. مديركل ش��يالت 
استان بوش��هر افزود: اجراي طرح هاي پرورش ماهي در قفس در 
آب هاي شهرس��تان دير تا گناوه تدوين و تاكن��ون براي 3 طرح 
از اين ش��مار موافقت هاي اصولي پروانه تاسيس صادر شده است. 
زنده  بودي گفت: با توجه به اينكه موافقت هاي اصولي صادر ش��ده 
در اين زمينه اگر اجرايي نش��ود، باطل خواهد شد، سرمايه گذاران 
بايد هر چه زودتر نس��بت به اجراي طرح هاي موافقت شده، اقدام 
كنند. وي درباره اجراي طرح ماهي در قفس در س��د رييس��علي 
دلواري شهرستان دشتستان گفت: با توجه به روند مطلوب اجراي 
اين طرح با تكميل آن در هر دوره پرورش ۲هزار تن ماهي توليد 

و زمينه اشتغال بيش از 300نفر فراهم مي شود. 

 زمينه توليد 10 ميليون بچه ماهي
در بوشهر فراهم شد

كردستان| مشاور وزير و مديركل 
دفتر امور زنان روس��تايي و عشايري 
وزارت جهاد كش��اورزي گفت: ۲هزار 
و 300صن��دوق خرد زنان روس��تايي 
كش��ور از تس��هيالت اش��تغال پايدار 
و اش��تغال روس��تايي س��همي ندارد. 
فروغ الس��ادات بني هاش��م دي��روز در 
گفت وگو ب��ا ايرنا اظهار ك��رد: انتظار 
مي رفت، دولت براي حمايت بيش��تر از صندوق هاي خرد زنان 
روس��تايي، س��هم ويژه يي از يك ميلي��ارد و 500 ميليون دالر 
تس��هيالت اشتغال پايدار و روستايي اختصاص دهد اما به دليل 
اينكه اين صندوق ها به عنوان نهادهاي محلي شناخته مي شوند 
از اين تس��هيالت دولتي مح��روم ماندند. به گفت��ه وي، دولت 
ب��راي حمايت از اين صندوق ها در س��ال جاري به هر صندوق 
پرداخت 300ميليون ريال تسهيالت در ۲ نوبت را تصويب كرده 
اما اين ميزان تس��هيالت براي تحقق اهداف صندوق هاي زنان 
روستايي قابل توجه نيس��ت. وي افزود: تدوين راهكاري جديد 
براي حمايت مالي دولت از صندوق هاي خرد زنان روس��تايي و 
استفاده آنان از تس��هيالت اشتغال پايدار و روستايي الزم است 
و با اين اقدام مي توان زنان روس��تايي را به نقش آفريني بيش��تر 
در توسعه اقتصادي و معيشت جامعه دعوت كرد. مديركل دفتر 
امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد: 
اين تسهيالت براي حمايت از اشتغال، كسب وكار زنان روستايي 
به صندوق ها از س��وي بانك توسعه تعاون و صندوق كارآفريني 
اميد پرداخت مي ش��ود. بني هاشم يادآور شد: هم اكنون ۲هزار و 
300 صندوق با 80 هزار عضو در كش��ور فعال هستند و ميزان 

سرمايه آنها نيز 80 ميليارد ريال برآورد شده است. 

 صندوق خرد زنان روستايي
از تسهيالت اشتغال زايي سهمي ندارد

سيستان وبلوچستان| مديرعامل 
س��ازمان منطق��ه آزاد چابه��ار گفت: 
تالش داريم در سال ۹7 جهش جدي 
در زمينه ايجاد اشتغال جوامع محلي 
و افزايش توليدات آنها داش��ته باشيم. 
عبدالرحي��م ك��ردي در گفت وگ��و با 
باش��گاه خبرن��گاران با اش��اره به پيام 
مقام معظ��م رهبري گف��ت: حمايت 
از صنايع توليدي كوچك امس��ال با ش��دت بيش��تري مورد نظر 
خواهد بود تا سطح رفاه نسبي مردم افزايش يابد. او با بيان اينكه 
واحد هاي��ي را داريم كه 100درصد نيروي كار آنها بومي اس��ت، 
گف��ت: فعاليت هايي را هم هدف گ��ذاري كرده ايم تا براي جوامع 
محلي هم بتواند ايجاد اشتغال كند؛ سال گذشته به هزار نفر ارائه 
آموزش هاي مهارتي رايگان داشته ايم و رشته هايي را كه مورد نياز 
منطقه بوده و در صنايع به آن نياز داريم را آموزش داده ايم تا افراد 
بتوانند وارد مش��اغل صنعتي شوند. كردي اضافه كرد: از آنجايي 
كه مزيت نس��بي منطقه صيد و صيدي اس��ت، ب��ا تعامل انجام 
ش��ده با اتحاديه صيادان، ش��ركت زيرمجموعه منطقه آزاد براي 
خريد ماهي وارد ش��ده و به دنبال آن يك صندوق صيد تشكيل 
و اي��ن صندوق، كار خريد و اس��تفاده از ادوات صيادي را آس��ان 
كرده و دست واسطه ها را كوتاه مي كند تا صيادان متضرر نشوند. 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاكيد كرد: اين سازمان در 
حوزه مس��ووليت اجتماعي كه بر عهده دارد، براي توانمندسازي 
مردم حاشيه شهر چابهار اقدام كرده است. در همين حال آموزش 
مهارت هاي صنايع دس��تي به ويژه براي بانوان در حاش��يه شهر 
و روس��تا ها در دس��تور كار اس��ت و ارتباط خوبي با سازمان هاي 

مردم نهاد و شهرداري برقرار شده است.

 ايجاد اشتغال براي جوامع محلي
در سال 97
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اقتصاد اجتماعي12
هاشمي: نگذاشتيم نوسان 

ارز بر سالمت اثر بگذارد 
وزير بهداش��ت گفت: تاكنون اجازه نداده ايم كه 
نوس��ان بازار ارز بر حوزه سالمت و محصوالت آن، 

اثرگذار باشد. 
حسن هاشمي در حاش��يه بازديد از بيمارستان 
در حال س��اخت خيريه الغدير بومهن، در خصوص 
تاثي��ر نوس��ان ارز بر قيم��ت تجهيزات پزش��كي، 
گف��ت: ب��ا تصميم ش��ب گذش��ته رييس جمهور و 
مس��ووالن اقتص��ادي دول��ت، بايد ببيني��م كه هر 
كدام از دس��تگاه هاي اجرايي چ��ه تكليفي دارند و 
ما پيش بيني هايي داش��تيم و تا قبل از جلسه شب 
گذشته، بالتكليف بوديم كه خوشبختانه با تصميم 

شب گذشته وظايف دستگاه ها مشخص شد. 
وزير بهداش��ت با اشاره به تامين مواد اوليه دارو 
و تجهي��زات پزش��كي ب��ا اس��تفاده از ارز خارجي، 
يادآور ش��د: نوس��ان بازار ارز حتما روي دسترسي 
و قيمت م��واد اوليه و تجهيزات پزش��كي در بازار، 
تاثيرگذار اس��ت و يك طرف ه��م بيمه ها به عنوان 
خري��داران خدم��ات هس��تند و حتما باي��د تدبير 
جديدي انديش��يده شود. هاشمي اظهار كرد: اجازه 
نداده ايم كه نوس��ان بازار ارز روي حوزه س��المت و 
محصوالت آن اثرگذار باشد اما اين اقدام هم خيلي 
منطقي نيس��ت؛ چ��ون وارد كننده باي��د با قيمت 
روز، دالر، خري��د كند و فش��ار هم تا اندازه يي قابل 
تحمل اس��ت و تصميمات م��ا بايد علمي و منطقي 
باش��د، اما اميدواريم كه ب��ا توجه به اراده دولت كه 
شب گذش��ته اعالم شد، مش��كلي در حوزه دارو و 

تجهيزات پزشكي پيش نيايد. 
وزي��ر بهداش��ت همچنين با اش��اره ب��ه بازديد 
خود از بيمارس��تان در حال س��اخت خيريه الغدير 
بومهن گفت: يكي از مش��كالت تهران اين است كه 
شهرس��تان هايي در آن ايجاد ش��ده كه هيچ فكري 
ب��راي خدمات م��ورد ني��از آنها از جمل��ه خدمات 

بهداشتي و درماني نشده است. 
هاش��مي اظهار ك��رد: اي��ن بيمارس��تان ۲۰۰ 
تختخواب��ي توس��ط مرح��وم جابرانص��اري يكي از 
خيري��ن بزرگوار بنا ش��ده و تا چند م��اه آينده به 
بهره برداري مي رس��د و اگر اين بيمارستان ساخته 
نمي شد، هيچ امكانات درماني در اين منطقه وجود 
نداش��ت و مردم بايد به ته��ران مراجعه مي كردند. 
وزي��ر بهداش��ت اف��زود: ب��راي جمعي��ت بيش از 
ني��م ميليون نفر در س��ال هاي آين��ده، با همكاري 
استانداري تهران در تامين زمين مورد نياز و پيش 
بيني بودجه توس��ط نمايندگان تهران و س��ازمان 
برنامه و بودجه در بودجه سنواتي، بايد بيمارستاني 
با ظرفيت تخت باال ساخته شود تا اين نياز اساسي 
م��ردم در نزديك ترين مكان ب��ه محل زندگي آنها، 

ارائه شود. 

 استادان چاي جهان 
در ايران دوره مي بينند 

دوره هاي آموزشي انجمن بين المللي TMCدر 
ايران از ۲۷ تا ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ و مسابقات ملي 
آماده س��ازي چاي و س��رو آن هم زيرنظر اين نهاد 

بين المللي در مهرماه همين سال برگزار مي شود. 
مس��ابقات ملي آماده س��ازي و سرو چاي بر پايه 
آموزش ها و اس��تانداردهاي TMC در ايران برگزار 

خواهد شد.
 Tea masters cup TMC ك��ه مخف��ف   
اس��ت يك انجمن تخصصي و غير دولتي در زمينه 
آموزش، توسعه، فرهنگ سازي و برگزاري مسابقات 
جهاني چاي اس��ت و هم اكنون ۱۶ كشور تاثيرگذار 
صنع��ت چاي جه��ان عضو آن هس��تند. دوره هاي 
آموزشي اين نهاد؛ خردادماه و مسابقات آن مهرماه 

در ايران برگزار خواهد شد. 
عضويت ايران در اين نهاد بين المللي با همكاري 
و نظر مس��اعد احمدرضا بخشي رييس كميسيون 
تخصص��ي چاي اي��ران و تالش حس��ن افش��اري 
نماينده اين كميس��يون و راب��ط TMC در ايران 
ممكن ش��ده اس��ت. خبرنگار پايگاه اطالع رس��اني 
نوش آنالي��ن براي اطالع بيش��تر از عضويت ايران 
در اين انجمن و مس��ابقات مل��ي چاي و دوره هاي 
آموزش��ي با آنها گفت وگو كرده اس��ت كه در ادامه 
مي خواني��د. احمدرضا بخش��ي رييس كميس��يون 
تخصصي چ��اي ايران گفت: »مناس��ب ديديم اين 
نهاد بين المللي كه از اعتبار جهاني برخوردار اس��ت 
در ايران يك نمايندگي داشته باشد. بر همين پايه 
كميس��يون تخصصي چاي ايران با معرفي نماينده 
خود به اين مجموعه توانست TMC كاپ را تحت 
لواي خودش به ايران دعوت كند و امكان برگزاري 
دوره هاي آموزشي و مس��ابقات آن در ايران فراهم 

شود.«

اخبار

ايده قديمي انتقال آب براي احياي درياچه اروميه بار ديگر قوت گرفت

آب هاي وارداتي از تركيه،  ناجي درياچه اروميه

ايجاد ساليانه ۵۰ هزار هكتار بيابان در كشور
س��خنگوي كميسيون كشاورزي مجلس با انتقاد 
از اينكه در سال ۹۶ تغييري در شاخص هاي زيست 
محيطي ايجاد نش��د، گفت: متاس��فانه هنوز محيط 

زيست با بهزيستي اشتباه گرفته مي شود. 
علي محمد ش��اعري با انتقاد از اينكه در سال ۹۶ 
تغييري در شاخص هاي زيست محيطي ايجاد نشد، 
گفت: محيط زيس��ت تبديل به محيط ايست شده و 
درك و فهم درس��تي نسبت به حفظ محيط زيست، 
درخت، جنگل و حيات وحش در كشور وجود ندارد 
و متاسفانه حقوق حيوانات، جنگل، مراتع و پوشش 
گياهي در كشور به درستي رعايت نمي شود. نماينده 
م��ردم نكاء، بهش��هر و گل��وگاه در مجلس ش��وراي 
اس��المي، ادامه داد: تا مادام��ي كه ارزش نعمت هاي 
خ��دادادي مانند آب، خاك، جنگل و ه��وا به اندازه 
كافي براي مردم و مسووالن روشن و ملموس نباشد 
و ارزش اقتصادي و حياتي الزم را براي محيط زيست 
قائل نباش��يم محيط زيس��ت به راحت��ي در معرض 

تهديد و تخريب قرار خواهد گرفت. 
شاعري با بيان اينكه بايد در سياست هاي گذشته 
محي��ط زيس��ت تجديد نظر كرد، گف��ت: به صورت 
ج��دي مي طلبد نس��بت به تش��كيل وزارت محيط 
زيس��ت اقدام كرد و بايد وزي��ري مقتدر در راس آن 

قرار گيرد. 
علي محمد ش��اعري در مورد عملكرد س��ازمان 
حفاظت محيط زيست در بخش هاي مختلف با انتقاد 
از اينكه در سال ۹۶ تغييرات خاصي در شاخص هاي 
محيط زيس��ت ايجاد نش��د، گفت: در سال گذشته 
آلودگي هوا همچنان معضل بزرگ كالن ش��هرهاي 
كش��ور بود، ريزگرده��ا و بح��ران آب افزايش يافت 
و هي��چ برنامه روش��ني براي مقابله با خشكس��الي، 
پيش��گيري و جبران خس��ارت هاي ناش��ي از آن در 

كشور وجود نداشت. 
نماينده مردم نكاء، بهش��هر و گلوگاه در مجلس 
شوراي اسالمي، با يادآوري اينكه در برخي از بخش ها 
مانند اجراي طرح تنفس جنگل كه از سوي مجلس 
پيشنهاد ش��د قدم هاي خوبي برداش��ته شد، افزود: 
بر اين اس��اس بهره برداري از جنگل كاهش يافت و 
همچني��ن بهره برداري از درختان س��رپا نيز متوقف 
ش��د و اين گامي بسيار مناس��ب بود اما در بسياري 
از ش��اخص هاي ديگر مانند بياب��ان زدايي، مقابله با 
پديده خشكس��الي، توسعه كش��اورزي دانش بنيان 
جهت مقابل��ه با پديده كم آب��ي، افزايش بهره وري 
مناب��ع آب و مقابله با آلودگ��ي هوا و احياي تاالب ها 
مانند هامون، هورالعظيم، ميقان وس��اير تاالب هاي 
كشور اقدامات خاصي انجام نشد البته سطح آبگيري 
درياچه اروميه نسبت به س��ال ۹5 به دليل افزايش 
بارندگي ها در استان افزايش يافت اما اين افزايش به 
دلي��ل عملكرد مديريتي نبود. او ادامه داد: در برخي 
م��وارد نيز مانند محص��والت تراريخته مجلس ورود 
كرد و انتظار داشتيم سازمان حفاظت محيط زيست 
و وزارت جهاد كش��اورزي اقدامات جدي تري همگام 
با مجلس انجام دهد اما متاس��فانه حساسيت الزم از 

سوي اين دستگاه ها ديده نشد. 

 در اجراي قوانين زيست محيطي تعلل مي شود
اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم يادآور ش��د: 
مجلس در برنامه شش��م و قانون آلودگي هوا و ساير 
قواني��ن مانند حفاظت از تاالب ها و حفاظت از خاك 
ك��ه در دس��تور كار مجلس قرار داش��ته و به زودي 
در صح��ن علني مطرح مي ش��ود و همچنين قانون 
حفاظت از ذخاير ژنتيكي گام هاي موثري برداش��ت 
اما متاس��فانه در بخش اجرا ضع��ف وجود دارد و در 

اجراي قوانين تعلل مي ش��ود؛ اميدواريم كه توجه به 
ش��اخص هاي زيس��ت محيطي مانند افزايش سرانه 
جنگل و فضاي س��بز، كاهش شاخص هاي آلودگي، 
روند بياب��ان زدايي، روند تخري��ب مراتع، تنش آبي 
و فرس��ايش خاك احياي تاالب ها، اقدامات مناسب 
براي مقابله ب��ا ريزگردها، افزايش به��ره وري آب و 
مساحت جنگل كاري، توسعه شيوه هاي نوين آبياري 
در سال جاري در دستور كار قرار گرفته و با همكاري 
دستگاه ها سال جاري سالي پربار براي محيط زيست 

كشور باشد. 

 هنوز واحدهاي صنعتي آالينده 
در حال فعاليت هستند

شاعري با انتقاد از اينكه هنوز واحدهاي صنعتي 
آالين��ده در ح��ال فعالي��ت هس��تند و اقدامي براي 
انتقال آنها در س��ال گذش��ته انجام نش��د، گفت: در 
س��ال۹۶ دس��تاورد مهمي در حوزه محيط زيس��ت 
نداش��تيم البته طرح تنفس جنگل با تالش مجلس 
تحق��ق يافت و همچنين حساس��يت هايي در بحث 
محصوالت تراريخته از س��وي مجلس انجام شد و از 
س��ويي مجلس با توجه به افزاي��ش دوبرابري ميزان 
آبياري تحت فش��ار اعتبارات اين مهم را به دو برابر 

افزايش داد. 
او با بيان اينكه نمره محيط زيست در سال گذشته 
مردود است، به خانه ملت گفت: حال محيط زيست، 
منابع آب كشور، هواي كشور، تاالب ها و حيات وحش 
به هيچ وجه مطلوب و مناسب نيست البته اين وضعيت 
طي پروس��ه زماني طوالني اتفاق افتاده و تنها محيط 
زيس��ت در اين رابطه مقصر نيس��ت هر چند محيط 
زيس��ت بايد مقتدر و قوي باش��د تا بتواند بر س��اير 

دستگاه ها اعمال ضابطه و مقررات كند. 

 حق وتوي سازمان محيط زيست 
در بيشتر كشورها 

ش��اعري با بيان اينكه س��ازمان محيط زيس��ت 
در اغلب كش��ورها حق وت��و دارد، اظهار كرد: قدرت 
فرماندهي توس��عه دس��ت محيط زيس��ت كشورها 
اس��ت و بدون اجازه محيط زيس��ت در دنيا اقدامات 
توس��عه يي اتفاق نمي افتد و محيط زيس��ت در دنيا 
همواره حامي و همراه توسعه بوده و به توسعه كمك 
مي كن��د. نماينده م��ردم نكاء، بهش��هر و گلوگاه در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: از زمان شكل گيري 
ش��كارباني در ايران هن��وز مانند گذش��ته تفكرات 
كوچك در مورد محيط زيس��ت ادامه دارد و محيط 
زيست در قالب ش��كارگاه سلطنتي مناطق حفاظت 
شده و چهارگانه تلقي مي شود اين در حالي است كه 
محيط زيس��ت در تمامي ابعاد زندگي شهروندان از 
سفره تا پروژه هاي عمراني و بزرگ اقتصادي، مناطق 
حفاظت شده، حيات وحش، هوا، آب و خاك و تنوع 

زيستي جريان دارد. 
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه محيط زيس��ت موضوعي 
فرابخشي، فراوزارت خانه يي و حاكميتي است، افزود: 
اگر در مسير توسعه و رشد محيط زيست مورد توجه 
قرار نگيرد جامعه با مرگ خاموش روبرو خواهد شد. 

 تخريب شش ميليون هكتاري 
از جنگل هاي كشور

ش��اعري با تاكيد ب��ر اينكه بايد چ��اره و فكري 
اساسي براي نجات محيط زيست كشور كرد، گفت: 
متاس��فانه فرسايش خاك و تغيير اقليم در كشور در 
ح��ال افزايش بوده و يكي از علل تغيير اقليم از بين 
رفتن پوشش گياهي اس��ت به گونه يي كه مساحت 
جنگل ها طي شش دهه گذشته از حدود ۱۸ ميليون 

هكت��ار ب��ه ۱۴ميليون هكت��ار كاه��ش يافت يعني 
حداقل ۴ميليون هكتار جنگل طي ۶ دهه گذش��ته 
در ايران تخريب شد البته باور دارم كه ميزان تخريب 
جنگل ه��اي كش��ور ۶ ميليون هكتار اس��ت و بطور 
تقريبي س��الي۱۰۰هزار هكت��ار از جنگل ها به دليل 
تغيي��ر كاربري، بهره برداري بي روي��ه، قاچاق چوب، 
توسعه شهرها، آتش سوزي، خشكسالي و تغيير اقليم 
در ايران تخريب ش��ده اس��ت در حالي كه آمارهاي 
سازمان جنگل ها حكايت از تخريب ۴ ميليون هكتار 

جنگل دارد. 
او عل��ت اصلي تخريب جنگل را عوامل انس��اني 
دانس��ت و افزود: اگر امروزه ش��اهد خشكس��الي در 
كش��ور، كاهش س��فره هاي آب زير زميني و پيشي 
گرفتن بيابان زايي بر بيابان زدايي هستيم علت اصلي 
آن كاهش پوشش جنگلي و گياهي است و همچنين 
افزايش درجه حرارت به علت كاهش بارندگي ها و به 
تبع آن تش��ديد ريزگردها است و همچنين آلودگي 

هوا و سيل ها در حال افزايش است. 

 سفره هاي آب زيرزميني در حال كاهش
ش��اعري با انتقاد از اينكه درياچه اروميه و ساير 
تاالب ه��اي بين المللي در معرض خط��ر قرار دارند، 
اظه��ار كرد: علت اصل��ي اين معض��ل از بين رفتن 
پوشش گياهي در حوزه هاي باال دست است در واقع 
پوشش گياهي بارندگي هاي موسمي، رگباري، فصلي 
را در خود نفوذ مي دهد و س��فره هاي آب زيرزميني 
را تغذيه مي كند اما زماني كه زمين لخت مي ش��ود 
بارندگي ه��ا تبديل به س��يالب و از دس��ترس خارج 
مي ش��وند بنابراين ساالنه س��فره هاي آب زيرزميني 
در حال كاهش بوده و به حجم دش��ت هاي ممنوعه 

افزوده مي شود. 

ريحانه جاويدي|
درياچ��ه اروميه در ميانه م��رگ و زندگي، هر روز 
با تصميمات تازه يي روبه رو مي ش��ود، ش��وره زاري كه 
نصفه و نيمه جان گرفته حاال چشم انتظار بررسي يك 
تصميم جديد است. پيشنهاد انتقال آب از درياچه وان 
تركيه، بعد از گذش��ت بيش از يكس��ال بار ديگر قوت 
گرفته و آب هاي وارداتي از كش��ور همسايه قرار است 
ناجي درياچه اروميه باشد. با وجود اينكه در زمان آغاز 
به كار ستاد احياي درياچه اروميه تيم هاي تحقيقاتي 
و مش��ورتي خارجي و داخلي با طرح هاي انتقال آب از 
هر حوضه يي ب��راي احياي درياچه مخالفت كردند اما 
بار ديگر زمزمه هاي اجراي اين طرح ش��نيده مي شود 
در حالي كه مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست 

كشور از جزئيات آن اطالعي ندارند. 

 چرا درياچه وان انتخاب شد؟
تابس��تان سال ۹5، عيس��ي كالنتري، رييس ستاد 
احي��اي درياچه اروميه، خبر از آغ��از مطالعات انتقال 
آب وان به درياچ��ه اروميه را داد. كالنتري كه نگاهي 
ب��ه كارنامه كاريش نش��ان مي دهد عالق��ه وافري به 
طرح هاي انتقال آب دارد، آن زمان اعالم كرد: »كشور 
تركي��ه به انتق��ال آب از درياچ��ه وان متمايل بوده و 
بخش��ي از مطالعات اين طرح صورت گرفته و در حال 
تكميل اس��ت. مطالعات اين پروژه از لحاظ شيميايي 
توس��ط دانش��گاه هاي مراغه، تربيت مدرس و اروميه 
صورت گرفته و نتايج آن به س��وييس ارس��ال ش��ده 
اس��ت.« او همچنين با اش��اره به اينكه شوري درياچه 
 وان كمت��ر از درياچ��ه اروميه اس��ت، تاكي��د كرد كه 
»PH درياچه وان ۹. ۲ اس��ت و PH درياچه اروميه 
۷.۴اس��ت بنابراين از لح��اظ ش��يميايي تركيب آنها 
مشكلي ندارد. مطالعات بخش بيولوژيك اين پروژه در 
حال انجام اس��ت كه در صورت مثبت بودن نتايج آن 
وارد مذاكره با كش��ور تركيه خواهيم شد و اگر بتوانيم 
۱.5 ت��ا دو ميليارد متر مكعب آب از درياچه وان وارد 
درياچه اروميه كنيم، اتفاق خوبي خواهد بود. حاال بعد 
از گذش��ت بيش از يكسال از اين اظهارنظر، نگاه ها بار 
ديگر به درياچه وان و درياي خزر دوخته ش��ده تا در 
سايه يك طرح انتقال آب، زندگي بار ديگر در درياچه 
اروميه جاري ش��ود. از هم��ان روزهاي ابتدايي، گزينه 
انتق��ال آب از درياچه وان جدي تر بود چرا كه درياچه 

اروميه بيش از ۱۲۰۰ متر باالتر از س��طح درياي آزاد 
ق��رار گرفته، انتقال آب از درياچه وان كه حدود ۲۰۰ 
متر باالتر از درياچه اروميه است ساده تر و كم هزينه تر 
از دري��اي خ��زر تمام مي ش��ود كه بي��ش از ۲۰ متر 

پايين تر از درياي آزاد است. 

 بي خبري مسووالن محيط زيست از جزئيات
يكس��ال بعد از صحبت هاي عيسي كالنتري، ۲۰ 
ارديبهش��ت سال گذش��ته، فرهاد س��رخوش، مدير 
اس��تاني س��تاد احياي درياچ��ه اروميه اع��الم كرد، 
مطالع��ه انتق��ال آب درياچه وان ب��ه درياچه اروميه 
در دس��تور كار س��تاد احيا قرار گرف��ت و در صورت 
موافقت طرفين عملياتي مي شود. و ۱۴ فروردين ۹۷ 
هم هادي به��ادري، نماينده مردم اروميه در مجلس 
شوراي اسالمي، كه پيش از اين مجري ستاد احياي 
درياچه اروميه در آذربايجان غربي بود، تاكيد كرد كه 
شناخت كيفيت آب درياچه وان و تطابق آن با درياچه 
اروميه در دانش��گاه هاي مراغه، اروميه و تهران انجام 
ش��ده و فرصت مناس��بي براي احياي درياچه اروميه 
فراهم ش��ده است و احتمال انتقال آن وجود دارد. با 
اين وجود مس��ووالن سازمان حفاظت محيط زيست، 
در جري��ان جزئيات ماج��را نيس��تند و اظهارنظري 
متناقض با س��خنان پيش��ين كالنتري،  س��رخوش و 
بهادري را مطرح مي كنند. مس��عود باقرزاده كريمي، 
سرپرس��ت دفتر ام��ور تاالب ها در س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به اينكه هنوز مطالعات مربوط 
به انتق��ال آب درياچه وان به درياچ��ه اروميه انجام 
نشده اس��ت، به ايس��نا گفت: »اين طرح هنوز بطور 
رسمي در ستاد احياي درياچه اروميه مطرح نشده و 
گزارش فني براي آن تهيه نش��ده است.« باقر زاده در 
جريان نيس��ت ايده انتقال آب وان به درياچه اروميه 
از طرف كدام دس��تگاه مطرح ش��ده اس��ت او درباره 
اين موضوع اف��زود: »نمي دانم ايده انتقال آب وان به 
درياچه اروميه از طرف كدام دس��تگاه مطرح ش��ده 
اس��ت و در جريان اين موضوع نيس��تم اما بطور كلي 
ايده هايي در مورد خريد آب از خارج مطرح ش��ده و 
به اين معناست كه احياي درياچه تحت هر شرايطي 

بايد صورت گيرد.«
سرپرس��ت دفتر امور تاالب ها با بيان اينكه درستي 
و امكان پذي��ري اجراي چني��ن ايده هايي بايد به تاييد 

كارشناس��ان برس��د، گفت: هنوز تركيب آب و تركيب 
بيولوژي درياچه وان استخراج نشده و مطالعه يي روي 
مقايسه مشخصات آب دو درياچه وان و اروميه صورت 
نگرفته اس��ت و بطور قطع بدون برخورداري از مطالعه 

نمي توان درباره اين موضوع تصميم گيري كرد. 
باقرزاده كريمي تاكي��د كرد: هنوز از من به عنوان 
كارش��ناس حوزه تاالب ها در مورد موضوع انتقال آب 
وان به درياچه اروميه اس��تعالم و نظرخواهي نشده و 
حتي اين موضوع در ستاد احياي درياچه اروميه بطور 
رسمي مطرح نشده است. تنها حرف هايي در اين باره 
مطرح شده و احتماال بررسي هايي براي امكان سنجي 

طرح صورت گيرد.«

 انتقال آب بدون بررسي كافي 
به بحران دامن مي زند

اگرچه مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست، 
در جري��ان جزئي��ات اي��ن ط��رح نيس��تند اما عزم 
مس��ووالن براي آنكه درياچه اروميه را با هر ترفندي 
احيا كنند، از سخنان اسحاق جهانگيري،  معاون اول 

رييس جمه��ور در بازديد نوروزي امس��ال از درياچه 
مش��خص اس��ت. جهانگيري در بازدي��د از درياچه 
اروميه گفت: »اگر نياز باشد براي احياي اين درياچه 
ميليارده��ا دالر اعتبار خارج��ي اختصاص مي دهيم 
اگر الزم باش��د براي احياي درياچه طرح هاي انتقال 
آب از خارج از كش��ور به اين درياچ��ه را اجرا كنيم 
حتما اين كار را انجام خواهيم داد چون حيات بخش 
وس��يعي از جمعيت كش��ور وابس��ته به اين درياچه 
اس��ت. انتقال آب حت��ي از درياي خ��زر و خارج از 
كش��ور به درياچه اروميه از بحث هاي ابتدايي ستاد 
احيا بود و اين موضوع همچنان در دستور كار است 
و مشاور خارجي نيز براي انجام مطالعات پيش بيني 
ش��ده تا امكان انتقال آب از س��اير حوزه ها به حوزه 
درياچه اروميه را بررسي كنند.« البته جهانگيري در 
بخش��ي از صحبت هاي خود ب��ه مخالفت عده يي از 
كارشناسان داخلي هم اش��اره مي كند. كارشناساني 
ك��ه معتقدند انتقال آب از درياچه وان تركيه، حيات 
را ب��ه درياچ��ه اروميه ب��از نمي گردان��د و اين طرح 
نيازمند مطالعات دقيق اس��ت. بهرورز بهرورزي راد، 

عضو هيات علمي واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد 
اس��المي درباره اين موضوع گفت: »انتقال آب بدون 
آنكه از جوانب مختلف بررس��ي ش��ده باش��د ممكن 
است به بحران درياچه اروميه دامن بزند. تفاوتي هم 
نمي كند كه اين آب از منابع داخلي مثل خزر منتقل 
ش��ود يا منبع آن درياچه وان تركيه باشد. اين استاد 
محيط زيس��ت افزود: اگر آب مبدا با آب درياچه قبل 
از مبتال ش��دن به وضعيت موجود همخواني داش��ته 
باش��د انتقال آب مي تواند كارس��از باش��د. به عبارت 
ديگ��ر، آبي كه ب��راي انتقال درنظر گرفته مي ش��ود 
باي��د بتواند كاركرد اكولوژيك��ي درياچه را به زماني 
برگردان��د كه درياچ��ه دچار بحران نش��ده بود. اين 
مواردي اس��ت كه نيازمند بررس��ي هاي دقيق علمي 

و فني است.«
از طرف ديگر، حس��ين آخاني، استاد گياهشناسي 
دانش��گاه تهران هم به پيشينه اين طرح اشاره و بيان 
كرد: »در آغاز به كار ستاد احياي درياچه اروميه، همه 
تيم هاي تحقيقاتي و مشورتي اعم از خارجي و داخلي 
ب��ا طرح هاي انتقال آب از ه��ر حوضه يي براي احياي 
درياچ��ه مخالف��ت كردند، آب فقط H۲O نيس��ت و 
همانطوري ك��ه نمي توان براي جب��ران كم خوني، هر 
خوني را به صرف اينكه خون اس��ت ب��ه بيمار تزريق 
كرد، نمي توان از هر آبي براي احياي درياچه استفاده 
كرد. آب هر حوضه يي ويژگي هاي شيميايي، فيزيكي 
و بيولوژيكي )زيس��تي( خاص خ��ود را دارد و بديهي 
اس��ت ك��ه انتق��ال آب از حوضه يي به حوض��ه ديگر، 
تاثي��رات غيرقابل پيش بيني روي اكوسيس��تم حوضه 
مقصد برجاي مي گ��ذارد. بزرگ ترين پيامد ناگوار اين 
راه��كار، تهديد تنوع زيس��تي منطقه اس��ت؛ ازجمله 
ممكن است انتقال آب باعث بروز مشكالتي نظيربلوم 
جلبكي )شكوفايي جلبك ها( شود كه به مرگ درياچه 

منتهي خواهد شد. 
اين عضو هي��ات علمي به هزينه هاي سرس��ام آور 
انتقال آب اش��اره كرد و يادآورشد: اجراي اين طرح ها 
عالوه بر هزينه س��نگين، در مس��ير خود تخريب هاي 
بس��يار زي��ادي ب��ر طبيع��ت وارد مي كنند ك��ه گاه 
جبران ناپذيرند. به گفته آخاني، اگر هزينه اين طرح ها 
صرف اصالح ش��يوه هاي كش��اورزي و ايجاد اش��تغال 
جايگزين شود در مدت كوتاهي آب درياچه را مي توان 

از حوضه هاي آب داخل هم تامين كرد. 

 موضوع مناقصه:
۹۷/۱: اصالح فيدر سيروان

۹۷/۲: توسعه و  اصالح شبكه توزيع برق سرابله و هليالن
۹۷/۳: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق زرين آباد

۹۷/۴: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق مهران
۹۷/5: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق دهلران و موسيان

۹۷/۶: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق دره شهر
۹۷/۷: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق ايالم و روستايي صالح آباد

۹۷/۸: توسعه و اصالح و بهينه سازي كاهش تلفات موسيان و زرين آباد
۹۷/۹: كاهش تلفات آبدانان و دره شهر

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ ۹۷/۱/۲۲ لغايت ۹۷/۱/۳۰
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

۹۷/۱: مبلغ ۱۷۰/۰۴۴/۰۰۰ ريال
۹۷/۲: مبلغ ۳5۷/۲۲۷/۰۰۰ ريال
۹۷/۳: مبلغ ۲۶۲/۰۹5/۰۰۰ ريال
۹۷/۴: مبلغ ۲۹۱/۷۱۰/۰۰۰ ريال
۹۷/5: مبلغ ۴۱۷/۸۰۰/۰۰۰ ريال
۹۷/۶: مبلغ ۳۰۸/۱۴۷/۰۰۰ ريال
۹۷/۷: مبلغ ۳۲۲/۹۳۳/۰۰۰ ريال
۹۷/۸: مبلغ ۲۱۹/۰۶۳/۰۰۰ ريال
۹۷/۹: مبلغ ۳۷۱/۶۱5/۰۰۰ ريال

 محل فروش اسناد:
ايالم: بلوار مدرس شركت توزيع نيروي برق استان- طبقه دوم- واحد قراردادها

آخرين مهلت و محل تحويل پيشنهادات:
حداكث��ر ت��ا پاي��ان وق��ت اداري ۹۷/۲/۸ و مح��ل تحويل پيش��نهادات، واحد 
قراردادهاي اين شركت مي باشد. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش 
و پيش��نهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي ش��ود، مطلقاً 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 مبل�غ ف�روش اس�ناد: يكصد ه��زار ريال قابل واريز به ش��ماره حس��اب 

۱۹۰۴۰5۱۹۳۰ نزد بانك تجارت شعبه انقالب ايالم 
 ساعت، روز و محل بازگشايي پاكت ها:

جلسه مرحله اول مناقصه ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۹ برگزار مي گردد 
و جلس��ه دوم بع��د از ارزيابي فن��ي حداكثر دو هفته بعد از جلس��ه اول برگزار 

مي گردد.
http://tender. جهت كس��ب اطالعات بيش��تر و دريافت اس��ناد به س��ايت

tavanir.org.ir و پايگاه اطالع رس��اني مناقص��ه http://iets.mporg.ir و 
س��ايت ش��ركت توزيع برق ايالم WWW.BARGH-ILAM.IR مراجعه 

فرمايند. هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نوبت اول

آگهي مناقصات عمومي دومرحله اي
 شماره 9 و 8 و 7 و 6 و ۵ و 4 و 3 و 2 و 97/1

شركت توزيع نيروي برق استان ايالم

 روابط عمومي شركت توزيع
 نيروي برق استان ايالم

ربق نيروي  توزيع  شركت 
محسن بني هاش��مي، اس��تاد علوم ارتباطات اجتماعي، شركت توزيع  نيروي ربق استان ايالم

درباره آخرين اصالحاتي كه روي پيش نويس اليحه سازمان 
نظام رسانه يي انجام شده است، اظهار كرد: اين اليحه داراي 
نواقصي است و بس��ياري از بندهاي آن همچنان ابهام دارد. 
نشست تخصصي بررسي اليحه سازمان نظام روزنامه نگاري 
ايران با حضور جمعي از مديران و اصحاب رسانه و نمايندگاني 
از مجلس شوراي اسالمي ۲۰ فروردين ماه در دفتر مطالعات و 

برنامه ريزي رسانه ها برگزار شد. 
اين نشس��ت با حضور مهدي محس��نيان راد استاد علوم 
ارتباطات، سيد محسن بني هاشمي استاد ارتباطات دانشگاه 
آزاد اسالمي، اميرعباس فتاح زاده مديرمسوول روزنامه سپيد، 
محمدرضا راه چمني صاحب امتياز روزنامه اسرار، باقر انصاري 
حقوقدان، مدرس و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، 
مهدي اسالمي مشاور كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي و شهره ماهي صفت مديرمسوول ماهنامه خورشيد 
وطن و روزنامه نگار از جمله اهالي رسانه يي بودند كه در اين 
نشست به سخنراني پرداختند و نقطه نظرات خود را در قبال 

آخرين تغييرات اليحه نظام روزنامه نگاري بيان كردند. 
حميد ضيايي پ��رور مدير دفتر مطالع��ات و برنامه ريزي 
رس��انه ها كه اجراي اين نشست را برعهده داشت، در بخش 
ابتدايي اين نشس��ت بيان كرد كه اليحه نظام رس��انه يي در 
دول��ت يازدهم به تصويب رس��يد و به كميس��يون فرهنگي 
مجلس براي اصالح ارجاع داده ش��د تا اشكاالت آن برطرف 
شود. به گزارش ايسنا، او گفت: تصويب اين اليحه به سال ۹۳ 

و در دولت تدبير و اميد برمي گردد كه به عنوان سامان دادن 
به مسائل صنفي روزنامه نگاران قلمداد مي شود. پس از تصويب 
اين آيين نامه ش��اهد بازخوردهاي متع��ددي بوده ايم. دفتر 
مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها در سال هاي قبل نشست هاي 
متعددي را برگزار كرد و نظرات مختلف اهالي رسانه و اساتيد 
ارتباطات و روزنامه نگاران در آن ابراز شد. در حال حاضر نيز 
اين نقطه نظرات در قالب پنج جلد جمع آوري ش��ده است و 
بازتاب هايي كه در قبال آن بوده اس��ت در متن پيش نويس 
اليحه لحاظ شده است. حتي پس از بازگشت اليحه از سوي 
دولت، چندين نشست ديگر در ارتباط با موضوع اليحه برگزار 
و نقطه نظرات جمع آوري شد و در نهايت نظرات جمع بندي 
ش��ده اند؛ بنابراين در متن اليحه اصالحات مورد لحاظ قرار 
گرفته و متن نهايي به كميسيون فرهنگي دولت ارائه خواهد 
ش��د. مدير دفتر مطالعات و برنامه ريزي رس��انه ها با اشاره به 
تاكيد وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي مبني بر دريافت نقطه 
نظ��رات صاحب نظران در عرصه رس��انه در قبال اين اليحه 
اظهار كرد: اين اليحه كه شامل ۱۳ صفحه است كامال شفاف 

در اختيار عموم قرار دارد. 
سيدمحسن بني هاشمي، استاد علوم ارتباطات اجتماعي 
هم درباره اليحه س��ازمان نظام رس��انه يي مط��رح كرد: اين 
اليحه داراي نواقصي است و بسياري از بندهاي آن همچنان 
ابهام دارد. اين پيش نويسي عالوه بر نواقص ساختاري، برخي 
اشكاالت نوشتاري و نگارشي دارد كه با وجود اصالحاتي كه 
روي آن انجام شده است، همچنان برخي از اين نواقص در آن 

به چشم مي خورد. اين استاد دانشگاه، الگوبرداري از سازمان 
نظام پزشكي را براي تدوين اليحه فعلي به جهت پراكندگي و 
گسترش فعاليت در عرصه روزنامه نگاري نادرست عنوان كرد 
و گفت: با اينكه اين اليحه يك نگاه و ژس��ت آزادي خواهانه 
براي مطبوعات دارد، اما زماني كه وارد بندهاي آن مي شويم 
تمركزگرايي به شدت موج مي زند كه همه اينها قطعا به زيان 
مطبوعات است. بني هاشمي در بخشي از اين نشست با بيان 
اينكه بسياري از نهادهايي كه مدعي روزنامه نگاري هستند در 
اين پيش نويس به چشم نمي خورند، يادآور شد: جايگاه برخي 
ديگ��ر از نهادهاي اثرگذار در ح��وزه مطبوعات از جمله قوه 
قضاييه، شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت كار و صداوسيما 
در اين اليحه نامشخص است. شهره ماهي صفت، مديرمسوول 
ماهنامه خورش��يد وطن و روزنامه نگار در س��خناني از دولت 
درخواس��ت كرد كه امور معيشتي و بيمه و ساير امور صنفي 
اصحاب رس��انه را به خود آنها واگذار كند و اجازه بازگشايي 
انجمن صنف��ي روزنامه نگاران و همچنين تش��كيل س��اير 
انجمن هاي صنفي و تقويت آنها را بدهد. او در اين نشس��ت 
اصل موضوع در بررس��ي اليحه را به ش��يوه جامعه شناسانه 
مط��رح ك��رد و گفت: يك روزنامه نگار س��ربار نيس��ت، يك 
روزنامه نگار ضعيف نيست، روزنامه نگار بايد به اصل خودباوري 
خ��ود بازگردد. زماني كه روزنامه نگاران از خود ضعف نش��ان 
مي دهند دولت از س��ر دلس��وزي براي آنه��ا تصميم گيري 
مي كند. از دولت مي خواهيم رسانه ها با وجود همه مشكالتي 
كه دارند موضوع و مس��ائل را به خود رسانه ها و انجمن هاي 
صنفي واگذار كنند. روزنامه نگاران هرگز نمي توانند يك كار 
صنف��ي را دولتي كنن��د. او در پايان گفت: هر كجا كه دولت 
در مسائل روزنامه نگاران پا گذاشته است صنف روزنامه نگاران 
دچار ضعف شده اند. بنابراين بايد انجمن هاي صنفي را تقويت 
كنيم. بايد دوباره به انجمن روزنامه نگاران ايران بها داده شود. 

بررسي پيش نويس اليحه سازمان نظام رسانه اي در يك نشست

روزنامه نگار، سربار دولت نيست 
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3 معاون شهردار در پي پذيرش استعفاي نجفي و سرپرست شدن حسيني مكارم استعفا كردند

آغاز رايزني ها براي انتخاب شهردار جديد تهران
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

ــه روز  ــهر در جلس ــوراي ش ــد از اينكه اعضاي ش بع
ــهردار مخالفت كردند، او روز  ــتعفاي ش يك شنبه با اس
ــتعفاي خود را تقديم شوراي شهر  ــنبه مجددا اس دوش
ــار دوم اين  بار  ــتعفاي نجفي براي ب كرد و در نتيجه اس
ــهر تهران بررسي شد و با  ــوراي ش بدون حضور او در ش
15راي موافق به تصويب رسيد و محمدعلي نجفي پس 

از گذشت 7 ماه و 21 روز از ساختمان بهشت رفت. 
ــيني مكارم،  ــميع اهللا حس ــورا، س در ادامه اعضاي ش
معاون مالي و اقتصادي شهرداري را به عنوان سرپرست 
ــورا بايد براي بار دوم  انتخاب كردند. بنابراين اعضاي ش
شهردار انتخاب كنند اما در جلسه روز گذشته مشخص 
ــن  ــد چه زماني اين اتفاق خواهد افتاد و فقط محس نش
هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در صحبت هاي خود 
عنوان كرد كه جلسات هم انديشي براي انتخاب شهردار با 
فوريت برگزار خواهد شد. وي همچنين عنوان كرد كه با 
تبيين شاخص هاي شهردار آينده از اعضاي شورا خواهيم 
ــت مهم اعالم  ــت، نامزدهاي خود را براي اين پس خواس
ــبت به انتخاب شهردار آينده  ــرع وقت نس كنند و در اس

تهران اقدام خواهيم كرد. 
هر چند اعضاي شورا اسم شخص خاصي را به ميان 
ــهرداري تهران اسامي  نياوردند اما در ميان نامزدهاي ش
ــن هاشمي، محمدعلي افشاني،  محمدرضا عارف، محس
ــايرين به  ــر احمدي و پيروز حناچي بيش از س علي اصغ

گوش مي رسد. 

 موج جديد استعفا در شهرداري  موج جديد استعفا در شهرداري 
ــهر تهران به استعفاي  ــوراي ش پس از راي مثبت ش
دوباره نجفي، موج جديد استعفا در شهرداري تهران آغاز 
ــت. مهدي حجت معاون معماري و شهرسازي  شده اس
ــازمان نوسازي و  ــهرداري و ميرصادقي مديرعامل س ش
ــزو اين مديران  ــروز حناچي معاون فني و عمراني ج پي
ــتند.  به گزارش «تعادل» صحن شوراي شهر تهران  هس
ــتين بررسي  ــنبه و در زمان نخس ــه روز يك ش در جلس
استعفاي شهردار مملو از خبرنگاران و عكاسان رسانه هاي 
ــياري از خبرنگاران تمام  مختلف بود به گونه يي كه بس
ــتاده برنامه را پوشش دادند. بگذريم از  مدت جلسه ايس
ــوراي شهر وضعيت مناسبي  اينكه جايگاه خبرنگاران ش
ندارد و اعتراض هاي خبرنگاران چه در دوره گذشته و چه 
در شوراي پنجم راه به جايي نبرده است. اما روز گذشته 
ــورا آرام تر و خلوت تر بود و گويي جلسه يي كه  صحن ش
ــت براي پوشش خبري  ــخص اس نتيجه آن از پيش مش
ــه با نيم ساعت تاخير و در  ــت. جلس چندان جذاب نيس
ساعت 9 و 30دقيقه آغاز شد. ابتدا محسن هاشمي متن 
ــتعفانامه محمدعلي نجفي، شهردار تهران را  دومين اس
قرائت كرد و از اعضاي موافق و مخالف خواست تا نظرات 

خود را مطرح كنند. 
ــيون برنامه و بودجه  ــي الويري، رييس كميس مرتض
ــهردار به جلسه  ــتعفاي ش ــنهاد كرد تا پذيرش اس پيش
ــود. نظري، خداكرمي، الويري، آروين و  آينده موكول ش
ميرلوحي امضاءكنندگان اين پيشنهاد بودند كه نامشان 

توسط هيات رييسه قرائت شد. 
الويري با بيان اينكه متقاعد شده است نجفي نمي تواند 
ــدم وضعيت  به كار خود ادامه دهد، گفت: من متقاعد ش
ــت كه نمي تواند به كار ادامه  ــان طوري اس بيماري ايش
دهد. بايد در مورد سرپرست رايزني بيشتري انجام دهيم. 
برخي به عنوان گزينه سرپرست مطرح مي شوند اما بعد 
با ما تماس گرفته و مي گويند اصال نمي خواهند سرپرست 
ــاره به اظهارات روز  ــوند.  اين عضو شوراي شهر با اش ش
ــتاني مبني بر اينكه شوراي شهر هر چه  ــنبه دادس دوش
ــهردار راي مثبت دهد، افزود: اگر  ــتعفاي ش زودتر به اس
ــاعت پس از اين اظهارات شورا عكس العمل  ظرف 24س
ــن طور تلقي  ــراي عموم اي ــت ب ــان داده، ممكن اس نش
ــود كه شورا تحت تاثير اظهارات دادستان كل راي به  ش
استعفا داده است. نجفي اعالم كرده كه تا 10 ارديبهشت 

مي تواند به كار خود ادامه دهد بنابراين مي توانيم از امروز 
بعدازظهر به صورت فشرده روند انتخاب سرپرست را آغاز 
ــتعفا را به جلسه بعد موكول  كرده و راي گيري براي اس
ــتعفا و  ــه در هر صورت بالفاصله پس از اس كنيم چراك

پذيرش استعفاي شهردار بايد سرپرست انتخاب شود. 
مسجدجامعي در موافقت و حق شناس در مخالفت با 
اين پيشنهاد صحبت كردند. درحالي كه مسجدجامعي 
معتقد بود در انتخاب سرپرست بايد دقت كنيم؛ چراكه 
نبايد كسي را انتخاب كنيم كه حق امضا نداشته باشد و 
نتواند امور راپيگيري كند، حق شناس عنوان كرد من از 
موافقان استعفا بودم و همچنان هم موافق هستم كه به 
راي ايشان احترام بگذاريم و تكليف شهر را يك ساعت به 

تعويق نيندازيم. در نهايت محسن هاشمي، رييس شوراي 
شهر استدالل الويري و مسجدجامعي را نادرست خواند و 
گفت: در هر حال تبادل آرا و نظرات امري طبيعي است 
و ما نبايد وظايف قانوني خود را به علت اظهارات يك نفر 
عقب بيندازيم. به اين ترتيب پيشنهاد الويري با 14رأي 
مخالف رد و راي گيري براي پذيرش استعفاي نجفي آغاز 
ــد كه در نهايت با 15راي موافق،  5 راي مخالف و يك  ش

راي سفيد به تصويب رسيد. 
به گزارش «تعادل» شهردار تهران روز بيست و سوم 
ــته به دليل بيماري استعفاي خود را  ــفند سال گذش اس
تقديم شوراي شهر كرد و يك شنبه هفته جاري استعفاي 
ــي و رد شد اما نجفي بر  ــوراي شهر تهران بررس او در ش

ــنبه مجددا نامه  ــتعفاي خود اصرار ورزيد و روز دوش اس
استعفاي خود را به شوراي شهر فرستاد كه اين  بار مورد 

پذيرش اعضاي شوراي شهر قرار گرفت. 
ــه همچنين برخي اعضاي شورا نسبت  در اين جلس
ــور مبني  ــتان كل كش ــنبه دادس به اظهارات روز دوش
ــتعفاي نجفي را  ــهر بايد اس ــوراي ش بر اينكه اعضاي ش
بپذيرند، واكنش نشان دادند. ازجمله حسن رسولي، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه در اين باره گفت: اظهارات روز 
ــتان با اصل 57،101،102 و 103 قانون  ــنبه دادس دوش
اساسي مغايرت دارد و در شأن و جايگاه دستگاه قضايي 
ــتان آمرانه گفته است كه  ــتان هم نيست. دادس و دادس
ــهرداري چنان و چنين كنند و  شوراي شهر تهران و ش

اگر شهردار ترك پست نكند به عنوان مدعي العموم وارد 
ــم و اميدوارم اين  ــود. آقاي منتظري را مي شناس مي ش

حرف ها را اصالح كند. 
او اضافه كرد: قوه قضاييه 16ميليون پرونده مانده دارد 
ــاد شهرداري رسيدگي  و به هيچ كدام از پرونده هاي فس
ــت به كار خود بپردازد. چراكه 21نفر از  نكرده و بهتر اس
ــهر به نيازهاي مديريت شهري واقف  اعضاي شوراي ش
ــم نجفي بر  ــولي با بيان اينكه اراده محك ــتند. رس هس
استعفاست، گفت: نجفي به دليل بيماري، فشار بيروني 
ــت و از دادستان  ــارها استعفا داده اس و عوارض بعد فش
مي خواهيم اظهارات غيرمصلحت نظام و خالف قانونش را 
اصالح كند. ما نماينده هستيم و نمي توانيم شهر را معطل 
بگذاريم، نبايد به فرمايش اين و آن باشيم چراكه ممكن 
است بعدا يك دستگاه ديگر فشار بياورد و بايد سرپرست 
ــناس نيز در اين باره گفت: سخنان  انتخاب كنيم. حق ش
ــور مصداق بارز عدول از  ــته دادستان كل كش روز گذش
قانون اساسي و دخالت در اختيارات شوراي شهر تهران 
ــران صادقي و رحيمي و نيز  ــود از نمايندگان مردم ته ب
ــبت به اين موضوع  ــكر مي كنم كه نس آقاي حافظي تش
ــت رياست محترم شورا  اظهارنظر كردند ولي انتظار اس
نيز در اين زمينه اظهارنظر كند.  بالفاصله بعد از پذيرش 
ــهرداري  ــت براي ش ــتعفاي نجفي، انتخاب سرپرس اس
ــمي از اعضا  ــن هاش ــتور كار قرار گرفت و محس در دس
خواست تا گزينه هاي پيشنهادي خود را براي سرپرستي 
ــهرداري معرفي كنند كه به گفته وي، دو نفر از اعضا  ش
محمد حقاني، عضو سابق شوراي شهر و بقيه سميع اهللا 
ــهرداري را  ــاون مالي و اقتصادي ش ــيني مكارم، مع حس
ــيني مكارم با  ــنهاد كردند كه بعد از راي گيري حس پيش

14راي موافق به عنوان سرپرست شهردار انتخاب شد. 

 مكارم گزينه خوبي نيست مكارم گزينه خوبي نيست
ــجدجامعي عضو  بعد از انتخاب مكارم، احمد مس
شوراي شهر تهران، انتخاب مكارم را براي سرپرستي 
شهرداري تهران انتخاب خوبي ندانست و تاكيد كرد: 
ــت در نظر  ــتري براي انتخاب سرپرس بايد زمان بيش
گرفته مي شد كه اين اتفاق نيفتاده است. اين درحالي 
است كه محسن هاشمي، رييس شورا انتخاب مكارم 
را پيشنهاد خود نجفي دانست و در جمع خبرنگاران 
ــان نظر اعضا بود و ما كامال آزادانه  گفت: انتخاب ايش
از اعضا خواستيم، پيشنهادات خود را براي سرپرستي 
ــهرداري تهران اعالم كنند و تعداد زيادي مكارم را  ش
پيشنهاد دادند. در اينگونه سرپرستي ها معاون مالي و 
اقتصادي به عنوان سرپرست انتخاب مي شود و داليل 
ــكالت شهر است. از  ــلط به مسائل مالي و مش آن تس
ــد محافظه كارانه تر  ــذار باي ــوي ديگر در دوران گ س
ــوراي شهر تهران با اشاره به  برخورد شود.  رييس ش
اينكه مكارم به نجفي شهردار تهران نزديك بوده است، 
ــي، انتخاب آقاي مكارم به  گفت: نظر خود آقاي نجف

عنوان سرپرست شهرداري بود. 

 رويكرد شهرداري برنامه هاي نجفي است رويكرد شهرداري برنامه هاي نجفي است
ــت شهرداري  ــيني مكارم، سرپرس سميع اهللا حس
ــورا  تهران نيز بعد از راي گيري و انتخاب در صحن ش
حضور يافت و طي صحبت هايي از ادامه رويكرد نجفي 
در برنامه هاي شهرداري خبر داد و تصريح كرد: عمده 
ــان برنامه هاي نجفي و  ــا مبتني بر هم برنامه هاي م
برنامه هايي است كه شوراي شهر تدوين و ابالغ كرده 

است البته ممكن است نگاهمان متفاوت باشد. 
سرپرست شهرداري تهران با بيان اينكه اميدوارم 
ــن راه گذار كمك  ــا را در ادامه اي ــهردار م معاونان ش
ــخ به اينكه آيا شما بازنشسته هستيد يا  كنند در پاس
نه؟ گفت: بازنشسته بودم اما از آنجا كه جانباز بودم و 
براساس قانون جانبازان اجازه ادامه كار دارند با دستور 
ــد و درحال حاضر  ــهردار حكم اعاده بنده صادر ش ش

كارمند رسمي شهرداري تهران هستم. 

تحقق وعده نجفي در آخرين 
روز تصدي شهرداري

ــته محمدعلي نجفي شهردار مستعفي در  روز گذش
ــومين  ــود، در جريان برگزاري س ــن روز كاري خ آخري
ــفافيت  ــامانه ش ــهري از س ــش فصلي مديران ش هماي
ــزارش «تعادل»،  ــران رونمايي كرد. به گ ــهرداري ته ش
ــهروندان  ــي در روزهاي ابتدايي فعاليت خود به ش نجف
ــهرداري  ــتر و ايجاد ش ــفافيت بيش قول داد تا براي ش
ــه يي قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان را روي  شيش
سايتي منتشر كند تا عالوه بر مسووالن، شهروندان نيز به 
راحتي بتوانند به اين قراردادها دسترسي داشته باشند كه 
باالخره روز گذشته و بعد از گذشت 7 ماه از اين سامانه 
ــد. قرار است اطالعات قراردادهاي باالي يك  رونمايي ش
ميليارد تومان شهرداري روي خروجي اين سايت مخابره 
ــاركت  ــامانه به عنوان نمادي از جلب مش ــود. اين س ش
ــهروندان به صورت جدي در جهت نظارت بر عملكرد  ش
شهرداري  و مجموعه هاي وابسته آن با هدف پيشگيري از 
تخلفات احتمالي است. همچنين امكان گزارش تخلفات 
احتمالي، طرح شكايات يا سوال از طريق سامانه 1888 

ايجاد شده است.
ــاني  ــامانه، اطالع رس ــن س ــاي اي ــر ويژگي ه از ديگ
درخصوص تعداد و مبلغ قراردادهاي محرمانه شهرداري 
و سازمان هاي تابعه آن است. سيدحسن رسولي خزانه دار 
ــهر در اين رابطه گفت: «آنچه امروز در اين  ــوراي ش ش
ــايت رونمايي مي شود، سازوكاري است براي عمل به  س
ــهرداري تهران در جهت مبارزه  ــورا و ش وعده يي كه ش
ــاد به مردم داده است. مردم نيز مي توانند با ورود  با فس
به سامانه شفافيت شهرداري تهران و با آگاهي از انعقاد 
ــهرداري  قراردادها، منتخبان خود را در امر نظارت بر ش
ياري كنند.» او ادامه داد: «عنوان كرديم عالوه بر اعمال 
ــوراي شهر بر  ــهري و نظارت ش نظر صحيح مديران ش
ــامانه هاي الكترونيك به صورت  اطالعاتي كه از طريق س
ــتمر به شهروندان محترم ارائه مي كنيم، آنان نيز در  مس
راستاي استيفاي حقوق شهروندي و كمك به منتخبان 
خود بتوانند در امر سالم سازي  از طريق نظارت همگاني 
ما را ياري كنند.» خزانه دار شوراي شهر همچنين عنوان 
ــه انعقاد قراردادهايي  ــايد بتوان از اين طريق ب كرد: «ش
ــريفات مناقصه بسته مي شد جلوگيري كنيم،  كه با تش
چراكه متاسفانه پيش از دوره دكتر نجفي اين قراردادها 

به صورت انحصاري بسته مي شده است.» 
ــامانه در همايش «تهران؛  ــر قرار بود از اين س پيش ت
ــود؛ اما در اين مدت تالش  ــهر هوشمند» رونمايي ش ش
ــامانه اقدام شود. حجت  ــد تا نسبت به تكميل اين س ش
ميرزايي معاون برنامه ريزي و توسعه شهري و امور شوراي 
ــهرداري تهران تاكيد دارد كه علت تاخير در رونمايي  ش

هم برخي مشكالت فني بوده است.

بررسي انتقال پايتخت اداري 
از تهران

ــركت عمران شهرهاي جديد گفت:  مديرعامل ش
ــي  ــت اداري در مجلس در حال بررس ــال پايتخ انتق
ــات كره جنوبي در اين  ــت و قصد داريم از تجربي اس

زمينه استفاده كنيم.
به گزارش ايسنا، حبيب اهللا طاهرخاني اظهار كرد: 
كره جنوبي داراي موفق ترين تجربه در خصوص انتقال 
ــت و هم  اكنون اين فرآيند در كره   پايتخت اداري اس
ــت.  او افزود: ايران و كره جنوبي به  در حال انجام اس
ــي  خصوص در دوران معاصر روابط اقتصادي و سياس
مستحكمي داشتند.  طاهرخاني تصريح كرد: مطابق 
ــماري حدود 74 درصد جمعيت ايران  آخرين سرش
ــت و يك دوره شهرنشيني شتابان را  ــين اس شهرنش
ــت. شهرنشيني  ــه دهه اخير طي كرده اس در دو، س
ــا چالش هاي متعددي از  ــه پيش رو در ايران ب در ده
ــاب آوري در برابر حوادث  ــت پذيري و ت ــه زيس جمل
ــركت عمران شهرهاي  ــت.  مديرعامل ش مواجه اس
ــاره به گذشت سه دهه از سياست ايجاد  جديد با اش
شهرهاي جديد در ايران گفت: اين سياست همزمان 
در كره جنوبي در دهه 90 آغاز شد و در ايران همواره 
ــد  چالش هايي در اين خصوص چون ناهماهنگي، رش
ــعه مسكوني در  ــتابان توسعه شهري و تقدم توس ش
ــبت به زيرساخت هاي اساسي به  شهرهاي جديد نس

خصوص حمل و نقل وجود داشته است.

ايرانشهر

نوسانات نرخ دالر طي روزهاي اخير، پيش بيني كارشناسان درباره افزايش قيمت 
مسكن را به همراه داشت، موضوعي كه از سوي وزير راه و شهرسازي هم تاييد شد. 
ــته است و هر اتفاقي در يك بخش  عباس آخوندي با بيان اينكه اقتصاد به هم پيوس
اقتصاد بخش ديگر را تحت تاثير خود قرار مي دهد، گفت: وقتي روي يك بخشي از 
اقتصاد اتفاقي رخ دهد در بخش ديگر يك اثر متقابل خواهد داشت. به گزارش فارس، 
آخوندي در حاشيه مراسم سالگرد تاسيس بنياد مسكن و افتتاح حساب 100 امام(ره) 
در پاسخ به اين سوال كه آيا نوسانات نرخ ارز بر بخش مسكن تاثير خواهد گذاشت يا 
خير اظهار كرد: اقتصاد در هر صورت به هم پيوسته است، مگر كسي مي تواند بگويد 
در يك بخش اقتصاد اتفاقي رخ دهد و در بخش ديگري اين اتفاق به وقوع نپيوندد.  
ــته است و روي هم يك اثر  ــت اقتصاد يك مجموعه به  هم  پيوس او افزود: معلوم اس
ــت.  آخوندي در پاسخ به اينكه آيا مسكن اجتماعي در سال 96  متقابل خواهد داش
اجرايي شد، بيان كرد: در مسكن اجتماعي قرار بود كه وزارت راه و شهرسازي آن را 
از دستگاه هاي اجتماعي مثل كميته امداد و تامين اجتماعي و بنياد مسكن پشتيباني 
كند و اين حمايت ها صورت گرفته است. وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: وقتي وزير 
تعاون اعالم مي كند كه به تمام خانواده هاي دو معلول واحد مسكوني داده شده است 
ــت و باز هم تاكيد مي كنم، داستان  ــكن اجتماعي بوده اس در حقيقت از همين مس
ــود.  آخوندي ادامه داد: قرار  ــكن اجتماعي قرار نيست مثل مسكن مهر تكرار ش مس
است از دستگاه هاي مسوول سياست هاي اجتماعي حمايت كنيم و هر كدام از آنها از 
ــازي زمين خواستند، اين زمين ها به آنها تعلق گرفته است.  وزير  وزارت راه و شهرس
ــازي درباره اجرايي شدن عدم دريافت 5 درصد حق الزحمه مهندسان و  راه و شهرس
اينكه چرا هنوز اين 5 درصد از مهندسان كسر مي شود، گفت: اگر مهندسان محترم 
ــي در اين خصوص مبني بر دريافت 5 درصد به ما گزارش و شكايت كنند ما  گزارش

آن را رسيدگي خواهيم كرد. 

 كاهش نرخ سود وام خريد در بافت فرسوده به  كاهش نرخ سود وام خريد در بافت فرسوده به 6 درصد  درصد 
آخوندي همچنين از تصميم گيري شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود تسهيالت 
ــكن در بافت فرسوده به 6 درصد خبر داد درحالي كه نرخ تسهيالت مسكن در  خريد مس
بافت فرسوده درحال حاضر 8 درصد است.  او گفت: رشد مسكن در سال گذشته 6 درصد 
ــازي  ــال 97 نيز فزاينده خواهد بود.  وزير راه و شهرس ــد در س بود و طبق بر آورد اين رش
ــاره به اينكه اجراي پروژه هاي بزرگ مقياس نداريم، مردم بايد خودشان موجب ارتقا  با اش
ــوند، گفت: واحدهاي مسكوني در بافت هاي فرسوده بايد توسط مردم  و كيفيت زندگي ش
احداث شود و دولت نبايد در اين خصوص مداخله كند.  او با بيان اينكه براي اين موضوع 
دو روش اساسي انديشيده شده است، گفت: نخستين روش اين است كه چون بافت هاي 
فرسوده داراي هويت هستند، دولت  بايد در بحث خدمات اجتماعي و زيربنايي بافت هاي 

ــوده مداخله كند پس ميزان مداخله دولت به جاي ساخت اين است كه امكان ايجاد  فرس
خدمات زيربنايي را ميسر كند. آخوندي با بيان اينكه دولت نبايد در احداث مداخله كند، 
ــاس اجراي اصل 44 وقتي مردم مي توانند در كاري فعاليت كنند، دولت نبايد  افزود: براس
مداخله كند بلكه بايد تسهيالت ارزان قيمت در اختيار قرار دهد تا قدرت خريد و ساخت 
افزايش يابد. وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه دخالت در ساخت با اجراي سياست هاي 
ــط دولت مداخالتي در ساخت وساز صورت  اصل 44 هم مغايرت دارد، گفت: ده ها بار توس
ــت پس بايد براي تك تك شهرها به جاي ايجاد شهرهاي  ــت خورده اس گرفت كه شكس
ــتفاده كنيم.  او با بيان اينكه حس  ــيم كه از ظرفيت ها چگونه اس جديد به دنبال اين باش
ــهرها و بيابان هاست، گفت:  ــيار باالتر از مناطق دور از ش تعلقات در محله هاي قديمي بس
ــهرها اين اتفاق درحال رخ دادن است كه محله هاي قديمي درحال بازسازي و  در اكثر ش
بهسازي هستند.  آخوندي به روش دوم هم اشاره كرد و گفت: براي باال بردن قدرت خريد 
ــكن راه اندازي شد تا مردم بتوانند از تسهيالت ارزان قيمت  مردم نيز صندوق پس انداز مس
استفاده كنند. بايد اذعان كرد تاكنون دو سياست در ايران درخصوص تسهيالت انجام شده 
است كه يكي از آنها اعطاي تسهيالت ارزان قيمت در قالب پروژه مسكن مهر است.  وزير راه 
و شهرسازي افزود: اين تسهيالت ارزان قيمت در حقيقت موجب ايجاد هزينه براي دولت 
حتي چندين برابر تسهيالت مسكن خواهد شد به طوري كه ميزان مطالبات، بانك مسكن 
مرتب فزاينده مي شود و در آخر سال سود اين تسهيالت رقم نجومي به دست خواهد آورد.  
او تاكيد كرد: بودجه دولت ظرفيت امكان اينكه اين مابه التفاوت تسهيالت را پرداخت كند، 

ندارد و موجب انباشت بدهي  بانك ها مي شود. 

وزير راه و شهرسازي تشريح كرد
آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اي حدود مداخله دولت در مسكن اجتماعي

با ارزيابى كيفى به شماره 96/487
با موضوع پروژه تعمير و بهسازى و نگهداشت فضاى سبز در مناطق عملياتى شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب

1- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پالك 42- كد پستى 6714677745- 
دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلى 2522)

2- نوع و كيفيت و كميت خدمات: پروژه شامل عمليات خاكبردارى، پى كنى، گودبردارى در حدود 1000 مترمكعب و تسطيح بستر خاكريزها با گريدر و آب پاشى و كوبش در حدود 34700 مترمربع تهيه و نصب جدول هاى بتنى 
پيش ساخته حدود 140 مترمكعب فرش كف با موزاييك ماشينى آجدار ايرانى در حدود 3800 مترمربع تهيه مصالح و اجراى رنگ آميزى در نماهاى سيمانى و بتنى با رنگ امولسيونى هم بسپار (كوپليمر) در حدود 4600 مترمربع 
كندن چاله به قطر 100 سانتيمتر در حدود 2500 چاله اختالط بذور در كشت مخلوط يا مخلوط نمودن بذور 180000 كيلوگرم كاشت انواع نهال قلمه ريشه دار در حدود 2500 اصله احداث تشتك يا چاله هاى فلسى براى نهال هاى 
تازه كاشت به وسيله كارگر در حدود 2500 تشتك كاشت انواع قلمه (قلمه كارى) به صورت مستقيم در بستر اصلى (عرصه) شامل كاشت قلمه 42800 قلمه شاخه زنى نهال هاى يكساله و دوساله به منظور هرس 11000 اصله پوشش 
سطح تشتك هاى اطراف نهال ها با كاه و كلش جهت جلوگيرى از تبخير در حدود 25000 اصله مرمت تشتك هاى احداثى در حدود 11000 تشتك تهيه و ريختن و پخش شن رنگى 327 مترمكعب هزينه تهيه سم و سم پاشى در 
حدود 24 هكتار هزينه كود حيوانى 352 تن تهيه كود شيميايى در حدود 13000 هكتار خريد گل و نهال 2500 اصله و 6500 مترمربع تهيه پيكاپ دوكابين مدل 1390در يك سال تانكر آب پاش به ظرفيت حدود 20000 ليتر 

در حدود 8300 دستگاه- ساعت مخزن باز (اتمسفريك) ساخته شده از ورق فوالدى در حدود 5 تن الكتروپمپ روى خط با قدرت موتور يك سوم اسب بخار در حدود 13 عدد.
3- محل و مدت اجراى خدمات: محل انجام خدمات مناطق عملياتى شركت نفت و گاز غرب- مدت اجرا 12 ماه شمسى

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكى يا اصل فيش واريز وجه نقد به مبلغ 923/050/000 ريال
5- آخرين مهلت ارسال مدارك و رزومه كارى: تا يك هفته پس از چاپ آگهى نوبت دوم

6- مبلغ برآورد اوليه مناقصه: برآورد تقريبى پروژه 18/461/000/000 ريال مي باشد.
7- محل تامين اعتبار: منابع داخلى

8- پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادى پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكى 
شرايط متقاضى:

1- داشتن حداقل پايه 5 در رشته كشاورزى از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا معاونت امور عمرانى استاندارى ها
2- ارائه اساسنامه و آگهى تاسيس و آگهى آخرين تغييرات هيئت مديره

3- داشتن تجربه كافى و مرتبط با موضوع مناقصه
4- ارائه گواهى صالحيت ايمنى پيمانكاران/ نامه تاييد صالحيت ايمنى موقت

5- ارسال فرم تكميل شده استعالم ارزيابى كيفى به همراه لوح فشرده (CD) مدارك
تذكر:

1- مناقصه گر بايد فرم تكميل شده استعالم ارزيابى كيفى تا مهلت ذكر شده در همان فرم به همراه لوح فشرده (CD)  مدارك به دبيرخانه كميسيون تحويل دهد.
2- به مداركى كه بعد از مهلت مقرر و يا به صورت ناقص ارسال مي گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره: در صورت عدم ارائه گواهى صالحيت ايمنى يا نامه تاييد صالحيت ايمنى موقت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى و صورت هاى مالى حسابرسى شده معتبر كليه مناقصه گرانى كه حائز امتياز الزم گرديده اند فرصت دارند تا 2 
روز قبل از بازگشايى پاكات نسبت به تحويل مدارك مذكور به دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.

3- ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر در يكى از دفاتر ثبت اسناد رسمى توسط برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد الزاميست.
مناقصه گران بايد:

نامه اعالم آمادگى خود را در سربرگ رسمى شركت كه در آن پست الكترونيك(ايميل) متقاضى جهت ارسال فرم استعالم ارزيابى كيفى توسط مناقصه گذار تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت درج شده باشد تا مهلت ذكر شده 
در بند 5 به آدرس پست الكترونيك امور قراردادها ارسال نمايند.

با مركز تلفن تماس گرفته و از طريق داخلى 2218 تاييديه اعالم امادگى خود را از امور قراردادها دريافت نمايند.

38374180-083تلفكس امور حقوقى و قراردادها

38370072-083مركز تلفن شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب

West.oilcompany@chmail.irپست الكترونيك امور قراردادها

WWW.WOGPC.IRسايت شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب نوبت اول: 1397/1/22     نوبت دوم: 1397/1/26

ــاه تصميم نهايى  ــتان كرمانش ــى شهرس ــى حقوق ــعبه 18 دادگاه عموم ــه 9609988311800562 ش ــده كالس پرون
 9609978311801141

خواهان: خانم كلثوم صفرى فرزند سلمان به نشانى استان كرمانشاه- شهرستان كرمانشاه- شهركرمانشاه- ميدان جليلى 
كوچه رضايى پالك 387

خوانده: خانم ملوك عاشورى فرزند اسداهللا به نشانى مجهول المكان
خواسته ها:

1. الزام به تنظيم سند رسمى ملك 
2. مطالبه خسارت دادرسى

«راى دادگاه»
ــزام خوانده به تنظيم  ــته ال ــورى به خواس ــت خواهان كلثوم صفرى به طرفيت خوانده ملوك عاش در خصوص دادخواس
ــمى يكباب منزل مسكونى با پالك ثبتى 11 فرعى از 1 و 6 اصلى واقع در بخش سه حومه كرمانشاه و مطالبه  ــند رس س
خسارات دادرسى، بدين توضيح كه خواهان در جلسه اول دادرسى اظهار داشته ملك موضوع خواسته را طى مبايعه نامه 
ــته توسط اداره ثبت اسناد  ــت نظر به اينكه پالك موضوع خواس عادى مورخه 1376/5/28 از خوانده خريدارى نموده اس
و امالك به 460 فرعى از 6 اصلى بخش سه حومه كرمانشاه تغيير يافته است و خوانده از انتقال سند به نام وى امتناع 
ــرح خواسته را دارد. خوانده با وصف ابالغ قانونى اخطاريه در جلسه دادرسى  مى نمايد بنابراين تقاضاى صدور حكم به ش
مورخه 1396/12/12 اين دادگاه حاضر نشده است و اليحه اى نيز ارسال ننموده و وكيل نيز معرفى ننموده است. دادگاه 
ــتعالم از اداره ثبت اسناد و امالك كرمانشاه پالك موضوع خواسته خواهان به 460 فرعى  ــب نتيجه اس نظر به اينكه حس
از 6 اصلى بخش سه حومه كرمانشاه تغيير يافته است و به نام خوانده ملوك عاشورى در دفاتر ثبت امالك مرجع مورد 
اشاره ثبت شده است و مستندات خواهان از تعرض مصون مانده است و نظر به اينكه انتقال سند رسمى از آثار و نتايج 
ــتند به مواد 10 و 219 و 220 و 222 و 362  ــخيص مس ــد بنابراين دادگاه دعواى خواهان را وارد تش عقد بيع مى باش
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به  قانون مدنى و مواد 515 و 519 قانون آيين دادرس
ــمى و تنظيم و انتقال سند رسمى ملك موضوع خواسته با پالك ثبتى  ــناد رس الزام خوانده به حضور در يكى از دفاتر اس
ــاه به نام خواهان و محكوميت وى به پرداخت مبلغ 1/655/997 ريال  ــه حومه كرمانش 460 فرعى از 6 اصلى بخش س
ــت روز پس از ابالغ  ــالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيس ــى در حق خواهان صادر و اع ــت هزينه دادرس باب
ــت روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در  ــل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف مهلت بيس قاب

رئيس شعبه 18 دادگاه حقوقى كرمانشاه- برهان رضايىدادگاه هاى تجديدنظر استان كرمانشاه است./
رونوشت برابر با اصل و اداريست- مدير دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقى كرمانشاه- ويسى

نوبت اول
كد فراخوان:3157062
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در ادامه جلسه روز گذشته شوراي شهر، حسن رسولي عضو كميسيون برنامه و 
بودجه شورا، گزارش حساب هاي درآمد و هزينه شهرداري تهران در 6ماهه نخست 
سال 96 را ارائه كرد و گفت: شهرداري در 6ماهه نخست سال 96 مسير مبتني بر 
ــاس ما در تفاضل  ــت، بر همين اس تعادل و انضباط مالي و بودجه يي طي نكرده اس
منابع و مصارف 6 ماهه شاهد يك هزار و 358 ميليارد تومان اختالف مصارف مازاد 
بر منابع هستيم.  به گفته وي، شوراي پنجم و شهردار منتخب از شهريور ماه آغاز 
ــين  ــهردار پيش به  كار كرده و بخش عمده اين گزارش بالغ بر 5 ماه به عملكرد ش
ــاس بودجه مصوب شورا  ــهرداري تهران براس ــت.  وي در ارزيابي كلي گفت: ش اس
موظف بوده در برش عملكردي 6ماهه خود نسبت به تامين منابع در سقف 8 هزار 
و 950ميليارد تومان اقدام و به همين ميزان مصارف خود را تنظيم و تعادل ميان 
منابع و مصارف را برقرار كند، اما در 6 ماهه نخست 1396 شهرداري تهران توانست 
با تحقق 73درصد منابع، مبلغ 6هزار و 567ميليارد تومان را تحصيل و مبلغ 7هزار 
و 926ميليارد تومان هزينه كند. تحقق 73درصد منابع و 89درصد مصارف بودجه 
مصوب نشانگر آن است شهرداري آنچنان كه بايد در مسير انضباط و اجراي دقيق 
بودجه تالشي نكرده و اين روند نمونه يي است از آنچه در 12 سال گذشته بر منابع 

و مصارف شهرداري گذشته است. 
ــوراي شهر تهران در بخش عملكرد درآمد نيز اعالم كرد: در بخش  خزانه دار ش
ــري عملكردي 2هزار و  ــهرداري تهران با كس ــت ش عملكرد منابع در 6ماهه نخس
382ميليارد توماني نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده است كه عمده اين كسري 
ــهرداري مكلف به تامين  ــت، در حالي كه ش ــرد مربوط به بخش درآمدهاس عملك
ــاهديم تنها توانسته است مبلغ يك هزار و  39درصد منابع از اين محل بوده، ما ش
484ميليارد تومان معادل 23درصد از منابع 6 ماهه نخست خود را از محل درآمدها 
ــري عملكرد 17درصدي در اين بخش مواجه بوده ايم.  نايب  تامين كند و ما با كس
ــهر تهران با اشاره به اينكه در بخش  ــيون برنامه و بودجه شوراي ش رييس كميس
منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه يي كه عمدتا به عوارض تغيير كاربري، 

ــهرداري است، شاهد عملكرد  واگذاري مازاد تراكم مجاز و فروش اموال و امالك ش
ــتيم كه نسبت به مصوب شورا با كسري عملكرد  2هزار و 554ميليارد توماني هس
ــع حاصل از دارايي هاي مالي ما  ــت، افزود: در بخش مناب 8درصدي مواجه بوده اس
شاهد وابستگي شهرداري به وام و منابع استقراضي هستيم به نحوي كه 42درصد 
ــهرداري از اين محل تامين شده است.  اين  ــهر و ش ــت اداره ش منابع 6 ماهه نخس
عضو شوراي شهر تهران درباره بخش عملكرد هزينه 6 ماهه سال 96 گفت: در اين 
بخش شهرداري تهران با كسري عملكردي يك هزار و 23ميليارد توماني نسبت به 
ــت كه عمده اين كسري عملكرد مربوط به بخش تملك  بودجه مصوب مواجه اس
ــرمايه يي يعني پروژه ها و هزينه هاي توسعه شهر است، در حالي كه  دارايي هاي س
شهرداري مكلف به هزينه 44درصد منابع در اين محل بوده، ما شاهديم تنها مبلغ 
2هزار و 281 ميليارد توماني معادل 29درصد از منابع را در بخش تملك دارايي هاي 
ــري عملكرد 15درصدي در اين بخش مواجه  ــرمايه يي هزينه كرده و ما با كس س
بوده ايم، اين بدان معناست با وجود آنكه شهرداري براي اداره شهر و شهرداري براي 
ــت به استقراض زده اما اين استقراض در مسير توسعه  تامين منابع مالي خود دس
ــهر تهران گفت: در بخش مصارف  ــت.  خزانه دار شوراي ش ــهر مصرف نشده اس ش
هزينه يي كه عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد و هزينه هاي اجتناب ناپذير 
شهرداري اختصاص مي يابد، شاهد عملكرد 2هزار و 973ميليارد تومان هستيم كه 
ــهرداري در 6ماهه نخست سال 1396 را از آن خود كرده  38درصد كل مصارف ش
است.  محمود ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران در پنجاه و پنجمين جلسه شوراي 
شهر در واكنش به گزارش رسولي خزانه دار شوراي شهر در رابطه با عملكرد 6ماهه 
ــال 96 نشان  ــورا گفت: اين گزارش جامع درآمد و هزينه در 6 ماهه اول س مالي ش
مي دهد كه شهرداري معادل 2775 ميليارد تومان استقراض كرده است. وي ادامه 
ــهرداري ماهانه رقمي معادل 650 ميليارد  ــت كه در ش داد: اين رقم به اين معناس
ــده است اين گزارش بايد در اختيار رسانه ها قرار گيرد تا مشخص  تومان تخلف ش

شود چه باليي سر منابع شهر آمده است. 

تخلف ماهانه 650 ميليارد تومان در شهرداري



 Wed. April  11. 2018  1076   چهار  شنبه 22 فروردين 1397     24 رجب 1439  شماره 
sanat@taadolnewspaper.ir  66420769 

صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

»تعادل«تصميمغيرمنتظرهارزيدولتدربخشوارداتوصادراترادرگفتوگوبافعاالناقتصاديبررسيميكند

اثر شوك ارزي بر تجارت خارجي

رييسسازمانتوسعهتجارتاعالمكرد

آمادگيايرانبرايتجارتآزادباازبكستان

مانعتراشيبرايتوليددرمعادن

رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت گف��ت: فرآورده ه��اي دارويي، 
محصوالت پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي، محصوالت مرتبط با صنعت 
فوالد، محصوالت و مصالح ساختماني، پي وي سي و انواع تاير و تيوپ 
از جمله كاالهايي اس��ت كه ممكن اس��ت ايران در ص��ادرات آنها به 

ازبكستان داراي مزيت باشد. 
همايش تجاري ايران و ازبكس��تان صبح روز سه ش��نبه با حضور 
رييس س��ازمان توس��عه تجارت و وزير تجارت خارجي ازبكستان به 
همراه ريي��س اتاق بازرگاني اين كش��ور و نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران برگزار ش��د. به گزارش ايسنا در اين همايش مجتبي خسروتاج 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمادگي دو كشور براي 
همكاري هاي تجاري اظهار كرد: تجارت آزاد ميان ايران و ازبكستان از 
اهميت ويژه يي برخوردار است و ايران آمادگي خود براي ورود به اين 

عرصه را اعالم كرده است. 
او همچنين به لزوم تس��هيل رفت و آمد تجار دو كشور و روند 
دريافت ويزا اشاره كرد و مسائل بانكي را از ديگر موضوعاتي دانست 
كه در تجارت دو كش��ور نق��ش مهمي ايفا مي كن��د. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت در عين حال به اهميت سرمايه گذاري هاي 
مشترك، ترانزيت و توسعه حمل و نقل جاده يي و ريلي اشاره كرد 
و افزود: روز گذش��ته مسووالن كشور ازبكس��تان اعالم كردند كه 

نيازمند خريد نفت از ايران هستند. خسروتاج همچنين يادآور شد: 
در حوزه هاي ديگر نيز اكنون كش��ورهاي ايراني به سرمايه گذاري 
در ازبكس��تان پرداخته ان��د ك��ه از جمل��ه اين م��وارد مي توان به 
كارخانجاتي كه در حوزه توليد كاش��ي و س��راميك ايجاد ش��ده 
اش��اره كرد. او اظهار كرد: بررسي اقالم وارداتي ايران از ازبكستان 
گوياي آن است كه ۸5 درصد اين رقم به واردات پنبه، 3.5درصد 
آن به حبوبات و ح��دود 3.3درصد به حمل و نقل اختصاص پيدا 
مي كند. از سوي ديگر دارو را مي توان از عمده اقالم صادراتي ايران 
به ازبكس��تان دانس��ت. البته با توجه به آنكه كش��ور ازبكستان به 
اندازه ايران به فرآورده هاي نفتي دسترسي ندارد، ظرفيت افزايش 
ص��ادرات در اين بخش نيز وجود دارد. معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت همچنين محصوالت پتروشيمي و قطعه سازي خودرو را 
از ديگر بخش هايي دانست كه هر دو كشور در آن داراي توليداتي 
هستند و فرصت براي همكاري هاي بيشتر و مبادله اطالعات ميان 

ايران و ازبكستان فراهم است. 

راهكارهاييبرايوارداتگندمازازبكستان
ام��ا معاون وزير صمت در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود 
نيز به بحث واردات گندم از ازبكستان و اينكه در ايران ممنوعيت 

واردات گندم وجود دارد، اش��اره كرد و گف��ت: در حال حاضر به 
دليل اينكه توليد داخلي گندم ما پاسخگوي مصرف داخلي هست، 
روش هايي كه براي واردات گندم در نظر گرفته ش��ده بر سه اصل 

استوار است. 
خس��روتاج افزود: يكي از ش��يوه هايي كه براي واردات گندم 
از ازبكس��تان وجود دارد، بحث ترانزيت آن است. در روش دوم 
مي توان س��وآپ گندم را مورد توجه قرار داد و ش��يوه سوم آن 
اس��ت كه با ورود موقت اين كاال مواجه شويم و گندم وارد شده 
از ازبكس��تان در ايران مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه و فرآوري و 
پس از آن صادر ش��ود. بر اين اساس مي توان از اين ظرفيت در 
كارخانجات آردس��ازي استفاده كرده و محصول نهايي با ارزش 
اف��زوده مضاعف را صادر كرد. رييس س��ازمان توس��عه تجارت 
همچنين يادآور ش��د: در حال مذاكره هس��تيم ت��ا تعرفه هاي 
تجارت آزاد يا تعرفه هاي ترجيحي ميان ايران و ازبكستان وضع 
ش��ود يا حداقل در برخي اقالم كااليي شاهد وضع اين تعرفه ها 
باشيم. وزير تجارت خارجي ازبكستان نيز اظهار كرد: در رابطه با 
غالت و گندم صحبت هايي صورت گرفته و به دنبال آن هستيم 
كه مجوز و سهميه هاي الزم براي صادرات اين كاالها به ايران را 
دريافت كنيم و اميدواريم در اين روند مانعي حادث نشود. او در 

عين حال از آمادگي ازبكستان براي صادرات نخ پنبه و همچنين 
منس��وجات پنبه يي خبر داد و خواستار تخفيف هاي ترانزيتي از 

سوي ايران شد. 

صادراتبهازبكستانفقط۱۴۲ميليوندالر
حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين 
مراس��م به ارائه توضيحاتي پرداخته و اظهار كرد: در سال ۲۰۱۶ 
حجم واردات ازبكستان 9.۱ ميليارد دالر بوده كه از اين رقم سهم 
ايران تنها ۱۴۲ ميليون دالر بوده اس��ت. او همچنين يادآور شد: 
در همان س��ال ميزان واردات ايران نيز ۴۴ميليارد دالر بوده كه از 
اين رقم تنها 59ميليون آن به ازبكستان اختصاص داشته است، بر 
همين اساس مي توان گفت كه سهم دو كشور از مبادالت تجاري 

بسيار ناچيز و ناكافي است. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ازبكستان در حوزه 
مع��ادن به ويژه معادن طال، م��س و اورانيوم ظرفيت بااليي دارد، 
اين موارد را از زمينه هاي همكاري مش��ترك دانس��ت. كريموف 
رييس اتاق ازبكستان نيز حجم فعلي تبادالت تجاري دو كشور را 
رضايت بخش ندانسته و اظهار كرد: حتي مي توان در سال هاي آتي 

اين روابط را تا سقف يك ميليارد دالر گسترش داد. 

فع��االن معدن و صنايع معدني بخش خصوصي در س��ال جديد نيز 
همچنان با موانع قانوني توليد دس��ت و پنجه نرم مي كنند و سر ايجاد 
تغييراتي در ماده ۴3 برنامه شش��م توسعه همچنين تعرفه هاي واردات 
ماشين آالت معدني مي جنگند. اولويت ها و دغدغه هاي بخش خصوصي 
اكنون در حوزه توليد به صورت جدي در س��ال جديد مجددا آغاز شده 
و به دنبال فراهم كردن ش��رايط مساعدي براي ورود به بازارهاي داخلي 
و خارجي براي عرضه محصوالت خود هس��تند؛ به طوري كه حتي در 
نخستين گردهمايي معدني كه توسط خانه معدن صورت گرفت تقريبا 
در ميان گپ و گفت فعاالن معدني اصلي ترين دغدغه ها در وادي اصالح 
قوانين و كاهش سودهاي بانكي مي گذشت. به گزارش ايسنا، اما از ميان 
عناويني كه به آنها اشاره مي شد بيش از هر چيز موضوع ماده ۴3 برنامه 
شش��م توسعه مورد بحث بود. به طوري كه رييس خانه معدن ايران در 
اين باره مي گفت كه فعاالن معدني منتظر و نگرانند تا استانداري ها يك 

درصد از درآمدشان كه توسط اين ماده قانوني مشخص شده است را از 
آنها دريافت كنند. آن چيزي كه در ماده ۴3 قانون برنامه شش��م درباره 
معدن مطرح شده و حائز اهميت است، موضوع تفويض اختيارات شوراي 
عال��ي معادن استان هاس��ت؛ به گونه يي كه جعفر س��رقيني اين ميزان 
تفويض اختيارات را ۷۰درصد دانسته كه آن را مفيد توصيف كرده است. 
براس��اس اين قانون دولت مكلف شده است براي حمايت و توسعه و 
ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي طي سال هاي 
اجراي قانون برنامه ششم تاكيد شوراي معادن هر استان را به اين صورت 
دربياورد كه شامل اس��تاندار به عنوان رييس شورا، معاون امور عمراني 
اس��تاندار، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبير 
ش��ورا، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي استان، رييس 
ات��اق تعاون اس��تان، يك نفر قضات معرفي رييس ق��وه قضاييه، دو نفر 
از اعضاي نظام مهندس��ي استان با انتخاب هيات رييسه نظام مهندسي 

معدن اس��تان، مدير حفاظت محيط زيست استان، مدير منابع طبيعي 
اس��تان، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان، فرمانده نيروي انتظامي 
استان و دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي به عنوان 
ناظر تغيير دهد. در بندي از ماده ۴3 كه مربوط به وظايف شوراي معادن 
استان است، مواردي همچون استقرار دفاتر مالي و قانوني در خود استان 
در حوزه مالياتي همان استان بوده كه از رفت و آمدهاي فعاالن معدني به 

پايتخت مي كاهد و اين امر مورد استقبال نيز قرار گرفته است. 
در اين ميان موضوع ديگري نيز درخصوص آاليندگي ها و آسيب هاي 
محيط��ي كه در منطقه و بخش كش��اورزي آن ب��ه خاطر فعاليت هاي 
معدني به وقوع مي پيوندد، ماده ۴3 قانون شش��م برنامه توس��عه آورده 
اس��ت با تصويب ش��وراي معادن اس��تان تا يك درصد از فروش معادن 
پس از واريز به خزانه معين اس��تان نزد خزانه داري كل كشور به جبران 
خس��ارت هاي مذكور و در صورت وارد ش��دن آس��يب هاي عمومي به 
فعاليت ه��اي بهداش��تي، درماني و عمران��ي مورد ني��از منطقه درگير 
اختصاص مي يابد. موارد باال اهم موضوعات بحث برانگيز ذكر ش��ده در 
ماده ۴3 برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد ديگر شامل وظايف 

عمومي هدف گذاري هاي كالن مي ش��د. موضوعات آورده شده در ماده 
۴3 باعث شده تا در مواردي فعاالن معدني نگراني هاي خود را ابراز كنند 
ك��ه ازجمله آنها موضوع پرداخت يك درصد ديگ��ر از درآمد خود براي 
ترميم محيطي استان هاست چراكه معتقدند پيش از اين پرداخت هايي 
كه در موارد ديگر انجام مي دهند كه ازجمله آنها حقوق دولتي است به 
شكل صريح موضوع پرداخت عوارض ترميم محيط ديده شده است كه 
در محل خود خرج نش��ده و اگر منابع قبلي در محل تعيين شده مورد 

استفاده قرار بگيرد، ديگر نيازي به پرداخت جديد نخواهد داشت. 
ام��ا ديگر انتقادي كه معدني ها به ماده ۴3 قانون برامه شش��م وارد 
مي دانند، كمرنگ تر ش��دن نقش خصوصي در شوراي معادن است. آنها 
معتقدند با استاني كردن شوراها و سپردن رياست آن به استاندار عمال 
تصديگري آن را نيز به دولت سپرده اند و در اين ميان اعضاي اين شورا 
كه به عنوان بخش خصوصي معرفي مي شوند مانند رييس اتاق بازرگاني 
استان، رييس اتاق تعاون استان و دو نفر از اعضاي نظام مهندسي استان 
ح��ق راي ندارند كه همين موضوع نش��ان دهنده نقش كمرنگ بخش 

خصوصي در اين حوزه است. 

تعادل|فرشتهفريادرس|
نوس��انات نرخ ارز، تجارت خارجي ايران را به كدام 
س��و مي  ب��رد؟ بنا به گفت��ه تحليلگران، ن��رخ ارز ابزار 
پرقدرتي است كه دولتمردان مي توانند با باال و پايين 
كردن ن��رخ آن، اثر متفاوتي بر رون��د تجارت و توليد 
كش��ور بگذارند. حتي بررس��ي هاي آماري نيز بيانگر 
همبس��تگي مثبت و باال بين صادرات و نرخ ارز است. 
از اي��ن رو، تصمي��م جديد ارزي دول��ت مبني بر تك 
نرخي شدن ارز و قرار گرفتن نرخ دالر بر مدار ۴۲۰۰ 
تومان واكنش فعاالن اقتص��ادي را برانگيخت، چراكه 
بن��ا به اظهارات آنها نوس��انات لحظه يي نرخ ارز عالوه 
بر اينك��ه بر رفتار تجار تاثير مي گذارد، ممكن اس��ت 
حتي منجر به افزايش قيمت كاالها و اقالم واسطه يي 
و نيز كاالها و اقالم س��رمايه يي ش��ود؛ چراكه افزايش 
نرخ دالر، قيمت آن دس��ته از كاالهاي واس��طه يي كه 
بعدها در توليد كاالهاي نهايي نقشي بسزا ايفا مي كنند 
را افزاي��ش مي دهد. در نتيجه واردات گران تر به توليد 
گران تر داخلي منتهي مي ش��ود. از آن س��و تصميمات 
لحظه ي��ي و ش��وك هاي ارزي اثر معكوس��ي بر رونق 
صادرات خواهد داشت. از اين رو در اطالعيه جديد بانك 
مركزي »تامين ارز تمام واردات به كشور پس از انجام 
ثبت سفارش و اينكه تمام صادركنندگان موظفند، ارز 
حاصل از ص��ادرات را جز مواردي ك��ه صرف واردات 
توس��ط خود، بازپرداخت بدهي ارزي يا سپرده گذاري 
مي كنند ب��ه بانك ها و صرافي هاي مجاز بفروش��ند«، 
را مي توان دو چال��ش جدي پيش روي واردكنندگان 
و صادركنن��دگان ايراني عنوان كرد، چراكه مش��خص 
نيس��ت اين تصميم به چه ش��كلي قرار است، اجرايي 
ش��ود؟ يا چه تصميمي در خصوص واردات كاالهايي 
كه امكان انتقال ارز بانكي به آنها وجود ندارد و پيش  از 
اين به روش بدون انتقال ارز وارد كش��ور مي شد، البته 
جز ۴ كش��وري كه پيش تر ممنوعي��ت واردات بدون 
انتقال ارز از آنها اعالم ش��ده بود، اتخاذ خواهد ش��د؟ 
مورد ديگر اينكه آيا ثبت س��فارش كاالهايي كه امكان 
انتق��ال ارز آن به  صورت بانكي يا از طريق صرافي هاي 
خاص كامال تحت كنترل وجود ندارد، متوقف خواهد 
ش��د يا خير؟ تكلي��ف صادركنن��دگان و ارز حاصل از 
صادرات بخش خصوصي چه خواهد شد. اينها از جمله 
ابهاماتي است كه به نظر مي  رسد، دولت و سياست گذار 
پولي بايد به آنها پاس��خگو باشد تا فعاالن اقتصادي با 

اطمينان خاطر بيشتري فعاليت خود را دنبال كنند. 
 

»تك نرخ��ي ش��دن ارز«، نتيج��ه غافلگيركنن��ده 
نشس��ت فوق العاده س��تاد اقتصادي دولت در دوشنبه 
ش��ب هفته جاري بود. براس��اس اين تصميم، اسحاق 
جهانگي��ري معاون اول رييس جمه��ور از طرف دولت 
اعالم كرد كه از ديروز )سه شنبه( تمام فعاالن اقتصادي 
و همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي 
مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني كه براي 
كارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند، از طريق بانك 
مرك��زي و صرافي ها و بانك هاي تح��ت كنترل بانك 
مركزي با دالر ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني برآورده خواهد 
ش��د. به دنبال چنين تصمي��م ارزي، بانك مركزي هم 
روز گذشته در راستاي اجراي تصميم ستاد اقتصادي 
دولت مبني بر يكسان سازي نرخ ارز با قيمت ۴۲۰۰۰ 
ريال براي هر دالر امريكا كه براي تثبيت بازار ارز اتخاذ 
شد، اطالعيه يي را صادر كرد. جزئيات اين بخشنامه در 
حوزه واردات نش��ان مي دهد، تامي��ن ارز تمام واردات 
به كش��ور پس از ثبت س��فارش انجام مي شود و ثبت 
س��فارش صرفا با پرداخت از طريق مسير بانكي مجاز 
است. همچنين براساس جديدترين تصميم ارزي دولت 
در حوزه صادرات تمام صادركنندگان موظف هستند، 
ارز حاص��ل از صادرات را جز مواردي كه صرف واردات 

توس��ط خود، بازپرداخت بدهي ارزي يا سپرده گذاري 
مي كنند، از طريق سامانه نيما به بانك ها و صرافي هاي 
مجاز بفروش��ند. البته اين اطالعيه واكنش هاي زيادي 
به همراه داش��ت و سناريوهاي مختلفي در اين زمينه 
مطرح ش��د. براس��اس س��ناريوي نخس��ت كه بيشتر 
فع��االن اقتصادي آن را مط��رح مي كنند، نرخ ۴۲۰۰ 
تومان براي دالر امكان پذير نيس��ت و اين اقدام ارزي 
در كوتاه م��دت جواب مي دهد، اما مجددا ش��رايط به 
حالت قبلي برمي گردد. اما در سناريوي ديگري، برخي 
متقاضيان اظهار مي كنند كه در ارديبهش��ت ماه سال 
ج��اري و در صورت خروج امريكا از برجام قيمت دالر 
با ش��تاب بيشتري صعودي خواهد ش��د. اما براساس 
سومين سناريو، برخي تك نرخي شدن دالر را تصميم 
درس��تي عنوان مي كنند كه خيلي ديرهنگام صورت 

گرفته است. 
ب��ا وجود ابهام��ات و پرس��ش هايي ك��ه در مورد 
اين بخش��نامه ارزي وجود دارد؛ اما ب��ه گفته فعاالن 
اقتصادي، كارايي چنين تصميمي منوط به اين است 
كه دولت بتواند طبق گفته ه��اي معاون اول روحاني، 
ارز موردنياز متقاضي��ان قانوني را تامين و با معامالت 
قاچاق مقابله كند. ام��ا در مقابل، برخي اقتصاددانان، 
اق��دام دولت براي تعيين نرخ ارز را منطقي و درس��ت 
ارزيابي كرده و بر اين باورند كه دولت بايد منابع ارزي 
را مديريت و درب��اره آن تصميم گيري كند و آن را به 
نيازهاي اساس��ي تخصيص دهد. به گفته آنها، بخش 
خصوصي هم اگر مي خواهد به ارز دسترس��ي داش��ته 
باش��د بايد خودش توليد و صادر كند و ارز به دس��ت 

بياورد. 
البته برخي فعاالن اقتصادي نسبت به تعيين تكليف 
 ن��رخ دالر بر م��دار ۴۲۰۰ توماني نظر مثبتي ندارند و 
بر اين باورند كه ارز دالر واقعي باالتر از نرخ اعالم  شده 
اس��ت. بنا به اظهارات آنها، اين عرضه و تقاضاست كه 
نرخ ارز را تعيين مي كند؛ يعني چنانچه عرضه باش��د، 
مي توان نرخ ارز را به هر قيمتي ثابت نگه  داش��ت، اما 
در شرايط كنوني كه عرضه پايين تر از تقاضاست، اين 
موضوع مي تواند اثر س��وء بر تجارت خارجي كشور در 
 ۲ بخ��ش صادرات و واردات داش��ته باش��د. از اين رو،

3 ضلع يك مثلث بايد تعيين كننده نرخ ارز باشد و اگر 
به هر كدام توجه نش��ود، نتيجه شكس��ت است. بنا به 

اظهارات كيوان كاش��في عضو هيات رييسه اتاق ايران، 
بايد از توليد داخلي حمايت كرد؛ يعني هر س��ال بايد 
مابه التفاوت مازاد تورم داخلي و خارجي را به قيمت ارز 
استفاده كنيم. ضلع دوم مديريت ذخاير ارزي است، در 
زمان تنگناي ذخيره ارزي بايد كاالي وارداتي مصرفي 
مديريت شود. ضلع سوم معيشت مردم است و قيمت 
دالر در س��طوح متعدد خود را مي نش��اند و بر زندگي 
مردم تاثيرگذار اس��ت. نبايد به مس��اله تعيين نرخ ارز 
تك بعدي نگاه كرد وگرنه اين سياس��ت به شكس��ت 

منجر مي شود. 
رييس اتاق كرمانشاه در گفتگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران، ثبات در قيمت ن��رخ ارز را مهم تر از پايين يا باال 
بودن آن مي داند و مي گويد: در صورت ثبات نرخ ارز ما 
مي توانيم برنامه ريزي منسجمي داشته باشيم، وگرنه در 
بازار متالطم توليدكننده، واردات و صادرات با همديگر 
متض��رر خواهند بود. باي��د تالطم ها به ثبات برس��د و 
براس��اس واقعيت هاي جامعه هرساله طبق تورم داخلي 
و خارج��ي نرخ ارز تغيير كند. اميدواريم دولت به برنامه 
اعالم  شده خود ثبات بخشد و بتواند آن را اجرايي كند. 

بازيبانرخارز؟
در اي��ن ميان نبايد اين را از نظر دور داش��ت كه 
بس��ياري از كش��ورها براي اينكه ص��ادرات خود را 
افزاي��ش دهند با نرخ ارز ب��ازي مي كنند اما بازي با 
نرخ ارز در همه كش��ورها پاسخ يكساني را به اقتصاد 
نمي ده��د؛ چراكه برخي از اقتصادها ظرفيت بازي با 
ن��رخ ارز را دارند اما در برخي اقتصادها، اين ظرفيت 
وج��ود ندارد. ب��ر اين اس��اس »ن��رخ دالر« يكي از 
بازيگران اصلي در صحنه تجارت خارجي ايران است 
كه مي تواند روند صادرات و واردات را تحت تاثير قرار 
دهد. به طوري كه بررسي هاي آماري از روند تغييرات 
 ن��رخ ارز و ص��ادرات غيرنفتي ايران در ب��ازه زماني

۱395- ۱3۸۶ ني��ز بيانگر همبس��تگي مثبت و باال 
بي��ن صادرات و نرخ ارز اس��ت. يعني هر گاه نرخ ارز 
در بازار افزايش يابد به  دنبال آن صادرات نيز افزايش 
خواه��د يافت. اما چنانچه نرخ ارز با ش��وك ناگهاني 
همراه باش��د و افزاي��ش يابد، آنگاه ديگ��ر نمي توان 
انتظار افزايش صادرات را داش��ت؛ چراكه شوك هاي 
ناگهان��ي ارزي بعضا آث��ار معك��وس و متناقضي بر 

رفت��ار تجار و بازرگانان خواهد داش��ت. حتي جهش 
ناگهان��ي نرخ ارز مي تواند اثر منفي بر روند صادراتي 
كش��ور داشته باشد. آمارها در سال ۱39۱ نيز نشان 
مي دهد، نرخ ارز به ط��ور ناگهاني بيش از 9۰درصد 
افزايش يافت اما صادرات با كاهش 5 درصدي همراه 
ب��ود. بنابراين اگرچه صادرات نس��بت ب��ه تغييرات 
نرخ ارز واكنش هاي مش��خصي را نش��ان مي دهد اما 
عمدت��ا براس��اس تغييرات معي��ن و قابل پيش بيني 
نرخ ارز حاصل مي ش��ود نه بر اثر تغييرات ناگهاني و 
غيرمنتظ��ره. از اين رو اگرچه افزايش نرخ ارز ممكن 
اس��ت به  نفع صادرات و توليد تمام شود اما نوسانات 
نرخ ارز آن مي تواند ترمزي براي رشد صادراتي ناشي 

از افزايش نرخ ارز باشد. 
در همين راس��تا، عضو كميسيون سرمايه گذاري 
ات��اق اي��ران در تحليل اي��ن موضوع ب��ه »تعادل« 
مي گويد: دولت زماني مي تواند ادعاي ارز تك نرخي 
را داش��ته باش��د كه بدون هيچ قيد و شرطي طرف 
تقاض��ا بتوان��د ارز م��ورد نياز خود را ب��ا يك قيمت 
ش��ناور تهيه كند. از نگاه سيدرضي حاجي آقا ميري، 
ماندگاري نرخ اعالم  ش��ده براي دالر به چند فاكتور 
بس��تگي دارد؛ چراك��ه دولت ن��رخ ارز را به قيودي 
وابس��ته كرد و اين گونه نيست كه هر كسي بخواهد 
درخواس��ت ارز كند و بدون ضوابط به آن دسترسي 
داشته باشد. در اين شرايط باز هم ارز دو نرخي است. 
اگرچه در شرايط فعلي 3 نرخ ارز مبادله يي، دولتي و 
ب��ازار آزاد به دو نرخ بازار آزاد و دولتي تبديل خواهد 
ش��د. اما دولت نمي تواند تمام نياز بازار را پاسخ دهد 
و اين مس��اله باعث مشكالت ديگري خواهد شد. به 
گفته او، زماني اين نرخ مي تواند كارايي داشته باشد 
ك��ه به  اجبار و زور در آن تكيه نش��ود و البته تاريخ 
اقتص��اد نش��ان داده كه اين سياس��ت نتيجه خوبي 
نداشته است. حاجي آقا ميري بر اين باور است كه اگر 
دولت بتواند روي تصميم خود پايداري داش��ته باشد 
و تا آخر دولت دوره خود اين سياس��ت را پايدار نگه 
دارد باز هم دالر چند نرخي عرضه خواهد شد. بنابه 
گفته اي��ن فعال اقتصادي در ح��وزه صادرات قانون 
كلي اين اس��ت كه نرخ ارز بايد حتما شناور باشد و 
براساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي نرخ 
ارز مشخص شود. عضو هيات رييسه اتاق تهران هم 

در پاس��خ به پرسش »تعادل« در مورد اينكه تجارت 
خارجي ايران با ارز تك نرخي به كدام س��مت و سو 
خواه��د رفت به »تعادل« مي گوي��د: اگر دولت واقعا 
براي حفظ دالر در كانال ۴۲۰۰توماني مصر باشد و 
البته آن قدر منابع ارزي داش��ته باشد كه دالر را در 
همين محدوده ثابت نگ��ه دارد آنگاه ما مي توانيم از 
ثبات در بازارهاي تج��اري طرف معامله با ايران هم 

سخن بگوييم. 
س��يده فاطمه مقيم��ي ادامه مي ده��د: اما همه 
اينها مش��روط بر اين اس��ت كه دول��ت منابع كافي 
براي تزريق ارز به بازار داش��ته باشد تا بتواند قيمت 
را در همي��ن حدود حفظ كن��د. فرقي هم نمي كند 
اي��ن ارز دالر امريكا، يورو يا يوآن چين باش��د. اين 
فعال اقتصادي تصريح مي كند: عالوه بر اين موضوع 
باي��د به تحريم هاي بين المللي عليه اقتصاد ايران كه 
زمزمه آنها به گوش مي رس��د ه��م توجه كرد و اين 
معضل به پيچيدگي تعيين نرخ دالر در كشور افزوده 
خواهد ش��د؛ يعني اگر بخواهيم اين مساله را تنها از 
زاويه افزايش سرس��ام آور تقاضاي داخلي براي خريد 
ارزهاي خارجي در نظر بگيريم همين كه نرخ دالر از 
حدود ۶۰۰۰ تومان به حدود ۴۲۰۰ عقبگرد داشت، 
آرامش زيادي به بازاره��ا تزريق مي كند. مقيمي در 
مورد تاثير نرخ دالر بر روند واردات و صادرات كشور 
نيز توضيح مي دهد: نوسانات نرخ ارز تاثير خود را در 
قيمت تمام  شده كاالهاي صادراتي خواهد گذاشت، 
چه كاالهايي كه توليد آنها به واردات وابسته است و 
چه كاالهايي كه توليد آنها مس��تقال در داخل انجام 
مي ش��ود. به گفته او، درست اس��ت كه افزايش نرخ 
برابري دالر در مقابل ريال به افزايش توان صادراتي 
منجر مي شود اما همان كارخانه هاي توليدكننده هم 
نيازمند واردات هستند. بنابراين با بي ثبات شدن نرخ 
دالر، توليد در كارخانه ها هم متوقف مي شود و اين بر 
معضل بيكاري هم خواهد افزود. در واقع اين موضوع 
يك معما و يك كالف در هم پيچيده اس��ت و فقط 
به افزايش واردات يا كاهش واردات به دنبال افزايش 

نرخ دالر ختم نمي شود. 
از س��وي ديگ��ر، رييس كميس��يون ات��اق ايران 
هم با طرح اين پرس��ش كه اگر مي توانس��تيم ارز را 
۴۲۰۰توم��ان قيمت گذاري كنيم و اگر عرضه وجود 
داش��ت چرا اجازه تالطم در بازار داده شد به شكلي 
كه اجازه فرار سرمايه داده شد به پايگاه خبري اتاق 
ايران مي گويد: فرار سرمايه فقط به معني خروج ارز 
از كش��ور نيس��ت بلكه ارزي كه از چرخه اقتصاد به 
صندوق خانه ها منتقل مي شود هم فرار سرمايه است. 
به گفته فريال مس��توفي پيش نياز اجرايي شدن اين 
تصميم عرضه به  قدر نياز اس��ت و اين تنها پيش نياز 
ثبات بازار با عرضه و تقاضاي مناس��ب اس��ت. وقتي 
بسترهاي الزم وجود نداش��ته باشد، سخن گفتن از 
ثبات معنادار نيس��ت. اما اينك��ه اين نوع تصميمات 
ارزي چه تاثي��ري مي تواند بر تولي��د و ورود كاالي 
مورد نياز اين بخش داش��ته باش��د، به گفته رييس 
كميس��يون صنايع اتاق ايران، اگر نوس��انات نرخ ارز 
همچنان وجود داش��ته باشد آينده مبهمي به وجود 
مي آيد. چراكه امروزه توليدكنندگان مواد اوليه خود 
را ب��ه يك نرخ تهيه مي كنند، روز ديگري بايد با نرخ 
متفاوتي بفروشند. ابوالفضل روغني گلپايگاني توضيح 
مي ده��د: درح��ال حاضر بس��ياري از توليدكننده ها 
كار را تعطي��ل كرده ان��د تا وضعيت ارزي كش��ور به 
ثبات برس��د. او تاكيد مي كند ام��ا فضاي آرامش بر 
فضاي كس��ب و كار كشور وجود داشته باشد، اگر نرخ 
ارز به هر قيمتي تثبيت ش��ود و بدانيم تغييرات آن 
ك��م خواهد بود، توليدكننده ب��ا اطمينان مواد اوليه 

مي خرد و كاال توليد مي كند. 

تصويبكلياتاليحهتجارت
ايسنا| نمايندگان با تصويب كليات اليحه تجارت مقرر 
كردند كه جزئيات اين اليحه مجددا براي بررس��ي بيشتر به 
كميس��يون حقوقي و قضايي ارجاع ش��ود. اليحه تجارت با 
۱۲۶۱ ماده در كميسيون حقوقي مورد بررسي قرار گرفت كه 
شوراي نگهبان با بررسي اين اليحه طبق اصل ۸5 مخالفت 
كرد، لذا مجلس روز گذشته در جلسه علني جهت تامين نظر 

شوراي نگهبان وارد بررسي كليات اليحه تجارت شد. 
در جريان بررسي كليات، فتحي و حاجي دليگاني به عنوان 
مخالف��ان كليات و داوود محم��دي نماينده قزوين و محمد 
دهقان به عن��وان موافقان كليات به اظهارنظر پرداختند. در 
نهايت نمايندگان با ۱5۶راي موافق، ۲9راي مخالف و ۴راي 
ممتنع از مجم��وع ۲۲۰ نماينده حاضر در مجلس با كليات 
اين اليحه موافقت كردند. پزشكيان رييس جلسه با اعالم راي 
مثبت مجلس به كليات اليحه تجارت گفت: نمايندگان راي 
خود را براي ارجاع مجدد اين اليحه به كميس��يون حقوقي 
اعالم كنند تا اشكاالت رفع شده و نظرات در آن لحاظ شود. 
 نماين��دگان نيز ب��ا ۱۶3راي مواف��ق، ۱۰راي مخالف و
5 راي ممتنع از مجموع ۲۲۰نماينده حاضر موافقت كردند 
كه اين اليحه براي بررس��ي بيش��تر به كميسيون حقوقي 
ارجاع ش��ود. اصل ۸5 قانون اساسي ناظر به بررسي قوانين 
در كميس��يون هاي داخلي مجلس است كه شوراي نگهبان 

با بررسي اليحه تجارت بر اساس اين اصل مخالفت كرد. 

افزايش8ميليارددالري
صادراتغيرنفتيدرسالجاري

مهر| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات 
غيرنفتي ايران در سال جاري ۸ميليارد دالر افزايش مي يابد. 
حس��ن يونس س��ينكي معاون امور اقتص��ادي و بازرگاني 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا اعالم اين مطلب گفت: 
پيش بيني شده است ۶.5 ميليارد دالر از افزايش صادرات از 
محل صادرات صنعتي و ۱.5 ميليارد دالر نيز از محل رشد 
صادرات معدني تامين شود. او با تاكيد بر اينكه برنامه مذكور 
قابل دس��تيابي اس��ت، خواستار آن ش��د كه برنامه ها براي 
افزايش صادرات به بازارهاي كنوني از يك س��و و شناسايي 

بازارهاي جديد از سوي ديگر فراهم شود. 
سينكي با اشاره به اينكه تعداد واحدهاي صنفي در ايران 
باالست، گفت: بررسي ها نشان مي دهد به ازاي هر ۲۸نفر در 
اي��ران يك واحد صنفي وجود دارد. اين آمار بر اس��اس اعالم 
همكاران در اس��تان همدان به ۲5 نفر مي رسد، اين در حالي 
است كه در فرانسه به ازاي هر ۲۸۰نفر يك واحد صنفي وجود 
دارد و در پاكستان كه شبكه توزيعي شبيه ما دارد اين رقم به 
۱3۰نفر مي رس��د. او گفت: دنيا امروز توسعه قابل توجهي در 
بخش تجارت را شاهد است و در اين راستا نقش فروشگاه هاي 
زنجيره ي��ي و تجارت الكترونيك را نمي ت��وان ناديده گرفت. 
مع��اون امور اقتص��ادي و بازرگاني وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت با اش��اره به ضرورت توجه به حل مش��كالت ش��بكه 
س��نتي گفت: الزم است براي توس��عه شبكه توزيع نيز وقت 
كافي گذاشته شود. او افزود: روزگاري صنعت هر كشور جايگاه 
بزرگي در س��رمايه هاي ملي آن داش��ت اما بررسي ها نشان 
مي دهد، امروزه ۷5 درص��د درآمدهاي صادراتي اقتصادهاي 
توس��عه يافته از خدمات و ۲5درصد از صنعت است و همين 
امر نشان مي دهد، اهميت بخش خدمات و بازرگاني كجاست. 

جهش۵ميليارددالري
ترازتجاريبخشمعدن

تسنيم| معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت گفت: تراز تجاري در بخش معدن، س��ال 
گذش��ته با جهش 5ميليارد دالري در مقايسه با سال 9۱ به 

حدود ۴ميليارد دالر رسيد. 
جعفر سرقيني روز سه شنبه در سي و هفتمين نشست 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران اظهار كرد: تراز تجاري بخش معدن در سال گذشته با 
جهش 5ميليارد دالري نسبت به سال 9۱ به حدود ۴ميليارد 
دالر رس��يد. او افزود: راز تجاري بخش معدن در س��ال 9۱ 
منفي يك ميليارد دالر بود كه با سياست گذاري هاي صحيح 
دولت، برنامه ري��زي و حمايت از معدنكاران و صنعتگران به 
۴ميليارد دالر در پايان س��ال گذش��ته ارتق��ا يافت. او ادامه 
داد: در بخ��ش صنعت فوالد و صناي��ع معدني نيز در چهار 
سال گذشته ۷5ميليون تن به ظرفيت زنجيره فوالد كشور 
اضافه ش��د كه اين دس��تاورد بدون برنامه ري��زي، حمايت 
و س��رمايه گذاري امكان پذير نبود. س��رقيني اظهار داشت: 
دستيابي به ركورد ۱95 ميليون تني ظرفيت زنجيره فوالد 
كش��ور و روند افزايشي توليدات معدن و صنايع معدني )جز 
س��يمان و مصالح ساختماني كه كاهش��ي بودند( در سايه 

برنامه ريزي دولت حاصل شد. 

رقابتارمنستانوآذربايجان
برسرتوسعهتجارتباايران

تس�نيم| ارمنس��تان با تجهيز پايانه هاي مرزي خود با 
ايران در حال اتخاذ اس��تراتژي جديدي اس��ت تا بتواند به 
دهه ها انزواي اقتصادي پايان دهد. به گزارش پايگاه خبري 
اوراسيانت، ارمنستان با تجهيز پايانه هاي مرزي خود با ايران 
در حال اتخاذ اس��تراتژي جديدي اس��ت تا بتواند به دهه ها  
انزواي اقتصادي پايان دهد. اما اندكي آن طرف تر آذربايجان 

نيز در تالش است تا برنامه هاي ايروان را بي نتيجه بگذارد. 
دس��امبر سال گذش��ته، ارمنس��تان اقدام به ايجاد يك 
منطقه آزاد اقتصادي در ش��هر مغ��ري در مرز با ايران كرد. 
هدف از ايج��اد اين منطقه بهره بردن از بازار ايران و مطرح 
كردن ارمنستان به عنوان حلقه اتصال ميان تهران و اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يايي بود. ايران از مدت ها پيش نس��بت به 
توسعه ارتباطات تجاري با روسيه از طريق اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يايي ابراز عالقه مندي كرده بود. پس از آنكه تركيه و 
آذربايجان بعد از جنگ ناگورنو- قره باغ در اوايل دهه ۱99۰ 
ميالدي مرزهايشان را با ارمنستان بستند، ايران تنها يكي از 

دو مرز خود را با ارمنستان باز نگه داشته است. 
حج��م مب��ادالت تج��اري بين اي��ران و ارمنس��تان به 
ص��ورت س��االنه در حال افزايش بوده و در س��ال ۲۰۱۷ به 
رق��م ۲۱۱.۴ميليون دالر رس��يده اس��ت. در ش��هر مغري 
نفوذ ايران كامال مش��خص اس��ت. ايران يك بازيگر نس��بتا 
حاشيه يي در مسائل سياسي جنوب قفقاز به شمار مي رود، 
اما هم ارمنس��تان و هم آذربايج��ان تالش مي كنند ايران را 
به سمت خود بكشند و مزيتي استراتژيك براي خود ايجاد 
 كنند. كارن كاراپتيان نخست وزير ارمنستان در مراسم آغاز 
به كار منطقه آزاد اقتصادي مغري گفت: »مقاصد ما در مغري 
جدي هس��تند.« وي افزود: كارآفرينان ايراني اين فرصت را 
خواهند داشت تا كسب و كارهايشان را در اين منطقه برقرار 
و س��پس محصوالت شان را به بازارهاي اروپا و اوراسيا صادر 
كنند. شرايط اين منطقه در كنار رژيم هاي تجاري اي كه ما 
در قالب اتحاديه اقتصادي اوراس��يايي و اتحاديه اروپا داريم، 

فرصت هاي خوبي براي توسعه كسب و كار فراهم مي كند.
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15 نفت و انرژي
ركوردزني نيروگاه اتمي 

بوشهر در توليد برق
ش��ركت  مديرعام��ل  غف��اري  ايرن�ا| حس��ين 
بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر روز گذشته عنوان 
كرد: نيروگاه اتمي بوشهر در سال گذشته 6 ميليارد 
و 800 ميليون كيلووات س��اعت انرژي الكتريكي به 

شبكه سراسري برق كشور تحويل داد. 
وي اف��زود: ويژگ��ي مه��م ديگر ني��روگاه اتمي 
بوش��هر در سال گذش��ته قابليت در دسترس بودن 
ب��االي توليد برق بود ك��ه در زمان بهره برداري تنها 
10.5س��اعت قطعي از ش��بكه برق سراسري داشت 
و در ساير زمان ها در اختيار ديسپاچينگ ملي بود. 
غف��اري اضاف��ه كرد: ب��ر همين اس��اس ضريب 
بهره برداري س��االنه )نس��بت زمان اتصال به شبكه 
به طول س��ال گذش��ته( به عدد 85.3درصد رسيد 
كه حدود 9 درصد باالتر از مقدار مش��ابه در س��ال 

1395 است. 
غف��اري گف��ت: در خردادم��اه س��ال گذش��ته 
نيروگاه بوش��هر در زمينه ش��اخص ضريب بار واحد 
)نس��بت انرژي الكتريكي توليدي ب��ه نامي( ركورد 
102.1درص��د را ثبت ك��رد. وي يادآور ش��د: اين 
ركورد بيانگر اين اس��ت كه نيروگاه اتمي بوشهر در 
خردادماه سال گذشته موفق شد با حفظ تمام موارد 
ايمني، 2درصد بيشتر از مقدار نامي انرژي الكتريكي 

برق توليد كند. 

افزايش ۵۰درصدي سهم 
نفتكش هاي ايران در جهان

ايسنا| مديرعامل ش��ركت ملي نفتكش ايران از 
افزايش 50 درصدي س��هم اين شركت در بازارهاي 
بين الملل��ي خبر داد و گفت: اين ش��ركت مجددا به 

عضويت اينترتانكو و بيمكو درآمده است. 
س��ال  ژانوي��ه  از  اف��زود:  سردش��تي  نص��راهلل 
2016ميالدي كه تحريم ها لغو شد، توانستيم ظرف 
مدت كوتاهي سهم خود را در بازارهاي بين المللي به 

حدود 50 درصد افزايش دهيم. 
وي از عضويت دوباره ش��ركت ملي نفتكش ايران 
در انجمن  ها و نهادهاي مهم بين المللي به عنوان يكي 
از دستاوردهاي اين شركت در سال گذشته خبر داد 
و افزود: در س��ال گذش��ته عضويت دوباره ش��ركت 
ملي نفتكش ايران در ش��وراي دريانوردي بين المللي 
و ح��وزه دري��اي بالتي��ك )BIMCO(، اتحادي��ه 
بين الملل��ي مال��كان مس��تقل كش��تي هاي نفتكش 
)INTERTANKO( و انجمن دريايي بين المللي 
شركت هاي نفتي )OCIMF( محقق شد، همچنين 
 در س��ال گذش��ته موف��ق ب��ه درياف��ت گواهينامه
2015:14001 ISO و گواهينامه   ISO 9001:2015 

از موسس��ه رده بن��دي DNV. GL ش��ديم كه اين 
اقدام��ات دس��تاورد قاب��ل توجهي براي اين ش��ركت 
بين الملل��ي  بازاره��اي  ب��ه  بازگش��ت  راس��تاي   در 

به شمار مي رود. 

كوتاه از دنياي انرژي

۷۰۰ميليون يورو مناقصه براي طرح توسعه فاز ۱۱ توسط توتال برگزار شده و بيشتر برندگان ايراني هستند

نخستين آثار قرارداد با توتال بر اشتغال در ايران
گروه انرژي|

در سالي كه محور تمام فعاليت ها و سياست هاي كشور 
بر حمايت از توليد ملي قرار گرفته، به نظر مي رسد كه به 
تدريج هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي صنعت نفت 
محقق مي شود؛ توليدكنندگاني كه وزير نفت، بسياري از 
محص��والت و خدمات آنها را در س��طح و كالس جهاني 
مي داند و ايمان دارد با افزايش سرمايه گذاري ها در صنعت 

نفت، كسب وكارهاي آنها نيز رونق خواهد گرفت. 
روز گذش��ته مديرعامل ش��ركت نفت و گاز پارس از 
جمع بندي نتايج مناقصه هاي فرعي طرح توسعه فاز 11 
پارس جنوبي از س��وي پيمانكاران اين پ��روژه خبر داد و 
گفت: ارزش مجموع مناقصه هايي كه ش��ركت فرانسوي 
توت��ال برگ��زار ك��رده، ۷00ميليون يورو اس��ت. محمد 
مشكين فام با بيان اينكه نتايج برخي مناقصه هاي فرعي 
فاز 11 پارس جنوبي به كارفرما )شركت نفت و گاز پارس( 
اعالم شده است، اظهار كرد: بيشتر برندگان مناقصه هاي 
فرعي اين طرح، ش��ركت هاي ايراني هستند كه به زودي 

نتايج آن اعالم مي شود. 
اي��ن خبر به معناي آن اس��ت كه باالخره نخس��تين 
ق��رارداد نفتي مبتني ب��ر مدل جدي��د قراردادها به ثمر 
نشس��ته و يك��ي از مهم ترين اه��داف وزارت نفت از اين 
قرارداده��ا، يعني رونق توليدات داخلي و ايجاد اش��تغال 
محقق مي شود. البته صحبت هاي دو روز پيش وزير نفت 
در جمع عده يي از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، 
حاوي اين توصيه بود كه شركت هاي ايراني براي موفقيت 
در همكاري هاي بين المللي بايد به 3 عامل قيمت، كيفيت 
و زمانبن��دي تحويل محص��والت خود توج��ه كنند. در 
چنين ش��رايطي به نظر مي رسد كه دست كم تعدادي از 
شركت هاي ايراني توانسته اند به اين 3 ويژگي مهم دست 

يابند كه در مناقصه هاي شركت توتال برنده شده اند. 
البته هنوز مشخص نيست كه شركت هاي ايراني برنده 
ش��ده اين مناقصه ها چه ش��ركت هايي هستند و در چه 
حوزه هايي به فعاليت مشغولند. حفاري، جكت، تاپ سايد، 
خط لوله دريايي، سكو و نصب آن از بخش هايي هستند 
كه از سوي توتال براي آن مناقصه برگزار شده و با اعالم 
نهايي اس��امي برندگان، امضاي قرارداد با شركت ها آغاز 
مي ش��ود. البته امضاي قراردادهاي فرعي و اجرايي شدن 
آنها احتماال ح��دود 6 ماه ديگر به طول خواهد انجاميد؛ 
چرا كه قرارداد فاز 11 پارس جنوبي 12 تيرماه پارس��ال 
امضا و در مردادماه تنفيذ شد و بر اساس عرف قراردادهاي 
نفتي )بيع متقابل يا الگوي جديد قراردادهاي نفتي( ابتدا 
بايد طراحي پايه، تعيين مشاور، مطالعات زيست محيطي 
و امور اوليه از س��وي پيمانكار انجام ش��ود. پس از انجام 

اقدام ه��اي اوليه، فرآيند مناقصه آغاز و پيمانكاران فرعي 
انتخاب مي ش��وند. در واقع ميانگين 15 تا 16 ماه پس از 
امضاي قرارداد اصلي، قراردادهاي فرعي واگذار و اجرايي 

مي شوند. 
در ه��ر ص��ورت آن دس��ته از ش��ركت هاي ايران��ي 
كه احتم��اال اج��راي قراردادهاي فرعي توس��عه فاز 11 
پارس جنوبي را بر عهده مي گيرند، تنها شركت هاي ايراني 
حاضر در اين پروژه كالن نخواهند بود و شركت پتروپارس 
هم نقش پررنگي در اين قرارداد ۴ ميليارد و 8۷9ميليون 
دالري خواهد داش��ت. در حقيقت پتروپارس آن شركت 
ايراني است كه با حضور در كنسرسيوم اپراتور اين پروژه 
باعث قانوني شدن آن ش��ده است. در اين پروژه كه بين 
شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم ذكر شده، امضا شده 
اس��ت، توتال 50.1درصد س��هم دارد، شاخه بين المللي 
شركت ملي نفت چين )سي ان پي سي آي( 30درصد و در 

نهايت پتروپارس ايران نيز 19.9درصد سهم دارد. 
توليد روزانه 56ميليون مترمكعب گاز غني براي انتقال 
به پااليشگاه هاي فاز 6 تا 8 و 12 به  منظور بهره گيري از 

ظرفيت كامل پااليشي از اهداف اين طرح است. 

 چالش هاي جدي شركت هاي حوزه نفت
با اعالم شدن نتيجه نهايي مناقصه هاي فرعي پروژه 
توس��عه فاز 11 روشن مي شود كه ش��ركت هاي ايراني 
ت��ا چه اندازه در رقابت با همتاي��ان خارجي خود موفق 
بوده اند و همچنين چه ش��ركت هايي اين موفقيت را به 
دست آورده اند. اما در هر صورت به نظر مي رسد كه هنوز 
هم بسياري از شركت هاي ايراني فعال در صنعت نفت، 
تواناي��ي رقابت با ش��ركت هاي خارجي يا همكاري هاي 
بين الملل��ي را به دس��ت نياورده اند؛ اي��ن موضوع حتي 
ممكن اس��ت در مورد برخي ش��ركت هاي توانمند نيز 
مصداق داش��ته باش��د. آن ط��ور كه كارشناس��ان بيان 
مي كنند، برخ��الف انتظارات و خوش بيني هايي كه بعد 
از تحريم ها وجود داشت، شركت هاي ايراني حوزه نفت 
هنوز با مش��كالت فراواني براي فعاليت هاي بين المللي 

مواجه هستند. 
رضا پديدار رييس كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني 
ته��ران و رييس س��ابق انجم��ن س��ازندگان تجهيزات 
صنع��ت نفت چندي پيش در گفت وگو ب��ا »تعادل« از 
برخي از اين مشكالت پرده برداشت. وي درباره وسواس 

شركت هاي بزرگي مانند توتال براي انتخاب و همكاري با 
شركت هاي ايراني بيان كرد: »شركت توتال عنوان كرده 
است كه تمام شركت ها هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ 

حسابرسي بايد مورد تاييد شركت مادر قرار گيرند.«
او ادام��ه داد: »در واقع توتال خواهان روش��ن بودن 
حسابرسي و صورت مالي ش��ركت ها و به طور كلي اين 
مقول��ه اس��ت كه ش��ركت ها از نظر مالي تا چ��ه اندازه 

شفافند؟«
پديدار در پاسخ به اين پرسش كه مشكل شركت هاي 
ايراني با اين درخواست توتال چيست و چرا آنها از شفاف 
شدن صورت هاي مالي س��ر باز مي زنند، گفت: »مساله 
اينجاس��ت كه توتال از شركت هاي ايراني خواسته است 
كه اين عمليات حسابرسي از طريق شركت هاي معتبر 
بين المللي انجام شود. دستمزد اين شركت ها اما باالتر از 

توان شركت هاي ايراني است.«
او در ادام��ه گفت: »من به تازگ��ي با يكي از همين 
ش��ركت ها كه كار حسابرس��ي يك بانك و يك شركت 
پتروشيمي را نيز در ايران انجام مي دهد، مذاكره كرده ام. 
آنها حداقل هزينه حسابرس��ي يك ش��ركت را 10هزار 

ي��ورو عنوان كرده اند. در صورتي كه اين ش��ركت بزرگ 
باشد، اين هزينه به 100هزار يورو افزايش خواهد يافت.« 
پديدار تاكيد كرد كه هر چند اين هزينه بايد فقط يك بار 
پرداخت شود اما از توان شركت هاي ايراني خارج است. 

واضح است كه شركت هاي پيمانكار ايراني كه اغلب 
در پرداخت دستمزد كاركنان خود در موعد مقرر دچار 
مشكل بوده و به همين دليل در بازه هاي زماني كوتاه با 
خروج نيروهاي خود مواجه مي شوند براي تطابق خود با 
اين شرايط جديد مشكالت فراواني داشته باشند. اما آيا 
هيچ ش��ركتي تاكنون توانسته  است از فيلترينگ توتال 

عبور كند؟ 
 رييس س��ابق انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت 
نفت در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا تاكنون شركتي 
توانس��ته اس��ت از فيلترهاي توتال عبور ك��رده و وارد 
فاز همكاري ش��ود، عن��وان كرد: »در اي��ن زمينه هيچ 
اطالع رساني رسمي صورت نگرفته اما برخي شنيده ها از 
اين حاكي است كه در ميان شركت هاي E&P شركت 
نفت و گاز پرشيا )وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام( در 
ميان س��ازندگان شركت مپنا و همچنين شركت فراب 

توسط توتال انتخاب شده اند.«
گفتني است، تمام ش��ركت هايي كه نام آنها توسط 
رييس كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني تهران برده شد، 
ش��ركت هايي وابس��ته به نهادهاي مختل��ف دولتي يا 
شبه دولتي به حساب مي آ يند و شركت هايي كه اشخاص 
يا گروه هاي غيروابس��ته مالك آن باش��ند در ميان اين 
فهرس��ت به چش��م نمي خورد. اكنون نيز بايد به انتظار 
نشس��ت و مش��اهده كرد كه با اعالم نهايي شركت هاي 
برن��ده در مناقصه ه��اي فرعي توتال، نام ش��ركت هاي 

خصوصي صنعت نفت نيز به چشم مي خورد يا خير. 
ش��ايد رونق قراردادهاي نفت��ي و فرصت هاي مالي 
موج��ود بتوان��د انگيزه ي��ي ب��راي ش��ركت هاي ايراني 
توليدكننده تجهيزات، كاالها و خدمات نفت و گاز باشد 
تا تمركز بيش��تري بر توان رقابت خود با ش��ركت هاي 
خارجي داشته باشند. آن گونه كه روز گذشته مديرعامل 
ش��ركت نفت و گاز پ��ارس اعالم ك��رد، ارزش مجموع 
مناقصه هايي كه به تازگي توتال برگزار كرده ۷00ميليون 
يورو است. با توجه به آنكه در روزهاي پاياني سال گذشته 
2 قرارداد نفتي ديگر هم امضا ش��ده و بنا به گفته وزير 
نفت دس��ت كم ۷ قرارداد ديگر نيز در ش��رف امضاست، 
مي توان انتظار داش��ت كه فرصت ۷00ميليون يورويي 
همكاري با شركت هاي اپراتور در پروژه هاي نفت و گازي 
كش��ور به زودي 10 برابر شود و شرايط مناسبي را براي 
ترغيب توليدكنندگان داخلي صنعت نفت به وجود آورد. 
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نوبت اول گروه انرژي|
درحالي كه كمبود آب در اصفهان كار را به اعتراض 
و راهپيماي��ي كش��اورزان كش��انده اس��ت ك��ه يكي از 
نمايندگان اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي گفته 
اس��ت:»درحال حاضر از نظر محاس��بات آب آشاميدني 
اصفه��ان در حاش��يه زاينده رود به باغ هاي كش��اورزان 
پمپاژ مي شود تا اين ساعت هيچ اقدامي براي جلوگيري 
از آن نش��ده و پيگيري هاي ما نيز جواب نداده اس��ت، 
اگ��ر همي��ن رويه پيش برود مس��لما ب��راي تامين آب 
آش��اميدني مردم با مش��كل مواجه مي ش��ويم.« به اين 
ترتيب به نظر مي رس��د دولت از يك س��و با اعتراضات 
فزاينده كش��اورزان مواجه است و از سوي ديگر در نبود 
بديلي براي ش��غل اين گروه هر قطره آب بيش��تر براي 
كش��اورزي در اس��تان اصفهان به معناي كاستن از آب 
ش��رب مردم منطقه خواهد بود. تناقض اين دو وضعيت 
در اظه��ارات 2نماينده مختلف اين اس��تان كه يكي در 
مجل��س در قالب نط��ق و ديگري در گفت وگ��و با ايلنا 

مطرح شده، ديده مي شود. 
 ديروز ابتدا حس��ن كام��ران، نماين��ده اصفهان در 
نطق خود در جلس��ه علني مجلس ش��وراي اسالمي با 
اش��اره به اعتراضات كش��اورزان اصفهاني بر سر موضوع 
كمبود آب گفت: چرا وزارت نيرو نس��ب به كش��اورزان 
پاس��خگو نيس��ت؟ وي اظهار كرد: يك دهه اس��ت كه 
حقابه كشاورزان اصفهاني به غارت رفته است. مسووالن 
گفتن��د، مقصر وزارت نيرو اس��ت. هر وقت كش��اورزان 
 بي��رون مي آيند، كتك ه��م مي خورند. چ��ه بايد كرد؟

5 ميلي��ون نفر در ماه خرداد آب ش��رب ندارند. اين چه 
عدالتي اس��ت؟ چرا قان��ون اجرا نمي ش��ود؟ وي افزود: 
خروجي اين كار نارضايتي مردم است. يك بار مي توانيم 
جلو مردم را بگيريم. اين 10س��ال به آنها دروغ گفتيم. 
وزارت ني��رو تخلف دارد، كجا بايد مجازات ش��ود؟ اين 

اتفاقات بار امنيتي دارد، دليلش سوءمديريت است. 
اين نماين��ده مجلس خطاب ب��ه وزارت نيرو گفت: 
گفتيد صندوق درس��ت مي كني��م، صندوقتان كو؟ چه 
خس��ارتي دادي��د. بارها گفتم م��ا در اي��ن درگيري ها 
كشته خواهيم داد در همين اعتراضات اخير چشم يك 

كشاورز كور شده است. 
وي تصريح كرد: مگر در برنامه ششم نگفتيم اولويت 
موضوع آب است. امروز در مجلس موضوع ارز را مطرح 

كرديد، آب هم مهم است. 
كامران سپس گفت: من از رييس مجلس مي خواهم 
كه جلس��ه منظم و مستمري باش��د كه ما كشاورزان را 
نجات دهيم. از آن طرف بانك هم حكم جلب كشاورزان 
را مي دهد كه وامشان را نمي توانند پرداخت كنند، پول 
گندم��ش را هم كه نمي دهي��م، وزارت نيرو هم جواب 
نمي دهد. نماين��ده اصفهان در ادام��ه نطق خود تاكيد 
ك��رد ك��ه بايد درب��اره اصفه��ان تجديد نظر ك��رد. اما 
دقيقا همزم��ان با قرار گرفتن اين خب��ر روي خروجي 
خبرگزاري ها، حيدرعل��ي عبادي ديگر نماينده اصفهان 
در مجلس شوراي اس��المي از زاويه يي ديگر به موضوع 
نگاه كرده و به ايلنا گفت:»هر يك ليتر كه از زاينده رود 
به باغ هاي اطراف مي رود از آب آشاميدني اصفهان كسر 

مي ش��ود و اكنون نيز به خاطر فش��ار جهاد كش��اورزي 
اراده ي��ي ب��راي حل موض��وع نمي بينيم. ام��ا آيا باغات 

مهم تر است يا تامين آب آشاميدني اصفهان؟«
او در بخش��ي از صحبت هاي خود عنوان كرد:»قبال 
ق��رار بود ط��وري برنامه ريزي ش��ود ك��ه ۷00ميليون 
مترمكع��ب آب وارد مخ��ازن ش��ود ك��ه 200ميليون 
مترمكعب نيز براي كش��ت پاييزه ش��رق اصفهان باقي 
بمان��د ولي آنقدر وضعيت بد اس��ت كه از همين ميزان 
۴00ميليون مترمكعب هر يك ليتر كه از زاينده رود به 
باغ هاي اطراف مي رود از آب آش��اميدني اصفهان كسر 
مي ش��ود و اكنون نيز به خاطر فش��ار جهاد كش��اورزي 
اراده ي��ي ب��راي حل موض��وع نمي بينيم. ام��ا آيا باغات 

مهم تر است يا تامين آب آشاميدني اصفهان؟« 
وي با تاكيد بر اينكه ابتدا بايد نياز آب آش��اميدني 
اصفه��ان را در نظر بگيرند و مازاد آن را به كش��اورزان 
بدهن��د درباره انتقال آب به اس��تان ني��ز گفت: انتقال 
آب از تم��ام برنامه ه��ا متوقف ش��ده و اكنون اس��تان 
به  ش��دت با بحران مواجه اس��ت. وي با اش��اره به نياز 
آبي اس��تان افزود: حدود 300ميلي��ون مترمكعب آب 
آشاميدني صنعت 80 ميليون متر مكعب، نياز كشاورز 
غرب اصفهان ۴00ميليون متر مكعب، ش��رق اس��تان 
۴00ميليون متر مكعب و تاالب گاوخوني 1۷0ميليون 
مت��ر مكعب اس��ت ك��ه از مجموع اين مي��زان آب در 
خوش��بينانه ترين حالت حدود ۴00ميليون متر مكعب 
آب در اثر ذوب ش��دن برف در سرچش��مه هاي زاينده 

رود تا پاييز حاصل مي شود. 

گروه انرژي|
افزاي��ش قيم��ت نف��ت عربستان س��عودي واكن��ش 
واردكنندگان چيني را در پي داشت. شركت سينوپك قصد 
دارد تا سفارش��ات نفت خام از عربس��تان براي ماه مه را در 
پاس��خ به وضع قيمت هاي فروش باال از س��وي اين كشور 

كاهش دهد. 
پااليشگاه سينوپك بزرگ ترين پااليشگاه آسيا قصد دارد 
تا در پاسخ به افزايش خارج از حد انتظار قيمت ها از سوي 
ش��ركت ملي نفت عربستان س��عودي، آرامكو، واردات نفت 
خام خود از عربستان سعودي تحويل ماه مه را تا ۴0درصد 
كاهش دهد. اين خبر را منبعي در شركت يوني پك كه واحد 

تجاري پااليشگاه سينوپك است به رويترز گفت. 
اين مقام رسمي سينوپك كه خواست نامش فاش نشود 
در اين باره روز دوشنبه به رويترز گفت: »پااليشگاه هاي ما 

عقيده دارند كه قيمت هاي اين چنيني بي مبنا هستند، چرا 
كه از روش قيمت گذاري تبعيت نمي كنند.«

تاجران نفتي در آس��يا درب��اره چگونگي تعيين قيمت 
ف��روش براي ماه مه از س��وي بزرگ ترين صادركننده نفت 
در دنيا متعجب اند. تعجب آنها به خاطر افزايش ناخواس��ته 
قيمت نفت ش��اخص عربستان يعني نفت خام سبك عرب 

است كه به پااليشگاه هاي آسيايي فروخته مي شود. 
به طور جداگانه منابعي از دو پااليشگاه در شمال آسيا به 
رويترز گفته اند كه مي خواهند خريد خود از عربستان براي 

ماه مه را به ميزان 10درصد كاهش دهند. 
اين منابع كه خواس��تند نام آنها فاش نشود، همچنين 
عن��وان كردند كه آنه��ا مي خواهند مف��اد عملياتي كه در 
قراردادهاي بلندمدت عرضه گنجانده شده و اجازه تعديل در 
مقدار تحويل ماهانه نفت خام مطابق با تغييرات در عرضه و 

تقاضاي موجود مي دهد را اعمال كنند. 
ش��ركت عربستاني آرامكو به خواسته هاي رويترز درباره 
اظهارنظر كاهش مقدار خريد از سوي مشتريان آسيايي در 

ماه مه واكنشي نشان نداده است. 
يك منبع ثانويه نيز به رويترز گفته دليل كاهش تقاضاي 
نفت اين ش��ركت چيني براي ماه مه، تعميرات پااليشگاه و 
برگزاري يك نشس��ت دولتي در بندر نفتي هوانگدائو و لذا 
بسته شدن اين شهر از ابتداي ماه ژوئن است. بندر هوانگدائو 
يكي از معدود بنادر در دروازه واردات نفت چين يعني استان 
شانگ دونگ اس��ت كه نفتكش هاي بزرگي كه در هر سفر 
2ميليون بش��كه نفت حمل مي كنند، مي توانند در آن بار 
خ��ود را تخليه كنند تا نهايت��ا بار آنها از طريق خط لوله به 

سمت پااليشگاه هاي خصوصي و دولتي سرازير شود. 

مكانيزه شدن پيشگيرى از 
تخلفات بنزيني 

ش�انا| مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي، پيشگيري از تخلفات را از مهم ترين اقدام هاي اين 
شركت در 6 ماهه اخير عنوان كرد و گفت: اين اقدام از 
طريق مكانيزه كردن سامانه هاي مالي انجام شده است. 
محمدرضا موسوي خواه افزود: 28 كار اساسي در مدت 
6 ماه انجام ش��د كه مهم ترين آن پيشگيري از تخلفات 
ب��ود. وي با بيان اينكه از يكم ارديبهش��ت ماه امس��ال 
دخالت نيروي انساني در نرخ سامانه مالي همه بخش ها 
حذف مي شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در سامانه 
تجارت آسان بنا به اعالم شيالت يك شناور در آب هاي 
بين الملل��ي ماهيگي��ري كند، نرخ س��وخت آن به طور 

خودكار در سامانه مشخص مي شود. 
مديرعامل ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
ب��ا تاكيد بر اينكه با اين روش تخلفات ناش��ي از توزيع 
خرده فروشي ها 100درصد حذف خواهد شد، افزود: اين 
روش به طور آزمايش��ي از ابتداي بهمن پارس��ال در سه 
اس��تان انجام و البته به صورت م��وازي در ديگر مناطق 
هم آغاز شد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي به آماده س��ازي يك س��امانه جامع مالي در آينده 
نزديك اش��اره ك��رد و گفت: بخش مياني اين س��امانه 
هم اكن��ون آماده ش��ده و به بهره برداري مي رس��د. وي 
توضيح داد: هر جا كه سند، چك يا... صادر شود، به مركز 
اين سامانه گزارش و صحت و سقم آن بررسي  مي شود. 
موسوي خواه گفت: اگر ش��خصي به نحوه ارائه خدمات 
جايگاهي معترض بود و آن اعتراض به حق باشد، درجه 
آن جايگاه عرضه سوخت تقليل مي يابد. وي توضيح داد: 
به طور كلي س��امانه رتبه بندي جايگاه ها مكانيزه خواهد 

بود و دخالت انساني در آن حذف مي شود. 

 واكنش بزرگ ترين پااليشگاه آسيا
به افزايش قيمت نفت عربستان سعودي

اصفهان در منگنه آب آشاميدني و اعتراضات كشاورزان 
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بازارهنر

رسانههايآسياييدرآستانهاتحادخبري
نشس��ت س��ران رس��انه هاي آسیا با 
عنوان »عصر جديد همكاري رس��انه يي 
در همبس��تگي آسیا و توس��عه نوآوري« 
در جزيره س��انیا در استان هاينان چین 
آغاز به كار كرد. به گزارش شبكه جهاني 
تلويزي��ون چی��ن )CGTN(، در اي��ن 
نشست كه به عنوان بخشي از نشست هاي 
مجمع آسیايي بوائو با حضور ۱۴۰ نفر از 
نماين��دگان رس��انه هاي آس��یايي از ۴۰ 

كشور از عصر دوش��نبه در چین آغاز شد، موضوعات 
گس��ترده يي پیرامون افزايش ارتباط بین كش��ورهاي 
آسیايي از طريق همكاري رسانه يي به بحث و تبادل نظر 
گذاش��ته شد. در اين نشست ۵۹ رسانه آسیايي از ۳۲ 
كشور جهان با انتشار بیانیه يي به پیشبرد هر چه بیشتر 
»اتحاد خبري« تاكید كردند و همچنین ۱۹ رسانه از 

۱۲ كش��ور نیز با امضاي ۹ س��ند درباره 
اش��تراك اخبار، مصاحبه هاي مشترك و 
توسعه رسانه يي به توافق رسیدند. نشست 
 سران رس��انه هاي آس��یا در چهار محور 
»يك جاده ي��ك كمربند« و فرصت هاي 
جديد اطالع رساني بین المللي، ۴۰ سال 
اصالح��ات و درهاي باز، توس��عه چین و 
فرصت هاي جهاني و ي��اري به جامعه با 

كمك رسانه ها برگزار مي شود. 
به گزارش ايس��نا، هدف اولیه تشكیل اين مجمع 
كه جمهوري اسالمي ايران نیز از موسسان آن به شمار 
مي رود، توسعه مبادالت اقتصادي، همكاري هاي علمي، 
فني و اقتصادي بین كشورهاي حوزه آسیا- پاسیفیك 
و نهايتا تنظیم مناس��بات عادالنه اين منطقه از آسیا 

با دنیاست. 

تهران،ميزبانبرندهاسكار
 نیك��وال پیووان��ي ك��ه ب��راي فیل��م  
»زندگي زيباس��ت« برنده اسكار بهترين 
 موسیقي متن شد از جمله مهمانان ويژه

سي و ششمین جشنواره جهاني فیلم فجر 
خواهد بود. به گزارش مهر به نقل از ستاد 
خبري س��ي و ششمین جشنواره جهاني 
فیلم فج��ر، نیكوال پیوواني آهنگس��از و 
رهبر اركس��تر مطرح ايتالیايي كه سابقه 
همكاري با فیلمس��ازان نام��داري چون 

فدريكو فلیني، برادران تاوياني و ماركو بلوكیو را دارد، 
مهمان ويژه جشنواره جهاني فیلم فجر مي شود. 

او در تاري��خ ۵ ارديبهش��ت مصادف ب��ا ۲۵ آوريل 
در ت��االر وحدت اجرايي زنده خواهد داش��ت و در اين 
كنس��رت منتخبي از قطعاتي كه پی��ش از اين براي 
تعدادي از فیلم هاي س��ینمايي س��اخته اس��ت، اجرا 
مي كند. كنس��رت پیووان��ي در يك نوب��ت اجرا ويژه 
مهمان��ان جش��نواره و مدعوين اس��ت. پیوواني براي 
بیش از ۱۳۰ فیلم موسیقي متن ساخته است و براي  
»زندگي زيباست« )۱۹۹۷( به كارگرداني روبرتو بنیني 
برنده اسكار بهترين موسیقي شد. نیكوال پیوواني متولد 
۲۶ ماه مه  ۱۹۴۶ در رم اس��ت. او در دانشگاه ساپینزا 
در رم به تحصیل پرداخت و در ۱۹۶۷ از كنس��رواتوآر 

وردي در س��از تخصص��ي پیان��و مدرك 
گرفت. پیوواني سپس رهبري اركستر را 
زيرنظر مانوس هاجیداكیس موسیقیدان 

يوناني آموخت. 
او موسیقي متن سه فیلم »مصاحبه«، 
»جینج��ر و ف��رد« و »ص��داي م��اه« به 
كارگردان��ي فلین��ي را س��اخته و بعدها 
باله ي��ي با ن��ام »باله فلین��ي« را تصنیف 
كرد. موسیقي برنده اسكار فیلم »زندگي 
زيباس��ت« در سال ۲۰۰۰ نامزد دريافت جايزه گرمي 
در رشته »بهترين موسیقي متن براي سینما، تلويزيون 
و ديگر رسانه هاي بصري« شد. پیوواني در سال ۲۰۰۵ 
يك��ي از اعضاي هیات داوران جش��نواره جهاني فیلم 
مس��كو بود. او با كارگردان هاي فرانسوي نیز همكاري 
مي كند و با سینماگراني مانند دانیل تامپسون، فیلیپ 
لوره و اريك-امانوئل اش��میت همكاري كرده اس��ت. 
وزير فرهنگ فرانس��ه س��ال ۲۰۰۸ در جشنواره فیلم 
كن نش��ان فرمانده هنر و ادبیات فرانسه را به پیوواني 
اهدا كرد. س��ي و ششمین جشنواره جهاني فیلم فجر 
۱۹ تا ۲۷ آوريل ۲۰۱۸ )۳۰ فروردين تا ۷ ارديبهشت 
۱۳۹۷( به دبیري سیدرضا میركريمي در تهران برگزار 

مي شود. 

درخواستبخششمالياتيخريدارانآثارهنري
ريیس انجمن مجسمه سازان پیشنهاد 
كرد بخشش هاي مالیاتي به خريداران آثار 
هنري تعلق گیرد و سیاست هاي تشويقي 
از اين دس��ت درنظر گرفته شود تا مردم 
به خري��د اثر هنري ترغیب ش��وند. نگار 
نادري پور در گفت وگويي با ايرنا با اش��اره 
به اينكه هن��ر در دوره پايداري ش��كوفا 
مي ش��ود، اظهار داشت: ش��رايط ناپايدار 
اقتص��ادي و اجتماع��ي باعث مي ش��ود 

ك��ه بدترين ضربه به هنر وارد ش��ود و هنرمند نتواند 
رفتار هنرمندانه از خودش داش��ته باش��د. او گفت كه 
مجسمه سازي به خودي خود حرفه ساده يي نیست و 
براي خلق يك اثر مجس��مه احتیاج به زمان و مكان و 
مواد اولیه و مراحل متعدد ساخت وجود دارد و شرايط 
سخت ناپايدار اقتصادي، زمینه فعالیت براي هنرمندان 
اين عرصه را دش��وار مي كند. نادري پور درباره اقتصاد 
هن��ر نیز گفت: خريد آثار هنري تاثیر مهمي در رونق 
اقتصاد هنر دارد و زمینه ساز شكوفايي هنر خواهد شد، 
ول��ي قانون مرتبط با حمايت از خريد اين آثار تاكنون 
ناديده گرفته شده و به آن عمل نشده كه امیدواريم به 
آن توجه ش��ود. اين هنرمند يادآور شد: با نمايندگان 
عضو كمیس��یون فرهنگي مجلس ه��م رايزني هايي 
داش��تیم تا براي خريد آثار هنري، ضمانت اجرايي در 
نظر گرفته ش��ود و اينكه ال��زام آوري اين قانون، كافي 
نیس��ت و بايد بقیه دس��تگاه ها نیز كمك كنند تا به 
ش��رايط مناسب برسد. او با اش��اره به برنامه هاي سال 
۹۶ انجمن مجسمه سازان بیان كرد: هفتمین بي ينال 
)دوساالنه( مجسمه سازي بعد از ۶ سال وقفه در سال 

۹۶ برگزار شد و يكي از مهم ترين اتفاقات 
تجسمي كشور رقم خورد. 

نادري پ��ور اضافه كرد: يك��ي ديگر از 
مواردي ك��ه در انجمن مجسمه س��ازان 
اتفاق افتاد تش��كیل مجمع فوق العاده و 
تغییر اساس��نامه بود، بیش��تر از ۱۰سال 
بود ك��ه هیات مديره ها ب��ه دنبال تحقق 
آن بودن��د و م��ا توانس��تیم آن را تغییر 
دهی��م و باتوج��ه ب��ه نیازه��اي جامعه 
مجسمه س��ازان، تغییرات در اساس��نامه اعمال شد و 
مواردي را گنجانیديم كه امیدوارم با اجراي آن به بهتر 
شدن شرايط مجسمه سازان منجر شود. ريیس انجمن 
مجسمه سازان، برگزاري دومین رويداد زير گنبد كبود 
با مشاركت بچه هاي كار و توان ياب را از ديگر برنامه هاي 
اجرا ش��ده اين انجمن ياد كرد و گفت: در اين رويداد 
تالش كرديم تا از زاويه ديگر به مش��كالت اين بچه ها 
نگاه شود به اين معنا كه شايد اين بچه ها همیشه نیاز 
به بازارهاي خیريه و مالي ندارند بلكه حضورش��ان در 
مكاني مثل گالري و مشاركت در پروسه خلق اثر هنري 
جزو نیازهايشان است كه ديده نمي شود. نادري پور در 
ادامه گفت: با وجود همه اين برنامه ها، سال گذشته را 
سال موفقي به لحاظ مالي براي مجسمه سازان ارزيابي 
نمي كنم و شرايط سخت مالي و فشار آن در عرصه هنر 
گويا بود. او با بیان اينكه حضور مجسمه س��از مستقل 
روز به روز س��خت تر مي شود، گفت: بايد به بي ينال پر 
و بال دهیم چون مجسمه س��ازان زيادي هستند كه با 
وجود همه اين فش��ارها ايستادگي مي كنند و رفتار و 

منش هنرمندانه خود را ارائه مي دهند. 

رسواييهايبيپايان
ترامپ

والاستريتژورنال:
از  بس��یاري  دي��روز 
نشريات خبر از بازرسي 
دفت��ر كار وكیل ترامپ 
منتشر  اف بي آي  توسط 
وال اس��تريت  كردن��د. 
ژورن��ال نی��ز در صفحه 
اي��ن  ب��ه  خ��ود  اول 
ماج��را پرداخ��ت. طبق 
گ��زارش اي��ن روزنامه، 

نیروهاي اف بي آي ب��ا هجوم به دفتر كار وكیل 
ريیس جمهوري امريكا، اس��نادي درباره رابطه 
او با يك بازيگر فیلم ه��اي غیراخالقي را ضبط 
كردن��د. ريیس جمهور امري��كا در واكنش اين 
اق��دام مام��وران اف ب��ي آي را »ماي��ه ننگ« و 
»حمله يي به كش��ور ما« خوانده است. آن طور 
كه گفته ش��ده، مايكل كوهن وكیل ش��خصي 
دونال��د ترام��پ چن��د روز پی��ش از برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ میالدي 
۱۳۰ه��زار دالر ب��ه اس��تورمي دانیل��ز، بازيگر 
فیلم هاي غیراخالق��ي در امريكا پرداخت كرده 
ب��ود كه گفته مي ش��ود حق الس��كوت ب��وده تا 
ادعاي رابطه خود با نامزد جمهوري خواهان را با 

رسانه ها مطرح نكند. 

گاردين:
دي��روز صفح��ه اول 
اي��ن روزنام��ه خبري از 
مدير عامل  عذرخواه��ي 
فیس ب��وك  از كارب��ران 
خود منتش��ر كرد. طبق 
گ��زارش گاردين، مارك 
مديرعام��ل  زاكرب��رگ 
ي��ك  در  فیس ب��وك 
به  كتب��ي  ش��هادتنامه 

كنگره امريكا اعالم كرد كه اين شبكه اجتماعي 
ب��راي جلوگی��ري از سوء اس��تفاده از داده هاي 
كارب��ران اقدامات كافي را انجام نداده اس��ت و 
از اين باب��ت عذرخواهي كرد. آن طور كه گفته 
شده، قرار اس��ت زاكربرگ در روزهاي سه شنبه 
و چهارش��نبه در ي��ك كمیت��ه كنگ��ره حاضر 
شود و به س��واالت مرتبط با به اشتراك گذاري 
غیرقانون��ي داده ه��اي بیش از هش��تاد و هفت 
میلیون كاربر عمدتا امريكايي با شركت مشاوره 
سیاسي كمبريج آنالتیكا در انگلیس پاسخ دهد. 
همچنین فیس بوك اعالم كرد كه به آن دس��ته 
از كاربراني كه داده هاي آنان مورد سوءاستفاده 
ق��رار گرفت��ه اس��ت، اطالع رس��اني مي كن��د. 
كمیس��یون فدرال امور تجاري امريكا مش��غول 

تحقیقات درباره فیس بوك است. 

فايننشالتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
خ��ود  اول  صفح��ه 
گزارش��ي از سقوط بازار 
ب��ورس روس��یه در پي 
و  امري��كا  تحريم ه��اي 
س��وريه  درگیري ه��اي 
منتش��ر كرده اس��ت. به 
گزارش فايننشال تايمز، 
تحريم هاي جديد امريكا 

علی��ه روس��یه در گام اول روب��ل واحد پول اين 
كش��ور را هدف ق��رار داد ك��ه در مقابل دالر به 
كمترين رقم در ۶ ماه اخیر رسید، اين در حالي 
اس��ت كه فقط ۴ روز از وضع تحريم هاي جديد 
امريكا علیه روسیه مي گذرد و در اين بازه زماني 
موج آن به بورس مس��كو رسید و شاخص آن را 
زمی��ن زد. آن طور كه در فايننش��ال تايمز گفته 
شده، هر ۶۰.۱۵روبل روسیه به يك دالر رسیده 
و هر ۷۴.۰۸روبل هم در برابر يك يورو است كه 
حاك��ي از كاهش ارزش ۳.۴درص��د آن در برابر 
دالر و رون��د نزولي ۳.۸درص��دي روبل در برابر 

يورو دارد. 

كيوسك

دورهغولهاتمامشدهاست
حسن اصغري با بیان اينكه دوره  غول ها در ادبیات تمام شده است، مي گويد: در ادبیات ديگر نمي توان به چند فرد برجسته 
تكیه كرد. اين داستان نويس درباره ارزيابي اش از ادبیات در سالي كه گذشت، اظهار كرد: به طور كلي در ادبیات حركت و رشد 
داش��ته ايم و پس��رفت نداشته ايم. او به ايس��نا گفت: تولید انبوه كتاب يكي از مسائل ادبیات ماست، البته در میان آنها تعدادي 
كار برجس��ته نیز وجود دارد. نس��ل جديدي وارد عرصه ادبیات ش��ده  و حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. تولید انبوه كتاب 
حاشیه هاي زيادي هم به وجود آورده است كه به مرور زمان كنار زده مي شود زيرا زمان داوري مي كند كه كدام يك از كتاب ها 
ارزش��مند و ماندگار اس��ت. اصغري با تاكید بر اينكه در چند سال اخیر تولید انبوه كتاب داشته ايم، بیان كرد: در دهه ۳۰-۲۰ 
تولید داستان و شعر در كشور ما محدود بود و فقط چند غول  داشتیم اما ديگر دوره غول ها تمام شده و نمي توان به چند نفر 
در ادبیات تكیه كرد. االن دس��ت هاي زيادي مطرح ش��ده و صداهاي زيادي ش��نیده مي شود كه بايد به اين صداها توجه كرد. 

البته اين موضوع مختص ايران نیست. در جهان هم اين اتفاق افتاده است. 

چهرهروز

بررسيشمارافراديكهدركشورهاياروپاييتحتپوششمراقبتهايبهداشتي،درمانيقراردارند

قارهسبز،پيشرودرنظامخدماتدرماني
گروهگوناگون

طب��ق گزارش هايي كه در س��ال هاي 
گذش��ته منتش��ر ش��د حدود ۴۰درصد 
از اروپايي ه��ا وارد ۶۰ س��الگي ش��ده و اي��ن موضوع، 
نگراني هاي بس��یاري ب��راي خدمات درمان��ي در اروپا 
ايجاد كرده است. آن طور كه گفته شده در كشورهاي 
پیش��رفته، دولت ب��ا اخذ مالیات، متول��ي اصلي بیمه 
درماني به  ش��مار مي رود. هر چن��د كه بحث خدمات 
درمان��ي به يكي از چالش برانگیزتري��ن برنامه دولت ها 
تبديل ش��ده ام��ا در برخي كش��ورهاي اتحاديه اروپا، 
مراقبت هاي بهداش��تي دولتي، رتب��ه بااليي را به  خود 
اختص��اص داده اس��ت. آن ط��ور ك��ه در بس��یاري از 
گزارش ها گفته شده، شهروندان كشورهاي اروپايي نه  
تنها در مقابل بیماري ها از طريق سیس��تم هاي دولتي 
تحت حمايت قرار دارند بلكه از س��اير مكانیس��م هاي 
حمايتي مانند بیمه هاي خصوصي، بازرگاني و موسسات 
غیرانتفاعي نیز برخوردارند. طبق آمار منتش��ر شده در 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا به طور متوسط نیمي از 
افراد تحت پوشش مراقبت هاي بهداشتي، درماني دولت 
قرار دارند. براس��اس تازه ترين گزارش هاي منتشر شده 
با وجود انتقادهاي ش��ديد ب��ه مراقبت هاي درماني در 
بريتانیا در میان كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا پس از 
لیتواني بهترين رتبه را به خود اختصاص داده است. آن 
طور كه در اين گزارش گفته ش��ده در میان شهروندان 
لیتوان��ي حدود ۷۵درصد از مردم دسترس��ي راحت به 
خدمات بهداشت و درمان داشته و از دريافت هزينه هاي 
پزشكي خود رضايت دارند. اين میزان رضايت در میان 
بريتانیايي ها حدود ۷۰درصد اعالم شده است. آن طور 
كه در س��اير گزارش ها گفته ش��ده، خدمات بهداشتي 
و درماني در بريتانیا، گس��ترده ترين سیس��تم درماني 
يكپارچه در جهان اس��ت كه در س��ال ۱۹۴۸ تاسیس 
ش��ده و تاكنون يك��ي از مهم تري��ن برنامه هاي دولت 
بريتانیاس��ت. طبق آمار منتش��ر ش��ده اغلب خدمات 
ان اچ اس در بريتانی��ا به صورت رايگان ارائه مي ش��ود و 
ساالنه بیش از ۱۰۰میلیارد پوند بودجه به آن اختصاص 
مي يابد. با اين  حال طبق گزارش هاي منتشر شده هنوز 
حدود ۵ درصد از بريتانیايي ها به مراقبت هاي بهداشتي 
دسترسي نداشته و از اين خدمات ناراضي هستند. طبق 
تازه ترين آمار منتشر شده در میان كشورهاي اروپايي، 

مراقبت هاي بهداشتي و درماني در سوئد، رتبه سوم را 
به خود اختصاص داده اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده 
در اين كش��ور حدود ۵۸ درصد از افراد تحت پوش��ش 
خدمات درماني دولتي قرار دارند. در اين میان نزديك 
به ۱۰درصد به طرح مراقبت هاي بهداش��تي دسترسي 
ندارند. در فرانسه، اسپانیا و آلمان نی ز شمار افراد تحت 
پوشش خدمات بهداش��تي و درماني حدود ۵۳ درصد 
اعالم ش��ده و افرادي كه دسترسي به اين طرح ندارند 
حدود ۵ تا ۱۲درصد را تشكیل مي دهند. اين درحالي 
است كه طبق گزارش هاي منتشر شده، برخورداري از 
صندوق هاي بیمه درماني مهم ترين ويژگي بخش نظام 
خدمات درماني آلمان اس��ت كه پیشینه يي نزديك به 
يك صد س��ال دارد. نظام بیمه ه��اي درماني و خدمات 
اجتماعي در آلمان بر اين مبنا اس��توار اس��ت كه همه 
ش��هروندان حق برخورداري عادالنه از تمامي خدمات 
درماني را دارند. در اس��پانیا نیز پوشش سراسري بیمه 
سالمت به عنوان يكي از شاخصه هاي مهم رفاه اجتماعي 
شناخته مي شود. در اتريش نیز حدود ۵۰ درصد از افراد 
تحت پوشش مراقبت هاي بهداشتي و درماني قرار دارند. 
آن طور كه در اين گزارش گفته ش��ده، درصد افرادي 
كه در لیتواني، بريتانیا، س��وئد، فرانسه، اسپانیا، آلمان 
و اتريش تحت حمايت مراقبت هاي بهداشتي، درماني 

دولت قرار دارند از میانگین اعالم شده در اتحاديه اروپا 
بیش��تر است. در اين میان تنها در ايتالیا و يونان شمار 
افراد تحت مراقبت هاي درماني دولتي از میانگین اعالم 
شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كمتر است. طبق 
آمار منتش��ر ش��ده تنها حدود ۲۰درصد از ايتالیايي ها 
تحت پوش��ش خدمات بهداش��تي، درماني دولت قرار 
دارند. در اس��پانیا نیز ش��مار افرادي كه از مراقبت هاي 
بهداش��تي، درماني دولت اس��تفاده مي كنند كمتر از 
۳درصد اعالم ش��ده اس��ت. طبق گزارش هاي منتشر 
ش��ده، سیستم مراقبت هاي بهداش��تي در يونان تحت 
تاثیر بحران اقتصادي اين كش��ور قرار دارد. به گزارش 
اتحاديه پزشكان يونان ساالنه بیش از ۵ هزار بیمار در 
اين كشور به  دلیل نداشتن بیمه درماني جان خود را از 
دست مي دهند. در سال هاي اخیر يونان به عنوان كانون 
بحران بدهي در میان كشورهاي اروپايي شناخته شده 
و ركود اقتصادي قابل  توجهي را تجربه مي كند. بر اين 
اس��اس دولت يونان براي مقابله با بحران اقتصادي اين 
كش��ور به سیاست رياضتي ازجمله اخراج شمار زيادي 
از كاركنان دولتي متوس��ل ش��ده است. بنابر اطالعات 
درمانگاه هاي خیريه يونان، شمار بیماران سرطاني كه 
براي مداوا به درمانگاه هاي خیريه مراجعه مي كنند رو 

به افزايش است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

اكرانفيلميدرسالگردخشونتهاينژادي
جديدتري��ن س��اخته اس��پايك لي 
كارگردان مطرح در سالگرد خشونت هاي 
ن��ژادي در ش��ارلوتزويل امري��كا راه��ي 

پرده هاي نقره يي مي شود. 
به گ��زارش هالیوود ريپورت��ر، »مرد 
س��یاه كوكلوس كالن« جديدترين فیلم 
اس��پايك لي كه با حضور جوردن پیلي 

كارگردان »برو بیرون« به عنوان يكي از تهیه كنندگان ساخته شده از ۱۰ آگوست 
در امريكا اكران مي شود. اين زمان مصادف با نخستین سالگرد خشونت هاي نژادي 

در شارلوتزويل امريكاست. 
»مرد س��یاه كوكلوس كالن« برمبناي ماجراي واقعي ران اس��تالورت نخستین 
پلی��س سیاهپوس��ت در كلورادو اس��پرينگز كه ب��ا هويت مبدل در س��ال ۱۹۷۸ 
جنايت هاي كوكلوس كالن را پیگیري مي كرد، ساخته شده است. نقش اين پلیس 
را جان ديويد واش��نگتن بازي مي كند. وي با هم��كارش با بازي آدام درايور تالش 
مي كنند تا در باالترين سطح مانع كارهاي نژادي اين فرقه در شهر شوند. در جريان 
اين كار با ظاهر تغییر يافت��ه، ماجراهاي متفاوتي با گروه هاي نژادي پیش مي آيد. 
ورا هرير و تاپر گريس از ديگر بازيگران فیلم هس��تند. س��ال پیش در ۱۲ آگوست 
ملي گراهاي سفید و مخالفان آنها در شارلوتزويل با يكديگر درگیر شدند. اين ماجرا 
به خشونت كشیده ش��د و يك زن كشته و چندين نفر زخمي شدند. راستگرايان 
افراطي در تجمعي براي اعتراض به برداش��تن مجس��مه يكي از فرماندهان جنگ 
داخل��ي امريكا كه حامي برده داري بود، با حضور مخالفان آنها كه عمدتا گروه هاي 
مخالف نژادپرستي بودند روبه رو شدند و اين ماجرا به درگیري فیزيكي منجر شد. 

كشفگورهاييمربوطبهدورهپارتيها
سرپرست هیات باستان شناسي گفت: 
فصل اول كاوش نجات بخشي در محدوده 
حفاري شركت آب و فاضالب انديمشك 
خوزس��تان به كشف گورهايي مربوط به 
دوره هاي اس��المي و پارتي در اين شهر 

منجر شد. 
هیات  ديناروند سرپرس��ت  يوس��ف 

باستان شناس��ي گفت: برنامه كاوش نجات بخش��ي پس از كش��ف آثاري از دوران 
تاريخي در اين مكان كه در يكي از خیابان هاي شهر انديمشك واقع است، به اجرا 
درآمد. او افزود: براس��اس نتايج اولیه اي��ن كاوش، از اين مكان حداقل در دو دوره 
اس��المي و پارتي به عنوان محلي براي تدفین استفاده مي شده است كه گورهايي 
از ه��ر دو دوره در اي��ن فصل، م��ورد كاوش قرار گرفت. اين باستان ش��ناس اظهار 
كرد: همچنین تصاوير قديمي نش��ان مي دهد كه حداقل در ۴۰ تا ۵۰ سال پیش، 
اس��تقراري احتماال مسكوني به ش��كل يك تپه در نزديكي اين مكان وجود داشته 
كه امروزه اثري از آن ديده نمي ش��ود. ديناروند گفت: ادامه و تكمیل مطالعات اين 
كاوش مي تواند به روش��ن شدن وضعیت استقرارهاي مرتبط با اين تدفین ها و نیز 
كسب اطالعاتي از شرايط فرهنگي تپه يي كه در سال هاي پیش از اين از بین رفته، 
كمك فراواني كند. او افزود: در اين فصل از كاوش، مطالعات میان رش��ته يي مانند 
ژئومورفولوژي و اس��تخوان باستان شناس��ي نیز در كنار كار باستان شناسي صورت 
گرفته كه نتايج آن كمك فراواني به كسب اطالعات دقیق تر از گذشته انديمشك 
خواهد كرد. فصل اول كاوش نجات بخشي در محدوده حفاري شركت آب و فاضالب 
انديمشك خوزستان با مجوز رياست پژوهشگاه سازمان میراث  فرهنگي انجام شد. 

تاريخنگاري

تاجگذاري احمدشاه در تهران
بیس��ت و دوم فروردين ۱۳۰۲ به مناس��بت جشن 
تاجگذاري احمدشاه  سه روز در كشور تعطیل عمومي 
اعالم و خیابان هاي تهران و شهرستان ها چراغاني شد. 
مراسم تاجگذاري وي دو سال پس از كودتاي رضاخان 
و دو س��ال قبل از انقراض سلسله قاجار برگزار شد. در 
اين روز احمدشاه و برادرش محمدحسن میرزا، ولیعهد 
با لباس نظامي از رژه قشون ديدن كردند. احمدشاه بر 
خالف ديگر س��الطین قاجاريه فردي نسبتا آگاه بود و 
بر اوضاع وقوف داشت و سیاست ها را مي شناخت و راه 
گريز از آنها را مي دانست ولي وسیله و امكانات او محدود 
بود؛ نه ارتش��ي قابل مالحظه داشت و نه بودجه كافي. 
اوضاع زمان و مداخله بیگانه هم مانع از آن بود كه بتواند 
اقدامي كند. او در ۲۳ س��الگي با مهارت تمام كودتاي 
ژنرال رضاخان �� س��ید ضیاء را از س��ر گذرانیده بود. 
احمدشاه قاجار هفتمین و آخرين پادشاه سلسله قاجار 
سال ۱۲۷۵ شمسي در تبريز متولد شده بود. احمدمیرزا 
در۱۰سالگي ولیعهد شد و در ۱۳سالگي متعاقب فتح 
تهران توسط مجاهدين مشروطه خواه و پناهنده شدن 
پدرش به سفارت روسیه تیر ۱۲۸۸ به سلطنت رسید. با 
اين حال تا ۱۸سالگي و رسیدن به سن قانوني نقشي در 
اداره كشور نداشت و »عضدالملك« بزرگ خاندان قاجار 
كه از سوي شورايي متشكل از علما و برخي نمايندگان 
مجل��س اول و س��ران مجاهدي��ن به نیابت س��لطنت 
برگزيده شده بود، زمام امور را عهده دار بود. احمدمیرزا 
در ارديبهش��ت ۱۲۹۲ با دختري از سران قاجار ازدواج 
كرد. يك سال بعد با رسیدن به سن قانوني در تیر ۱۲۹۳ 

تاجگذاري كرد و رس��ما پادشاه شد. در طول اين مدت 
مانند پدربزرگ و جد خود سفرهاي متعددي از طريق 
اس��تقراض از بانك هاي خارجي به اروپ��ا انجام داد. در 
سال هاي پاياني حكومت او كودتاي مشترك رضاخان 
و سیدضیاءالدين طباطبايي به وقوع پیوست. سیدضیاء 
پس از كودتا فرمان نخس��ت وزيري خود را از احمدشاه 
دريافت كرد. اما كابینه وي ۱۰۰ روز بیشتر دوام نیافت. 
پس از آن قوام السلطنه، مشیرالدوله، مستوفي الممالك 
و سپس رضاخان مامور تشكیل كابینه شدند. در دوران 
حكومت رضاخان مقدمات س��لب قدرت از احمدشاه و 
انقراض سلسله قاجار فراهم شد و اين سلسله در نهايت 

ب��ه موجب مصوبه ي��ي كه در آب��ان ۱۳۰۴ در مجلس 
ش��وراي ملي به تصويب رس��ید، منقرض شد. به اين 
ترتیب احمدشاه كه دو سال قبل از اين مصوبه و مقارن 
كودتاي رضاخان در اروپا به سر مي برد از سلطنت خلع 
و برادر و ولیعهد او محمدحس��ن میرزا به شكل موهن 
و تحقیرآمیزي از ايران خارج شدند. احمدشاه سه سال 
پس از خلع ش��دن از مقام س��لطنت در ۳۲سالگي در 
يكي از بیمارستان هاي پاريس درگذشت. جنازه او طبق 
وصیتش به عراق حمل شد و در كربال نزد مقبره پدرش 
به خاك سپرده شد. از مقامات دولتي ايران هیچ يك در 

مراسم تشییع جنازه او شركت نكردند. 
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