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    رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد

 تخصيص 450هزار ميليارد ريال 
به طرح هاي عمراني تا پايان سال

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در نظر دارد تا پايان سال دست كم 
450هزار ميليارد ريال به طرح هاي عمراني اختصاص دهد. 

به گزارش ايرنا »محمدباقر نوبخت« عصر روز گذش��ته در حاش��يه س��ومين 
هماي��ش س��االنه نظام فني و اجرايي كش��ور در جمع خبرن��گاران افزود: ميزان 
پرداخت��ي حقوق بهمن و عي��دي كاركنان دولت نزديك ب��ه 240 هزار ميليارد 
ريال اس��ت و س��عي مي كنيم بعد از پرداخت حقوق اسفند، منابع باقيمانده را به 

طرح هاي عمراني اختصاص دهيم. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه به دلي��ل محدودي��ت منابع همه اعتب��ارات عمراني 
پيش بيني ش��ده تحقق نمي يابد،  ادامه داد: پارسال 420هزار ميليارد ريال يعني 
بي��ش از 72درص��د كل پيش بيني ها را به طرح هاي عمران��ي اختصاص داديم و 

امسال نيز 300 هزار ميليارد ريال بين طرح هاي عمراني توزيع كرديم. 
به گفته نوبخت، اين هفته طبق برنامه ريزي ها بايد دس��ت كم 45هزار ميليارد 
ري��ال براي طرح ه��اي عمراني اختصاص يابد. از پانزدهم تا بيس��تم اس��فندماه 
ني��ز پرداخت هاي حقوق و دس��تمزد و اعتبارات جاري ص��ورت مي گيرد و منابع 

باقيمانده به طرح هاي عمراني اختصاص مي يابد. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: تا پايان امس��ال بايد يكي از طرح هاي 

عمراني بزرگ ريلي به مقصد كرمانشاه افتتاح شود. 
اين مسوول ادامه داد: اين ماه ريل گذاري راه آهن قزوين- رشت كه از آنجا به 
آس��تارا در جمهوري آذربايجان وصل مي ش��ود و مسير شمال به جنوب به اتمام 
مي رس��د. راه آهن مراغه- اروميه نيز در مرحله پاياني قرار دارد و راه آهن ميانه به 

بستان آباد و تبريز با سرعت در حال پيشروي است. 
وي گف��ت: يك��ي ديگر از اقدام هاي دول��ت براي طرح هاي ريلي اس��تفاده از 
فاينانس با س��رمايه گذاري 15درصدي دولت اس��ت كه رهب��ر معظم انقالب نيز 
اجازه اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملي را داده اند و به اين ترتيب پيش بيني 
مي ش��ود كه س��ال آينده يك حركت س��ريع تر و ش��تاب بيش��تري را در اتمام 

طرح هاي عمراني داشته باشيم. 
نوبخ��ت درباره 134ه��زار ميليارد تومان بودجه طرح ه��اي عمراني گفت: در 
بودجه امس��ال همه طرح هاي عمراني فقط ب��ا منابع دولتي اعم از نقدي و اوراق 
انجام مي شد اما براي سال آينده روش جديدي براي شراكت بين بخش عمومي 
و خصوص��ي در نظر گرفتيم ك��ه در آنجا عالوه بر منابعي ك��ه از خزانه خواهيم 
داد، بخشي هم از طريق صندوق توسعه ملي و تسهيالت بانكي تامين مي شود. 

وي تاكي��د كرد: البته اين مبالغ را دولت اس��تفاده نمي كند بلكه به ش��ريك 
دولت داده مي ش��ود.  رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت امسال توانست 
179ه��زار ميلي��ارد ريال تس��هيالت را به واحدهاي تولي��دي بخش خصوصي و 
420هزار ميليارد ريال از اعتبارات خزانه را به طرح هاي عمراني اختصاص دهد. 
به گفته وي در 9ماهه پارسال 835هزار نفر وارد بازار كار شدند كه اين ميزان 
امس��ال به 918هزار نفر رسيد.  رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت سال 
آتي براي اشتغال 12 برنامه گسترده دارد كه اميدواريم بتوانيم يك ميليون و 33 

هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كنيم. 
س��ومين همايش س��االنه نظام فني و اجرايي كشور به همت سازمان برنامه و 
بودجه كشور، معاونت فني، امور زيربنايي و توليدي و امور نظام فني و اجرايي و 

با حضور جمعي از مقام ها و مسووالن اجرايي كشور برگزار شد. 
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»تعادل« از فراز و نشيب شاخص هاي اقتصادي ايران گزارش مي دهد

بيم و اميدهاي اقتصاد در97
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روحاني در اختتاميه جشنواره خوارزمي: 

 اساتيد بايد در 
محيطي آزادانه نظر بدهند
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 مشاور ترامپ اتهام 
توطئه عليه امريكا را پذيرفت
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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. 

رنا
: اي

س
عك

متخصصاني كه بحث تاسيس بورس بين المللي 
نف��ت اي��ران در جزي��ره كي��ش ب��راي معامالت 
فرآورده ه��اي نفت��ي ب��راي زمينه س��ازي حذف 
يارانه ه��اي س��وخت و هدفمند ك��ردن يارانه هاي 
س��وخت در بخش هاي ديگر اقتصادي كشور و نيز 
تعري��ف ارز نويني براي تج��ارت انرژي را دردولت 
هفتم و هش��تم مطرح كردند و از حمايت مرحوم 
دكت��ر نوربخ��ش رييس كل وقت بان��ك مركزي، 
سرپرس��ت وقت معاونت امور بين الملل و معاونت 
نف��ت و گاز ح��وزه دري��اي خ��زر وزارت نفت و... 
برخوردار بودند، وقتي دولت يازدهم انتخاب ش��د 
با خوش��حالي ب��ا وزارت نف��ت، وزارت نيرو و نهاد 

رياست جمهوري مكاتبه كردند...

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
»صنعت هوانوردي ايران درآس��تانه وقوع بحران 
اس��ت و روزي ك��ه خب��ر وقوع يك حادثه منتش��ر 
نمي ش��ود، بايد خوشحال بود زيرا فرسودگي ناوگان 
و نبود زيرس��اخت هاي الزم شرايط اين صنعت را با 
مشكل مواجه كرده اس��ت. « اين جمالت، اظهارات 
كاپيتان ش��هبازي اس��ت. كس��ي كه تجربه سال ها 
خلبان��ي را در كارنامه دارد. او بر اين باور اس��ت كه 
گزارش مقدماتي سازمان هواپيمايي كشوري درباره 
حادثه سقوط هواپيماي ATR72  صرفا يك گزارش 
اداري اس��ت و گرهي از كالف س��ردرگم مشكالت 
صنعت هوايي ايران نمي گشايد. پس از گذشت 5روز 
از حادثه سقوط هواپيماي ATR72 مسير تهران-

ياسوج، گزارش مقدماتي سازمان هواپيمايي كشوري 
درباره اين سانحه هوايي منتشر شد ...

 اشتباه قيمت سوخت 
در بودجه 97؟

صنعت هوايي ايران در آستانه بحران

سخن نخست

گزارش
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صنعت، معدن و تجارت
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 خيز بنگاه هاي جوان 
در اشتغال زايي

تكميل طرح هاي نيمه تمام كه يكي از ماموريت هاي 
مه��م وزارت صنعت، معدن و تجارت به ش��مار مي رود، 
طي س��ال هاي اخير با سد كمبود منابع روبه روست. آمار 
منتشر ش��ده از س��وي اين وزارتخانه تا پايان سه فصل 
نخست سال 1396 نيز نشان مي دهد، طرح هاي نيمه تمام 
بسياري در كش��ور وجود دارد كه عمده فراواني آنها نيز 
در گروه طرح هايي اس��ت كه كمتر از 20 درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته اند؛ به عبارتي زمان زيادي از كلنگ زدن 
 آنه��ا نمي گ��ذرد. مطاب��ق آمارها از مجم��وع 55 هزار و

9 فقره طرح نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيكي صفر 
تا 99 درصد موجود در كش��ور، 50هزار و 265فقره طرح 
به صنايع كوچك و متوس��ط با اش��تغال كمتر از 10نفر 
كارك��ن و 10 تا 50نفر كاركن اختص��اص دارد. اين در 
حالي اس��ت كه در مدت مشابه سال 95، طرح نيمه تمام 
صنعتي با پيش��رفت فيزيكي صفر تا 99درصد در كشور 
57ه��زار و 779 فقره ثبت ش��ده بود ك��ه از اين ميزان 
52هزار و 880 فقره طرح به صنايع كوچك و متوس��ط 
با اش��تغال كمتر از 10نفر كاركن و 10 تا 50نفر كاركن 

اختصاص داشت...

 محمود خاقاني   

 تصويب واگذاري 34 بنگاه 
به ارزش بيش از 6 هزار ميليارد تومان

واگ��ذاري 34 بن��گاه دولت��ي ب��ه ارزش بي��ش از 6ه��زار ميلي��ارد توم��ان در جري��ان 
سيصد وسي وهشتمين جلسه هيات واگذاري، به تصويب اعضا رسيد. 

به گزارش شادا، در اين جلسه كه صبح ديروز به رياست وزير اقتصاد در محل وزارت متبوع 
برگزار شد، سازمان خصوصي سازي به عنوان دبيرخانه هيات، پيشنهاد تصويب قيمت پايه 34 
مورد از بنگاه ها و شركت هاي مشمول واگذاري را به هيات ارائه كرد كه پس از بحث و بررسي 
همه جانبه گزارش هاي كارشناس��ان رسمي دادگستري در مورد قيمت گذاري ها و با حضور و 
مش��اركت وزارتخانه هاي ذي ربط و ش��ركت تخصصي مربوط، قيمت هاي پايه اين بنگاه ها و 

شركت ها به تصويب رسيد. 
براين اساس مقرر شد، سازمان خصوصي سازي نسبت به درج آگهي عرضه بنگاه هاي مذكور 
با استفاده از روش مزايده عمومي و به صورت رقابتي جهت فروش بنگاه يا سهام آنها اقدام كند.  
بنابر مفاد مصوبات جلس��ه امروز هيات واگ��ذاري، ارزش ريالي مصوبات قيمت گذاري در اين 
جلس��ه بالغ بر 6هزار و 127 ميليارد تومان بود كه مشتمل بر تصويب قيمت 4 نيروگاه توليد 
برق بعثت با ارزش 243 ميليارد تومان، نيروگاه برق اصفهان معادل ارزش پايه2، 188 ميليارد 
تومان، نيروگاه برق سهند به ارزش پايه1، 641 ميليارد تومان و نيروگاه برق خراسان به قيمت 
پايه معادل1، 523 ميليارد تومان به همراه شركت هاي مديريت توليد برق مرتبط با هر يك از 
اين نيروگاه ها با قيمت هاي پايه مصوب است.  اين گزارش، ميزان برق توليدي نيروگاه هاي ياد 

شده، را معادل2، 525 مگاوات برآورد كرده است. 
همچنين، تصويب قيمت 40 درصد از سهام شركت عمران و مسكن سازان ثامن، 22 درصد 
از سهام ش��ركت شهر صنعتي كرمانش��اه، دارايي هاي مربوط به عرصه ميدان دام محمدآباد 
اصفه��ان و كش��تارگاه قديم اصفهان جمعا به ارزش پايه ح��دود 202 ميليارد تومان از ديگر 

مصوبات سيصدوسي وهشتمين جلسه هيات واگذاري بود. 
براس��اس اين گزارش، در اين جلس��ه قيمت پايه3 شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق 
كشور و نيز 12 سيلوي نگهداري غالت مربوط به اين شركت ها، مورد بحث و بررسي واقع شد 
و در نهايت قيمت اين شركت ها و بنگاه ها به ارزش بالغ بر 320 ميليارد تومان شامل شركت هاي 
غله و خدمات بازرگاني منطقه هاي 4، 6 و 8 و سيلوهاي اردبيل، قديم كرمانشاه، قديم سنقر، 
كنگاور، شماره يك تبريز، ميانه، اهر، بيجار، سقز، قديم همدان، انبار مكانيزه همدان، نهاوند، 

ارزوئيه بافت، قديم كرمان، قديم ازنا، قديم بروجرد و قديم خرم آباد به تصويب هيات رسيد. 
اين گزارش حاكي اس��ت، هيات واگذاري در اين جلس��ه قيمت پايه 4 جايگاه سوخت به 
ارزش 4ميليارد تومان را تصويب كرد تا از طريق مزايده عمومي نسبت به واگذاري آنها اقدام 
شود.  استماع گزارش بازرسي انجام شده توسط سازمان خصوصي سازي از شركت هاي واگذار 
شده كه بيانگر رعايت مطلوب تكاليف و تعهدات از سوي خريداران طرف قرارداد دولت است 
و ارائه رهنمود در خصوص آن، از جمله ساير تصميمات دستور جلسه هيات واگذاري بود.  در 
پايان مقرر شد باقيمانده قيمت گذاري هاي سال 1396 در جلسه بعدي و تا قبل از پايان سال 

جاري به تصويب هيات واگذاري برسد. 

پكن: امريكا مقررات سازمان تجارت 
جهاني را نقض مي كند

گروه جهان| وزارت بازرگاني چين با انتشار بيانيه يي اعالم كرده امريكا ناقض مقررات 
سازمان تجارت جهاني است و عليه شركت هاي مختلف تبعيض قائل مي شود. اين بيانيه 
تصريح مي كن��د: دولت امريكا كاركنان بخش ها و نهاده��اي دولتي را از خريد تلفن هاي 
هوش��مند ش��ركت هاي مخابراتي »هواوي« و »زدتي يي« چين منع كرده است. در بيانيه 
وزارت بازرگان��ي چي��ن آمده، امريكا اصول و مقررات س��ازمان تجارت جهاني را مبني بر 
تبعيض قائل نش��دن عليه شركت هاي مختلف نقض كرده اس��ت. شماري از سناتورهاي 
امري��كا طرح ممنوعيت خري��د اين تلفن ها را ارائه كرده اند و مدعي هس��تند كه چين با 
استفاده از تلفن هاي هوشمند عليه امريكا جاسوسي مي كند.  وزارت بازرگاني چين تصريح 
كرده است: اياالت متحده به تجارت معمول شركت هاي چيني در آن كشور ضربه مي زند و 
در حال زير پا گذاشتن مقررات تجارت جهاني است و به صراحت عليه شركت هاي چيني 

تبعيض قائل مي شود. 
امريكا ارتباطات دولتي خود را نيز با شركت هاي مشهور اينترنتي و مخابراتي چيني هواوي 

و »زد تي يي« قطع كرده كه اين مورد اعتراض جدي چين را به دنبال داشته است. 
اين دو ش��ركت چيني با انتش��ار بيانيه هايي اعالم كرده اند كه مدتي اس��ت نتوانسته اند با 
طرف هاي دولتي امريكا ارتباط كاري و تجاري داش��ته باشند و فعال چنين مناسبات تجاري 

ميان طرفين ميسر نيست و آنها شامل ممنوعيت شده اند. 



 نشس�ت وي�ژه تج�ار و س�رمايه گذاران 
اي�ران و افغانس�تان برگ�زار مي ش�ود- پايگاه 
اطالع رساني وزارت كشور| معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منطقه يي وزارت كشور از برگزاري 
نشست ويژه س��رمايه گذاران و تجار منتخب ايراني و 
افغانس��تاني در تهران در نيمه دوم فروردين ماه 97 
خبر داد. بابك دين پرس��ت افزود: وزير كشور با تاكيد 
بر ض��رورت ارتقاي س��طح همكاري ه��اي اقتصادي 
و تجاري دو كش��ور ب��ا برگزاري نشس��ت ويژه تجار 
و س��رمايه گذاران افغانس��تاني مقيم ايران همچنين 
ديگر تجار و س��رمايه گذاران افغانس��تاني كه گستره 
جغرافياي��ي ايران را ب��راي فعاليت ه��اي اقتصادي و 
س��رمايه گذاري خود برگزيده اند، موافقت كرد.رييس 
كميت��ه اقتص��ادي و ترانزيت كميس��يون مش��ترك 
همكاري هاي اقتصادي ايران- افغانس��تان يادآور شد: 
اين نشس��ت نيمه دوم فروردين 97 به رياس��ت وزير 
كش��ور و با حض��ور نمايندگان دس��تگاه هاي اجرايي 

مرتبط تشكيل مي شود. 
نگهب�ان  ش�وراي  و  مجل�س  نشس�ت   
ب�راي نهاي�ي ك�ردن مصاديق رجل سياس�ي-
مجل��س  ش��وراهاي  كميس��يون  تس�نيم|رييس 
از برگ��زاري نشس��ت مش��ترك مجل��س و ش��وراي 
نگهبان براي نهايي كردن مصاديق رجل سياس��ي و 
مذهبي خب��ر داد. محمدج��واد كوليوند گفت: طبق 
سياس��ت هاي ابالغي مق��ام معظم رهبري، ش��وراي 
نگهب��ان  بايد 4 مورد رجل سياس��ي، مذهبي و مدير 
و مدبر براي كانديداهاي انتخابات رياس��ت جمهوري 
تعيي��ن كند كه اينها را ش��وراي نگهبان تمام كرده و 
شرايط عمومي را به مجلس محول كرده اند. او افزود: 
منتظريم بررس��ي بودجه 97 در مجلس تمام شود و 
سپس جلسه مش��تركي با ش��وراي نگهبان پيرامون 
مصادي��ق رجل سياس��ي و مذهبي برگ��زار كنيم تا 
ببينيم بايد به چه شكلي اين موارد را در اصالح قانون 

انتخابات رياست جمهوري لحاظ كنيم. 
 پيگي�ري مصوبات س�فر روحان�ي به هند 
توس�ط نمايندگان-ايرن�ا| رييس گروه دوس��تي-
پارلمان��ي ايران و هند گفت: اعضاي گروه دوس��تي-
پارلماني ايران و هند ديروز شنبه در راستاي افزايش 
مناس��بات دوجانب��ه و رواب��ط اقتصادي، سياس��ي و 
فرهنگي عازم هند شدند. نظر افضلي افزود: سفر پنج 
روزه جمعي از اعضاي گروه دوستي-پارلماني ايران و 
هن��د به دهلي نو از ديروز آغاز ش��د. نماينده نهبندان 
در مجلس اضافه كرد: در اين س��فر ما با وزير خارجه، 
رييس مجلس و جمعي از مس��ووالن پارلماني كشور 

هندوستان ديدار و گفت وگو مي كنيم. 
 102 امضا پاي طرح »اعاده اموال نامشروع 
مس�ووالن«-فارس| ط��راح ط��رح »اع��اده اموال 
نامشروع مسووالن« از افزايش امضاهاي طرح »اعاده 
اموال نامش��روع مس��ووالن« به 102 امضا خبر داد. 
محمد دهقان به استقبال نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي از اين طرح اشاره و دليل اين استقبال را محور 
بودن موضوع مبارزه با مفاس��د اقتصادي و همچنين 
مطالبه عمومي براي مبارزه جدي با مفسدان در اين 
طرح عنوان كرد. او افزود: در روزهاي گذش��ته و پس 
از تهي��ه و تدوين طرح جمع زي��ادي از نمايندگان با 
مراجعه به بنده خواس��تار امضاي ط��رح بودند؛ البته 
باتوجه به فش��رده بودن جلس��ات مجلس نمايندگان 
مشغله هاي متعددي داش��تند اما اين مشغله ها مانع 

حمايت نمايندگان از اين طرح نشد. 
 خواهان درگيري با نيروهاي مورد حمايت 
ايران در عراق و سوريه نيستيم-ايسنا| دستيار 
وزير ام��ور خارجه امريكا در نامه ي��ي خطاب به يك 
س��ناتور تاكيد كرد كه واش��نگتن در عراق و سوريه 
قصد مقابله با نيروهاي م��ورد حمايت ايران را ندارد. 
مقام��ات وزارت ام��ور خارجه امري��كا و پنتاگون در 
نامه هايي خط��اب به يك س��ناتور دموكرات تصريح 
كردند كه دونال��د ترامپ رييس جمهور امريكا اختيار 
قانوني براي نگه داشتن نيروهاي امريكايي در عراق و 
سوريه را دارد. در اين نامه ها آمده است كه واشنگتن 
سازمان ها و گروه هايي ازجمله شبه نظاميان شيعي يا 

گروه هاي وابسته به ايران را هدف قرار نمي دهد. 
  بررسي استيضاح آخوندي در كميسيون 
عمران-ميزان| محمدرض��ا رضايي كوچي رييس 
كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
درخواس��ت استيضاح وزير راه و شهرسازي در حال 
حاضر از هيات رييس��ه مجلس به كميسيون عمران 
ارس��ال ش��ده اس��ت. او افزود: باتوجه به تعطيالت 
مجلس در هفته جاري كميس��يون عمران بررسي 
اس��تيضاح وزير راه و شهر س��ازي را هفته آينده در 
دستور كار خود قرار خواهد داد. به گفته نمايندگان 
مجلس، حادثه سقوط هواپيماي مسافربري تهران-
ياسوج دليل اصلي به جريان افتادن طرح استيضاح 

آخوندي است.

روي موج خبر

موانع پيش روي سياست خارجي و اقتصادي ايران  از نگاه »سريع القلم«

چرايي فاصله انتظارات با دستاوردها

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

رفتار غيرقانوني كساني كه در كشور مسووليت داشته اند، پذيرفتني نيست
گروه ايران|

در جلس��ه مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظام، 
»صندل��ي خالي« رييس دولت ه��اي نهم و دهم در 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و حاش��يه هايي كه 
اظهارات گاه و بيگاه او در شبكه هاي اجتماعي ايجاد 
مي كن��د، رييس مجمع را بر آن داش��ت تا با انتقاد 
از اي��ن رويكرد اع��الم كند كه مش��اهده رفتارهاي 
غيرقانوني و غيراخالقي از افرادي كه خود مسووليت 
داش��تند و در ساختارهاي مهم كشور تصميم سازي 
مي كردن��د، پذيرفتني نيس��ت. اظهارات��ي كه هر از 
گاهي مطرح مي ش��ود و در آنها اركان اساسي كشور 

مورد نقد و تخريب قرار مي گيرند. 
رييس مجمع در بخش ديگري از صحبت هايش 
اش��اره يي هم به ماجراي خيابان پاسداران داشت و 
اعالم كرد كه رفتارهاي آش��وبگرانه برخالف منافع 
ملي كش��ور اس��ت و بايد با كساني كه در اين حوزه 

اقدام مي كنند، برخورد قاطع صورت بگيرد. 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با محكوم 
كردن اقدامات آشوبگرانه اخير در يكي از خيابان هاي 
تهران ك��ه عالوه بر اخالل در نظم و امنيت عمومي 
موجب ش��هادت تعدادي از نيروهاي خدوم انتظامي 
و حافظ��ان امني��ت جامعه گرديد، گف��ت: اين نوع 
اقدامات كه امنيت عمومي جامعه را خدشه دار كند 
به هيچ وجه قابل قبول نيست و الزم است مسووالن 
با جديت و قاطعي��ت برخورد هاي قانوني الزم را به 
عمل آورند و از نعمت ارزشمند امنيت صيانت كنند. 
در كن��ار اي��ن موضوع بررس��ي ابع��اد و زواياي 

بنيادين بودجه 97 با حضور نوبخت در جلس��ه روز 
گذش��ته مجمع بررس��ي ش��د و گزارش كميسيون 
نظارت مجمع درخصوص بندهايي از مصوبه مجلس 
كه مغاير با سياست هاي كلي نظام است، قرائت شد. 
آيت اهلل هاش��مي ش��اهرودي در ابتداي جلس��ه 
دي��روز مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام همچنين 
ضمن ابراز تاسف از سقوط هواپيماي تهران-ياسوج، 
از دس��ت دادن 66 نف��ر از هموطن��ان عزيز در اين 
سانحه را تس��ليت گفت و از مس��ووالن خواست با 
رسيدگي جدي و تمهيد اقدامات الزم مانع از تكرار 

وقوع چنين سوانح ناگواري شوند. 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش 
ديگري از س��خنان خود با تقدير از حضور حماسي 
مردم عزيز كش��ورمان در راهپيمايي 22 بهمن ماه 
گفت: اين حض��ور بي نظير حاكي از وحدت و ايمان 
عمي��ق ملت به انقالب اس��ت و نش��ان مي دهد كه 
باوجود همه فضاس��ازي ها و تبليغات دشمنان نظام 
و رس��انه هاي بيگانه، انق��الب و واليت جزو هويت و 
اعتق��ادات مبنايي مردم عزيز ماس��ت و آنهايي كه 
خيال خام جدايي مردم از انقالب و نظام را در س��ر 
مي پرورند بايد چش��م هاي خود را ب��ر واقعيت هاي 
برآم��ده از اعتق��اد اين مل��ت هميش��ه در صحنه، 
بگشايند و بدانند كه مردم غيور ايران اسالمي حتي 
اگر از برخي نارس��ايي ها گله و شكايت بحقي داشته 
باش��ند هيچ گاه دس��ت از گوهر بي بدي��ل انقالب و 
آرمان هاي امام راحل عظيم الش��ان و رهبري معظم 

نخواهند كشيد. 

 انتقاد از حاشيه سازي
محس��ن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام نيز، با انتقاد از رفتارها و س��خناني كه از سوي 
برخ��ي مس��ووالن و چهره هاي سياس��ي در فضاي 
جامعه ابراز مي ش��ود، گفت: متاسفانه برخي مواقع 
ش��اهد رفتارهايي خارج از چارچوب دين و قانون از 
كس��اني هستيم كه در كشور مسووليت و اختيارات 
داش��ته يا دارند. كساني كه  بايد پاسخگوي عملكرد 
و تصميم��ات خ��ود در قبال مردم و كش��ور و نظام 
باشند، مطالبي را مطرح مي كنند كه خوراك تبليغي 
دشمنان و رسانه هاي معاند بيگانه را فراهم مي كند. 
او همچني��ن ط��رح موضوع رفران��دوم را آن هم 
در روزي كه س��يل خروش��ان ملت، سالروز پيروزي 
انقالب را جش��ن گرفته اند، موردانتقاد قرار داد و از 
مس��ووالن و مديران كشور خواس��ت به جاي طرح 
موضوعات فرعي، به فكر رفع مشكالت مردم و عمل 

به وظايف قانوني و انقالبي خويش باشند. 
بن��ا بر اين گزارش، در ادام��ه تعيين اولويت هاي 
دوره جدي��د، اعضاي مجمع از ميان پيش��نهادهاي 
كميسيون خاص، عناوين »سياست هاي كلي سبك 
زندگي ايراني، اسالمي« و »سياست هاي كلي ايران 

منطقه يي« را تصويب كردند. 

 بررسي بودجه سال 97 در هيات عالي 
نظارت مجمع تشخيص

همچني��ن هيات عالي نظارت مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظام صبح ش��نبه ب��ه رياس��ت آيت اهلل 

هاش��مي شاهرودي تشكيل جلسه داد. براساس اين 
گزارش در نشس��ت هيات عالي نظارت مجمع كه با 
حضور محمدباقر نوبخ��ت معاون رييس جمهوري و 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور برگزار شد، 
مغايرت هاي مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي درباره 
بودجه س��ال 97 كشور، با سياس��ت هاي كلي نظام 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
در ابتداي اين نشست گزارش كميسيون نظارت 
مجم��ع درخصوص بندهاي��ي از مصوبه مجلس كه 

مغاير با سياس��ت هاي كلي نظام است، قرائت شد و 
در ادام��ه پس از بيان ديدگاه هاي موافق و مخالف و 
توضيحات رييس س��ازمان برنامه و بودجه مغايرت 
بعض��ي از م��واد مصوبه مجلس ب��ه تصويب اعضاي 
هي��ات عالي نظارت رس��يد كه به ش��وراي نگهبان 

اعالم خواهد شد. 
ادامه بررس��ي انطباق بودجه س��ال 97 كشور با 
سياس��ت هاي كلي نظام به جلس��ه آتي هيات عالي 

نظارت موكول شد. 

گروه ايران|
بيش از دو س��ال از توافق هسته يي و 5 سال 
از روي كار آم��دن دول��ت روحاني با وعده بهبود 
اوضاع اقتصادي و سياس��ي اي��ران مي گذرد؛ اما 
دس��تاوردها ب��ا انتظ��ارات مردم و حت��ي دولت 
فاصل��ه دارد. ديگر قطعنامه يي در س��ازمان ملل 
علي��ه ايران تصويب نمي ش��ود، اما همچنان هاله 
»ايران هراسي« بر سر نام ايران سنگيني مي كند. 
ديگر كسي از بغرنج شدن اوضاع تا مرحله فروش 
نفت در برابر غذا س��خن نمي ران��د؛ اما همچنان 
دالر كردن پول نفت به سختي صورت مي گيرد. 
ديگر كش��ور در براب��ر سياس��ت هاي ضدايراني 
امري��كا خود را تنه��ا نمي بيند. چهره ش��ناخته 
شده علوم سياسي ايران اعتقاد دارد اين وضعيت 
نتيجه دوگانگي برخي ساختارهاي كشور است. 

 حركت سياست خارجي و اقتصادي 
در دو ريل 

 محمود سريع القلم، چهره نزديك به روحاني 
ك��ه تندروها در ابتداي كار دول��ت يازدهم به او 
مي تاختن��د و ليب��رال مي خواندنش ت��ا از دولت 
دورش كنن��د، اي��ن روز ه��ا خيل��ي اميدواران��ه 
س��خن نمي گوي��د. س��ريع القلم اين اعتق��اد را 
زمان��ي ك��ه خبرن��گار ايس��نا از او درب��اره عدم 
تطابق دس��تاوردهاي دولت با انتظ��ارات جامعه 
مي پرس��د، آشكار مي س��ازد. به اعتقاد اين چهره 
نزدي��ك به دول��ت روحاني انتظارات��ي كه بعد از 
تصوي��ب برجام در جامعه ايجاد ش��د، با واقعيات 
س��اخت قدرت، روش مديريت اقتصادي كشور، 
سيستم بانكداري و به خصوص سياست خارجي، 
س��ازگاري نداش��ت و امروز هم ندارد. اين استاد 
علوم سياس��ي دانش��گاه توضيح مي دهد: »رشد 
و توس��عه اقتصادي اصولي دارد جهانشمول. اگر 
اجرا ش��د، رشد تحقق پيدا مي كند. توسعه ايران 
محتاج سرمايه گذاري خارجي است. در حالي كه 
بخش��ي از سياست خارجي كش��ور در يك ريل 
حركت مي كند، سياس��ت هاي توس��عه اقتصادي 
در ري��ل ديگر. اگ��ر اين يك ريلي نش��ود، طبعا 
ج��واب نمي گيريم.« س��ريع القلم با بي��ان اينكه 
نمي توان دولتي توس��عه گرا داش��ت در حالي كه 

نقش��ي در تنظيم بخش��ي از سياس��ت خارجي 
نداشته باش��د، مي گويد: »دولت در نظام حقوقي 
جمهوري اسالمي عمدتا حسابرسي و حسابداري 
مي كند. هيجان هاي انتخاباتي با واقعيات حقوقي 
كش��ور فرق مي كند. دولت ه��ا دير يا زود متوجه 
محدوديت هاي خود مي ش��وند. البته يك اشتباه 
بزرگي كه در رابطه با برجام صورت گرفت، ايجاد 

انتظارات كهكشاني نسبت به نتايج برجام بود.«
او ب��راي آنكه عدم تطابق انتظ��ارات از برجام 
با واقعي��ت را به نمايش بگذارد ب��ه اولويت هاي 
غ��رب در مذاك��ره ب��ا اي��ران اش��اره مي كند. به 
گفته س��ريع القلم موضوع هسته يي در رده بندي 
مش��كالت ايران ب��ا غرب در رده ح��دودا چهارم 
و پنج��م اس��ت. در حالي كه در ذه��ن غربي ها، 
موضوع��ات مهم تري وج��ود دارد. او مي گويد كه 
»اوباما معتق��د بود حل موضوع هس��ته يي قابل 

دس��ترس  اس��ت و آنها اي��ن موض��وع را از ديگر 
مس��ائل تفكيك كردند.« اين استاد دانشگاه سفر 
هيات هاي مختلف اقتصادي از ديگر كش��ورها به 
ايران را مورد اش��اره قرار مي دهد و تلويحا آن را 
دس��تاورد دولت روحاني مي داند؛ اما بار ديگر بر 
عدم نقش دس��تگاه ديپلماس��ي ايران در بخشي 
از سياس��ت گذاري ها تاكي��د مي كند كه به گفته 
او نتيج��ه اش بازديد حدود 160 هيات اقتصادي 
از اي��ران اس��ت؛ در حال��ي ك��ه اين س��فرها به 
سرمايه گذاري منجر نمي شود، چراكه اين هيات ها 
متوجه فرصت هاي بسيار خوب سرمايه گذاري در 
ايران ش��دند، اما به لح��اظ حقوقي نگران موضع 
امريكا و برخورد وزارت خزانه داري امريكا هستند 
و در اين بين »عم��وم بنگاه هاي اقتصادي ميان 
مبال��غ ان��دك س��رمايه گذاري در اي��ران و ارقام 
بس��يار باال در امريكا، طبيعي اس��ت كه دومي را 

انتخاب مي كنند.« به اعتقاد او دولت هاي اروپايي 
س��خنان مثبت فراوان مي گويند ولي بنگاه ها به 
پيامدهاي س��رمايه گذاري در ايران فكر مي كنند. 
س��ريع القلم درباره اين چال��ش توضيح مي دهد: 
»حدود 90درصد مش��كل ايران با غرب و امريكا 
در داي��ره مرب��وط به جامع��ه يه��ودي امريكا و 
اسراييل مي ش��ود. اين جامعه به حدي قدرتمند 
است كه مي تواند با حضور و نفوذ در حاكميت و 
جامعه امريكا سياس��ت واشنگتن نسبت به ايران 
را ش��كل دهد. درس��ت يا غلط بودن اين مسائل 
بحث ديگري اس��ت اما يك واقعيت در سياست 
و اقتصاد جهاني است.« بنابراين برنامه هسته يي 
تحديد شده ولي مسائل به مراتب مهم تر در روابط 

ايران و غرب و امريكا باقي مانده است. 
او به س��وال درباره تغيير در س��اختار وزارت 
خارجه و تش��كيل معاونت اقتصادي هم با همين 

نگاه پاس��خ مي دهد. به اعتقاد اين استاد دانشگاه 
ش��هيد بهش��تي نه��اد دول��ت و وزارت خارجه 
جهت گيري هاي كالن سياس��ت خارجي را اجرا 
مي كنند و ب��ه لحاظ حقوق��ي نمي توانند از آنها 
فاصل��ه بگيرند. از اين رو »هر نوع س��اختاري در 
وزارت خارج��ه، تاثيري بر اين تقس��يم و حدود 

وظايف اجرايي در نظام سياسي كشور ندارد.«

 سياست هاي يكسان دولت هاي امريكا 
در قبال ايران 

در حالي كه برخي ظه��ور ترامپ را دليلي بر 
كاهش س��رعت بهبود اوضاع سياست خارجي و 
جذب س��رمايه گذار مي دانند، سريع القلم معتقد 
اس��ت سياس��ت دولت هاي گوناگ��ون امريكا در 
قبال ايران به يك ش��كل اس��ت و تنها ش��دت و 
ضعف دارد. او با تاكيد بر اينكه سياس��ت امريكا 
در هوا نگه داش��تن ايران است، مي گويد: »ايران 
را نمي توان ناديده گرفت ولي آنها با رويكردهاي 
ايران مش��كل دارن��د. هم مذاك��ره مي كنند هم 
فش��ار مي آورند و براي اين كار، اهرم هاي فراواني 
دارند. نيم طبقه وزارت خزانه داري را با زبده ترين 
كارشناسان IT و بانكي براي پيگيري تحريم هاي 

خود به كار گرفته اند.«
ب��ه گفته س��ريع القلم جمهوري اس��المي در 
امريكا دوس��تي ندارد، نه در چپ و نه در راست. 
ه��ر دو جري��ان در امريكا، تعريف مش��تركي از 
جمهوري اس��المي ايران دارند فقط رهيافت هاي 
آنه��ا با هم ف��رق مي كند. ن��گاه س��ريع القلم به 
عربستان س��عودي ب��ا نگاه رس��مي دولت تفاوت 
چنداني ندارد. به گفته او عربس��تان با تيم جديد 
حكمران��ي كه در آن ش��كل گرفته در مس��يري 
بس��يار متفاوت از ايران حرك��ت مي كند. خود را 
خ��ارج از نفت به اقتصاد امري��كا مي خواهد قفل 
كند و با اس��راييل روابط استراتژيك برقرار كرده 

است. 
اي��ن اس��تاد علوم سياس��ي دانش��گاه معتقد 
اس��ت كه »اگر ايران و عربستان سعودي بتوانند 
در موضوع يمن به اش��تراكاتي برس��ند شايد در 
مسائل ديگر پيامدهاي مثبتي داشته باشد و اين 

مي تواند از شدت تقابل بكاهد.«
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ايران2

 دادس��تان ته��ران گفت: 
كس��اني ك��ه خ��ود مس��بب 
مش��كالت كش��ور محس��وب 
مي ش��وند، ام��روز ك��ه برخي 
متهمان تح��ت تعقيب قانوني 
ق��رار گرفته ان��د، در مقام دايه 
مهربان تر از م��ادر هجمه هاي 
خ��ود را ب��ه دس��تگاه قضايي 
تش��ديد كرده اند. به گزارش »تعادل« و ب��ه نقل از پايگاه 
اطالع رس��اني دادس��راي عمومي و انقالب ته��ران، عباس 
جعفري دولت آب��ادي روز ش��نبه در هش��تمين هماي��ش 
تخصصي دادسراهاي استان تهران با حضور وزير بهداشت 
با انتقاد از برخي افراد كه خود به عنوان مس��ووالن س��ابق 
دولتي از مس��ببان اصلي مشكالت كشور بوده اند و حال به 
ق��وه قضاييه هجمه مي برند، اظهار كرد: قوه قضاييه ضامن 
اجراي عدالت، حفظ آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي 
اس��ت و تضعيف آن به منزله مخدوش ك��ردن اعتماد به 
مسووالن كشور است. لذا كساني كه خود مسبب مشكالت 
كشور محسوب مي ش��وند، امروز كه برخي متهمان تحت 
تعقيب قانوني ق��رار گرفته اند، در مقام داي��ه مهربان تر از 
مادر هجمه هاي خود را به دستگاه قضايي تشديد كرده اند. 
جعفري دولت آبادي با اش��اره به اينكه ملت خادمان خود را 
تشخيص خواهد داد، اين هجمه ها را ناشي از اقدام دستگاه 
قضايي در عمل به وظايف خود در تعقيب مفسدان اقتصادي 
دانست و افزود: آنها فهميده اند كه دستگاه قضايي روز به روز 
به آنها نزديك تر و لذا هجمه ها روز به روز ش��ديدتر مي شود 
و جال��ب اينكه حمالت آنها به دس��تگاه قضايي، همگام با 

هجمه هاي دشمنان خارج نشين بر قوه قضاييه است. 

انتقاد دادستان تهران از مسووالن سابق 
دولتي كه مسبب مشكالت كشور هستند

با  ظري��ف  محمدج��واد 
تاكيد بر اينكه »كش��ورهاي 
منطقه ب��راي تامين امنيت 
خود به ج��اي اينكه نگاه به 
بيرون داش��ته باش��ند، بايد 
نگاه ش��ان به مردم خودشان 
باش��د«، گفت: آنها به جاي 
اينكه از اخم اوباما بترسند يا 
از لبخند ترامپ مش��عوف شوند، بايد به مردم خود نگاه 
كنند. به گزارش ايس��نا، وزير امور خارجه كشورمان در 
هماي��ش ايثار، زبان صلح جهاني گفت: من بارها عرض 
كرده ام كه بزرگ ترين يادگار امام)ره( خودباوري اس��ت. 
ايش��ان به ما ياد دادند كه خودمان را باور داشته باشيم 
و اگ��ر ما بتوانيم اينه��ا را در يك حركت بين المللي به 
دنيا به درستي معرفي كنيم، آن وقت مي بينيم كه ديگر 
برخي كشورها براي حفظ استقالل خود نياز ندارند كه 
67 ميليارد دالر اسلحه خريداري كنند. آنها براي تامين 
امنيت ش��ان بايد نگاه خود را عوض كنند. آنها به جاي 
اينكه نگاه به بيرون داشته باشند و از اخم اوباما بترسند 
يا از لبخند ترامپ مشعوف شوند، بايد به مردم خود نگاه 
كنند و آن وقت است كه كسي نمي تواند بگويد كه من 

به منطقه مي روم كه مردم اين منطقه را بدوشند. 
اي��ن ديپلمات عالي رتبه كش��ورمان تاكيد كرد: اين 
خفت و خواري براي همس��ايگان ما كافي نيس��ت كه 
رييس جمه��ور يك كش��ور ديگر اعالم كن��د كه من تا 
زماني كه قول س��رمايه گذاري از آنه��ا نگرفته ام، به آن 
منطقه نرفته ام و همچنين اعالم كند كه ما اينها را براي 

دوشيدن مي خواهيم، چرا اين اتفاق افتاده است. 

 كشورهاي منطقه نگاه شان 
به مردم خودشان باشد

ك��ه  ش��رايطي  در   
واگ��ذاري اختيارات دولت به 
اس��تانداري ها و شهرداري ها 
ازجمله برنامه ه��اي بنيادين 
دولت دوازدهم اعالم ش��ده؛ 
وزي��ر كش��ور ب��ا انتق��اد از 
مقاومت برخ��ي وزارتخانه ها 
در براب��ر واگ��ذاري بخش��ي 
از مس��ووليت ها گفت: ش��هرداري ها و استانداري ها نيز 
بايد در اين مس��ووليت ها مردم را مش��اركت دهند ولي 
متاس��فانه تعصبات س��اختاري و رس��وبات فكري غلط 
باعث مقاومت برخي مس��ووالن ش��ده است. به گزارش 
ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي روز ش��نبه در مراسم آغاز 
طرح نوسازي حمل و نقل عمومي بار و مسافر شهري با 
بيان اينكه رييس جمهوري پيگير بحث نوسازي ناوگان 
برون شهري و حمل و نقل است، افزود: اگر خودروسازان 
هم��ت و اين موضوع را پيگيري كنند، خودروس��ازي را 
مي توانيم در داخل با مش��اركت ش��ركت هاي خارجي 
بومي كنيم، چ��ون بازار بزرگي اس��ت و حتي مي توان 
ب��ه موضوع صادرات و به دس��ت آوردن بازار منطقه يي 
نيز توجه شود. وزير كشور با اعالم اين مطلب كه دولت 
پيگير بحث ايجاد منابع پايدار براي شهرداري هاس��ت، 
تصري��ح كرد: مراح��ل آخر تدوين اين قان��ون در حال 
انجام اس��ت و به زودي پيش نويس آن نهايي و در دولت 
مطرح خواهد ش��د تا به صورت اليحه به مجلس شوراي 
اسالمي تقديم شود. رحماني فضلي تاكيد كرد: وقتي به 
وزارتخانه ها مي گوييم بخش��ي از وظايف و مسووليت ها 
را به استان ها و شهرداري ها بدهند، مقاومت مي كنند. 

در برابر واگذاري مسووليت به شهرداري ها 
و استانداري ها مقاومت مي شود
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3 كالن
 تحصيالت در صدر 

رشد قيمتي
 گ��زارش بانك مركزي نش��ان مي دهد كه نرخ 
تورم در ۱2ماه منتهي به بهمن  ماه ۱۳۹۶ نسبت به 
۱2ماه منتهي به بهمن  ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹درصد 
اس��ت. مطابق اي��ن آمارها در ۱2ماه گذش��ته)نرخ 
نقطه نقطه( رش��د قيمتي گ��روه تحصيالت از بقيه 

گروه ها بيشتر و به ميزان ۱4درصد بوده است. 
به گ��زارش »تع��ادل« نتايج به دس��ت آمده از 
ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق 
شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۵ نشان 
مي دهد، شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در 
مناطق ش��هري ايران در بهم��ن  ماه ۱۳۹۶ به عدد 
۱۱۳.4 رس��يده و براي اقتصاد نرخ تورم متوس��ط 

۹.۹درصدي را رقم زده است. 
 براس��اس آماره��اي باالترين نهاد پولي كش��ور 
درص��د نقط��ه به نقطه ش��اخص قيم��ت كاالهاي 
مصرف كنن��ده ۹.4درصد ش��ده كه نش��ان دهنده 
نسبت قيمتي ۱2گروه كاالي مصرفي ميان دو ماه 
بهمن در ۱2ماه است. اين ۱2گروه كاال كه به عنوان 
الگو يا در ادبيات اقتصادي سبد مصرفي جامعه در 
نظر گرفته شده ش��امل خوراكي ها و آشاميدني ها، 
دخانيات، پوش��اك، مس��كن، لوازم خان��ه، درمان، 
حمل و نقل، ارتباطات، تفريح، تحصيل، رستوران و 

متفرقه ها مي شود. 
جداول��ي ك��ه بانك مرك��زي از نرخ ت��ورم اين 
گروه ها منتش��ر كرده، نشان مي دهد تورم نقطه به 
نقط��ه گروه تحصيل باالترين افزايش را نس��بت به 
ديگر گروه ها داش��ته و در بهمن امس��ال نسبت به 
نقطه مش��ابه سال گذش��ته ۱4.۱درصد رشد كرده 
اس��ت. بعد از تحصيل گروه هاي��ي كه در اين مدت 
رش��دهاي قيمت��ي باالي��ي تجربه كرده اند ش��امل 
كاالها و خدمات متفرقه با ۱2.7درصد، رس��توران 
و هتل��داري و خوراكي ه��ا ه��ر دو ب��ا ۱۱.۵درصد 
مي شود. در مقابل هم دو گروه ارتباطات و دخانيات 
ب��ا نرخ هاي نقطه به نقطه ۱.7و ۱.8درصد كمترين 
رش��د قيمتي را در ۱2ماه گذشته داشته اند. عالوه 
بر اينها گروه كفش و پوش��اك با تورم ۵.4 درصد و 
حمل و نقل با ۶.8 درصد جزو گروه كمترين رش��د 

قيمت ها محسوب مي شوند. 
ارقامي ك��ه تاكنون به عن��وان تغييرات قيمتي 
كاالها عنوان ش��د مربوط به فاصله دو نقطه زماني 
در ي��ك دامن��ه يك س��اله بود حال اگ��ر بخواهيم 
آخري��ن و جديدترين رفتار قيمت��ي اين گروه هاي 
كاالي��ي را مورد توجه قرار دهي��م بايد به نرخ هاي 
با دامنه يك ماهه نگاه كنيم. جداول منتش��ر شده 
بانك مركزي نش��ان مي دهد، درصد رشد متوسط 
كل كاالها در ماه بهمن نسبت به ماه دي ۰.۹درصد 
ب��وده اس��ت؛ معدلي ك��ه از 2 گروه تفري��ح و امور 
فرهنگي و پوشاك و كفش بيشترين تاثير را گرفته 
است. با اين توضيح كه گروه اول باالترين)2درصد( 
و گروه دوم)۰.۱-درصد( كمترين رشدهاي قيمتي 

را در ماه مورد بررسي داشته اند. 

خبر

 پيش بيني تداوم روند كاهشي رشد اقتصادي

بيمواميدهاياقتصادايراندرآينهشاخصها
گروه اقتصادكالن| الهام آبايي| 

نگاه ها به سال ۹7 از ديدگاه كارشناسان متناقض 
است، كساني كه بر اساس آمارهاي چند سال اخير به 
تحليل شرايط اقتصادي مي پردازند شرايط را چندان 
منفي ترسيم نمي كنند، آمار نهادهاي بين المللي نيز 
معموال از همين روش و رگرس��يون گرفتن ش��رايط 
اقتصادي چند سال اخير به تحليل اوضاع مي پردازد. 
در مقابل كارشناس��اني كه وضعيت چند ماه اخير را 
در تحليل و پيش بيني س��ال آينده در نظر مي گيرند، 
معتقد هس��تند پس از شوك ارزي و تغييراتي كه در 
نرخ بهره رخ داد، ديگر نمي توان بر اس��اس رگرسيون 
س��ال هاي قبل به تحليل ۹7 پرداخت. با اين حساب 
ي��ك نااطميناني براي بس��ياري از فع��االن اقتصادي 
نس��بت به س��ال آتي وج��ود دارد. بر همين اس��اس 
»تعادل« تالش كرده اس��ت تا تصوير نسبتا شفافي از 

وضعيت اقتصادي سال ۹7 در اين گزارش ارائه كند.

 آمارهايي كه روشن نيست
در حال��ي به روزه��اي پاياني س��ال ۹۶ نزديك 
مي ش��ويم ك��ه وضعي��ت ش��اخص هاي اقتصادي، 
افق روش��ني را ب��راي اقتص��اد ترس��يم نمي كند. 
آمارهاي بانك مركزي از ش��اخص رش��د اقتصادي 
رش��د 4.۵درصدي را براي نيمه نخس��ت امس��ال 
نش��ان مي دهد كه ب��ا پيش بيني ه��اي بين المللي 
در اي��ن رابطه همخواني دارد اما ب��ا افقي كه براي 
اقتصاد ترس��يم ش��ده در تناقض است. در اين بين 
كارشناسان هم از متوسط رشد بين 4 تا 4.۵درصد 
در س��ال  جاري خبر مي دهند. البت��ه پيش تر افت 
رشد اقتصادي ايران در سال ۹۶ در مقايسه با سال 
۹۵ پيش بيني ش��ده بود، چراكه در س��ال گذشته 
ايران جهش رش��د نفت��ي را تجربه ك��رد و به اين 
واس��طه توانست رش��د ۱2.۵درصدي را در كارنامه 
خود ثبت كند؛ رش��دي كه تكرار آن بسيار بعيد به 
نظر مي رسيد.  با اين وجود افق برنامه ششم توسعه 
رش��د 8درصدي را براي اقتصاد ايران ترسيم كرده 
كه اين رقم نشان مي دهد، متوسط رشد بايد بسيار 
باالتر از چيزي باش��د كه امروز ش��اهد آن هستيم. 
البت��ه مس��اله فقط به رقم رش��د اقتص��ادي ختم 
نمي شود و نگراني مهم تر اين است كه اقتصاد ايران 
همچنان بس��يار آسيب پذير اس��ت. نمود عيني اين 
آس��يب پذيري اقتص��اد را در روزهاي اخير و در پي 
جهش نرخ ارز شاهد بوديم كه نگراني هاي بسياري 
را در رابطه با حفظ ثبات نرخ تورم برانگيخت. البته 
ديروز بانك مركزي نرخ تورم بهمن ماه را ۹.۹درصد 
اع��الم كرد و با كنترل نرخ ارز، قدري از نگراني هاي 

افزاي��ش تورم هم كاس��ته ش��ده اما ب��از هم حجم 
باالي نقدينگي و وضعيت نامس��اعد سيستم بانكي 
ه��ر آن نگراني  در مورد ب��ه هم ريختن تعادل ميان 

شاخص هاي اقتصادي را تشديد مي كند. 

 پيش بيني رشد اقتصادي
3 تا 3.5درصدي در سال 97

اكنون اقتص��اد ايران در حال��ي روزهاي پاياني 
س��ال ۹۶ را س��پري مي كند كه روزهاي روش��ني 
را پي��ش روي خ��ود نمي بين��د. در اي��ن مي��ان 
كارشناسان هم افت رش��د اقتصادي ايران در سال 
۹7 را پيش بين��ي مي كنند كه اين مس��اله در كنار 
استمرار بحران بيكاري، تنگناهاي بودجه يي دولت 
و وضعيت نامس��اعد سيستم بانكي، وضعيت اقتصاد 
را پيچيده تر از قب��ل كند. در اين زمينه محمدرضا 
عبدالله��ي پژوهش��گر اقتصادي بر اين باور اس��ت 
كه رش��د اقتصادي ايران در س��ال آينده بين ۳ تا 
۳.۵درصد خواهد بود. عبداللهي همچنين مي گويد: 
تغيير چشمگيري در وضعيت بازار كار ايران در سال 
آينده رخ نخواهد داد و نه تنها روند كاهش��ي براي 
نرخ بيكاري پيش بيني نمي ش��ود، بلكه اين شاخص 

در سال آينده احتماال افزايش خواهد يافت. 
عبداللهي در گفت وگ��و با »تعادل« در خصوص 
پيش بيني رش��د اقتصادي سال آينده گفت: »رشد 
اقتصادي پارس��ال حدود ۱2درصد بود اما برآوردها 
نش��ان مي دهد كه رش��د اقتصادي سال ۹۶ بين 4 
تا 4.۵درصد اس��ت. نهاده��اي بين المللي و داخلي 
اقتص��ادي  رش��د  از  پيش بيني هاي��ي  همچني��ن 
داشته اند. البته اين رشد اقتصادي باالتر از متوسط 
رش��د اقتصادي ايران در دوره پس از جنگ اس��ت. 
بنابراي��ن مي توان گفت اين رقم نرخ رش��د چندان 
هم نامطلوب نيس��ت. اما با تكميل ش��دن ظرفيت 
صادرات نفتي انتظار مي رود، رشد اقتصادي در سال 

آينده كاهش يابد و حدود ۳ تا ۳.۵درصد باشد.«

 روند افزايشي نرخ بيكاري 
به باور اين پژوهشگر اقتصادي، بيكاري همچنان 
به عنوان يك بحران در اقتصاد ايران پابرجا خواهد 
ب��ود، چراكه دول��ت برنامه يي براي ايجاد اش��تغال 
متناس��ب با متقاضيان بازار كار نداش��ته است. وي 
در اي��ن رابطه ب��ه »تعادل« گفت: »امس��ال در دو 
فصل متوالي تابس��تان و پاييز نرخ بيكاري نس��بت 
به فصل مش��ابه س��ال قبل كاهش��ي بود كه نشان 
مي دهد وضعيت بازار كار رو به بهبود بوده است. اما 
نكته يي كه در مورد بيكاري در بازار كار ايران وجود 

دارد، اين است كه بيكاري جوانان و فارغ التحصيالن 
مساله ساز ش��ده اند. بر اين اساس به نظر نمي رسد، 
بحران هايي كه در حوزه اشتغال وجود دارد با ايجاد 

اشتغال محدود حل شود.«
عبدالله��ي با بي��ان اينكه جمعيت فع��ال رو به 
افزايش اس��ت و تعداد بيكاران بيش��تر مي ش��وند، 
افزود: »در ۱2 فصل اخير نرخ مش��اركت اقتصادي 
در ه��ر فصل نس��بت ب��ه فص��ل قب��ل از آن نرخ 
مشاركت اقتصادي افزايش يافته است. به اين معنا 
كه تع��داد افرادي كه تمايل به كار كردن دارند، رو 
به افزايش اس��ت. افرادي هم كه به بازار كار اضافه 
مي شوند، ويژگي هاي مشخصي دارند. بخش زيادي 
از اين افراد خانم ها هس��تند. در گذش��ته 2۰درصد 
متقاضيان بازار كار را خانم ها و 8۰ درصد را آقايان 
تشكيل مي داد. اما امروزه بافت بازار كار به گونه يي 
اس��ت كه نيمي از متقاضيان بازار كار خانم ها و نيم 
ديگر آقايان هستند. فارغ التحصيالن دانشگاهي هم 
بخش مهمي از متقاضيان كار را تش��كيل مي دهند، 
بنابراين بايد با توجه به اين ويژگي ها ش��غل ايجاد 
ش��ود.« اين پژوهش��گر اقتصادي افزود: »متاسفانه 
اش��تغال ايجاد شده در سال هاي اخير هم از طريق 

ش��غل هاي غيررس��مي بوده و به آمار بيمه شدگان 
تعدادي اضافه نش��ده است. در عين حال شغلي كه 
ايجاد مي ش��ود هم متناس��ب با متقاضيان بازار كار 
نيس��ت. بر اين اساس اگر ش��رايط اقتصاد كالن به 
همين ش��كل ادامه داشته باشد، روند كاهشي براي 
نرخ بيكاري پيش بيني نمي ش��ود. به نظر مي رس��د 
كه با توجه به خيل فارغ التحصيالن دانشگاهي نرخ 

بيكاري افزايشي باشد.«

 نرخ تورم 11 تا 12درصدي سال 97
گرچه روز گذش��ته بانك مركزي تورم بهمن ماه 
را ۹.۹ درص��د اع��الم كرد كه حاك��ي از تك رقمي 
شدن تورم است اما همچنان احتمال دو رقمي شدن 
تورم پيش بيني مي ش��ود. در اي��ن زمينه تحليل ها 
تورم دورقم��ي را پيش بيني مي كنند. عبداللهي در 
اين رابطه با بيان اينكه به نظر مي  رسد تا پايان سال 
تورم دو رقمي ش��ود، اين گونه توضيح مي دهد: »در 
م��ورد وضعيت نرخ تورم در س��ال آينده با توجه به 
اينكه در اليحه بودجه يي كه در مجلس به تصويب 
رسيد، افزايش قيمت حامل هاي انرژي برداشته شد، 
بنابراين از اين ناحيه افزايش تورم نخواهيم داشت. 

البته از ناحيه افزاي��ش نرخ ارز تورم امكان افزايش 
دارد. از محل رش��د نقدينگي كه در سال هاي اخير 
اتفاق افتاده هم مي توان افزايش تورم را پيش بيني 
ك��رد كه اين موضوع بس��تگي زيادي به نرخ س��ود 
بانك��ي دارد. اگر نرخ س��ود به گونه ي��ي تغيير كند 
كه س��پرده ها از بانك ها خارج شوند، مي توان تورم 
عجيب و غريبي را پيش بيني كرد. به طور كلي تورم 
بي��ن ۱۱ تا ۱2درصد براي س��ال آينده پيش بيني 
مي ش��ود اما به شرطي كه سيس��تم بانكي به شكل 
فعلي باقي بماند و نقدينگي از بانك ها خارج نشود.«

اي��ن پژوهش��گر اقتصادي بر اين باور اس��ت كه 
در زمين��ه درآمده��اي دول��ت در س��ال آينده هم 
بيش برآوردهاي��ي ص��ورت گرفته اس��ت. عبداللهي 
مي افزاي��د: »ارقام اليحه بودجه نش��ان مي دهد كه 
بودجه جاري كشور به اندازه درآمدهاي برآورد شده 
اس��ت. اما مخارج عمراني دولت عمال بايد از طريق 
ف��روش اوراق تامين ش��ود. ف��روش اوراق هم البته 
بدهي هاي��ي را براي دولت به همراه خواهد داش��ت 
كه بس��تگي به نرخ س��ودي دارد كه براي اوراق در 
نظر گرفته مي شود. البته در مورد درآمدهاي نفتي 
و مالياتي به نظر مي رسد كه مقداري بيش برآوردي 

در اليحه بودجه صورت گرفته است.«
كارنامه ي��ي كه اقتصاد اي��ران در روزهاي پاياني 
س��ال ۹۶ از خود به جاي گذاش��ته، اميدواري ها را 
براي س��امان يافتن وضعيت اقتصاد در سال آينده 

كمرنگ تر كرده است. 
چ��ه بس��ا ادام��ه اي��ن وضعي��ت بحران ه��اي 
پيچيده ت��ري را در اقتص��اد رقم بزن��د كه حل آن 
هزينه ه��اي س��نگيني را ب��راي جامعه ب��ه همراه 
داش��ته باشد. به ويژه كه در س��ال هاي اخير دولت 
روي تورم ت��ك رقمي مانور زي��ادي داده و همين 
امر دس��ت دولت را براي اعمال اصالحات اقتصادي 
تا حدود زيادي بس��ته است، چراكه هر نوع تغييري 
در سياس��ت گذاري ها ك��ه با اندك��ي افزايش تورم 
همراه باش��د، در همان ابتداي راه سركوب مي شود. 
ش��ايد بهتر بود دولت به جاي تبليغ گسترده روي 
تك رقم��ي كردن تورم، اين ش��اخص را بين ۱۵ تا 
۱۶درصد كه رقم معقولي در اقتصاد ايران به شمار 
مي رفت، نگه مي داش��ت و در كنار آن چاره يي براي 
س��اماندهي به اقتصاد مي انديشيد. اكنون كه دولت 
وارد ف��از انفعال��ي در اقتصاد ش��ده، تنها به كنترل 
ش��اخص ت��ورم كه مه��ار آن چندان ه��م پيچيده 
نيس��ت، بسنده كرده و از س��اماندهي به ساير ابعاد 
اقتصاد مانند سياست هاي پولي، نظم دهي به بودجه 

و حل مساله اشتغال درمانده است. 
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احتمال ضرب سكه و افزايش 
قيمت به دليل وقفه در توزيع 

ريي��س اتحاديه ط��ا و جواه��ر با اش��اره به ضرب 
سكه هاي جديد براي سال ۹۷ گفت: وقفه توزيع سكه به 
بازار باعث رش��د قيمت ها شده است. محمد كشتي آراي 
در گفت وگو با ايبنا با اش��اره به افزايش قيمت س��كه در 
روز ش��نبه 5 اسفند، اظهار كرد: قيمت سكه امامي يك 
ميليون و ۴۸۰هزار تومان بود كه تا بعدازظهر قيمت به 
يك ميليون و 5۳۰ هزار تومان نيز رسيد.  رييس اتحاديه 
طا و جواهر با بيان اينكه قيمت طا نيز در بازار تهران 
با افزايش همراه بوده است، افزود: اين درحالي است كه 
قيمت طاي جهاني و نرخ دالر كاهش يافته اس��ت. وي 
درباره داليل اين افزايش قيمت گفت: وقفه يي در توزيع 
سكه رخ داد كه مهم ترين عامل افزايش قيمت سكه بود. 
كشتي آراي درباره داليل وقفه در توزيع سكه نيز گفت: 
قرار است بانك مركزي سكه هاي جديد براي سال آينده 
ض��رب كند و احتماال اين موض��وع دليل ايجاد وقفه در 
توزيع س��كه بوده است. به گفته وي سكه هاي جديد از 
لحاظ وزن و طرح هيچ تفاوتي با سكه هاي كنوني ندارد. 

 طرح تسهيالتي »بهاور«
بانك آينده

ط��رح »به��اور«؛ راه��كاري موث��ر در توزي��ع عادالنه 
تسهيات، محصولي اعتباري است كه از شهريور ماه سال 
جاري در شعب بانك آينده در سراسر كشور ارائه مي شود. 
رييس اداره اعتبارات خرد و متوس��ط بانك آينده ضمن 
اع��ام اين خبر ه��دف از طرح »به��اور« را تامين نيازهاي 
تس��هياتي مش��تريان خرد تا س��قف دو ميليارد ريال و با 
ش��رايطي ساده عنوان كرد.  س��ارا فخريان همچنين اظهار 
كرد: براس��اس اين طرح عموم مش��تريان محت��رم اعم از: 
حقيقي و حقوقي مي توانند براساس ميانگين سپرده گذاري 
خود از تس��هيات »بهاور« با نرخ 1۸درصد و با بازپرداخت 
2۴يا ۳6ماهه بهره  مند شوند.  برخورداري از تسهيات خرد 
تا س��قف دو ميليارد ريال، امكان انتخاب مبلغ تسهيات و 
مدت بازپرداخت اقساط توسط مش��تري، سرعت در انجام 
امور تس��هيات گيرندگان و ضامنين، ام��كان انتقال امتياز 
تس��هيات از افتتاح كننده حساب به ش��خص ثالث، امكان 
افتتاح حساب توسط شركت ها و اعطاي وام به كاركنان آنها 
و پذيرش ضمانت زنجيره يي كاركنان سازمان ها براي يكديگر 
ازجمله مهم ترين مزيت هاي طرح تسهياتي بهاور است كه 
از س��وي رييس اداره اعتبارات خرد و متوس��ط بانك آينده 
مورد تاكيد قرار گرفت.  فخريان در پايان يادآورد شد: طرح 
بهاور از شهريور ماه سال جاري آغاز شده و با توجه به هدف 
اين محصول مبني بر تامين خواسته ها و انتظارات اعتباري 
مشتريان محترم و استقبال ديگر هموطنان همچنان ادامه 
دارد.  شايان ذكر است؛ تاكنون تعداد 2۳۸۳ فقره تسهيات 
به��اور از س��وي بانك آينده پرداخت ش��ده ك��ه در توزيع 
عادالنه تسهيات در س��طح جامعه و دستيابي نظام بانكي 
به استانداردهاي ملي و بين المللي صنعت بانكداري مي تواند 
تاثيرگذار باش��د. عاقه مندان براي كس��ب اطاعات بيشتر 
مي توانند به شعب بانك آينده مراجعه يا با مركز ارتباط بانك 

به  شماره: 2۷66۳2۰۰-۰21 تماس حاصل فرمايند. 

سهم 11.5درصدي 
تراكنش هاي ناموفق در شبكه 
طبق گزارش عملكرد ارائه ش��ده از سوي شاپرك، 
س��هم تراكنش هاي ناموف��ق از كل تراكنش ها در دي 
ماه س��ال جاري 11.5درصد بوده و تراكنش هاي موفق 

معادل ۸۸.5درصد كل تراكنش ها بوده است. 
به گ��زارش »تع��ادل«، در حال حاضر در ش��بكه 
پرداخ��ت الكتروني��ك كارت��ي، خطاه��ا در پنج گروه 
»خط��اي صادركنندگ��ي«، »خط��اي پذيرندگ��ي«، 
»خطاي ش��اپركي« و »خطاي كارب��ري« طبقه بندي 
مي ش��وند. براي همه مشتريان سيس��تم بانكي پيش 
آمده كه هنگام انجام ي��ك تراكنش با پيام »تراكنش 
ناموفق« مواجه ش��ده يا پ��س از انتظار چند دقيقه يي 
ب��ا خط��ا ازس��وي ش��بكه مواج��ه ش��ده اند. گزارش 
عملكرد دي ماه و س��هم تراكنش ه��اي موفق از كل 
تراكنش نش��ان مي دهد كه سهم تراكنش هاي موفق 
۸۸.۴۹درصد و خطاه��اي رخ داده در دي ماه 1۳۹6 
مع��ادل 11.51درصد بوده اس��ت. تع��داد خطاها در 
گ��روه پذيرندگي با كاهش همراه بوده اس��ت. تعداد 
خطاي پذيرندگي دي ماه ۹6 در مقايس��ه با آذر ماه 
16درصد كاهش داش��ته اس��ت. بروز خطاي كاربري 
هنوز عمده ترين دليل ب��روز خطاها بوده و ۷5درصد 
از كل تراكنش هاي خطا را ش��امل مي ش��ود. اين نوع 
خطا به عملكرد ش��بكه پرداخت الكترونيك ارتباطي 
نداشته و ناشي از عملكرد دارنده كارت )نظير كمبود 
موجودي يا فراموش��ي رمز( اس��ت. كمترين سهم در 
تراكنش ه��اي خطادار مربوط به خطاي ش��اپركي با 
سهم ۰.۰۳درصدي از كل تراكنش ها بوده است. اين 
نوع خطا س��هم ۰.2۴درصدي را بي��ن تراكنش هاي 

خطادار داشته است. 

 كمك بالعوض
به رانندگان زنداني

حمايت مالي باعوض صندوق تامين خسارت هاي 
بدن��ي، در صورت محدوديت س��قف برخ��ي تعهدات 
ش��ركت هاي بيمه گر، منوط به معرفي كتبي ستاد ديه 
ش��د. به گزارش »تعادل«، نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��امي 2 اسفند ماه پس از اس��تماع نظرات موافق و 
مخالف ب��ا راي حداكثري وكاي ملت بند »د« تبصره 

11 ماده واحده اين اليحه را به تصويب رساندند. 
در م��اده واح��ده اين اليحه آمده اس��ت: »صندوق 
تامين خس��ارت هاي بدني مكلف اس��ت ديه زندانيان 
ح��وادث رانندگ��ي غيرعمد را ك��ه به دليل محدوديت 
سقف تعهدات ش��ركت هاي بيمه و صندوق مذكور در 
زندان به س��ر مي برند و قبل از الزم االجرا ش��دن قانون 
بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص  ثالث بر اثر 
حوادث ناشي از وس��ايل نقليه مصوب 2۰ ارديبهشت 
۹5 زنداني شده اند، تامين نمايد تا پس از معرفي ستاد 
ديه كش��ور به صورت باعوض نس��بت ب��ه آزادي آنها 
اقدام نمايد.« بعضي رانندگاني كه تاريخ تصادفات آنها 
به پيش از تصويب قانون جديد بيمه اجباري ش��خص 
ثالث در شهريور سال ۸۷ مربوط مي شود نيز در شمار 
مددجويان واجد ش��رايطي هستند كه صندوق تامين 
خس��ارت هاي بدني در صورت تاييد ستاد ديه، نسبت 
ب��ه پرداخت ديات اين افراد اق��دام خواهد كرد. افرادي 
كه ش��ايد تعداد آنها محدود باشد اما ميزان بدهي شان 

به دليل افزايش نرخ ديه افزايش فاحشي دارد. 

اخبار

كاهش نرخ ارز و افزايش قيمت سكه

53 هزار ميليارد تومان پول ۸۶ دالل ارز مسدود شد
 گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 

 قيمت انواع س��كه روز ش��نبه 5 اسفند ۹6 در 
بازار ته��ران در حالي افزايش ياف��ت كه نرخ دالر، 
يورو و پوند با كاهش همراه شده است. صرافي هاي 
پايتخ��ت هر دالر امري��كا را ب��ا ۳1 تومان كاهش 
نسبت به پنج ش��نبه گذش��ته ۴هزار و ۴۷۹تومان 
فروختن��د. همچنين هر يورو ب��ا كاهش 12توماني 
در مدت مشابه 5هزار و 511تومان و هر پوند نيز با 
۴۳تومان كاهش قيمت نس��بت به روز پنج شنبه به 

قيمت 6هزار و 6۹۰تومان معامله كردند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، در ب��ازار ارز مبادله يي 
نيز نرخ رس��مي 21 ارز افزاي��ش و 1۴ ارز افزايش 
يافت و بهاي ۴ ارز هم تغييري نداش��ته است. بهاي 
رس��مي دالر با 2ريال كاهش ۳۷2۰.۸تومان، پوند 
با 2۰۹ريال رش��د 51۹۷.۳ري��ال و يورو با افزايش 
62ريالي ۴5۷۴.۴تومان ارزش گذاري شد. در حال 
حاض��ر، اخت��اف 2ن��رخ دالر مبادله ي��ي و آزاد به 

۷5۸تومان رسيده است. 
در ب��ازار طا ني��ز اونس جهاني ب��ه 1۳2۸دالر 
رس��يد و با وج��ود كاهش ن��رخ دالر، قيمت طا و 
س��كه افزايش يافت. قيمت هر گرم طاي 1۸عيار 
ني��ز با يك هزار و ۳6۰تومان رش��د نس��بت به روز 

پنج شنبه 1۴۳هزار و ۸5۰تومان تعيين شده بود. 
 ه��ر قطعه س��كه امامي نس��بت به پنج ش��نبه 
گذش��ته ب��ا 1۳ه��زار و 2۰۰توم��ان افزايش، يك 
ميلي��ون و ۴۹1ه��زار و 2۰۰تومان فروخته ش��د. 
همچنين هر قطعه سكه بهار آزادي با 6هزار تومان 
افزايش نس��بت به پنج ش��نبه گذشته يك ميليون و 
۴5۰هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه سكه نيم 
بهار آزادي با 1۰هزار و 5۰۰تومان رش��د در مدت 
مش��ابه ۷۳2هزار و 5۰۰تومان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي با 5هزار تومان افزايش نس��بت به پنج شنبه 
گذش��ته ۴۴۷هزار توم��ان معامله ش��د. همچنين 
هر قطعه س��كه گرمي با يك ه��زار تومان افزايش 

۳۰1هزار تومان ارزش گذاري شد.

 حساب بانكي ۸۶ دالل و قاچاقچي ارز 
مسدود شد

به دنبال بازداشت ۷5 نفر از دالالن ارزي و بلوكه 
ش��دن گردش مالي 2۰ هزار ميلي��ارد توماني آنها، 
يك مقام آگاه با اش��اره به ادامه برخوردهاي قانوني 
با س��وداگران مخرب در بازار ارز، اظهار داش��ت: با 
حكم مرجع قضايي، 1225حساب متعلق به ۸6 نفر 
از دالالن و قاچاقچيان ارزي بلوكه و مس��دود شد و 
1۰نفر از قاچاقچيان و دالالن ارزي نيز بازداش��ت و 

به مرجع قضايي تحويل شدند. 
وي اف��زود: مجموع گردش مالي اين حس��اب ها 
بيش از 5۳هزار ميليارد تومان بوده است و بيش از 

۳۳۰ميليارد ريال نيز بلوكه شد. 
اين مق��ام آگاه گف��ت: اين اقدام��ات در آينده 
ني��ز به صورت جدي ادامه خواه��د يافت و مجازات  
سنگيني گريبان سوداگران و تخريب گران بازار ارز 

را خواهد گرفت. 
پيش از اين ۷55حس��اب با گردش مالي حدود 

2۰هزار ميليارد تومان مسدود شده بود. 

 حراج سكه متوقف شد
از س��وي ديگر، حراج سكه در بانك كارگشايي از 
روز ش��نبه متوقف ش��د و در حالي كه قرار بود سي و 
نهمين حراجي سكه در شعب بانك كارگشايي انجام 
ش��ود اما اين حراجي از روز شنبه در شعب اين بانك 

متوقف شده است.
خبرنگار ايِبنا كه قصد تهيه گزارش از جلسه حراج 
سكه را داشته وقتي براي هماهنگي با مسووالن بانك 
كارگش��ايي تماس گرفت اين پاس��خ را دريافت كرد 
ك��ه فروش نداريم.  حراج س��كه هاي تمام بهار و نيم 
بهار آزادي در بانك كارگش��ايي از روز ش��نبه چهارم 
آذرماه آغاز شده بود. اين حراج برحسب دستور بانك 
مركزي و براي جلوگيري از حبابي شدن بازار سكه از 
طريق بانك كارگشايي در بسته هاي 2۰تايي و بدون 

محدوديت خريد به متقاضيان انجام مي شد. 
مس��عود س��ليماني در گفت وگو با ف��ارس، اظهار 
داشت: پيش فروش سكه از بانك كارگشايي تا اطاع 

ثانوي انجام نمي شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا علت توقف حراج 
سكه طرح پيش فروش سكه بوده است، گفت: براساس 
اعام بانك مركزي حراج س��كه در بانك كارگش��ايي 
انجام مي شد و هم اكنون بانك مركزي به بانك اعام 
كرده اس��ت كه حراج س��كه را متوقف كنيد و ما هم 
اع��ام كرده اي��م.  بانك ملي هفته گذش��ته از حراج 
۳۰۰هزار س��كه در بانك كارگشايي تا آن زمان خبر 

داده بود. 
پس از اوج گرفتن اختاف ارزش بازاري س��كه 
با ارزش واقعي آن ك��ه در زمان آذر ماه به بيش از 
2۰۰هزار تومان رس��يده بود، بانك مركزي تصميم 

به حراج سكه از طريق بانك كارگشايي گرفت. 
اين عرضه ها تا حدود زيادي حباب قيمت سكه 

را كاه��ش داد و از ازدحامي ك��ه در روزهاي اوليه 
در سالن حراج به وجود  آمده بود، به شدت كاست. 

ام��ا به دنب��ال رش��د ش��ديد به��اي ارز، بان��ك 
مرك��زي براي كنترل قيمت ها و ايجاد مش��وق هاي 
س��رمايه گذاري، ۳ ط��رح جدي��د را ارائ��ه كرد كه 
يكي از آنها پيش فروش س��كه اس��ت. پيش فروش 
س��كه در دوره زماني 6ماهه به قيمت يك ميليون و 
۴۰۰هزار تومان و در سررسيد يكساله يك ميليون 

و ۳۰۰هزار تومان. 
به نظر مي رس��د باتوجه به اينك��ه متقاضيان از 
طرح پيش فروش س��كه اس��تقبال نس��بتا مناسبي 
داش��ته اند، بانك مركزي حراج سكه از كانال بانك 

كارگشايي را متوقف كرده است. 

 وضعيت بازار ارز در آستانه نوروز
قيمت دالر در هفته هاي گذشته تا ۴۹5۰تومان 
افزايش يافته بود، اما روز ش��نبه در بازار ارز تهران 
به ۴۴۹۳تومان كاهش يافته و پيش بيني ها نش��ان 
مي دهد امكان افت تا ۴1۰۰تومان نيز وجود دارد. 

يك��ي از برنامه ه��اي دولت در س��ال هاي اخير 
مهار نرخ ها در بازار ارز و جلوگيري از ش��كل گيري 
رفتاره��اي هيجاني و س��وداگرانه در اين بازار بوده 
است. كارشناسان و فعاالن بازار ارز مي گويند دولت 
در اين زمينه به موفقيت نس��بي دس��ت يافته و از 
پس كنترل نرخ ها برآمده است. به تازگي و در هفته 
گذش��ته نيز پليس آگاهي تهران در جريان افزايش 
يك باره نرخ دالر در بازار آزاد، اقدام به دس��تگيري 
برخ��ي دالالن و همچني��ن جلوگي��ري از فعاليت 

صرافي هاي غيرمجاز كرد. 
رييس كل بانك مركزي نيز در اين باره با تاكيد 
ب��ر مقابله با هرگونه فعاليت غيرمجاز و س��وداگرانه 
در بازار ارز كشور، به افرادي كه به دنبال شكل دهي 
داللي ارزي در كشور هس��تند، هشدار داد. نگاهي 
ب��ه رون��د قيم��ت دالر در هفته ه��اي اخي��ر كه تا 
۴۹5۰تومان نيز پيش رفته بود، نش��ان مي دهد كه 
قيمت هر دالر امريكا پ��س از اقدام دولت و پليس 
در جمع آوري دالالن ارزي، دوباره در مسير ثبات و 

كاهش قيمت قرار گرفته است. 

 افت ۲۳۲ تومان قيمت دالر در يك هفته
قيم��ت هر دالر امريكا در حالي كه در روز ش��نبه 
هفته گذش��ته )2۸ بهمن م��اه( در ب��ازار آزاد تهران 
۴۷25تومان بود،  در بازار روز ش��نبه )5 اسفندماه( به 
۴۴۹۳تومان كاه��ش يافت و برخي پيش بيني ها نيز 
حاكي از آن است كه كاهش نرخ دالر ادامه دار خواهد 

بود. سيدحسن حسيني شاهرودي عضو هيات رييسه 
كميسيون اقتصادي مجلس، درخصوص اقدامات بانك 
مركزي براي كنترل ب��ازار ارز گفت: نمي توان قيمت 
ارز را با دس��تور تعيين كرد، بلكه بايد سياس��ت هاي 
اقتصادي كش��ور به نحوي باش��د كه عرضه و تقاضا 
در بازار كنترل ش��ود. براس��اس مولفه هاي اقتصادي 
قيمت دالر مي تواند در روزهاي آينده تاحدود ۴هزار و 

1۰۰تومان نيز كاهش يابد. 
عضو هيات رييسه كميس��يون اقتصادي مجلس 
ادام��ه داد: در روزه��اي پاياني س��ال معموال تقاضا 
در بازار با رش��د روبه رو مي ش��ود و اين رش��د نرخ 
ارز ب��ه بهانه يي براي س��وداگران تبديل ش��ده بود 
ت��ا گراني كاذب ب��ه مردم تحميل كنن��د. پيگيري 
انجام اقدامات انتظامي از س��وي بانك مركزي براي 
برخ��ورد با اخالگران ب��ازار ارز اقدام خوبي بود، اما 

بايد انجام اين مهم پيش تر صورت مي گرفت. 
حسيني ش��اهرودي تصريح كرد: در تحوالت بازار 
ارز در مدت اخير برخي دش��منان نقش داشتند، اما 
در هر صورت بايد تدابيري نيز اتخاذ مي ش��د تا بازار 
ارز ب��ا چالش روبه رو نش��ود. وي با تاكي��د بر تقويت 
ارزش پ��ول ملي ادامه داد: بايد پذيرفت ايجاد آرامش 
در ب��ازار ارز نياز به برنامه هاي صحيح دارد و ثبات در 
بازار ارز بايد پايدار و در بلندمدت باشد تا شرايط براي 

سرمايه گذاري و رونق توليد فراهم باشد. 

 كمبود ارزي وجود ندارد
وي تصريح كرد: اقدام��ات بانك مركزي مبني بر 
انتشار گواهي سپرده ريالي، انتشار گواهي سپرده ريالي 
مبتني بر ارز و همچنين پيش فروش سكه بهارآزادي 
ب��راي مديريت بازار ارز به عنوان نس��خه موقتي براي 
كنترل قيمت دالر در روزهاي پاياني س��ال قابل قبول 

است، اما اين اقدام نمي تواند نسخه دايمي باشد. 
همچنين مهدي تقوي اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
عام��ه، در اين ب��اره به پايگاه اطاع رس��اني دولت 
مي گويد: نياز ارزي اقتصاد كش��ور مشخص است و 
در حال حاضر كمبود منابع ارزي در بازار به ميزاني 
كه بتواند اين گونه التهاب ها را به صورت واقعي دامن 
بزند وجود ندارد، بنابراين مش��خص است كه بخش 
مهمي از اين التهاب حبابي و به دليل تحريك برخي 

عوامل رخ داد. 
اين استاد اقتصاد با بيان اينكه آنها مي خواستند 
گودال��ي حف��ر كنند كه هم��ه منابع ارزي كش��ور 
مجموع��ه  خوش��بختانه  مي افزاي��د:  ببلع��د،  را 
سياس��ت گذاري ها در دولت يازده��م و دوازدهم به 
س��مت عقل گراي��ي پيش رفت��ه و در اين مورد هم 
ديدي��م كه بانك مركزي با وجود فش��ارهاي رواني 
كه بر آن وارد ش��د در اين دام نيفتاد و موفق ش��د 
با تصميم هاي منطقي التهاب بازار را كنترل كند. 

تقوي با بيان اينك��ه در هيچ جاي دنيا پذيرفته 
ش��ده نيس��ت ك��ه عده ي��ي ي��ك مش��ت دالر در 
دس��ت، كنار خيابان ها اقدام ب��ه خريد و فروش ارز 
كنن��د، مي گويد: بان��ك مركزي باي��د همين روال 
 را در برخ��ورد ب��ا معام��ات غيرمج��از ارز در بازار 
در پيش بگيرد و تاش كند زمينه را براي تك نرخي 

كردن ارز فراهم كند.

وزير اقتصاد اعالم كرد

تدوين قواعد كسب و كار براي تسهيل فعاليت فين تك ها

مسير آتي مديريت بازار ارز

 گروه بانك و بيمه  
وزي��ر اقتص��اد ب��ا تاكيد بر ل��زوم معرف��ي ابزارهاي جدي��د براي 
سياست گذاري در نظام بانكي اظهار كرد: وزارت اقتصاد در زمينه تدوين 
قواعد كسب وكار براي تسهيل فعاليت فين تك ها تاش مي كند.  مسعود 
كرباس��يان در گفت وگو با ايبنا با تاكيد بر توس��عه بانكداري الكترونيك 
همگام با سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: بالندگي فناوري در 
بستر بانكداري الكترونيك، فرصت هاي تازه يي براي بهبود عملكرد فعاالن 
اقتصادي و ايفاي وظايف دولت ها فراهم كرده كه مي تواند به افزايش رفاه 
و توليد بينجامد، محيط كسب  وكار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازي 
خانوارها و بنگاه هاي كوچك  و  متوس��ط بازمانده از قطار رش��د را فراهم 
كند، ش��فافيت و اجراي دقيق تر تنظيم گري و اعمال قانون را محقق و 
تعامل ميان دولت و ملت را تس��هيل و تسريع كند.  وزير امور اقتصادي 
و دارايي اظهار كرد: بهره برداري از اين فرصت تاكنون س��بب ش��ده كه 
بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت كش��ور توسعه كمي مناسبي 
داشته باشند و در مقايسه با بانكداري سنتي چابك تر و كارآمدتر به ارائه 
خدمات بپردازد و اين با وجود مشكات عميقي است كه گريبانگير شبكه 
بانكي كشور شده  است. نگاه دولت آن است كه اگر توسعه كمي بانكداري 
الكترونيك با توسعه كيفي همراه شود به رفع مشكات نظام بانكي كمك 
و بخش حقيقي را منتفع مي كند. بر اين اساس تاش براي توسعه كيفي 
بانكداري الكترونيك با هدف تثبيت پايداري، افزايش امنيت و استمرار 

كارايي شبكه بانكي همچنين افزايش سهولت، سرعت، شفافيت، انعطاف 
و هوشمندي خدمات مالي اي كه به مشتريان عرضه مي شود در راستاي 

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اهداف دولت پيگيري مي شود. 
كرباس��يان ادامه داد: در اين راستا بايد از پيشرفت هاي اخير فناوري 
براي نظارت دقيق تر، به روزتر و شفاف تر بر شبكه بانكي همچنين معرفي 
ابزارهاي جديدي براي سياست گذاري استفاده كرد تا بستر مناسبي براي 
رفتارسازي ساخته  شود. رفتارسازي از آنجا شكل مي گيرد كه با طراحي 
مناسب فناوري هاي نظارتي، بازيگران صحنه بانكداري الكترونيك آگاه 
مي شوند كه امكان پايش مستمر و دقيق آنها وجود دارد و در صورت به  
خطر انداختن امنيت شبكه محتمل است كه از بازي كنار گذاشته شوند. 
از س��وي ديگر سياس��ت گذار نيز اين امكان را دارد كه با مشاهده سريع 
بازخورد سياس��ت ها، فرآيند يادگيري را به  سرعت طي كند. درس هاي 
مقام ناظر از كرده ها و ناكرده هاي نظارت بر بانكداري سنتي مي تواند در 
تبيين ش��يوه هاي نظارت بر اين بازيگران جديد موثر باشد. به  عاوه  در 
بستر فعاليت اين بنگاه هاي نوظهور تحقق شهروند الكترونيك و پيرو آن 

دولت الكترونيك با سرعت و سهولت بيشتري اتفاق مي افتد. 
وي خاطرنش��ان كرد: اس��تفاده از فناوري هاي جدي��د در بانكداري 
ب��ه  همراه موهبتي كه داده هاي ب��زرگ در اختيار فعاالن بازار مالي قرار 
مي دهند باعث ارتقاي مديريت ريسك در واسطه گران مالي نيز خواهد 
شد. كان داده ها قدرت پيش بيني را به  شدت افزايش مي دهند و از اين 

مسير امكان تعيين اعتبار بيرون  ماندگان از نظام بانكي را فراهم مي كنند. 
در نتيج��ه خانوارها و بنگاه هاي كوچك  و  متوس��ط كه باال بودن هزينه 
اعتبارسنجي آنها مانع ورودشان به شبكه بانكي شده به اين شبكه وارد 
مي شوند. نتيجه افزايش شمول مالي، بهبود رفاه خانوار و افزايش اشتغال 
و كارايي از مسير فعال  شدن بنگاه هاي كوچك  و  متوسط است. عاوه بر 
ارتقاي مديريت ريسك، ش��ركت هاي مالي اين امكان را مي يابند كه با 
تحليل كان داده ها، بازارهاي جديدي را متناسب با نياز مشتريان تعريف 
و از اين مس��ير به تعيين مدل هاي كسب  وكار كمك كنند. وزارت امور 
اقتصادي و دارايي با دغدغه بهبود محيط كسب  وكار در جهت تحقق اين 

فرآيندها تاش مي كند. 
كرباسيان با اشاره به بازيگران جديدي كه در عرصه بانكداري مدرن 
ظاهر ش��ده اند، افزود: فين تك ها، مصداق بارز ادعاهاي فوق هس��تند. 
اين بنگاه ها توانس��ته اند ابعاد محيط كس��ب  وكار و بازار خدمات مالي 
را گس��ترش دهند و نوآوري، امنيت و هوش��مندي شبكه هاي بانكي 
را تكميل كنند. در س��طح دنيا فعاليت فين تك ه��ا در ۳ حوزه اصلي 
پرداخت، قرض دهي و پس انداز درحال گس��ترش است. فين تك هاي 
حوزه پرداخت كه در ايران نيز گس��ترش بيش��تري يافته اند و مكمل 
نظام بانكي محسوب مي ش��وند، جابه جايي منابع مالي را تسهيل و از 
اين مسير رفاه خانوار را زياد مي كنند. گسترش فعاليت اين شركت ها 
مي تواند از هزينه هاي بانك ها بكاهد و بازارهاي بزرگ تري را در اختيار 

آنه��ا قرار ده��د. وزير اقتصاد ادام��ه داد: فين تك هاي فع��ال در حوزه 
پس انداز و قرض دهي هس��تند كه به  نوعي خدماتي جانشين خدمات 
بانك ها ارائه مي كنند و ممكن است در فرآيند گسترش با مخالفت هايي 
روبه رو ش��وند. نفوذ زياد تلفن هاي هوشمند و سهم باالي نيروي جوان 
تحصيل كرده باعث شده تا توان و ظرفيت زيادي براي فعال  شدن اين 
دو حوزه فعاليت وجود داش��ته باشد. نقش اصلي و بي بديل حاكميت 
در اين حيطه قانون گذاري، تعيين چارچوب ها و خط قرمزها، حمايت 
از ن��وآوري و ايده هاي جديد و كاهش موانع قانوني خواهد بود. وزارت 
اقتصاد به  عنوان نماين��ده دولت در بانك هاي دولتي و تحت مديريت 
دولت از تحقق اين فناوري استقبال مي كند و تاشش بر آن است كه 
قواعد حاكم بر محيط كسب  وكار را به  گونه يي تدوين كند كه اختالي 

در اين عرصه نوين فعاليت ايجاد نشود. 

سعيد بيات  صاحب  نظر پولي و بانكي  
وجود بازار مشتقات ارزي، نااطميناني بين خريداران و فروشندگان 
بازار ارز را به حداقل رسانده و امكان برنامه ريزي بلندمدت براي توليد 
را فراهم مي كند.  نرخ دالر و س��اير ارزها در بازار آزاد در طول بهمن 
 ماه رشد و نوسان زيادي را تجربه كرد و از ۴6۰۰تومان در يك بهمن 
 ماه به حدود ۴۹۰۰تومان در 25بهمن رسيد. اما بانك مركزي براي 
مديريت بازار ارز، بس��ته سياستي را در 25بهمن  ماه به شبكه بانكي 
اباغ كرد كه س��بب شد نرخ ارز در روزهاي پاياني بهمن  ماه كاهش 
يابد. حال بايد به دو س��وال پاس��خ داد. اول اينكه آيا بسته سياستي 
بانك مركزي موفق به كاهش پايدار نرخ ارز خواهد شد؟ و دوم اينكه 
سياست هاي مكمل بسته سياستي بانك مركزي چه مي تواند باشد؟

بايد به اين نكته دقت داشت زماني مي توان به موفقيت كامل يك 
بسته سياستي اميدوار بود كه ريشه مساله به درستي شناسايي شود 
و بسته سياستي مربوطه در راستاي خشكاندن ريشه مساله طراحي 
شود. در وضعيت امروز بازار ارز آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، اين 
است كه ريشه افزايش غيرطبيعي نرخ ارز در بهمن  ماه سال جاري به 
درستي شناسايي شود.  در اين رابطه عده يي از محققان تاش كردند 

اينگونه تلقين كنند كه افزايش هاي مش��اهده شده در نرخ ارز ريشه 
در سياست كاهش نرخ سود بانكي)اباغيه 11شهريور بانك مركزي 
به شبكه بانكي مبني بر رعايت سقف سود سپرده گذاري( دارد. كسي 
منكر اين نيست كه كاهش نرخ سود بانكي به افزايش نرخ ارز منجر 
مي شود؛ اما مشاهده تغييرات نرخ دالر بازار آزاد در فاصله شهريور تا 
پايان آذر 1۳۹6 نشان مي دهد كه متوسط قيمت دالر از ۳۸۸۰تومان 

در شهريور ماه به ۴1۷۰تومان در پايان آذر ماه رسيده است. 
يعني از زمان اجراي اباغيه كاهش نرخ س��ود تا ۳ماه بعد از آن 
فق��ط ۳۰۰تومان به قيمت دالر افزوده ش��ده اس��ت. اين بازه زماني 
۳ماهه شايد به اندازه يي بوده كه بتواند بار عمده انتقال پول از شبكه 
بانكي به بازار ارز را تخليه كند بنابراين رشد بيش از ۷۰۰توماني نرخ 
دالر در ماه هاي دي و بهمن نس��بت به متوس��ط آذر ماه چگونه به 

سياست كاهش نرخ سود بانكي قابل انتساب است؟ 
واقعيت اين اس��ت كه تداوم باالتر بودن نرخ تورم داخل كشور از 
متوسط نرخ تورم شركاي تجاري، محدود شدن مبادالت پولي ايران 
با برخي كشورها همچنين ريسك هاي سياسي ناشي از آينده نامعلوم 
برجام، مسير صعودي نرخ ارز را توجيه مي كند و از نظر علمي كسي 
نبايد از بانك مركزي توقع داشته باشد كه نرخ ارز را ثابت نگه دارد. 
اما مي توان توقع داش��ت كه سياست گذاري ارزي در جهت مقابله با 
ريش��ه هاي اصلي رشد نرخ ارز بوده و ميزان افزايش نرخ ارز نيز قابل 

پيش بيني باشد.  بانك مركزي تصميم گرفت براي مديريت بازار ارز 
يك بسته سياستي را از 2۸بهمن  ماه اجرا كند كه خاصه آن بسته 
سياستي اين است كه نرخ سود بانكي از طريق انتشار گواهي سپرده 
افزاي��ش ياب��د. نرخ  دالر در روزهاي اخير و بعد از اجراي اين بس��ته 
سياستي مسير نزولي در پيش  گرفته است؛ اما بايد توجه داشت كه 
موفقيت پايدار در بازار ارز در كوتاه مدت مستلزم تصميمات حاكميتي 
و اقدامات ديپلماتيكي است كه محدوديت هاي موجود در مبادالت 
پولي ايران با س��اير كش��ورها را رفع كند.  همچنين الزم اس��ت در 
چارچوب يك سياست ارزي هدفمند بازدهي قابل حصول از مبادالت 
ارزي محدود ش��ده و نرخ ارز با ش��يبي قابل پيش بيني صعود كند. 
ب��ه اين صورت كه بانك مركزي اج��ازه ندهد، نرخ بازدهي مبادالت 
ارزي فراتر از نرخ سود بانكي قرار بگيرد. به اين روش مي توان انگيزه 
س��وداگران بازار ارز را از بين برد و مبادله كنندگان واقعي را در بازار 
حفظ كرد.  براي روش��ن ش��دن موضوع به اين مث��ال توجه كنيد. 
ف��رض كنيد نرخ دالر در بازار آزاد در پايان س��ال 1۳۹6 در س��طح 
۴۷۰۰تومان باش��د. بانك مركزي در ابتداي سال 1۳۹۷ اعام كند 
كه نرخ ارز در طول اين س��ال به صورت پلكان��ي افزايش مي يابد و 
در پايان س��ال به سطح 5۴۰۰ تومان مي رسد. مشاهده مي شود كه 
اختاف نرخ ارز در ابتدا و انتهاي سال فقط 15درصد بازدهي نصيب 

سوداگران مي كند)به اندازه نرخ سود سپرده گذاري يك  ساله(. 

همچنين بانك مركزي بايد 12پله براي رش��د ارز در نظر بگيرد 
و در ه��ر م��اه فقط يك دوازدهم از رش��د ن��رخ ارز را محقق كند تا 
س��ود حاصل از مبادله ارزي در كوتاه مدت از س��طح 1۰درصد)سود 
س��پرده گذاري كوتاه مدت بانكي( فراتر نرود. ب��ه اين روش مي توان 
انگيزه س��وداگري در بازار ارز و رش��د غيرمنطق��ي و خارج از قاعده 
نرخ ارز را كنترل كرد و بازار ارز را به دست مبادله گران واقعي سپرد. 
البت��ه در ماه هاي آغازين اجراي چنين سياس��تي، س��وداگران 
مي كوش��ند تا ع��زم و اراده بانك مركزي در عمل ب��ه وعده خود را 
بس��نجند. بنابراين الزم اس��ت بانك مركزي هر مي��زان منبع ارزي 
الزم اس��ت، فراهم كرده و به بازار تزريق كند تا به سياس��ت گذاري 
معتبر تبديل ش��ود. چنين رفتاري از س��وي بانك مركزي س��بب 
خروج سوداگران از بازار ارز شده و نرخ ارز با روندي منطقي به رشد 
خود ادام��ه مي دهد.  نكته آخر اينكه همزمان با اجراي سياس��ت 
فوق الذكر، بانك مركزي بايد س��ريعا بازار مش��تقات ارزي)شامل 
قرارداده��اي اختيار، آتي و س��وآپ ارزي منطبق با ش��ريعت( را 
هم راه اندازي كند تا واردكنندگان)صادركنندگان( بتوانند در هر 
زماني كه تمايل دارند ارز مورد نياز خود را پيش خريد)پيش فروش( 
كنن��د. وجود بازار مش��تقات ارزي، نااطمينان��ي بين خريداران و 
فروش��ندگان ريس��ك گريز بازار ارز را به حداقل رسانده و امكان 

برنامه ريزي بلندمدت براي توليد را فراهم مي كند. 

جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان( 

شنبهپنج شنبهنوع سكه و ارز

1۴۷۸۰۰۰1۴۹12۰۰سكه امامی

1۴۴۴۰۰۰1۴5۰۰۰۰سكه بهار آزادی

۷22۰۰۰۷۳25۰۰نيم سكه

۴۴2۰۰۰۴۴۷۰۰۰ربع سكه

۳۰۰۰۰۰۳۰1۰۰۰سكه گرمی

1۴2۴۹۰1۴۳۸5۰طای 1۸ عيار

۴51۰۴۴۷۹دالر
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6۷۳۳66۹۰پوند
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5 بورس و فرابورس
 اختصاص 49 شركت

براي سهام عدالت
۴۹ ش��ركت به صورت قطعي براي س��هام عدالت 
اختصاص يافته است و اين شركت ها هيچ گونه تغيير 
ديگري نخواهند داش��ت. داود خاني معاون س��ازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره ب��ه موارد ف��وق گفت: در 
مجموع تعداد ۴۹ ش��ركت ك��ه قيمت گذاري قطعي 
ش��ده و بخش عمده آنها جزو ش��ركت هاي بورسي و 
تعدادي اندك هم غيربورسي اند، طي سنوات گذشته 
به سهام عدالت اختصاص كامل پيدا كردند و در جلسه 
آبان ماه سال 13۹5 شوراي عالي اجراي سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ قطعيت يافته ان��د. معاون برنامه ريزي، 
توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي سازي 
افزود: اين شركت ها در جلس��ه موردنظر نهايي شده 
و تصويب گرديد كه اين ۴۹ش��ركت به صورت قطعي 
براي س��هام عدالت اختصاص يابند و بر اين اس��اس، 
اي��ن ش��ركت ها هيچ گونه تغيي��ر ديگ��ري نخواهند 
داش��ت. وي اضافه كرد: اين ۴۹ ش��ركت در صورت 
تصويب اليحه پيشنهادي از سوي مجلس به پرتفوي 
شركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني اضافه نمي شوند، 
بلك��ه ش��ركت هاي مصوب ش��ده در ش��وراي عالي 
اص��ل ۴۴ به موج��ب اين اليحه قرار اس��ت به عنوان 
سرمايه صندوق، س��رمايه گذاري شوند كه عنوان آن 
صندوق س��رمايه گذاري س��هام عدالت است. معاون 
س��ازمان خصوصي س��ازي گف��ت: به موج��ب احكام 
قبلي شركت هاي س��رمايه گذاري هاي استاني داراي 
س��رمايه گذاري هايي به نام ش��ركت هاي سرمايه پذير 
س��هام عدالت بودند ك��ه البته اي��ن موضوع قطعيت 
كامل نداشت و اكنون قانون گذار در خالل اين اليحه 
تصويب مي كند كه اين ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
واجد اين س��رمايه گذاري ها نيس��تند و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري متولي اين س��رمايه ها و شركت هاي 

سرمايه پذير هستند. 

 بلوك مديريتي »ذوب«
روي ميز فروش

گ�روه ب�ورس  پانزدهم اس��فندماه در ب��ازار دوم 
فراب��ورس اي��ران 16.67درص��د از س��هام مديريتي 
غيركنترل��ي ذوب آه��ن اصفهان در نم��اد »ذوب۴« 
ب��ا قيمت پايه هر س��هم 750 ريال عرضه مي ش��ود. 
ب��ر اين اس��اس، س��ازمان خصوص��ي در نظ��ر دارد 
تع��داد 5 ميلي��ارد و 530ميلي��ون و 671هزار و 12 
س��هم معادل 16.67درصد از س��هام ذوب آهن را كه 
متعل��ق به صندوق حمايت و بازنشس��تگي كاركنان 
فوالد اس��ت به ط��ور عمده و نقد يا نقد و اقس��اط از 
طري��ق عرضه در ب��ازار فرابورس به فروش برس��اند. 
از آنج��ا ك��ه قيم��ت پايه هر س��هم در اي��ن عرضه 
750 ريال منظور ش��ده قيمت پاي��ه كل اين بلوك 
مديريت��ي رقم ۴ ه��زار و 1۴8 ميلي��ارد و 3ميليون 
و 25۹ ه��زار ري��ال خواهد بود كه خري��داران براي 
حض��ور در رقاب��ت خريد آن بايد 3درص��د از قيمت 
 پايه كل را پرداخت كنند. بر اين اس��اس سه ش��نبه

 15 اس��فندماه بازار دوم فرابورس ميزبان عرضه اين 
بلوك اس��ت كه از س��وي كارگزاري آپادانا به عنوان 

كارگزاري عرضه كننده روي ميز فروش مي رود. 

عرضه بلوك 19.5 درصدي 
آلومينيوم  ايران  در بورس 

گ�روه ب�ورس  بل��وك 1۹.5درص��دي آلومينيوم  
ايران  در روز 15 اس��فندماه امس��ال توسط سازمان 
خصوصي س��ازي در ب��ورس عرضه مي ش��ود. بر اين 
اس��اس، تعداد يك ميليارد و 15 ميليون و 536هزار 
اي��ران  مع��ادل  و 378س��هم ش��ركت آلوميني��وم  
1۹.53درصد س��هام اين ش��ركت در ب��ورس اوراق 
بهادار عرضه مي شود. اين ميزان سهام به قيمت پايه 
هر سهم 200 تومان توسط سازمان خصوصي سازي 
ب��ه وكال��ت از س��وي موسس��ه صن��دوق حمايت و 
بازنشستگي كاركنان فوالد به صورت 20درصد نقد و 

بقيه اقساط روانه ميز روش مي شود. 

پرداخت سود 5000 ميليارد ريالي 
به سرمايه گذاران

گروه بورس  سرپرس��ت امور تس��ويه وجوه معامالت 
اوراق به��ادار و ب��ورس كاال ش��ركت س��پرده گذاري 
مرك��زي از پرداخت بي��ش از 5 ه��زار ميليارد ريال 
سود انواع اوراق در اسفند ماه جاري خبر داد. بر اين 
اساس، هادي علي پور با بيان مطلب فوق افزود: بيش 
از 5 ه��زار و 316 ميليارد ريال س��ود انواع اوراق در 
ماه جاري به سرمايه گذاران پرداخت خواهد شد. وي 
تصريح كرد: زمان سررس��يد اوراق اجاره شركت هاي 
س��ايپا و هواپيمايي ماهان، خدمات ارتباطي رايتل و 
شركت دانا پتروريگ كيش در اسفند ماه جاري است 
كه شركت سپرده گذاري مركزي سود اين اوراق را به 
س��رمايه گذاران پرداخت مي كند. علي پور ادامه داد: 
س��ود اوراق مشاركت شركت هاي قطار شهري تبريز، 
ليزينگ رايان سايپا، توسعه خاورميانه، ليزينگ ايران 
و شرق، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت علوم، سيمان 
كردستان و ش��هرداري هاي تهران، شيراز، اصفهان و 
مشهد اواخر ماه جاري به حساب سرمايه گذاران واريز 
خواهد ش��د. سرپرست امور تس��ويه وجوه معامالت 
اوراق بهادار و بورس كاال س��مات خاطرنش��ان كرد: 
سررسيد س��ود اوراق مرابحه ش��ركت كرمان موتور، 
شركت بنا گستر كرانه و صندوق هاي سرمايه گذاري 
گنجين��ه آينده روش��ن، پارند پايدار س��پهر، پاداش 
س��هامداري توس��عه يكم، كمند و امين يكم فردا و 
همچنين اوراق س��لف موازي استاندارد برق شركت 
ماهتاب گستر و س��لف موازي استاندارد پلي اتيلن در 
اس��فند ماه است كه شركت س��پرده گذاري مركزي 
س��ود اين اوراق را ني��ز به س��رمايه گذاران پرداخت 
مي كن��د. وي با بيان اينكه هم اكن��ون در حدود 80 
نوع اوراق )اجاره، مرابحه، مش��اركت، گواهي سپرده، 
اوراق رهني، اسناد خزانه و استصناع( در بازار سرمايه 
منتش��ر شده اس��ت، اظهار داشت: س��ود اين اوراق 
به صورت ماهانه يا س��ه ماه يك بار به سرمايه گذاران 

پرداخت مي شود. 

خصوصيسازي

سمات

مديرعامل شركت بورس تهران عنوان كرد

فاز جدي همكاري بورس ايران و استانبول
يكي از مهم ترين ابزارها براي پوش��ش ريسك 
نوسانات نرخ ارز، قراردادهاي آتي و اختيار معامله 
ارز اس��ت. در اين زمينه بورس ته��ران مطالعاتي 
ب��راي راه اندازي معامالت اي��ن ابزارها انجام داد و 
دس��تورالعمل معامالتي الزم ب��راي ابزار مذكور را 
تهيه و به س��ازمان ارسال كرد. حسن قاليباف اصل 
مديرعامل ش��ركت ب��ورس اوراق به��ادار تهران، 
با اش��اره به مطالب ف��وق عنوان ك��رد: راه اندازي 
معام��الت قراردادهاي آتي ارز من��وط به موافقت 
بانك مركزي و مجوز س��ازمان بورس است كه در 
اين ص��ورت امكان راه اندازي معامالت ابزار مذكور 
در ب��ورس ته��ران فراهم خواهد ش��د. مديرعامل 
شركت بورس تهران درخصوص جايگاه بين المللي 
اقتصاد كشور گفت: ايران از منابع طبيعي و نيروي 
انس��اني فراوان و ارزش��مندي برخوردار اس��ت و 
توسعه ادواري اين منابع با وجود چالش ها، جايگاه 
قابل توجه��ي ب��ه اقتصاد اي��ران از حي��ث اندازه و 
پتانسيل ها بخش��يده است. با اين حال، حفظ اين 
جايگاه و توس��عه آن نيازمند س��رمايه گذاري هاي 
عظي��م و ورود مناب��ع خارج��ي به كش��ور خواهد 
ب��ود. وي ادامه داد: معموال بورس هاي اوراق بهادار 
 )FPI( ميزبان سرمايه گذاري خارجي غيرمستقيم
هس��تند. اين ميزان س��رمايه گذاري پس از برجام 
و ب��ه لطف تعامالت بين المللي رش��د قابل توجهي 
نس��بت به ادوار پيش از آن داش��ته اس��ت. با اين 
حال، حجم آن نسبت به اندازه بازار سرمايه بسيار 
ناچي��ز و ح��دود نيم درصد كل گ��ردش معامالت 
اس��ت. ازجمل��ه دالي��ل اي��ن نقيصه مي ت��وان به 
دش��واري هاي نقل و انتقال پول به داخل و خارج 
از ايران، عدم حضور نمايندگان بانك هاي خارجي 
در كشور و فقدان نهادهاي واسط بين المللي براي 
تكميل فرآيند س��رمايه گذاري و همچنين متصل 
نبودن بازار سرمايه ايران به بازارهاي جهاني اشاره 

كرد. 

 ضرورت رفع موانع بانكي
قاليباف اصل راهكارهاي ارتق��اي جايگاه ايران در 
حوزه ج��ذب س��رمايه گذاري خارجي را برش��مرد و 
گفت: رفع موانع بانكي، ش��امل كاهش ريس��ك هاي 
سرمايه گذاري، اصالح ساختارها و مقررات، بهره گيري 
از اس��تانداردهاي حسابداري و گزارشگري بين المللي 
رتبه بندي معتبر و در يك كالم حركت در مس��يري 
قابل درك و قابل اطمينان از س��وي س��رمايه گذاران 
خارجي ازجمله اقدامات ضروري است تا سرمايه گذاران 

با ترديد كمتر و اعتماد بيشتر وارد بازار ايران شوند. 

 ورود به حوزه بين المللي
وي ادام��ه داد: يكي از اه��داف بورس تهران در 
س��ال 13۹6 ورود به ح��وزه بين المللي بود. بر اين 
اس��اس، مذاكرات با بورس هاي مختلفي آغاز ش��د. 
البت��ه تا به امروز جدي تري��ن همكاري و مذاكره با 
بورس استانبول بوده است. بورس استانبول باتوجه 
به بيش از 60درصد سرمايه گذاري خارجي، اتصال 
به سيس��تم هاي معامالت جهان��ي، دارا بودن رتبه 
هش��تمين ب��ازار بده��ي در دنيا و البت��ه نزديكي 
سياس��ي و فرهنگي مي تواند مقصد مناسبي براي 

نخستين فعاليت هاي بين المللي بورس تهران باشد. 
قاليباف اصل با بيان اينكه مذاكرات درخصوص 
س��اير بورس ها نيز همچنان ادامه خواهد داش��ت 
به س��نا، گفت: همان طور كه مي دانيد يك س��ري 
از نهادهاي مالي و ش��ركت هاي بورس��ي نيز راسا 
مذاكرات��ي را با بورس لندن و اس��تانبول و س��اير 
بورس ها پي��ش برده اند كه خود اي��ن موضوع در 
كنار مذاكرات بورس، پيش��رفت هاي خوبي را در 
زمينه شناخت طرفين و نيز اقدامات مشترك رقم 

زده است. 

 عرضه متقابل سهام
وي اف��زود: در 2 س��ال گذش��ته و باتوج��ه ب��ه 
گش��ايش هاي ايجاد شده در روابط بين المللي ايران و 
باتوجه به مناسبات و تشابه نسبي بين بازار هاي سرمايه 
ايران و تركيه، تفاهمنامه امضا شده با بورس استانبول 
با جديت بيشتري پيگيري شده است تا امكان عرضه 
متقابل سهام يا عرضه اوراق بهادار ديگري فراهم آيد. 
به گفته مديرعامل شركت بورس تهران، اين پروژه 
كه همكاري برخي ديگر از نهادها و اركان بازار سرمايه 
كشور ازجمله س��پرده گذاري مركزي را مي طلبد، در 
حال پيگيري است تا امكان اوليه عرضه متقابل سهام 
ش��ركت هاي ايراني در بازار هاي خارج از كشور فراهم 
ش��ود. باتوجه به گردش بي��ش از 50درصد معامالت 
بورس اس��تانبول توسط س��رمايه گذاران خارجي، به 
نظر مي رسد انتخاب اين بازار به عنوان نخستين مقصد 
براي شركت هاي ايراني مي تواند عالوه بر گشايش اين 
مسير، سبب آشنايي بيشتر سرمايه گذاران خارجي با 

شركت هاي ايراني شود. 

 تفاوت با قوانين جاري دنيا
قاليباف اص��ل در پاس��خ به اين س��وال كه طرح 
پذي��رش متقاب��ل س��هام ش��ركت هاي اي��ران در 
بورس ه��اي خارجي به كجا رس��يده اس��ت؟ گفت: 
مذاك��رات با بورس اس��تانبول تا س��طح جزئيات و 
مطالب فني پيش رفته و با ساير بورس ها در سطح 
مذاكرات اوليه اس��ت اما برخي قواني��ن و مقررات 
ب��ازار س��رمايه ايران به وي��ژه درخص��وص افزايش 
س��رمايه و تقس��يم س��ود و الزام قوانين حاكميت 
ش��ركتي با قوانين جاري دنيا داراي تفاوت است و 
اين موضوع��ات مذاكرات را پيچيده ت��ر كرده اما با 
مذاكرات انجام ش��ده، توافقات��ي در اين حوزه ها با 
بورس اس��تانبول حاصل شد كه با نهايي شدن اين 
توافقات نخس��تين پذيرش دوگانه به صورت عملي 

آغاز مي شود.

گروه بورس 
در جريان داد و س��تد هاي نخستين روز  كاري شاخص كل بورس 
اوراق به��ادار تهران با افزاي��ش 1۹واحدي، توانس��ت رقم ۹8هزار و 
176واحد را به خود اختصاص دهد. بر اين اساس در داد و ستدهاي 
نخس��تين ش��نبه اس��فند ماه، س��رمايه گذاران بورس تهران بيش از 
يك ميليارد و 380ميليون برگه س��هم، حق تقدم و ساير دارايي هاي 
مالي را دس��ت به دست كردند كه ارزش اين مبادالت بيش از 5هزار 
و 808 ميليارد ريال بود و در ۹1هزار نوبت معامالتي به ثبت رس��يد. 
اف��زون ب��ر اين ش��اخص كل بورس متاثر از رش��د قيم��ت نمادهاي 
س��ايپا، پارس خودرو، س��رمايه گذاري غدير، پااليش نفت اصفهان و 
گل گه��ر ديروز 1۹واحد باال رفت. همچنين ش��اخص هاي بازار اول و 
دوم ني��ز به ترتيب 0.۴2و 112واحد صعودي ش��دند. براس��اس اين 

گ��زارش، نمادهاي فوالد مباركه و ملي مس بيش��ترين تاثير منفي را 
بر شاخص كل داشتند. افزون بر اين  گروه هاي خودرو، فلزات اساسي 
و ش��يميايي ها با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين 
گروه هاي صنعتي بودند. صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت 
متعلق به نمادهاي مس شهيد باهنر، ايران خودرو ديزل، ريخته گري 
تراكتورسازي ايران، محورس��ازان ايران خودرو، كمك فنر ايندامين، 
بهنوش ايران و رينگ س��ازي مش��هد بود. در مقابل نمادهاي س��ازه 
پويش، تكنوتار، كارتن ايران، صنايع شيميايي سينا، داروسازي سينا، 
داده پردازي ايران و كاش��ي الوند با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي 
جدول معامالت نشس��تند. سرمايه گذاران بورس��ي امروز براي خريد 
اوراق صك��وك ايران خ��ودرو، واحدهاي صندوق امي��ن يكم و اوراق 
مش��اركت ملي نفت ايران بيش��ترين تقاضا و طوالني ترين صف هاي 
خري��د را ثب��ت كردند. در مقاب��ل گروهي ديگر از س��رمايه گذاران با 
تش��كيل صف هاي فروش طوالني تالش كردند از اوراق صكوك ايران 
خودرو، واحدهاي صندوق كمند، س��هام مس شهيد باهنر، حق تقدم 
س��رمايه گذاري نيرو، اوراق صكوك سايپا و اوراق مشاركت شهرداري 

سبزوار خارج شوند.  

 كاهش نماگر فرا بورس
در س��ويي ديگ��ر فرابورس اي��ران در نخس��تين روز كاري هفته 
منتهي به يازدهم اس��فند ماه ميزبان دادوستد بيش از 260ميليون 
ورق��ه بهادار در 35 ه��زار و ۴36نوبت معامالتي ب��ود كه ارزش اين 
مبادله ها به حدود 2هزار و 15۴ميليارد ريال رس��يد. بر اين اس��اس 
حدود يك س��وم از حجم مبادالت بازارهاي ۹ گانه فرابورس ديروز در 
 بازارهاي اول و دوم دست به دست شد و بدين ترتيب در اين دو بازار 
ش��اهد نقل وانتقال بيش از 83 ميليون س��هم بوديم كه ارزش  بيش 
از 1۹1ميليارد ريالي را به ثبت رس��اند. معامله گران س��هام در بازار 
پايه نيز بيش از 163ميليون س��هم را به ارزش افزون بر181ميليارد 
ريال جابه جا كردن��د كه در اين ميان   77درصد از حجم و 81درصد 
از ارزش كل مب��ادالت اين بازار به تابل��و »پايه ب« اختصاص يافت. 
افزون بر اين بيش��ترين حجم و ارزش در ميان نمادهاي بازار پايه يي 
ني��ز به ترتيب ب��ه حق تقدم پتروش��يمي جهرم و نم��اد »خصدرا« 
متعلق به  ش��ركت صنعتي دريايي ايران تعلق گرفت. از س��وي ديگر 
نماد معامالتي دو ش��ركت ليزينگ ايران شرق و بازرگاني و توليدي 
مرجان كار نيز درحالي بيش��ترين افزايش قيمت  را در ميان نمادهاي 

فرابورس��ي به همراه داش��تند كه نمادهاي »زنگان« و »غفارس« تا 
س��قف ۴.6درصدي با بيش��ترين افت قيمت  روبه رو شدند. همچنين 
در ميان نمادهاي پرتاثير بر شاخص كل فرابورس دو نماد معامالتي 
»دماون��د« و »زاگ��رس« مجموع��ا با بي��ش از 3واحد اث��ر  منفي بر 
آيفكس، بيش��ترين نقش را در اف��ت 3واحدي اين نماگر ايفا كردند. 
در س��مت مقابل، نمادهاي »ذوب« و »م��ارون« با حدود 2واحد اثر 
مثبت بر ش��اخص كل فرابورس مانع از افت بيش��تر آن شدند تا  در 
نهايت اين ش��اخص در ارتف��اع 10۹3واحدي قرار گي��رد. در ميان 
اوراق ب��ا درآمد ثابت ني��ز اوراق مرابحه دولتي گندم در نماد »گندم 
۹707« بيش��ترين حجم و ارزش مبادالتي را به خود  اختصاص داد. 
در مجموع روز گذشته يك ميليون و 750ورقه به ارزش بيش از يك 
ه��زار و 608ميليارد ريال در بازار اوراق با درآمد ثابت تغيير  مالكيت 
يافت. در نهايت نگاهي به خريد و فروش اوراق تسهيالت مسكن در 
نخستين روز كاري اين هفته نشان مي دهد كه بيش از 85 هزار ورقه 
 تسه به ارزش بالغ بر 61 ميليارد ريال دست به دست شده است كه 
معامله گران بيش��ترين اقبال را نسبت به اوراق تسهيالت  مسكن مهر 

ماه ۹6 نشان دادند.

مروري بر آمار معامالت

نوسان در كانال 98000 واحد

تحليلگران

صنايعي همچ��ون پااليش��گاهي و پتروش��يمي و همچنين 
صناي��ع فلزي و صنعتي كه مرتبط با قيمت ه��اي جهاني و نرخ 
ارز هس��تند، مي توانند براي سال آينده در گروه هاي پيشرو بازار 
قرار بگيرند. به نظر مي رسد حتي اگر نرخ ارز به صورت دستوري 
كاه��ش يابد باز ه��م جايگاه فعلي حفظ خواهد ش��د، به همين 
دليل صنايع وابس��ته به نرخ ارز عالوه بر ارزشمند تر شدن شاهد 
افزايش س��ودآوري نيز خواهند بود. فردين آقابزرگي كارشناس 
بازار س��رمايه در خصوص ارزيابي روند بازار سرمايه در سال ۹6 
گفت: بازار سرمايه در سال۹6 با توجه به سياست هاي پولي اتخاذ 
شده و كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، حمايت هاي همه جانبه 
در خصوص تعيين تكليف نرخ خوراك پااليش��گاه ها و همچنين 
حمايت هاي خوب از صنايع بورسي با رشد همراه بود و اين روند 
منجر به بازدهي 27 تا 28 درصدي ش��اخص بورس ش��د. وي با 
بيان اينكه تغييرات مثبت قيمت كاموديتي ها و قيمت نفت ادامه 
خواهد داش��ت، گفت: با توجه ب��ه تصميم هاي مثبتي كه درباره 
حمايت از صنايع در س��ال جاري اتخاذ ش��د در صورتي كه اين 
تصميم ها ادامه دار و با ثبات باش��ند، مي توان پيش بيني كرد اين 
رونق و رشد به سال آينده نيز سرايت خواهد كرد. به گزارش سنا، 
آقابزرگي به فروش گواهي سپرده 20 درصدي توسط بانك هاي 
كش��ور به مدت دو هفته اشاره كرد و بيان داشت: انتشار گواهي 
س��پرده 20درصدي باعث افزايش نرخ بهره بين بانكي و گسيل 

س��رمايه هاي س��رگردان به بازار پول به عنوان يك رقيب خواهد 
ش��د. اين تدبير جديد دولت ب��راي كنترل نقدينگي و همچنين 
توق��ف نوس��ان هاي بازار ارز اتخاذ ش��د و در ص��ورت تداوم اين 
تصميم مي توان پيش بيني كرد خيزش��ي كه در شاخص بورس 
براي س��ال جاري رخ داد در سال ۹7 اتفاق نيفتد، اما مقرر شده 
اين ش��رايط موقت باش��د و در نتيجه تاثير زيادي روي شاخص 
نخواهد داش��ت. وي با اشاره به ريسك هاي سياسي موجود براي 
سال آينده گفت: تصميم هاي سياسي سه ماهه ابتداي سال ۹7 
از جمله ريس��ك هايي است كه مورد توجه سرمايه گذاران و بازار 
سرمايه است. وي در ادامه افزود: از سويي ديگر از لحاظ وضعيت 
اقتصادي دسترس��ي ايران به شبكه نقل و انتقاالت بين المللي به 
گفته مس��ووالن بانكي هنوز به طور كامل حاصل نشده كه اميد 
است به مرور زمان حل و فصل شود. اين كارگزار بازار سرمايه در 
پاسخ به سوال ديگري در خصوص صنايع پيشرو بازار سرمايه در 
س��ال آينده گفت: صنايعي همچون پااليشگاهي و پتروشيمي و 
همچنين صنايع فلزي و صنعتي كه مرتبط با قيمت هاي جهاني 
و نرخ ارز هستند، مي توانند براي سال آينده در گروه هاي پيشرو 
ب��ازار قرار بگيرند. به نظر مي رس��د حتي اگر ن��رخ ارز به صورت 
دس��توري كاهش يابد باز هم جايگاه فعلي حفظ خواهد شد، به 
همين دليل صنايع وابس��ته به نرخ ارز عالوه بر ارزشمند تر شدن 

شاهد افزايش سودآوري نيز خواهند بود. 

مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي از عرضه زعفران 
اين س��ازمان در بورس كاالي ايران براي نخس��تين بار با هدف 
منافع توليدكنندگان و افزايش توان صادراتي زعفران كشور خبر 
داد. ب��ه گزارش وزارت جهاد كش��اورزي، علي اوسط هاش��مي از 
عرضه زعفران اين س��ازمان در بورس كاالي ايران براي نخستين 
بار با هدف منافع توليدكنندگان و افزايش توان صادراتي زعفران 
كش��ور خبر داد و گفت: اين عرضه با آماده شدن ساز و كارهاي 
آن به حجم ۴00 كيلوگرم آغاز مي شود. اين مقام مسوول دولتي 
ب��ا بيان اينكه اكن��ون 85 درصد زعفران جه��ان در ايران توليد 
مي شود، افزود: با اين حجم از توليد زعفران حق مسلم ماست كه 
پايه گذار بورس جهاني زعفران باش��يم و قيمت پايه جهاني اين 
محصول را تعيين كنيم. هاش��مي با اشاره به انواع زعفران آماده 
عرضه در بورس كاال اظهار كرد: انواع زعفران هاي آماده عرضه در 
بورس شامل؛ 100كيلوگرم زعفران ممتاز رشته يي بريده )نگين(، 
100كيلوگرم زعفران رشته يي بريده ممتاز )شبه نگين يا سرگل(، 
100كيلوگرم زعفران رشته يي درجه يك )پوشال مرغوب( و در 
نهايت 100 كيلوگرم زعفران رشته يي درجه دو )پوشال معمولي( 
است. به گفته مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران؛ 
قيمت انواع زعفران آماده عرضه، زمان عرضه در بورس كاال اعالم 
مي ش��ود. هاشمي با تاكيد بر اينكه عرضه زعفران در بورس كاال 
راهگش��اي توسعه بازارهاي صادراتي اس��ت، افزود: با آغاز عرضه 

زعفران در بورس موجب تامي��ن منافع توليدكنندگان و فعاالن 
در بازار زعفران مي شود و ضمن ساماندهي صادرات اين محصول 
ارزش��مند سبب پايان يافتن نقش س��ودجويان از داللي زعفران 
خواهد ش��د. وي اظهار كرد: با اين روش كنترل و تثبيت قيمت 
زعفران در دس��ت ما خواهد بود و اگر هر زمان الزم باش��د جلو 
ص��ادرات زعفران را خواهيم گرفت، چراكه بايد همه اين موضوع 
را درك كنند ك��ه توليدكننده ايراني بايد قيمت جهاني زعفران 
را تعيين كند نه دالالن و س��ودجويان ك��ه تنها به دنبال منافع 
خود هس��تند. هاشمي از اجراي طرح خريد توافقي زعفران براي 
حمايت از كش��اورزان و زعفران كاران توسط تعاون هاي روستايي 
به عنوان يك تجربه مثبت ياد كرد و افزود: زعفران هاي خريداري 
شده در ش��رايط استاندارد نگهداري مي شوند و از كيفيت بسيار 
مطلوب��ي برخوردار هس��تند. مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون 
روس��تايي ايران ادامه داد: اين زعفران ها همگي با برند ملي ايران 
عرضه خواهند شد و معرف كيفيت و محصول برتر زعفران ايراني 
در جهان مي شوند. هاشمي در پايان از كشاورزان و توليدكنندگان 
زعفران به عن��وان تعيين كننده وضعيت زعفران اي��ران در بازار 
جهاني ياد كرد و افزود: توليدكنندگان با استانداردسازي و رعايت 
بهداش��ت در توليد محصول خود مي توانند با تدوين يك الگوي 
مدرن، حقوق مشتري را در بازارهاي جهاني رعايت و از آن طرف 

نيز خريداران نيز به استقبال اين محصول خواهند رفت. 

عرضه زعفران براي نخستين بار در بورس كاالصنايع پيشرو بازار در سال 97

گروه بورس 
پذيره نويسي صكوك مرابحه 700ميليارد توماني ايران خودرو 
با نمادهاي »صخود1۴12«، »صخود۴12« و »صخود0012« و 
با نرخ 18درصد از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران باعث 
ش��د تا ارزش بازار بده��ي از 11هزارميليارد توم��ان عبور كند. 
روح اهلل حس��يني مقدم، معاون ناش��ران و اعضاي شركت بورس 
تهران عنوان كرد: بازار بدهي پس از انجام اين پذيره نويس��ي به 
بيش از 11هزارميليارد تومان مي رسد كه اين مبلغ 2سال پيش 
كمتر از هزار ميليارد تومان بود. وي گفت: امسال بيش از 2هزار 
ميلي��ارد تومان به ارزش بازار بدهي اضافه ش��د كه اين عدد در 
س��ال هاي آينده قطعا رش��د مي كند و بدين ترتيب در بلندمدت 

نماگره��اي بازار س��رمايه اطالع��ات دقيقي به تصميم س��ازان 
مي دهد. در سويي ديگر علي تيموري، مديرعامل تامين سرمايه 
لوتوس پارسيان با اشاره به گردش مالي ۴0هزار ميليارد توماني 
صنعت خودرو گفت: با انتش��ار اي��ن اوراق مجموعا اين صنعت 
تاكنون 2هزار ميليارد تومان از طريق بازار س��رمايه تامين مالي 
كرده اس��ت، كه با توجه به گردش مالي باالي اين صنعت هنوز 
جا براي انتش��ار اوراق و تامين مالي از طريق بازار سرمايه وجود 
دارد. وي ب��ا بيان اينكه ب��راي صنعت خودرو فض��ا براي ايجاد 
ابزارهاي مختل��ف وجود دارد، گفت: ب��ورس كاال ابزار جديدي 
را مصوب كرده اس��ت كه براس��اس اين مصوب��ه بعد از پذيرش 
خودروهاي س��اخت اين توليدكنندگان امكان معامالت س��لف 

آن در ب��ورس كاال ايجاد مي ش��ود.  همچنين غالمرضا ابوترابي، 
مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه عرضه 
700ميليارد تومان اوراق بدهي ش��ركت ايران خودرو را انتش��ار 
بزرگ ترين اوراق ابزار مالي اسالمي براي بخش خصوصي خواند 
و گف��ت: پي��ش از اين تامين مالي بخ��ش خصوصي در حجم و 
ارزش باال در قالب افزايش سرمايه و اوراق مشاركت انجام گرفته 
بود اما در قالب ابزار مالي اس��المي اين نخس��تين عرضه در اين 

حجم و ارزش است.
وي درباره طوالني ش��دن زمان پذيره نويسي اين اوراق گفت: 
موافق��ت اصولي انتش��ار اين اوراق در 20ش��هريور ۹6 توس��ط 
س��ازمان انجام گرفت اما اصلي ترين مش��كل براي پذيره نويسي 
اوراق يعن��ي ركن ضامن فرآيند پذيره نويس��ي را طوالني كرد تا 
بان��ك ملت ضمانت اين اوراق را پذيرف��ت.  ابوترابي در ادامه به 
انتش��ار 170هزار ميليارد تومان انواع اوراق اس��المي از ابتداي 

تاس��يس قانون بازار ابزارهاي نوين مالي اس��المي اش��اره كرد و 
گفت: دولت بيش��ترين نق��ش كليدي را در انتش��ار انواع اوراق 
اس��المي دارد به طوري كه هم اكنون دولت با هدف بازپرداخت 
اصل اوراق  سررس��يد شده در س��ال ۹6 به دنبال انتشار 5 هزار 
ميليارد تومان اوراق منفعت است. وزارت امور اقتصادي و دارايي 
هم اكنون درحال انجام اقدامات براي انتش��ار اين اوراق اس��ت. 
اس��ماعيل زاده، معاون مالي گروه ايران خ��ودرو نيز گفت: ايران 
خودرو تاكنون براي تامين مالي از نظام پولي اس��تفاده مي كرده 
كه با هدف تنوع س��ازي در س��بد مالي و تامين مالي به انتش��ار 
اوراق از طريق بازار س��رمايه ورود كرده است. وي ادامه داد: اين 
سياس��ت كه در بازار سرمايه حضور جدي داش��ته باشيم، آغاز 
ش��ده اما استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي نيازمند 3 فاكتور 
نرخ مناس��ب هزينه تامين مال��ي، كوتاه بودن زم��ان و تطبيق 

شرايط خودروسازان با اوراق است.

مديرعام��ل بورس انرژي اي��ران از ورود 50 كاالي جديد در 
اين بورس طي س��ال 13۹6 خبر داد و گفت: برخي محصوالت 
پتروشيمي ازجمله اين كاال ها هستند. اين در حالي است كه در 
سال 13۹6 محصوالت جديدي در بورس انرژي داد و ستد شد. 
به گفته مس��ووالن روند پذيرش ها همچنان رو به توسعه است، 
اضافه ش��دن محصوالت جديد در هر سال به فهرست كاالهاي 

پذيرفته  ش��ده در بورس انرژي ايران ظرفيت بالقوه معامالتي را 
پيش روي فعاالن قرار مي دهد و اين موضوع س��بب توسعه اين 
بازار اس��ت. عالوه بر اين، در گذشته، مطرح شده بود كه فرآيند 
پذيرش محصوالت��ي همچون نفت كوره 280 و بلندينگ حالل 
۴10 پااليش نفت كرمانش��اه، اكستركت شركت نفت سپاهان و 
نيز زغال سنگ شركت سامان كاوش طبس در دستور كار بورس 

انرژي قرار گرفته اس��ت. بر اين اساس، مديرعامل بورس انرژي، 
درباره تعداد كاالهايي كه در سال 13۹6 وارد بورس انرژي شده 
است، گفت: حدود 50 كاال در سال جاري در بورس انرژي وارد 
شده است كه حالل هاي گريد جديد، نفتاي بندرعباس و نفتاي 
ش��يراز از آن جمله هستند. وي در پاسخ به اينكه آيا استفاده از 
ابزار جديد مالي جديدي در دس��تور كار بورس انرژي براي سال 
13۹7 قرار خواهد گرفت، گفت: در س��ال جاري پذيره نويس��ي 
نخس��تين صندوق پ��روژه به عنوان ابزار مال��ي جديد در بورس 
ان��رژي انجام ش��د و براي س��ال 13۹7 با س��ازمان بورس براي 

ورود ابزارهاي مالي بيش��تر مذاكره خواهيم كرد. در سال 13۹6 
پذيره نويس��ي نخستين صندوق س��رمايه گذاري پروژه در بورس 
انرژي، از ابزارهاي نوين مالي طي س��ال هاي اخير به عنوان يكي 
از ابزارهاي جذب س��رمايه در بازار سرمايه انجام شد. مديرعامل 
بورس انرژي معتقد است كه اين ابزار به سرمايه گذاران با درجه 
ريس��ك پذيري متفاوت و همچنين بنگاه هاي اقتصادي كش��ور 
كه نيازمند به وجوه نقد هس��تند، كمك كرده است. اين ابزارها 
عالوه بر جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ، هدايت وجوه نقد از 

بازارهاي كم كارآمد به بازارهاي كارآمد را به عهده دارند. 

ارزش 11000 ميليارد  توماني بازار بدهي

معامله ۵0 كاالي جديد در  بورس انرژي
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 نظارت اصناف
بر بازار شب عيد

پاي�گاه خبري اتاق ايران| دبي��ركل اتاق اصناف 
ايران در مورد اقدامات��ي كه براي جلوگيري از افزايش 
قيمت ه��ا در روزهاي پاياني س��ال و منته��ي به عيد 
انجام خواهد ش��د، گفت: معموال در ايام پاياني س��ال 
دس��تگاه هاي متولي نس��بت به تامين اقالم مورد نياز 
خصوصا اقالمي كه در اين زمان پر مصرف هستند اقدام 
مي كنند. از طرفي در ستاد تنظيم بازار تمهيدات الزم 
و مورد نظر در مورد مباحثي چون تامين اقالم اساسي 
ديده شده اس��ت. همچنين واحدهاي صنفي هر ساله 
تشديد بازرسي خواهند داشت و بحث مانورهاي پايان 
سال به اتاق ها ابالغ شده است. علي عوض پور با اشاره به 
ظرفيت توليد داخلي در راستاي دسترسي آسان مردم 
به كاالهاي اساسي در روزهاي پاياني سال افزود: يكي از 
مباحثي كه امسال تاكيد بيشتري روي آن داريم، بحث 
تامين اقالم از منابع داخلي است كه جلسات مستمري 
هم براي رس��يدن به اين مهم داشته ايم. درحال حاضر 
ظرفيت توليد داخلي در مورد اقالم اساسي بسيار خوب 
بوده و مواردي چون پوش��اك و مواد غذايي ديده شده 
است؛ به طوري كه شب عيد امسال، بازار خوب و آرامي 
خواهيم داشت. او در باره نحوه رسيدگي به شكايت هاي 
مردم��ي و بازرس��ي توس��ط اتاق هاي اصن��اف و ديگر 
ارگان هاي مسوول گفت: در مورد بازار هم سياست كلي 
اتاق ها، شكايت محوري است. به اين معني كه براساس 
شكايت مصرف كننده، رسيدگي مي شود، اما در اين ايام 
به دليل حساسيت، بازرسي هاي دوره يي خواهيم داشت 
كه توس��ط بازرسان اتحاديه، سازمان صنعت و معدن و 
تجارت همچنين اتاق اصناف انجام خواهد شد. عوض پور 
گفت: با حداكثر امكانات در سيس��تم بازرسي ونظارت، 
كنترل روي قيمت ها در بازار خواهيم داش��ت. به گفته 
او؛ در اين بازه زماني تالش شده تا مردم با كمبود اقالم 

مورد نياز و نوسانات قيمت ها مواجه نباشند. 

حمايت از توليد عملي نشد
تسنيم| عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با 
اعالم اينكه متاسفانه در سال جاري حمايت ويژه يي از 
توليد انجام نشده است، گفت: دولت امروز گرفتاري هاي 
زيادي دارد اما چرا تاوان آن را بايد بخش توليد پرداخت 
كند؟ آرمان خالقي در پاسخ به اين پرسش كه مسووالن 
تا چه اندازه پايبند به اجراي ش��عار »اقتصاد مقاومتي، 
توليد و اشتغال« بوده اند،  اظهاركرد: مقام معظم رهبري 
وقتي ش��عاري را براي يك سال تعيين مي كنند يعني 
هدف  را مشخص و مسووالن بايد اقدامات الزم را براي 
اجرايي ش��دن آن انجام دهند. او ب��ا بيان اينكه بحث 
توليد ملي چند سالي است كه مورد توجه جدي مقام 
معظم رهبري قرار گرفته است، افزود: البته دركنار اين 
موضوع تاكيد موكد رهبري بر اجراي سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي است تا در راستاي آن حمايت از توليد 

و اشتغال در كشور فراهم شود. 
اين عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تاكيد 
كرد: به اعتقاد ما موضوع اقتصاد مقاومتي و توليد ملي 
محدود به يك س��ال نيس��ت و يك برنام��ه بلندمدت 
محس��وب مي ش��ود، زيرا حمايت از توليدملي اشتغال 
پايدار را در كش��ور به وجود م��ي آورد. خالقي افزود: به 
دليل تعدد مشكالت و گرفتاري بخش توليد راهكارهاي 
اساسي براي حل مش��كالت الزم بود كه هنوز اجرايي 
نشده است. او با اشاره به تدوين سند استراتژي توسعه 
صنعت كشور اظهار كرد: در سال 84 زماني كه اسحاق 
جهانگيري، وزير وقت صنعت بود بحث تدوين استراتژي 
توس��عه صنعت مطرح ش��د و حتي اين موضوع نهايي 
و به وزارت صنعت ابالغ ش��د. از آن س��ال هر س��اله با 
تغيير وزرا ما شاهد اجرايي شدن اين سند نبوديم بلكه 
هر كس سند گذش��ته را رد و خود اقدام به تهيه سند 
جديدي كرده اس��ت. اين موضوع تا ام��روز ادامه دارد. 
به نحوي كه هنوز ما ش��اهد يك سند استراتژي براي 
توس��عه صنعت كشور نيستيم. خأل همين سند عاملي 
شده تا تصميمات مقطعي و به صورت يكپارچه نباشد. 
اين عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاكيد بر 
اينكه هنوز معلوم نيست سرنوشت سند استراتژي توسعه 
صنعت چه ش��ده اس��ت، تصريح كرد: وقت��ي يك برنامه 
منسجم نداشته باشيم دستگاه ها به صورت جزيره يي عمل 
كرده و سود و منفعت خود را مي بينند. به عنوان نمونه در 
كارت اعتباري خريد كاال بانك نتوانست همراهي الزم را با 
توليد كنندگان جهت فروش محصول ايراني داشته باشد. 
اين در حالي اس��ت كه توليدكنندگان ايراني به خوبي از 
ارائه اين كارت اس��تقبال كرده و تالش هاي خود را براي 
اجرايي ش��دن آن انجام دادند. خالقي در رابطه با اجرايي 
ش��دن سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال جاري 
نيز افزود: استقرار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي عاملي 
ش��ده تا در تصميم گيري ها س��ريع انجام شود. اما عملي 
كردن اين موضوع با مشكالت متعددي روبروست. او افزود: 
امروز هر بخش س��از خود را مي زند. بانك مي گويد منابع 
كافي براي ارائه تس��هيالت ندارم، از طرف ديگر بهره هاي 
بانكي را افزايش مي دهد تا پول هاي س��رگردان وارد بازار 
نشود. اين موضوع نشان مي دهد ما غيربهره وري بانك ها را 
با بهره هاي سنگين پوشش مي دهيم كه اين موضوع اصال 
درست نيس��ت. دولت امروز گرفتاري هاي زيادي دارد اما 

چرا تاوان آن را بايد بخش توليد پرداخت كند؟

 فستيوال نوآوري هاي
صنعت آرايشي 

پايگاه خبري اتاق ايران| معاون  كس��ب وكار اتاق 
تهران از برگزاري  فستيوال نوآوري هاي ص�نعت آرايشي 
و بهداشتي خبر  داد. هومن حاجي پور با بيان اينكه يكي 
از رويكرده���اي جدي�د اتاق تهران، كمك به رس��وخ 
فناوري ه��اي داخلي به صن�اي��ع و معرفي نوآوري هاي 
مخترعين و جوانان نخبه كشور به صاحبان س�رمايه و 
ص�نعت اس��ت، گفت: در اين راس�تا اتاق تهران ميزبان 
دوازدهمين روي�داد عرضه اختراعات با عنوان فستيوال 
نوآوري هاي صنعت آرايش��ي و بهداشتي را كه توس�ط 
مركز فن بازار ملي ايران با همكاري ش��ركت فرابورس 
ايران و حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

برگزار مي شود برعهده گرفته است. 
 او با ارائه توضيحي درباره فرآيند اجرايي اين رويداد 
گفت: بيش از 70طرح به دبيرخانه فس��تيوال ارس��ال 
ش���ده اس��ت و در روز برگزاري رويداد، هش��ت طرح 
منتخب براي س��رمايه گذاران و توليدكنندگان صنعت 
آرايش��ي- بهداش��تي، ارائه حضوري خواهيم داشت و 
زمينه تعامل طرفين با برگزاري جلس�ات رودررو فراهم 
خواهد شد. اطالعات ساير نوآوري ها، طرح ها و فهرستي 
از اختراعات اين ح��وزه نيز در قالب كتابچه در اختيار 

مخاطبان قرار خواهد گرفت. 

اخبار

رييس سازندگان و فروشندگان طال و جواهر در گفت وگو با »تعادل« بررسي كردند

مقصران عقب ماندگي صنعت طال

فعاالن استارت آپي به حوزه كشاورزي هم ورود كردند

حذف واسطه ها در طالي سرخ
روي س��ايت اي��ن اس��تارت آپ نوش��ته ش��ده: 
» كش��مون ي��ك ب��ازار آنالين هس��ت كه ش��ما و 
كش��اورزهاي منتخب زعفرون بتوني��ن هم رو پيدا 
كنين... « زعفران گران ترين ادويه جهان، گياه بسيار 
عجيبي است كه نام »طالي سرخ« را يدك مي كشد 
و تنها در بخش هاي محدودي از جهان امكان كشت 
دارد ك��ه يكي از اين پهنه ها ايران و در اس��تان هاي 

خراسان جنوبي و رضوي است. 
 در اين بين البته بايد ش��هر قائن و روستاهاي 
اطراف آن را بهشت زعفران جهان ناميد، منطقه يي 
كه ساالنه بخش مهمي از بهترين زعفران جهان در 
آن و به دست كشاورزان توليد مي شود. كشاورزاني 
كه البته با وجود تالش هاي بس��يار سود چنداني از 
اين دس��ت رنج نصيبشان نمي شود و اين واسطه ها 
هستند كه سود اصلي را به دست مي آورند تا جايي 
كه بس��ياري از كش��اورزان ب��راي گذراندن روزگار 
مجبور مي ش��وند محصول س��االنه خود را پيش از 
برداش��ت با قيميتي بسيار نازل پيش فروش كنند. 
اما حاال در اين ش��رايط استارت آپي راه اندازي شده 
اس��ت كه به كم��ك اين كش��اورزان آمده و تالش 
دارد ت��ا به حفظ محي��ط زيس��ت و آب به عنوان 
اصلي ترين منب��ع طبيعي اي��ن منطقه هم كمك 
كند. استارت آپي با عنوان كشمون كه از سوي سه 
جوان كه اهل يكي از روستاهاي شهر قائن هستند 
راه اندازي شده اس��ت و در واقع در فروش زعفران 
كش��اورزان واس��طه ها را حذف كرده و مش��تريان 

خودش��ان مي توانند مستقيم از كش��اورزان خريد 
داشته باشند.  به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران؛ 
محم��د و حمزه قائم پناه به همراه س��يامك خرمي 
س��ايتي را راه اندازي كرده اند كه به صورت آنالين 
امكان خريد زعفران را آن هم به صورت مس��تقيم 
براي مش��تريان فراهم مي كنن��د. افراد مي توانند با 
مراجعه به »سايت كش��مون« و ديدن صفحه هاي 
كش��اورزان و محص��والت زعفرانش��ان و خلوص و 
كيفي��ت آن و البت��ه قيمت به صورت مس��تقيم و 

آنالين اقدام به خريد كنيد. 
همچنين يكي از ويژگي هاي اين سايت استارت 
آپي اين اس��ت كه ش��ما مي توانيد ت��ا حدودي با 
زندگ��ي كش��اورزاني ك��ه از آنها خري��د مي كنيد، 
آشنا ش��ويد و تصاويري از آنها و خانواده و زندگي 
روزمره ش��ان را روي »سايت كش��مون« ببينديد. 
براي مثال در صفحه كش��اورزي كه حس��ن ميديو 
معرفي ش��ده است، نوشته شده:»حسن حاجي نژاد 
يا حسن ميديو تا 15سال پيش يك بقالي كوچك 
داش��ت ولي بعد از آن به كشاورزي رو آورد. او يك 
كش��اورز راحتگير است. او س��ر ظهر كه آفتاب تيز 
است به كشمون نمي رود؛ اما مصر است كه امورات 
كش��اورزي اش را درس��ت و با كيفيت انجام بدهد. 
ب��ه عنوان نمونه او در مزارع زعفران به هيچ عنوان 
از كود و س��م ش��يميايي اس��تفاده نمي كند. براي 
كشاورزها اس��تفاده از كود شيميايي بسيار ساده تر 
اس��ت چون تهيه آن از ك��ود حيواني كم هزينه تر 

است همچنين كود شيميايي حجم و وزن كمتري 
دارد و پخش كردن آن در مزرعه آس��ان تر اس��ت. 
ولي كود حيواني با زحمت بيش��تري بايد به س��ر 
زمي��ن حمل ش��ود و بعد در مزرعه پخش بش��ود. 
حس��ن حاجي نژاد را حس��ن ميديو صدا مي زنند، 
چون نام پدرش مهدي بوده اس��ت و در واقع اشاره 

به اين دارد كه او حسن، فرزند مهدي است...«
اما اصال داس��تان كش��مون چگونه شكل گرفته 
اس��ت؛ روي س��ايت اين اس��تارت آپ نوشته شده: 
»كش��مون ي��ك ب��ازار آنالين هس��ت كه ش��ما و 
كش��اورزهاي منتخب زعفرون بتوني��ن هم رو پيدا 
كنين، ارتباط داشته باشين و از هم زعفرون بخرين. 
ما، محمد و حمزه قائم پناه، فرزند يك كش��اورز در 
قاين هس��تيم. ما به همراه س��يامك خرمي يكي از 
دوس��تانمون، بنيان گذارهاي كشمون هستيم. پدر 
بزرگمون، يوس��ف قائ��م پناه گفته ب��ود »وقتي كه 
بميرم دس��تم به بيلم خواه��د بود« و آخرين لحظه 
زندگ��ي اش در مزرع��ه درح��ال درو ك��ردن گندم 
ب��ود. م��ا از وضع زندگ��ي خودمون ناراض��ي بوديم 
و مي خواس��تيم زندگ��ي م��ون رو بهتر كني��م. اما 
مي خواس��تيم كه دنيا هم جاي بهتري باش��ه و اين 

طوري بود كه كشمون شكل گرفت.«
 البته يكي از ويژگي هاي كشمون در كنار ايجاد 
امكان خريد و فروش بي واسطه زعفران توجهش به 
آب و توس��عه پايدار هس��ت؛ در اين باره در س��ايت 
آنها نوشته ش��ده: » توي شهر ما 12 قنات بوده كه 

آخريش��ون سال 94 خشك ش��د. حاال به جا شون 
صدها چاه عميق هس��ت. قنات ها ي��ه روش پايدار 
براي برداش��ت از س��فره آب زير زمين��ي بودن. اما 
االن س��فره آب زيرزمين��ي قاين هر س��ال داره نيم 
متر مي ره پايين ت��ر و چاه هاي عميق، هي عميق تر 
مي شن و آبها هي شورتر. از طرف ديگه پياز زعفرون 
به ش��وري حساس��ه. « اي��ده و امي��د بنيانگذاران 
كش��مون اين هس��ت كه بتوانند مردم منطقه را به 
كشت زعفران بدون استفاده از چاه هاي عميق و در 

نهايت احيا دوباره قنات هاي محلي تشويق كنند. 
ام��ا خري��د مس��تقيم از كش��اورزان ج��ز اينكه 
واس��طه ها را حذف مي كند، يك خوبي بزرگ ديگر 
هم دارد اينكه ش��ما زعف��ران مخلوط نمي خريد در 

س��ايت كشمون نوشته ش��ده:»زعفران كشاورزهاي 
مختلف با هم قاطي مي ش��ود و معلوم نمي شود، چه 
كس��ي با كيفيت كار كرده، مواد شيميايي نزده و با 
هزينه بيشتر به زعفرانش كودهاي حيواني و طبيعي 
داده و… وقتي واس��طه ها زعفران رو از كش��اورزان 

مي خرند، همه رو به يك قيمت مي خرند.«
ايده كش��مون از زم��ان راه اندازي اين اس��تارت 
آپ تاكن��ون با اس��تقبال خوب كش��اورزان محلي 
و مش��تريان زعفران رو به رو ش��ده همچنين براي 
بنيانگ��ذاران آن ه��م باتوجه به خالقيت بااليش��ان 
پيش��رفت هايي را به دنبال داش��ته ك��ه آخرين آن 
برنده شدنش��ان در رقابت كارزار و كسب جايزه 50 

ميليون توماني بود. 

تعادل| 
طي دهه هاي اخير صنعتگ��ران و صادركنندگان 
طال نيز همانند ديگر صنعتگران كشور با چالش هاي 
مختلفي مواجه هستند. يكي از عمده ترين مشكالت 
فعاالن اين حوزه، »اعم��ال 9 درصد ماليات بر ارزش 
 افزوده بر ش��مش طال« است كه قدرت ماندگاري در 
ب��ازار داخلي را از توليدكنن��دگان مي گيرد. از طرفي، 
»اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد دولتي براي صادرات 
طال، ضعف در طراحي وايده پردازي، عدم تثبيت نرخ 
ارز، عيارس��نجي ش��مش در انبار گم��رك، تخريب 
مصنوعات با نمونه گيري سازمان استاندارد در گمرك 
و نبود سياس��ت هاي مشخص« از ديگر مواردي است 
كه باعث ش��ده تا هزينه هاي توليد براي فعاالن طال و 
جواهر به شكل سرسام آوري افزايش يابد و مانع رشد 
و عقب ماندگي اين صنعت هم در عرصه داخلي و هم 
جهاني شود. صنعتگران و صادركنندگان طال معتقدند 
كه ما حمايت  دولت را نمي خواهيم اما كمترين انتظار 
آن اس��ت كه ضوابط مخل را از مي��ان بردارد. در اين 
ميان، اما برخي از فعاالن اين حوزه خود بر اين باورند 
كه دولت را نمي توان تنها مقصر چالش ها و مشكالت 
اين حوزه دانست؛ بلكه بخش خصوصي را هم مي توان 
از ديگر مقصران در اين عرصه دانست. برهمين اساس، 
»نبود يك تش��كل قوي در بخش خصوصي« در اين 
صنعت جذاب را مي توان از نقاط ضعف آن دانست. از 
اين رو، تالشگران حوزه توليد و صادرات اين فلز زرد و 
گرانبها بايد خودشان آستين هايشان را براي رفع موانع 
و برخي از مشكالت به وجود آمده باال بزنند و تنها به 

باالدستي ها اتكا نكنند. 

 مدل هايي براي توسعه صنعت طال
صادركنندگان صنعت طال در ايران از چه  مشكالتي 
رنج مي برند؟ بررسي ها نشان مي دهد، عمر محصوالت 
توليدشده در صنعت طال به دليل ظهور محصوالتي با 
طرح هاي جديد بس��يار كوتاه است، تركيه زماني در 
ش��مار واردكنندگان طال از ايران قرار داش��ت؛ اما در 
مقطعي صنعتگران اين كش��ور براي آموزش به ايتاليا 
سفر كردند و با مهندسي معكوس مصنوعات ايتاليايي، 
اكن��ون در زمره بزرگ تري��ن صادركنندگان طال قرار 
گرفته است. صنعتگران و صادركنندگان طال معتقدند 
كه م��ا حمايت  دول��ت را نمي خواهيم ام��ا كمترين 
انتظار آن اس��ت كه ضوابط مخ��ل را از ميان بردارد. 
آنها مي گويند چنانچ��ه طراحي و ايده پردازي تقويت 
نشود، مصنوعات ايراني با مصنوعات ساير كشورها قادر 
به رقابت نخواهد بود. از سوي ديگر، بايد گفت كه طال 
يك كاالي سرمايه يي است و سرانه مصرف اين كاال در 
ايران به نسبت كشورهاي غربي بسيار باالست. هرچند 
كه نبود سياست هاي مشخص از سوي متوليان دولتي 
يك مس��ير پر پيچ و خمي را براي فعاالن در اين بازار 

ايجاد كرده، كه در ادامه راه منجر به عقب ماندگي اين 
صنعت شده است. البته سياست هاي مدون و مشخص 
از سوي متوليان تشكلي و دولتي مي تواند اين صنعت 

را از غرق شدن نجات دهد. 
از س��وي ديگ��ر، فع��االن بخش خصوص��ي، در 
راستاي افزايش صادرات مصنوعات طال معتقدند كه 
توليدكنندگان بايد تالش كنند تا محصولي رقابت پذير 
تولي��د و روانه بازارهاي داخل��ي و خارجي كنند؛ اين 
موضوع در حالي است كه متاس��فانه به روزرساني در 
صنعت طال بطور شايسته در كشور انجام نمي گيرد. بر 
همين اساس، بخش خصوصي براي برطرف شدن اين 
دس��ت انداز به متوليان دولتي پيشنهاد داده كه مهلت 
5 س��اله در ماده 157 قانون ماليات هاي مس��تقيم به 
2 س��ال كاهش يابد. دومين موضوع ديگر مورد اشاره 
فعاالن حوزه صنعت طال، »دريافت جواز كسب براي 
صادرات« است. براين اساس، صادركنندگان طال براي 
صادرات بايد داراي جواز كسب باشند و دريافت جواز 
منوط به اس��تقرار در واحدي تجاري است، اما اين در 
حالي اس��ت كه بخش بزرگي از فع��االن اين صنعت 

به شكل حقيقي فعاليت مي كنند. 
از س��وي ديگر، مصرف طال در كش��ور در شرايط 
رون��ق اقتصادي روزانه يك ونيم تا دو تن اس��ت كه با 
احتساب ۳00 روز كاري در 12 ماه سال، حداكثر بايد 
۶00 تن طال به كشور وارد شود، اما آمار گمرك چنين 

موضوعي را تاييد نمي كند؛ زيرا بخش عمده يي از اين 
كاال به صورت قاچاق وارد و اقتصاد ايران از اين درآمد 
محروم مي شود يعني ساالنه ۳00 تا 500 تن طال به 
كش��ور وارد مي شود كه درباره واردات قاچاق اين كاال 
آمار متفاوتي ارائه مي ش��ود.« اينها بخشي از اظهارات 

غالمحسين دواني، عضو اتاق ايران است. 
در همين حال، رييس س��ازندگان و فروشندگان 
طال، جواهر، نقره و سكه درباره وضعيت طال و جواهر 
ايراني به »تعادل« مي گويد: يكي از مش��كالت صنف 
ط��ال و جواهر به واردات قاچاق گونه مصنوعات فلزي 
در اين حوزه باز مي گردد. از طرفي، مصنوعات تقلبي 
در طال نيز يك��ي از چالش هاي موجود در اين صنف 
به ش��مار م��ي رود كه اين موضوع ني��ز مزيد بر علت 
شده است. محمد محمدعلي ولي مي افزايد: براساس 
آمارهاي موجود، ميزان قاچاق مصنوعات طال در سطح 
بازار حدود 2۳ درصد اس��ت. همچنين س��هم س��اير 
كش��ورها يا به عبارت ديگر مصنوعات طالي وارداتي 
حدود 25 درصد گزارش شده كه اين ميزان حجم از 
واردات نشان از وجود مشكالت داخلي در اين صنعت 
است. او مي گويد: »ماليات برارزش افزوده«، راه فعاالن 
صنعت طال و جواهر را براي ادامه پيش��رفت و توسعه 
مسدود كرده و بارها ما اين نوع انتقادات كارشناسي را 
با مسووالن مربوطه مطرح كرده و در ميان گذاشته ايم 

كه تا به امروز كار ساز نبوده است. 

ماليات برارزش افزوده دغدغه مهم و اصلي فعاالن 
صنعت طال به ش��مار مي رود. صنع��ت طال و جواهر 
يكي از بخش هايي اس��ت كه در ابتداي اجراي قانون 
ماليات بر ارزش افزوده، فعاالن اين حوزه از اجراي آن 
س��رباز مي زدند و حتي طي يك سال گذشته فعاالن 
اين صنعت تالش كردند تا با بستن واحدهاي صنفي 
خ��ود، در برابر اجراي آن مقاومت كنند، اما در نهايت 
به اي��ن كار يعني پرداخت ماليات ت��ن دادند. اعمال 
معافيت ه��اي مالياتي در صنعت طال و جواهر يكي از 
وعده هايي بود كه دولت در تهيه اليحه جديد بودجه 

9۶ آن را مطرح كرد. 

 تعطيلي 3هزار و 500 واحد صنفي طال
از طرف��ي ديگر، برخي از كارشناس��ان اقتصادي 
معتقدند كه اعمال ماليات 9 درصدي موجب ش��ده 
بود تا بس��ياري از كارگاه هاي تولي��دي اين صنعت 
در سال هاي گذشته تعطيل ش��وند. حاال با گذشت 
زمان فعاالن صنف طال و جواهر خواهان كاهش اين 
رقم مالياتي به س��ه درصد هستند. آنها براين باورند 
كه ماليات س��ه درصدي از اجرت س��اخت طال اخذ 
ش��ود تا به اين ش��يوه فعاالن تولي��دي نيز با خيال 
راحتي در بازار به فعالي��ت خود ادامه دهند. فعاالن 
صن��ف طال و جواهر در حال��ي از پرداخت ماليات 9 
درصدي خ��ودداري مي-كنند كه س��اير واحدهاي 

صنفي خرد و كوچك با اندك سرمايه يي نيز همين 
مق��دار ماليات را ب��ه دولت مي-دهن��د، درباره اين 
موضوع محمدعلي ولي مي گويد: مشكل ما پرداخت 
مالي��ات بر ارزش افزوده آن هم ب��ه ميزان 9 درصد 
نيس��ت، بلكه انتقاد و اعتراض ه��ا درباره نوع و روش 
پرداخت ها اس��ت. چراكه نحوه ماليات ستاني دولت 
بايد از س��وي مصرف كننده يا خريدار صورت گيرد. 
ب��ه عنوان نمونه، در اين ب��ازه زماني هر گرم طال به 
ميزان 150 هزارتومان اس��ت و چنانچه 9درصد هم 
به اين ميزان طال اضافه ش��ود؛ بي ش��ك با ادامه اين 
نوع رويه ها بخش عظيمي از واحدهاي صنفي تعطيل 
خواهند ش��د و سرمايه هايش��ان را نيز در بخش هاي 
غير مولد خواهند ب��رد. به گفته او، چنانچه اين نوع 
سياست هاي غيرشفاف در س��ال هاي آتي نيز ادامه 

يابد بخشي اعظمي از كارگران بيكار خواهند شد. 
رييس س��ازندگان و فروش��ندگان طال، جواهر، 
نق��ره و س��كه در ادام��ه اظهار مي كند: براس��اس 
بررس��ي ها، تاكنون ش��اهد تعطيلي ۳ هزار و 500 
واحد صنفي طال و جواهر فروش در كشور بوده ايم. 
به واقع اين نوع اتفاقات ناخوش��ايند بنا به خواسته 
فعاالن اقتصادي نبوده و بلكه برخي سياس��ت هاي 
نادرست دست به دست داده تا شرايط كسب وكار 
روند نامس��اعدي را طي كند. از اين رو، فعاالن بازار 
در اي��ن صنف بن��ا به اجبار فعالي��ت خود را ترك 

كرده و روند ورشكستگي را در پيش گرفته اند. 
محمدعل��ي ولي در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود با بيان اينكه چنانچ��ه طراحي وايده پردازي 
تقويت نش��ود، مصنوعات ايراني با مصنوعات ساير 
رقبا قادر ب��ه رقابت نخواهد بود، ادامه مي دهد: اما 
مس��ائلي مانن��د اعمال 9 درصد مالي��ات بر ارزش 
اف��زوده بر ش��مش طال قدرت مان��دگاري در بازار 

داخل را نيز از توليدكنندگان سلب كرده است. 
اين فعال بازار مي گويد: به دليل مش��كالت در 
صنع��ت طال فع��االن اين حوزه حدود 10 س��الي 
است كه ديگر حرفي براي گفتن ندارند و پيدايش 
اين نوع آس��يب ها در اين صن��ف نيز جاي تعجب 
ن��دارد. محمدعلي ولي همچني��ن درباره صادرات 
مصنوعات طال به س��اير كش��ورها اظهار مي كند: 
در اين ب��ازه زماني به دليل هزينه هاي باالي تمام 
شده در اين صنعت، حتي صادرات قاچاق گونه اين 
نوع مصنوعات به كشورهاي خارجي نيز مقرون به 
صرفه نيس��ت. البته بايد به اين موضوع هم اشاره 
كرد كه صادرات رسمي اين نوع مصنوعات به دليل 
چالش هايي كه اين صنف با آن دس��ت به گريبان 
است، وجود ندارد. به گفته او، چنانچه مسير براي 
صادرات اين نوع محصوالت گرانبها فراهم ش��ود، 
مي توان بس��ياري از بازارهاي صادراتي از دست را 

احيا كرد. 

بايد درباره برنامه هاي اقتصادي از دولتمردان، سياست گذاران 
و كنشگران اقتصادي س��وال هايي پرسيده شود. شهروندان در 
كشورهاي توس��عه يافته كنشگران فعالي در عرصه مطالبه گري 
هستند؛ مردم درباره اقتصاد و تصميم گيري هايي كه دولت ها يا 
سياست مداران براي اقتصاد مي گيرند از آنها پرسش كنند. عضو 
هي��ات نمايندگان اتاق اي��ران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران مي گويد: اين روزها س��پهر اقتص��ادي ايران چه وضعيتي 
دارد؟ محمدرض��ا بهرامن افزود: دول��ت در اين دوره بايد بتواند 
اس��تراتژي منس��جم صنعتي آماده كند و بر اساس برنامه ريزي 
براي توس��عه صنعتي كشور، راهي براي اقتصاد ايران پيدا كند 
تا بتواند از مس��ير اقتصاد متكي به مس��تغالت و بازار مالي، به 
توليد و صنعت وابس��ته باشد. او مي گويد: اين روزها با شنيدن 
برنامه ه��اي وزراي اقتص��ادي در حوزه دولت و مقايس��ه آن با 
گذش��ته احساس مي كنم كه اقتصاد در مسير مناسب تري قدم 

گذاشته است. 
بهرام��ن به اهمي��ت برنامه ريزي در اقتصاد اش��اره مي كند 
و مي گوي��د: اقتص��اد علم منطق و رياضيات اس��ت و بايد همه 
شهروندان، سياس��ت گذاران و دولتمردان قبل از ايجاد هر نوع 

انتظاري در جامعه، فك��ر كنند كه اين تصميم آنها چه تبعاتي 
بر جامعه و اقتصاد كش��ور مي گذارد يا اثر مثبت اين تصميم ها 
كدام اس��ت؟ اقتصاد ايران قبل از شعار، نياز به طراحي سيستم 
و اس��تراتژي راهبري دارد. الزام رش��د اقتص��ادي برنامه ريزي 
بلندمدت و پايداري اس��ت كه با تحوالت سياسي اين برنامه ها 

تغيير نكند. 
او درباره كارنامه اقتصادي دولت دوازدهم معتقد اس��ت: در 
شرايط فعلي دولت، كارنامه خيلي خوبي دارد؛ در اين دوره و از 
زمان دولت يازدهم اقتصاد ايران توانس��ت با كشورهاي جهان و 
اقتصاد بين الملل تعامل برقرار كند و اين بسيار با اهميت است. 
افقي پيش��روي اقتصاد ايران گشوده شده است؛ اما مي توانست 
وضعيت بهتر از اين باشد و ايران جايگاه منسجم و مناسبي در 
بازارهاي جهاني داشته باشد، ولي با موانعي جدي براي حركت 
روبه رو بود. او تاكيد مي كند: اقتصاد يك علم تخصصي اس��ت و 
هم��ه وزارتخانه هاي اقتصادي بايد بتوانند در اين مس��ير باهم 
همگام ش��وند. وزارت اقتص��اد، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت ام��ور خارجه باي��د باهم و در كنار هم ب��راي اقتصاد، 
استراتژي توسعه اي، ديپلماسي اقتصادي و صادرات بينديشند 

و برنامه ري��زي كنن��د.  به گفته بهرامن، فع��ال اقتصادي حوزه 
مع��دن در اي��ن دوره وزارت صنعت، معدن و تجارت توانس��ته 
است با بدنه كارشناسي خود ارتباط مناسب تري برقرار كنند و 
اين رويه برخالف گذشته اس��ت. او تاكيد مي كند: ارتباط وزرا 
با بخش اقتصادي كش��ور روبه جلو اس��ت. اما اينكه تمام وزارت 
اقتصاد و دارايي توانس��ته تمام مش��كالت را حل كند، اينگونه 
نيس��ت. او درباره اين موانع مي گويد: در هر سيس��تم اقتصادي 
كه افكار برنامه س��تيزي يا تندروي حاكم باشد، اقتصاد از مسير 
اصلي خارج مي كند يا حركتان به مانع برخورد مي كند. در اين 

دوره به نظر مي رسد اين موانع كمتر از قبل شده است. 
عض��و هيات نمايندگان اتاق اي��ران درباره يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي اقتصاد كش��ور مي گويد: يكي از دغدغه ما توس��عه 
صادرات اس��ت؛ دغدغه توس��عه ص��ادرات، ص��ادرات غيرنفتي 
واقعي اس��ت نه صادرات نفتي؛ ايران با صادرات نفتي در توسعه 
اقتص��ادي جايگاهي ن��دارد. براي اينكه اختي��ار فروش نفت به 
ميزان زيادي دس��ت فعاالن اقتصادي نيست. نفت و سياست به  
هم  پيوس��ته هستند و اتكا به صادرات نفتي كار درستي نيست 

و اساس توسعه صادرات را متزلزل مي كند. 

او با طرح پرسش��ي درباره اينكه آيا عزم دولت ها در توسعه 
صادرات غيرنفتي جدي اس��ت؟ مي گويد: يكي از اهداف دولت 
يازدهم و دولت دوازدهم، توس��عه صادرات غيرنفتي است. اين 
هدف در دولت هاي گذشته نيز مطرح بوده؛ اما به دليل مسائل 
متعددي مانند وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، نبود برنامه 
منسجم اين مهم، هيچگاه به صورت شايسته محقق نشده است. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مي گويد: صادرات غيرنفتي 
مثل ميعانات و پتروش��يمي كه وابس��ته به نفت اس��ت، خيلي 
نمي توان��د محور اصلي توس��عه صادرات غيرنفتي باش��د براي 
اينكه اين حوزه هم تحت تاثير نوس��انات بازار نفتي است. رفتار 
خردمندانه اين اس��ت كه صادرات غيرنفتي را بدون بخش هاي 
وابسته به نفت در نظر بگيريم. به گفته بهرامن؛ بخش خصوصي 
نحي��ف توان رقابت ب��ا اقتصاد نفتي و دولتي ن��دارد. دولت در 
اين دوره بايد بتواند اس��تراتژي منس��جم صنعتي داشته باشد 
و بر اس��اس برنامه ريزي براي توسعه صنعت راهي براي اقتصاد 
ايران پيدا كند تا بتواند از مس��ير اقتصاد متكي به مستغالت و 
بازار مالي به توليد و صنعت وابسته باشد؛ اما توسعه صنعتي به 

استراتژي منسجم و پايدار نيازمند است. 

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران عنوان كرد

ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي پايدار
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7  جهان

 هشدار متحدان باواريايي مركل
به سوسيال دموكرات ها 

 گروه جهان 
 متحدان باواريايي حزب دموكرات مسيحي به رهبري صدراعظم آلمان به سوسيال 
دموكرات ها درباره عدم توافق بر س��ر موضوع مهاجران هشدار دادند. به گزارش رويترز، 
متحدان باواريايي حزب دموكرات مس��يحي به رهبري »آنگال مركل« صدراعظم آلمان 
ديروز شنبه به سوسيال دموكرات هاي چپ ميانه درباره عدم توافق بر سر موضوع مهاجران 
هشدار دادند و اعالم كردند كه اين موضوع مي تواند به فروپاشي دولت جديد آلمان منجر 
شود.  اعضاي حزب سوسيال دموكرات آلمان كه تصميم گيري نهايي بر سر پيوستن اين 
حزب به توافق ائتالف در بزرگ ترين اقتصاد اروپا را بر عهده دارند، تا دوم مارس فرصت 
شركت در راي گيري در اين زمينه را دارند. نتايج اين راي گيري در تاريخ چهارم مارس 
اعالم مي ش��ود.  مقام هاي ارش��د حزب متحد با محافظه كاران آنگال مركل ديروز شنبه 
به حزب چپ ميانه سوسيال دموكرات ها هشدار دادند كه ناكامي در حصول توافق هاي 
مرتبط با مهاجرت مي تواند به فروپاش��ي دولت جديد آلمان بينجامد. ورس��ت سيهوفر 
رهبر اتحاديه سوسيال مس��يحي در بايرن به روزنامه آگزبورگر آلگماينه گفت: »قانون 
جديد بازگرداندن پناهجويان ناكام به تونس، مراكش و الجزاير را ساده تر كرده و مراكزي 
در نواحي مرزي براي پناهجويان ايجاد مي كند تا درخواس��ت هاي پناهندگي به جريان 
بيفتد.« به گفته او اگر حزب شولتس از اين قوانين حمايت نكند، اين به معناي »پايان 
دولت« خواهد بود. او گفت اگر اين حزب چپ ميانه به توافقات خود با محافظه كاران عمل 
نكند، كار آن اصال قابل پذيرش نيست.  سيهوفر كه انتظار مي رود وزير كشور آلمان شود 
به اين روزنامه تاكيد كرد اين تدابير پيش از انتخابات ايالتي در بايرن در ۱۴ اكتبر اجرايي 
مي شود. حزب راست ميانه سيهوفر در انتخابات پارلماني سپتامبر گذشته ۱۰درصد راي 
از دست داد و متعهد شده تا آرايي كه به دست حزب راست افراطي آلترناتيو براي آلمان 
رس��يده اس��ت را پس بگيرد. اين حزب موضع سرس��ختانه يي عليه مهاجرت دارد و بر 
ارزش هاي س��نتي محافظه كارانه تاكيد دارد.  سياس��تمداران حزب سوسيال دموكرات 
آلمان در بخش��ي از مذاكرات ائتالفي با بي ميلي موافقت كردند كه مهاجران آتي را به 
۱۸۰هزار تا ۲۲۰هزار نفر كاهش دهند. هنوز مش��خص نيس��ت كه آيا هم حزبي هاي 
شولتس تجديد ميثاق با محافظه كاران را مي پذيرند يا خير. چنانچه با آن مخالفت شود، 

آلمان شاهد تشكيل دولت اقليت مركل مي شود.

 نشست حزب كمونيست چين
در آستانه ترميم كابينه

 گروه جهان 
حزب حاكم كمونيست چين دوشنبه نشست سه روزه مقام هاي ارشد خود را برگزار 
خواهد كرد و در آستانه ترميم كابينه در ماه آتي احتماال روي تصميمات مهمي بحث و 
تصميم گيري مي شود.  به گزارش رويترز، كميته مركزي حزب از دوشنبه تا چهارشنبه 
جلس��ه عمومي برگزار خواهد كرد و شي جين پينگ رياس��ت آن را هم بر عهده دارد. 
جزئيات بيش��تري از اين نشست منتشر نشده است. كميته مركزي بزرگ ترين هيات 
تصميم گيري نخبگان حزب حاكم چين است و از ۲۰۴ عضو اصلي و حدود ۱۷۰ عضو 
جانشين تشكيل شده است.  در حالي كه مناصب حزبي مهم ماه اكتبر در جريان كنگره 
حزب اعالم شد، سمت هاي دولتي هنوز نيازمند تصميم گيري نهايي و راي گيري رسمي 
در جلسه ساالنه  پارلمان است كه از پنجم مارس آغاز مي شود. مناصبي كه بايد به تاييد 
رسمي پارلمان برسند، شامل پست هايي مثل نخست وزيري و پست وزرا و نيز رييس 
بانك مركزي چين است. در حالي كه حزب چنين تصميماتي را مي گيرد، آنها بايد در 
پارلمان به راي گذاشته شوند. پارلمان چين هم متشكل از اعضاي وفادار به حزب حاكم 
است كه معموال عليه تصميمات حزبي راي نمي دهند. پارلمان همچنين براي اصالح 
قانون اساس��ي راي گيري خواهد كرد تا تفكر سياسي شي جين پينگ مورد اشاره قرار 
بگيرد و يك چارچوب قانوني براي هيات جديد ضد فس��اد به وجود آيد.  اين نشست 
در ش��رايطي برگزار مي شود كه دولت چين جمعه در اقدامي غيرمنتظره كنترل يكي 
از بزرگ ترين ش��ركت هاي بيمه و خدمات مالي را به دست گرفت و »وو شيائوهويي« 
رييس و س��هامدار اصلي آنبانگ به اتهام ارتكاب جرايم اقتصادي تحت پيگرد قضايي 
است. »وو« در ماه ژوئن در پي مشكالت ايجاد شده براي يكي از خريداران دارايي هاي 
خارجي دس��تگير شده بود. دفتر دادستاني شانگهاي جمعه در بيانيه يي اعالم كرد كه 
»وو« به كالهبرداري و سوء استفاده از موقعيتش متهم است و پرونده او براي رسيدگي 
به دادگاه شهر ارجاع داده شده است. در زماني كه دولت كنترل آنبانگ را در دست دارد، 
شركت توسط گروهي متشكل از مقامات كميسيون نظارتي بيمه، بانك مركزي چين 
و ديگر ناظران كليدي مالي و نهادهاي دولتي اداره خواهد شد. شي جين پينگ بارها با 
تاكيد بر لزوم مبارزه با فساد هشدار داده كه سهل انگاري در اين امر مي تواند به فروپاشي 

حزب كمونيست چين و نظام سياسي حاكم بر اين كشور بينجامد.

 امريكا سفارتش را ماه مه
به قدس منتقل  مي كند 

 گروه جهان 
وزارت خارجه امريكا اعالم كرد كشورش قصد دارد سفارت خود را در قدس در ماه مه 
)ارديبهشت( و همزمان با هفتادمين سالگرد نكبه )سالگرد تشكيل اسراييل( افتتاح كند. 
اين اقدام با انتقاد شديد تشكيالت خودگردان فلسطين و دبيركل كميته مركزي سازمان 
آزادي بخش فلسطين مواجه شد.  به گزارش شبكه الجزيره، يك مسوول امريكايي گفت: 
»س��فارت تا زمان آماده  ش��دن ساختمان جديدش به ساختمان مربوط به فعاليت هاي 
كنسولي در محله ارنونا در بخش غربي قدس اشغالي منتقل خواهد شد. ديويد فريدمن 
سفير امريكا در اسراييل، به همراه تعدادي از ديپلمات ها به كنسولگري منتقل مي شوند 
و كار خود را از آنجا شروع مي كنند. انتخاب اين تاريخ و همزماني آن با سالگرد تاسيس 
اسراييل حامل يك مفهوم نمادين است.« آسوشيتدپرس به نقل از چهار مسوول دولت 
امريكا گزارش داد كه كاخ سفيد در حال بررسي طرح شيلدون اديلسون تاجر امريكايي 
يهودي االصل وابسته به حزب جمهوري خواه در زمينه تامين مالي مرحله نهايي احداث 
مقر سفارت جديد در قدس اس��ت. بنيامين نتانياهو  نخست وزير رژيم صهيونيستي در 
بيانيه يي گفت: »تصميم ترامپ براي انتقال س��فارت كش��ورش از تل آويو به قدس در 
روز استقاللي كه پيش  رو داريم، ادامه اعالم تاريخي او در دسامبر در زمينه به رسميت 
ش��ناختن قدس به عنوان پايتخت اسراييل است.« نبيل ابو ردينه سخنگوي تشكيالت 
خودگردان فلس��طين در انتقاد از اين اقدام تصريح كرد: »اقدامات يك جانبه كمكي به 
تحقق صلح نمي كند و به هيچ طرفي مش��روعيت نمي بخشد. اينها با قوانين بين الملل 
همخواني ندارند و تالش ها در مسير صلح در منطقه را با مشكل روبه رو مي كنند و فضاي 
منفي و زيانباري به وجود مي آورند. استناد به قانون بين الملل كليد روند صلح و تنها راه 
تحقق ثبات در منطقه است و تحقق صلح فراگير مبتني بر قطعنامه هاي بين المللي و 
راه حل دو كشوري و تشكيل كشور فلسطين به پايتختي قدس شرقي در مرزهاي سال 
۱۹۶۷ است.« صائب عريقات دبيركل كميته مركزي سازمان آزادي بخش فلسطين نيز 
گفت: »تصميم امريكا اقدامي براي تحريك عامدانه احساسات اعراب و مسلمانان است. 
انتخاب س��الگرد »نكبه« ملت فلسطين براي اين مس��اله برخالف قوانين بين المللي و 
توافقنامه هاي امضا شده و اقدامي عمدي براي نابودي راه حل دو كشور است. اين اقدام 

امريكا را از هرگونه ايفاي نقش در روند صلح منزوي مي كند.«

 گروه جهان 
ري��ك گيت��س مش��اور پيش��ين س��تاد انتخاباتي 
رييس جمه��وري اياالت متحده، اتهام توطئه عليه دولت 
امريكا و دروغگويي به مقامات اين كشور را پذيرفته است. 
اكنون از همكاري احتمالي گيتس با رابرت مولر بازرس 
ويژه اف بي آي در رابطه با پرونده تماس هاي احتمالي با 
روسيه )روسيه گيت(، سخن مي رود. همچنين دادستان 
ويژه امريكا با صدور كيفرخواس��تي پل مانافورت مدير 
س��ابق كارزار انتخاباتي دونالد ترامپ را به دست داشتن 

در يك پرونده جديد متهم كرده است. 
به گزارش دويچه وله، ريك گيتس مشاور پيشين 
س��تاد انتخاباتي ترامپ ب��ه چند م��ورد از اتهامات 
مطرح شده اعتراف كرده اس��ت. تحقيقات پيرامون 
تماس هاي احتمالي ستاد انتخاباتي ترامپ با مقامات 
روس��يه كماكان ادامه دارد. يكي از كس��اني كه  بايد 
در برابر راب��رت مولر بازرس ويژه اف ب��ي آي، درباره 
تماس هاي پنهاني با روس��يه پاس��خگو باشد، ريك 

گيتس مشاور سابق ترامپ بود. 
حال گيت��س كه معاون ماناف��ورت بوده به چند 
اتهام بزرگ ، ازجمله توطئه عليه دولت امريكا، دادن 
اطالعات غلط به مقامات و همچنين كالهبرداري و 
البيگري به سود نيروهاي طرفدار روسيه در اوكراين 
اعتراف كرده است. ريك گيتس اعالم آمادگي كرده 
با راب��رت مولر پيرامون پرونده تماس هاي غيرقانوني 
با روسيه همكاري كند. گرچه اعتراف گيتس به طور 
مس��تقيم ربطي به خطاهاي احتمالي تيم انتخاباتي 
ترام��پ ن��دارد، اما اظه��ارات او مي توان��د اطالعات 
دقيق تري درباره پرونده تماس هاي غيرقانوني ستاد 

انتخاباتي ترامپ با روس��يه دراختي��ار پليس فدرال 
امريكا قرار دهد. 

ريك گيتس در ش��رايطي با رابرت مولر همكاري 
مي كند كه پيش تر در نامه هايي خطاب به خانواده و 
دوستانش گفته بود حاضر به پذيرش اتهامات نيست 
و قص��د دارد از خود دفاع كند. او اكنون نظر خود را 
تغيير داده و گفته است كه براي كاهش فشار رواني 
ب��ر خانواده خود، اتهامات مطرح ش��ده را مي پذيرد. 
گيتس تاكيد كرده با اي��ن اعترافات مانع از طوالني 

شدن تحقيقات و محاكمه خود شده است. 

 كيفرخواست جديد مانافورت
گيتس و پل مانافورت ازجمله متهم شده اند كه 
از طريق البيگري براي نيروهاي طرفدار روس��يه در 
اوكراين، ميليون ها دالر پول دريافت كرده اند. رابرت 
مول��ر در كيفرخواس��ت جديد، ماناف��ورت را متهم 
كرده به طور مخفيانه به سياستمداران ارشد اروپايي 
در سال هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱3 ميالدي پول پرداخت 
كرده تا ب��ا ويكتور ياناكوويچ دول��ت وقت اوكراين 
ك��ه مورد حمايت روس��يه بوده، الب��ي كنند. گفته 
ش��ده، مانافورت گروهي موس��وم به »هاپسبورگ« 
را تش��كيل داده تا سياس��تمداران اروپايي ارزيابي 
مس��تقل خود از اقدامات دولت اوكراين را دراختيار 
وي ق��رار دهند. اين گروه ازس��وي يك صدراعظم 
سابق اروپا هدايت و اداره مي شده كه كيفرخواست 
او را »سياستمدار خارجي A« معرفي كرده است. 

رابرت مولر چهارش��نبه گذش��ته نيز در اقدامي 
مشابه، عليه يك وكيل مقيم لندن اعالم جرم كرد و 

او را به دروغگويي متهم كرد. به گزارش بي بي سي، 
آلك��س ون در زوآن نوزدهمي��ن نف��ري بود كه در 
جريان پرونده ترامپ-روس��يه به طور رسمي متهم 
و ب��ه دادگاه هاي امريكا احضار مي ش��د. آن طور كه 
مدارك دادگاه نشان مي دهد آلكس ون در زوآن در 
سال ۲۰۱۲ ماموريت يافته براي وزارت دادگستري 
اوكراين گزارش��ي در ارتباط با پرونده قضايي يوليا 
تيموش��نكو نخست وزير س��ابق اوكراين، تهيه كند. 
تيموش��نكو، يك س��ال پيش از اين ماجرا به اتهام 
سوءاستفاده از قدرت محاكمه شده بود؛ اتهامي كه 
خود او آن را متاثر از رقابت هاي سياسي مي دانست. 
در مدارك ارائه ش��ده از سوي رابرت مولر به دادگاه 
همچني��ن آمده، زوآن در آن گ��زارش نتيجه گيري 
ك��رده كه محاكمه تيموش��نكو عادالنه بوده و روند 
رس��يدگي قضايي به آن مناسب بوده است. مدارك 
اقام��ه دعوي عليه اي��ن وكيل مقي��م لندن جمعه 
در واش��نگتن به مجامع قضايي تحويل داده ش��ده 
است. در اين مدارك آمده بود زوآن درمورد آخرين 

ارتباطش با ريك گيتس دروغ گفته است. 
دونال��د ترام��پ رييس جمه��وري امري��كا، ب��ا 
كم اهمي��ت خواندن اي��ن اتهام ه��ا، آن را دليلي بر 
غيرواقع��ي بودن اتهام رابطه مس��موم ميان اعضاي 
س��تاد انتخاباتي او و روس��يه مي داند. اما منتقدان 
ترام��پ و به ويژه دموكرات ها مي گويند بازرس مولر 
با ادامه پيدا كردن مناس��بات مالي و جرايم مالياتي 
و پولش��ويي مظنونان ع��الوه بر نزديك ش��دن به 
ديگر افراد مرتبط با اين تحقيقات، خواهد توانس��ت 
انگيزه ه��اي مالي افرادي چ��ون ريك گيتس يا پل 

مانافورت را بيش��تر شناس��ايي كند و ب��راي مثال 
دريابد كه آيا زد و بندهاي مالي اين افراد با افرادي 
در روس��يه يا مثال بدهي مالي مانافورت به يكي از 
اليگارش هاي اوكراين مي توانس��ته آنها را مس��تعد 
دريافت رشوه يا سكوت و همكاري در زمينه خاصي 

كند يا خير. 
نيويورك تايمز نوشته، پذيرش اتهامات جديد از 
سوي ريك گيتس و همچنين طرح اتهامات جديد 
عليه پل مانافورت نشان دهنده روند رو به پيشرفت 
تحقيقات رابرت مول��ر درخصوص دخالت احتمالي 
روس��يه در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكاست. 
باتوجه به مقاومت پل مانافورت، اين احتمال بسيار 
قوي است ريك گيتس كه يكي از همپيمانان سابق 
مانافورت به ش��مار مي رفت عليه او يا ديگر اعضاي 
ستاد انتخاباتي ترامپ شهادت دهد. در صورت اثبات 
 اتهامات مطرح ش��ده عليه مانافورت، او احتماال به 
۶ س��ال حبس محك��وم خواهد ش��د. ريك گيتس 

زمان��ي حاضر به هم��كاري با رابرت مولر ش��د كه 
ب��ازرس ويژه با مطرح كردن اتهامات جديد ازجمله 
پولش��ويي، وي را به ش��دت تحت فش��ار گذاشت. 
به نوش��ته نيويورك تايم��ز، گرچ��ه احتم��اال ريك 
گيتس هيچ اش��اره  مس��تقيمي به ارتباط احتمالي 
دونال��د ترامپ يا نزديكان او با روس ها نخواهد كرد 
اما اعتراف او مي تواند بيانگر اين حقيقت باش��د كه 
ترامپ افرادي را كه سوابق مالي روشني نداشته اند 
در ستاد انتخاباتي خود به كار گرفته است. همچنين 
ريك گيتس در دوره يي از س��تاد انتخاباتي ترامپ 
فعال بوده كه او موضع گيري هاي انتخاباتي در حوزه 
سياست خارجي را آغاز كرد. فعاليت هاي انتخاباتي 
ريك گيتس مرتبط با پيام هاي انتخاباتي در فضاي 
مجازي و فيس بوك بوده اس��ت؛ همان بخش هايي 
كه به گفته رابرت مولر دولت روس��يه سعي داشته 
تا از آن طريق بر نتايج انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا به نفع دونالد ترامپ تاثيرگذاري داشته باشد. 

گروه جهان 
در جديدتري��ن اتفاقي كه نش��ان دهنده وخامت 
روابط تركيه و اتحاديه اروپاس��ت، بروكس��ل تهديد 
كرده نشست ماه آينده با آنكارا را به دليل تنش هاي 
مي��ان قبرس و تركيه بر س��ر اكتش��افات انرژي در 
دري��اي مديترانه لغو مي كن��د. اين تهديد پس از آن 
صورت گرفت كه كشتي هاي نيروي دريايي تركيه از 
حفاري ها توسط شركت نفت و گاز چند مليتي »اِني 
اس��پا« در آب هايي كه بخش��ي از منطقه اقتصادي 
قبرس محسوب مي شود، ممانعت و اين شركت را به 
جابه جا كردن كشتي هايش وادار كردند. روابط ميان 
تركيه و اتحاديه اروپا پس از كودتاي نافرجام س��ال 
۲۰۱۶ علي��ه دولت رجب طي��ب اردوغان در تركيه، 
رو به وخام��ت گراييد؛ با اين ح��ال نقش تركيه در 
ممانع��ت از ورود مهاج��ران غيرقانوني ب��ه اتحاديه 
و همچني��ن مبارزه با تروريس��م، كش��ورهاي بلوك 
اروپاي��ي را به تالش براي آش��تي و مصالحه ترغيب 
مي كند و نشس��ت مش��ترك ماه مارس نيز از نمونه 
همين  تالش ها محس��وب مي ش��ود. ام��ا باتوجه به 
اتفاقات اخير همچون اختالفات بر س��ر اكتش��افات 
انرژي و قطع روابط ديپلماتيك تركيه و هلند، نشان 
مي دهد كه دو طرف براي بهبود روابط مسير سختي 

پيش رو خواهند داشت. 

 مصالحه و تهديد؛ دو روي يك سكه
ب��ه گ��زارش بلومب��رگ، دونالد تاس��ك رييس 
اتحاديه اروپا در بروكس��ل در انتقاد به اين مس��اله 
به خبرنگاران گفت: »اين اقدامات با تعهدات تركيه 
به روابط خود در همس��ايگي، تناقض دارد.« تاسك 
كه طب��ق برنامه ريزي  ها قرار اس��ت ۲۶ ماه مارس 
در شهر ورنا در بلغارس��تان با رجب طيب اردوغان 
رييس جمه��وري تركيه ديدار كند، افزود: روس��اي 
دولت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا چند روز مانده 
به اين برنامه در جلس��ه يي درباره اينكه »ش��رايط 
براي برگزاري نشست سران اتحاديه با تركيه فراهم 

است يا خير«، تصميم گيري خواهند كرد. 
رواب��ط مي��ان اتحاديه اروپ��ا و تركي��ه از زمان 

كودت��اي نافرجام نيم��ه س��ال ۲۰۱۶ عليه دولت 
اردوغان كه با س��ركوب گس��ترده مخالفان سياسي 
در تركيه همراه ش��د، به وخامت گراييده است. اين 
اختالفات سبب شد مذاكرات درباره عضويت تركيه 
در اتحاديه اروپا متوقف شود. اين در حالي است كه 
تركيه كه از دهه ۱۹۸۰ به دنبال پيوستن به اتحاديه 
بود، درنهايت در سال ۲۰۰5 موفق شد گفت وگوها 
با بلوك اروپايي را در اين زمينه آغاز كند. در همين 
حال، نقش كليدي تركيه در ممانعت از جاري شدن 
سيل جديد پناهجويان خاورميانه به اتحاديه اروپا از 
طريق يونان و مبارزه با تروريسم سبب شد رهبران 
اروپايي درصدد راه هايي ب��راي تنش زدايي برآيند. 
نشس��ت ورنا كه قرار اس��ت ژان كلود يونكر رييس 

كميس��يون اروپايي و بويكو بوريس��ف نخست وزير 
بلغارستان نيز در آن حضور داشته باشند، نمونه يي 
از همي��ن تالش هاي مقامات اتحادي��ه براي بهبود 
روابط محسوب مي شود. اما به نظر مي رسد اقدامات 
مناقش��ه برانگيز تركيه در ممانع��ت از حفاري هاي 
اكتش��افي در حوزه آبي قبرس و همچنين تش��ديد 
اختالفات با هلند، مصالحه را دش��وار كرده اس��ت. 
الكسي سيپراس نخس��ت وزير يونان در بروكسل به 
خبرنگاران گفت: »زمان آن رسيده كه پيام واضحي 
به تركيه بفرس��تيم. در ش��رايطي كه تركيه به طور 
م��داوم حق��وق و تماميت ارضي كش��ورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا را نقض مي كند، امكان ارتقاي روابط 

ميان بروكسل و آنكارا وجود نخواهد داشت.«

 چارچوب ناكارآمد روابط آنكارا و بروكسل
اخيرا گذش��ت ي��ك روز ب��دون انتش��ار مطلب يا 
اظهارنظ��ري عمومي درب��اره تضعيف رواب��ط اتحاديه 
اروپ��ا و تركيه ناممك��ن به نظر مي رس��د. مناظرات در 
اين زمينه تا اندازه يي داغ ش��ده كه در بس��ياري موارد 
بحث ها كامال احساسي هس��تند و خبري از منطقه در 
آنها نيس��ت. اما الزم اس��ت اين بحران روابط ريشه يابي 
شود. »بروكينگز« در اشاره به اين اختالف ها دو ديدگاه 
اروپامح��وري و تركيه مح��وري را تش��ريح مي كند. در 
پايتخت هاي اروپايي ابراز ديدگاه هاي خصمانه يا منفي 
درباره تركيه به دليل موارد نقض حقوق بش��ر و تضعيف 
دموكراسي در اين كشور، قانوني است )اروپا محوري(؛ اين 
ديدگاه نه تنها در توسعه بستر سياسي داخلي در تركيه 

مشكل ساز شده، بلكه بر سياست خارجي اين كشور نيز 
تاثير منفي گذاشته اس��ت. تالش براي يافتن موقعيت 
و هويت��ي جهاني تعريف كننده بخش اعظم سياس��ت 
خارجي تركيه است؛ اما جداي از اين مساله، احساسات 
ضدغربي در س��ال هاي اخير به شدت در تركيه افزايش 
يافته و عامل آن هم اين بوده كه مردم اين كش��ور فكر 
مي كنند غرب همواره اقداماتي عليه كشورش��ان انجام 
مي دهد )تركيه محوري(. بيشتر ترك ها بر اين باورند كه 
غرب )امريكا و ناتو( در كودتاي نافرجام دست داشته اند. 
دولت تركيه در زمينه چالش هاي امنيتي كه از س��وي 
كشورهاي عراق و س��وريه و گروه هاي تروريستي با آن 
مواجه است، همدلي و همكاري از غرب و اروپا نمي بيند 
و همين مساله موقعيت اروپا را در انتقاد از دولت تركيه 
در سياس��ت ها و پاكس��ازي هاي پس از كودتا، تضعيف 
كرده است. هر دوي اين ديدگاه ها اگرچه تنها مي توانند 
در برخي موارد تا اندازه يي درس��ت باش��ند، اما در اصل 
به يك حقيقت اساس��ي در وخامت روابط اشاره دارند؛ 
چارچوب روابط. دموكراسي و سكوالريسم عامل مهم در 
پيون��د تركيه با غرب بوده اند و در تحول روابط دوجانبه 
نقش��ي كليدي داشتند. اين دو وجه بودند كه موجبات 
يافتن زمينه يي مشترك در ارزش ها و سياست را فراهم 
مي آوردند و همچنين در توسعه مفاهيم مشترك نقشي 
مه��م ايفا مي كردند. با اين حال، روابط تركيه و اتحاديه 
اروپا را نمي توان برمبناي مناظرات يا مناقش��ات بر سر 
كيفيت و س��المت دموكراس��ي و سكوالريس��م تركيه 
تعريف كرد. تركيه بيش از هر مساله يي با بحران هويت 
و جايگاه متزل��زل در اتحاديه اروپا مواجه اس��ت و اين 
مساله همواره در روابط دوجانبه مشكل ايجاد مي كرده 
اس��ت. براي تركيه اتحاد با غ��رب همچنان مهم ترين و 
قدرتمندترين اتحاد محسوب مي شود و امكان جايگزيني 
آن وجود ندارد؛ اما براي اينكه روابط مجددا خوب شوند، 
بايد به تمايل تركيه براي تثبيت جايگاه رسيدگي شود. 
ام��ا تحوالت اخير و واكنش هاي اروپا كه از نياز به توجه 
فوري تركي��ه به جنبه هاي دموكراتي��ك حكايت دارد، 
نتيجه يي در حل بحران نخواهند داشت و به نظر مي رسد 
دست كم در كوتاه مدت حل كاربردي و اساسي اختالفات 

ميان تركيه و اتحاديه اروپا ممكن نخواهد بود. 

افشاگري هاي جديد در پرونده روسيه گيت

مشاور ترامپ اتهام توطئه عليه امريكا را پذيرفت

اتحاديه اروپا از احتمال لغو نشست ماه آينده با آنكارا خبر داد

عتاب و خطاب بروكسل به اردوغان

تغيير قوانين رواديد كار امريكا 
هندي ها را به دردسر انداخت

گ�روه جهان  تصويب قوانين س��ختگيرانه رواديد كار در 
امريكا كه از س��وي دولت ترامپ پيشنهاد شده بر زندگي 
هزاران هندي جوياي كار در اين كشور تاثير منفي به جا 
خواهد گذاشت. به گزارش اينديا تايمز، قوانين جديد كار 
امريكا دريافت رواديد كار از س��وي ش��ركت ها و اشخاص 
خارجي را بسيار سخت كرده چراكه دولت امريكا تصميم 
گرفته از تمديد 3س��اله رواديد ب��راي افرادي كه موفق به 

دريافت رواديد كار )H B1( شده اند، خودداري كند. 
از آنجا كه هندي ها و ش��ركت هاي فناوري اطالعات هند 
بزرگ ترين گروه خارجي هس��تند كه در امريكا از اين نوع 
رواديد استفاده مي كنند، اين قوانين جديد بر آنها بيشترين 
تاثير را خواهد گذاشت. عالوه بر اين تمديد نشدن رواديد، 
تبدي��ل آن به »گري��ن كارت« امريكا را تقريبا غيرممكن 
مي كند. س��ازمان خدمات مهاجرتي و ش��هروندي امريكا 
اع��الم كرده از اين پس ش��ركت هاي متقاضي اس��تخدام 
شهروندان خارجي بايد مدارك بيشتري براي اثبات مفيد 
بودن اين افراد در مشاغل خاص ارائه دهند. البته نكته مهم 
درب��اره اين قانون جديد آن اس��ت كه حتي اگر فرد براي 
شغلي مناسب تشخيص داده شد تنها زماني كه شركت ها 
افراد را براي مدت كمتر از 3س��ال استخدام كنند، رواديد 

كار براي شخص مورد نظر صادر مي شود. 
پي��ش از اين مدت اقامت يك فرد كه ب��ا رواديد كار وارد 
امريكا ش��ده بود 3سال در نظر گرفته مي شد. وي پس از 
اتمام دوره خود مي توانس��ت تنها با پاس��خگويي به چند 
سوال براي تمديد رواديد خود اقدام كند. اما در طول يك 
سال گذش��ته دولت ترامپ تمديد رواديد كار را مشكل تر 
كرده اس��ت. اين امر شركت هاي فناوري اطالعات هند را 
مجبور كرده تا از كاركنان خود درخواست كنند كه زودتر 
از 3سال به هند بازگردند. شركت هاي هندي همچنين در 
يك سال گذشته درخواست براي دريافت رواديد كار امريكا 
را كاهش داده اند. چاندرا شكار، رييس اتحاديه شركت هاي 
فناوري اطالعات هند گفته:»پليس مهاجرتي به س��ختي 
خواهد توانس��ت رابطه تخصص فرد با ش��غل مورد نظر را 
تشخيص دهد كه اين امر سبب خواهد شد با ورود تعدادي 
از افراد به صورت انتخابي مخالفت شود. امريكا كارمندان 
ماهر در زمينه علوم، تكنولوژي مهندسي و رياضي كم دارد 
و محدوديت هاي جديد به ش��ركت هاي امريكايي در اين 

زمينه صدمه خواهد زد.«
روادي��د كار امريكا براي كارگران حرفه يي و آموزش ديده 
صادر مي ش��ود. امريكا ساالنه بيش از ۶5 هزار رواديد كار 
صادر مي كن��د. نوع ديگري از روادي��د كار امريكا L1 نام 
دارد كه براي انتقال كارمندان ش��ركت ها به اين كش��ور 
مورد استفاده قرار مي گيرد. ترامپ با انتقاد از صدور رواديد 
كار براي متقاضيان خارجي گفته اين سيس��تم بر امكان 

شغل يابي كارمندان امريكايي تاثير مي گذارد.

31 كشته در حمالت 
مختلف در افغانستان

 در رشته  حمالتي در افغانستان در مجموع 3۱تن 
كشته شدند. در تمامي اين حمالت نيروهاي امنيتي 
افغانس��تان هدف ق��رار گرفتند. مس��ووليت حمالت 
زنجيره ي��ي اخير در افغانس��تان را گروه هاي طالبان 
و داع��ش بر عه��ده گرفته اند. به گ��زارش دويچه وله 
ازجمله حمل��ه انتحاري منطقه ش��ش درك نزديك 
دفتر رياس��ت جمهوري و مرك��ز فرماندهي نيروهاي 
نات��و در كابل ۲ كش��ته و ۷ زخمي به جا گذاش��ته 
است. منطقه ش��ش درك در حوزه نهم امنيتي كابل 
قرار دارد و يكي از مناطق به  ش��دت محافظت شده 
كابل به حس��اب مي آيد. بيشتر نهادهاي امنيت ملي 
و فرماندهي ناتو نيز در اين محل هستند. هلمند نيز 
صبح شنبه ش��اهد دو حمله انتحاري بوده است. در 
اين انفجار ۹نفر زخمي شده اند كه شامل 5 كودك و 

زن، 3 غيرنظامي و يك سرباز امنيتي هستند. 

 طرح جديد قطر
براي مقابله با تحريم سعودي

مدي��ر اجرايي خط��وط هوايي قطر)قط��ر ايرويز( 
اع��الم كرده، قصد دارد با توس��عه ناوگان حمل و نقل 
هوايي، تحريم هاي اعمال ش��ده عليه اين كش��ور از 
س��وي عربستان، بحرين، امارات و مصر را بشكند. به 
گزارش ايرنا، شركت خطوط هوايي قطر اعالم كرده، 
قصد دارد براي مقابله با زيان هاي ناشي از تحريم هاي 
اعمال ش��ده، تعداد پروازهاي خ��ود را افزايش دهد. 
گفته ش��ده، اين ش��ركت پروازهاي خود را به شرق 
اروپا، ش��رق آس��يا و ش��به قاره هند و سراسر جهان 
افزايش خواهد داد. عربس��تان سعودي و متحدانش 
ب��ا متهم كردن دوحه به حمايت از تروريس��م روابط 
با اين كش��ور را قطع كرده و تمامي مرزهاي زميني، 

هوايي و دريايي خود با قطر را هم بستند. 

لغو امتيازات بندري جيبوتي 
به امارات 

الجزيره گزارش داده، دولت جيبوتي قرارداد اعطاي 
امتياز به شركت »جهاني بنادر دوبي« در بارانداز دوراليه 
را لغو كرده اس��ت. مقامات جيبوتي با اشاره به جزئيات 
لغو امتياز باران��داز دوراليه به دولت امارات گفته اند كه 
ضميمه قرارداد اعطاي امتياز به ش��ركت بنادر دوبي و 
جزئيات آن ش��روط ناعادالنه يي دارد. آنها گفته اند كه 
سومالي نيز مي تواند تصميم مشابهي براي پايان دادن به 
قرارداد با امارات اتخاذ كند. به  دنبال فرود يك جنگنده 
اماراتي در پايگاه نظامي در جيبوتي بدون اجازه مقامات 
اين كشور، روابط جيبوتي و ابوظبي متشنج شده است. 

سفر هيات رسانه اي 
سعودي به عراق 

يك هيات بزرگ رسانه يي سعودي براي نخستين 
 بار پس از ۲۸س��ال وارد بغداد پايتخت عراق ش��ده 
است. به گزارش س��ومريه نيوز، اين هيات متشكل از 
مسووالن ارش��د مطبوعات عربستان از سوي »مويد 
الالمي« ريي��س اتحاديه روزنامه ن��گاران عراق مورد 
اس��تقبال قرار گرفته اس��ت. اين هيات قرار است با 

مقام هاي ارشد عراقي ديدار كند.

دريچه

كوتاه از منطقه
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 بهره وري آب،  ساالنه 6 درصد 

افزايش مي يابد
معاون امور آب و خاك وزير جهادكش��اورزي با بيان اينكه 
در 6 سال گذشته س��االنه حدود 6 درصد بهره وري ميزان  آب 
اضافه شده اس��ت، گفت: اين روند براي سال هاي آتي افزايش 
مي يابد. به گزارش ايرنا، »علي مراد اكبري« در افتتاحيه دومين 
نمايشگاه بين المللي كش��اورزي تهران ماشين آالت، نهاده ها و 
سيستم هاي نوين آبياري كه در محل نمايشگاه بين المللي تهران 
در حال برگزاري اس��ت، افزود: در سال هاي اخير عزم خوبي در 
كش��ور براي افزايش بهره وري در مصرف آب ايجاد شده است. 
وي اظهار داشت: بهينه سازي توليد محصوالت كشاورزي تنها 
به مديريت مصرف آب محدود نمي شود بلكه به عوامل ديگري 
مانند ماش��ين  آالت كش��اورزي، س��م و بذر و كود مناس��ب و 
بهره وري منابع انس��اني بستگي دارد. اين مقام مسوول تصريح 
كرد: وضعيت منابع آبي ايران به خاطر خشكس��الي هاي اخير 
به شدت افت كرده و الزم است تمام مسووالن، دست  اندركاران، 
دانشگاهيان، توليدكنندگان و شركت هاي دانش بنيان كشور به 
سمت ش��رايطي بروند تا امكان افزايش بهره وري آب در كشور 
ايجاد شود تا از مشكل كم آبي عبور كنيم. وي با اشاره به اينكه 
نسل فعلي، نسل پر مسووليتي براي حفظ منابع طبيعي كشور 
اس��ت، اظهار داشت: اگر نتوانيم منابع آب و دارايي هاي موجود 
را مديري��ت كنيم نس��ل هاي آينده با مش��كالت جدي روبه رو 
مي شوند. به گفته وي، ارتقاي تكنولوژي هاي جديد در مديريت 
مص��رف آب موثر هس��تند و برگزاري چنين نمايش��گاه هايي 
مي تواند تاثير بس��زايي در كاهش مصرف آب داش��ته باش��د. 
اكبري گف��ت: توان و ظرفيت خوبي براي توليد ماش��ين آالت 
كش��اورزي و آبياري در كشور ايجاد ش��ده به شكلي كه امروز 
95 درصد پروژه هاي كش��ور در روش هاي نوين آبياري توسط 
توليدات داخلي تامين مي شود.  وي توان توليد بخش كشاورزي 
به روش هاي نوين آبياري را س��االنه بالغ ب��ر 500 هزار هكتار 
ب��رآورد كرد. اكبري گفت: طبق برنامه س��تاد اقتصاد مقاومتي 
در س��ال 96 اجراي 256 هكتار روش ه��اي نوين آبياري به ما 
تكليف شد كه توانستيم تا به امروز 290 هزار هكتار را اجرايي 
كنيم و بقيه در دست اجراست.  وي با بيان اينكه تاكنون 145 
هزار هكتار آبياري نوين در س��ال جاري اجرا شده است، افزود: 
اميدواريم تا پايان سال مالي جاري تعهدات خودمان را در سال 
96 به بهره برداران تحويل دهيم.  معاون وزير جهادكش��اورزي 
ب��ا بيان اينكه رويكرد ما به س��مت آبياري هاي ميكرو )آبياري 
نواري( اس��ت، ادامه داد: اين روش آبياري بهره وري بااليي دارد 
و اين مهم در مزارعي كه قابليت اجرا دارند، عملياتي مي شود.  
وي تصريح كرد: در بخش توليد گندم در سال جاري 40 هزار 
هكتار آبياري تحت فشار با استفاده از سيستم هاي نوين آبياري 
داش��تيم و ركورد توليد گندم كشور به صورت ميكرو به بيش 
از 13.5 ميلي��ون توليد در هكتار رس��يده اس��ت.  معاون وزير 
جهادكشاورزي با بيان اينكه با برخي از كشورهاي همجوار مانند 
افغانستان و عراق جلساتي براي صدور خدمات فني و مهندسي 
داش��ته ايم، افزود: ت��وان توليد تجهيزات آبياري ما در كش��ور 
باالست كه با ايجاد انجمن هاي قوي بخش خصوصي ما مي تواند 
به اين كشورها خدمات فني مهندسي ارائه دهد. وي يادآورشد: 
وزير جهادكش��اورزي ايران در جلسه يي با همتاي عراقي خود 
براي ارائه خدمات فني مهندسي اعالم آمادگي كرد تا بتوانيم به 
اين كش��ور پس از ويراني هايي كه داعش در زيرساخت هاي آن 

ايجاد كرد، كمك كنيم. 

 قيمت كود شيميايي يارانه اي 
افزايش نمي يابد

مديرعامل ش��ركت خدم��ات حمايتي كش��اورزي گفت: 
قيمت ف��روش كودهاي ش��يميايي به كش��اورزان ثابت بوده 
و ب��ه هيچ عن��وان افزايش نخواهد يافت.  به گزارش ش��ركت 
خدمات حمايتي كشاورزي، حميد رسولي، درخصوص شايعه 
گران ش��دن قيمت فروش كودهاي ش��يميايي به ويژه اوره به 
كش��اورزان اظهار نمودند كه »دولت تدبير و اميد و همچنين 
وزارت جهادكش��اورزي برنامه يي ب��راي افزايش قيمت فروش 
كودهاي كشاورزي نداشته و بيان مطلب فوق شايعه يي بيش 
نيس��ت«. وي افزود: خوشبختانه طي يك سال گذشته قيمت 
فروش كودهاي يارانه يي به كشاورزان هيچ گونه افزايش نداشته 
و در ادامه نيز افزايش نخواهد يافت.  وي به كشاورزان اطمينان 
داد كه هيچ گون��ه افزايش در قيمت فروش كودهاي يارانه يي 
از جمله اوره نخواهيم داش��ت و كودهاي مورد نياز كشاورزان 
با قيمت هاي مصوب از طريق ش��بكه بزرگ كارگزاران شركت 
خدمات حمايتي آماده عرضه و فروش هس��تند.  رسولي اشاره 
كرد: وفق مصوبات جلسه بيست و هفتم بهمن امسال، كميسيون 
اقتصادي دولت و همچنين جلس��ه مورخ 1396/11/30 ستاد 
تنظيم بازار قيمت خريد كود اوره از ش��ركت هاي پتروشيمي 
مورد بررس��ي قرار گرفت و مقررگرديد كه قيمت خريد اوره از 
شركت هاي مذكور هم چنان با قيمت هاي قبلي و بدون هيچ 

گونه افزايشي در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد. 

  برنامه جهاد كشاورزي
براي كاهش مصرف سم 

رييس مركز مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي گفت: 
در حوزه عمليات سمپاش��ي در كشور، سياست وزارت جهاد 
كش��اورزي كاهش مصرف محلول سم در هكتار از ميانگين 
400 ليتر به يك دهم اين رقم يعني 40 ليتر در هكتار است. 
به گزارش فارس، كامبيز عباس��ي در حاشيه افتتاح دومين 
نمايشگاه بين المللي مكانيزاسيون كشاورزي در تهران گفت: 
قباًل 400 ليتر محلول س��م در هكتار مصرف مي ش��د، اما با 
استفاده از سمپاش توربين هاي زراعي اين ميزان را به 200 
ليتر در هر هكتار كاهش داديم كه تالش داريم باز هم آن را 
كاهش دهيم.  وي اظهار داش��ت: يكي ديگر از سياست هاي 
ما اين است كه با مناسب شدن سرعت عمليات سمپاشي و 
افزايش روش عرض بوم ها، شاهد لهيدگي محصوالت توليدي 
نباشيم.  عباسي ادامه داد: اين بدان معني است كه بوم هايي 
كه در كشور ما مورد استفاده قرار مي گيرند، بين مضارب 6، ۸ 
تا 12 هستند و سعي داريم آن را به بيش از 30 متر برسانيم 
تا با يك بار تردد ماش��ين بتوانيم س��طح و حجم وسيعي را 
سمپاش��ي كنيم.  وي اضافه كرد: يكي از اين سمپاش��ي ها، 
سمپاش پنج هزار ليتري است كه توسط توليدكننده داخلي 
در حال توليد اس��ت.  وي اضافه ك��رد: يكي از روش هاي ما 
سمپاش��ي 5 هزار ليتري اس��ت كه توس��ط توليدكنندگان 
داخلي در حال توليد و روش ديگر آن است كه سمپاشي به 
جاي آنكه با يك نازل انجام با نازل هاي متعددي اين كار به 
صورت جداگانه انجام شود.  رييس مركز مكانيزاسيون وزارت 
جهاد كش��اورزي با بيان اينكه از كشاورزان براي استفاده از 
فناوريه��اي نوين حمايت مي كنيم، گف��ت: براي بهره گيري 
كش��اورزها از روش هاي نوين كه براي تجهيزات كشاورزي و 
روش هاي آبياري اعطا مي ش��ود، اعتباري تسهيالتي ديگري 
براي فناوري هاي نوين در بخش كش��اورزي با كارمزد 4 تا 6 
درصد اعطا مي شود.  وي گفت: ماشين آالت خارجي 4 برابر 
ماشين آالت داخلي قيمت دارند و ما با پيشرفتي كه در توليد 
اين محصوالت داشتيم، توانستيم نياز كشاورزان با قيمت هاي 

كمتري تامين كنيم. 

كشاورزي

ضرورت راه اندازي بورس انرژي

اشتباه قيمت سوخت در بودجه 97؟

 قدرت اقتصادي قاچاقچيان انرژي ؟
 آنهاي��ي كه انرژي را براس��اس تعريف فعلي 
آن »كاال« قب��ول دارند، ثروت ش��ان را از طريق 
قاچ��اق اي��ن كاال يعن��ي س��وخت و پايين نگه 
داش��تن قيمت س��وخت در كش��ور به دس��ت 
آورده و مي آورن��د. اي��ن طي��ف از اليگارش هاي 
تازه به دوران رس��يده، همان ط��ور كه در مجلس 
هفت��م موفق ش��دند و نتيجه موفقي��ت آنها در 
پايين نگه داش��تن قيمت بنزين آن ش��د كه در 
مجلس هشتم ونهم پيگيري شد و اقتصاد كشور 
را ب��ه اين روز انداخت توانس��تند با قدرت مالي 
ب��اال و تبليغات پوپوليس��تي برخي از نمايندگان 
ك��م تجربه مجلس ش��وراي اس��المي را متقاعد 
كنند و در مجلس دهم آن ش��د كه شد. مجلس 
اج��ازه نداد ك��ه قيمت حامل هاي ان��رژي نظير 
بنزي��ن افزايش پي��دا كند. درقان��ون بودجه 97 
كه منتظر نظر ش��وراي نگهبان اس��ت، مالحظه 
مي شود كه راه هاي جبران كسري بودجه دولت 
به نح��وي از انحاء به نف��ع اليگارش هاي تازه به 
دوران رس��يده اس��ت و بس. مش��كل اين است 
كه نماين��دگان محت��رم مجلس هن��وز فرصت 
پيدا نكرده اند كه عواقب تصميم ش��ان دررابطه 
با بودجه س��ال 97 را به طور كارشناسي مطالعه 
كنند. بنابراين، درس��ال 97 و س��ال هاي بعد از 
آن بايد منتظر بحران هاي اقتصادي بس��يار بدتر 
از آني ك��ه تاكنون تجربه كرده ايم باش��يم. اين 
درحالي اس��ت كه فشار هاي سياسي و اقتصادي 
امريكا و متحدان اش و تبليغات ايران هراسي هم 
در حال توسعه است و افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي در كش��ور و تخصي��ص درآمد هاي آن در 
بخش هاي ديگر اقتصاد كش��ور مي توانست تاثير 
هرگون��ه فش��ار اقتصادي و تحري��م جديد عليه 
اقتصاد كش��ور را ك��م اثر كن��د. اينك ها اميد ها 
در اين مرحله به جلب توجه ش��وراي نگهبان به 
نقاط ضعف بودجه سال 97 دوخته شده است تا 
در تاييد قانون بودجه س��ال 97 دقت بيش��تري 
مبذول نمايد. ش��وراي نگهبان بايد به اين نكته 
جلب كند كه تحقق درآمد هاي دولت آنطور كه 
در قانون بودجه س��ال 97 پيش بيني شده است 
م��ورد ترديد اس��ت. اما، تم��ام هزينه هاي پيش 
بيني ش��ده محقق خواهند شد وكسري بودجه 

كمر اقتصاد كشور را خواهد شكست. 

 چه كنيم؟ 
وقتي نمايندگاني درمجلس ش��وراي اسالمي 
با افزاي��ش قيمت فرآورده هاي نفتي نظير بنزين 
مخالف��ت كردن��د دربحثي ك��ه با يك��ي از آنها 
داش��تم پرس��يدم اگر فرآورده ه��اي نفتي گران 
نش��ود ش��ما چگونه انتظ��ار داريد ك��ه مردم به 
بهينه مصرف كردن انرژي تش��ويق شوند؟ شما 
چگونه انتظ��ار داريد كه س��رمايه گذاران بالقوه 
ب��راي س��رمايه گذاري در صنعت باال دس��تي و 
پايين دس��تي نفت، گاز و برق در ايران تش��ويق 
ش��وند؟ گفتم اگر ش��ما قيمت حامل هاي انرژي 
را افزايش دهيد دولت مي تواند به راحتي ميزان 
ع��وارض و ماليات ها و نظي��ر آنها را كاهش دهد 
و همي��ن امر مش��وقي ب��راي توليد و اش��تغال 
دركش��ورخواهد بود. با مديريت اقتصاد كش��ور 
مي توان به راحتي جلوي افزايش قيمت ها، تورم، 
فس��اد و اختالس را گرفت. پرسيدم چرا در اين 
باره فكر نمي كنيد؟ اگر در نظام اداري و قضايي 
رس��م براين ش��ود كه به جاي مراجعه حضوري 
مردم با آنها نامه نگاري ش��ود تا چه ميزان فساد 
اداري، اختالس و آلودگي هوا كم خواهد ش��د؟ 
اگ��ر از محل درآمد هاي فرآورده هاي نفتي حمل 
و نقل عمومي بهينه س��ازي و توس��عه پيدا كنند 
تا چه ميزان خطر تصادفات، س��قوط هواپيما و... 
كاهش پي��دا مي كند و تجارت، اي��ران گردي و 
نظير آن رونق پيدا مي كند؟ و ده ها سئوال ديگر 
كه نماينده محترم مخاطب اين گفتمان پاس��خ 

قانع كننده يي نداشت. 

 سكه نفتي ؟
اخي��را دولت ونزوئ��ال يك س��ايت اينترنتي 
مربوط به فروش س��كه نفت��ي راه اندازي كرده و 
در ارتباط با اين ارز مجازي بيان داش��ته اس��ت 

ك��ه جمهوري بوليواري ونزوئال تضمين كرده كه 
سكه نفت را به عنوان روش پرداخت ماليات ملي 
اين كشور، ساير مخارج و هزينه ها و همچنين در 
بخش خدمات عمومي اس��تفاده مي كند. ضمنا، 
بر اس��اس بيانيه هايي كه توسط دولت ونزوئال را 
منتشر ش��ده قرار بر اين اس��ت كه در خصوص 
اس��تفاده از س��كه نفت در ب��ازار داخلي ونزوئال 
و همچني��ن پذي��رش جهان��ي اي��ن ارز مجازي 

تالش هايي صورت بگيرد. 

 از آقاي كريس كوك محقق ارش��د دانش��گاه 
كالج لندن اين س��ئوال پرس��يده شد كه آيا دولت 
ونزوئال در اين راس��تا موفق خواهد ش��د؟ او پاسخ 
داد كه خير. چرا؟ چون نفت خام كااليي نيست كه 
مردم عادي با آن سروكار داشته باشند يا خدماتي 
ب��ه آنها به راحتي ارائه نمايد. زيرا، مردم عادي كه 
پااليشگاه ندارند تا آن را پااليش و استفاده كنند. 
ش��ايد بدرد پااليشگران بخورد. درهرحال هنوز 
دول��ت وئزوئال روش��ي را تعريف نكرده اس��ت كه 
بتوان مورد تحليل قرارداد. س��اير ارزهاي سكه يي 

هم مشكالت عديده يي دارند. 
وي افزود كه در سال 199۸ براساس مطالعه يي 
كه ب��راي بورس بين المللي نفت اي��ران در جزيره 
كيش انجام ش��د، گروه مطالعاتي ب��ورس مذكور 
موضوع تاس��يس اتاق پاياپاي انرژي را پيش��نهاد 
دادن��د. متعاقب��ا ارز جدي��دي تحت عن��وان پترو 
براساس ارزش حرارتي بي تي يو )انرژي( را مطرح 
كردند. نمونه خوب آن هم طرح معاوضه نفت خام 
درياي خزر و معاوض��ه گازطبيعي صادراتي ايران 
ب��ه ازاء برق وارداتي از ارمنس��تان بود كه مقاالت 
بس��ياري در اين رابطه نوشته ش��ده است و حتي 
درآن دوران نگراني هاي��ي در امري��كا مرتب��ط ب��ا 
راه اندازي بورس بين الملل��ي نفت ايران در جزيره 
كيش مطرح شد و ش��ايد بورس مذكور به همين 
دليل كه ممكن نقش دالر امريكا در تجارت انرژي 

را كاهش دهد فعال نشد. 

 سكه انرژي – يارانه هوشمند: 
آقاي كريس ك��وك مي گويد پيش��نهاد تعريف 
يك ارز تحت عنوان ›Petro‹ براس��اس نظام مالي 
آن زمان ك��ه هنوز هم پا برجا اس��ت تحت عنوان 
 Shared Transaction Repository)STR(
ب��ود. ام��ا، درحال حاض��ر بحث ه��اي داغ و جالبي 
درباره ارزهاي مجازي مطرح اس��ت. آنچه اين روزها 
مطرح اس��ت يك تكنولوژي جديد مالي اس��ت كه 
 به نظ��ر م��ن رو به افول دارد نه رش��د و پيش��رفت
Financial Technology( Fintech1.0( من آن 
را فين تك يكم نام گذاشته ام. زيرا اين سيستم براساس 
 قرارداد روش هاي حقوق��ي و طراحي هاي زنجيره يي
 )legal & technical design of protocols Blockchain(
اس��توار  »س��كه«  عن��وان  تح��ت  ابزارهاي��ي  و 
 هس��تند. آنچ��ه ما پيش��نهاد داريم في��ن تك دوم
Fintech2.0 اس��ت. دراي��ن روش ارزش س��كه 
براس��اس خدمات ي��ا كااليي تعريف مي ش��ود كه 
درآينده مي تواند مورد استفاده و مصرف قرار گيرد 
)ارزش استفاده( به جاي دادن يك رسيد براي اثبات 

كه ارزشي نمي تواند داشته باشد. 

 دالر در خطر همه به سوي سكه مجازي ؟ 
درهمي��ن حال تركي��ه اعالم كرده اس��ت كه 
درصدد تعريف ارز مجازي سكه يي به نام تركيش 
كوين اس��ت. وزير ارتباطات ايران هم گفته است 
ك��ه دريك جلس��ه بانك��ي ض��رورت مطالعه ارز 
ديجيتال��ي م��ورد بحث و تبادل نظ��ر قرار گرفته 
اس��ت. دولت روسيه هم تصميم مشابه يي را اعالم 
كرده اس��ت. اما، آقاي كريس ك��وك در مقاله يي 
ك��ه اخيرا از ايش��ان در روزنامه تهران تايمز چاپ 
ش��د معتقد اس��ت كه ش��ايد براي اي��ران تعريف 
س��كه انرژي به عنوان يك يارانه هوش��مند بتواند 
انقالب��ي در اقتص��اد انرژي و اقتص��اد كالن ايران 
موجب ش��ود. وي به ضرب المثلي اشاره مي كند 
ك��ه مي گوي��د: »ش��ما نمي دانيد كه چ��ه نعمتي 
داري��د، ت��ا اينكه آن را از دس��ت بدهيد« و وقتي 
كه مجلس شوراي اسالمي ايران با افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي )بنزين( مخالفت كرد، براي من 
معني ضرب المثل: »شما نمي دانيد كه چه چيزي 
را نداريد تا اينكه آن را ببينيد.« بيش��تر ملموس 
شد. بنظر ايشان شايد آنچه ما در ايران مي توانيم 
ببينيم و بعد متوجه ش��ويم كه داريم تعريف سكه 
انرژي به عنوان يك يارانه سوخت هوشمند است. 
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درزم��ان حاض��ر بحث ه��اي روي آوردن به 
س��رمايه گذاري و رد وب��دل ك��ردن )معامله( با 
سكه هاي مجازي يا ارز هاي سكه يي درشبكه هاي 
مج��ازي ب��ه نوعي صنع��ت و تكنول��وژي نوين 
مالي مش��هور به Fintech تبديل ش��ده است. 
ب��ه همين دليل دراي��ران اخيرا با اي��ن ديد كه 
سكه هاي جديد در شبكه هاي مجازي مي توانند 
يك روش مناس��ب س��رمايه گذاري و سودآوري 
كوتاه مدت باشند، مطالبي مطرح شده است. اما، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به گونه يي 
عاقالنه تاكنون در برابراين جريان مقاومت كرده 
و توصيه مي كند كه مردم سرمايه شان را در اين 
راه به مخاط��ره نيندازند. نكته يي كه بايد به آن 
توجه كرد اين اس��ت كه تمام سكه هاي مجازي 
كه تاكنون پا به عرصه وجود گذاش��ته اند به نظر 
مي رسد روي يك انرژي ذخيره شده دريك فنر 
اس��توار ش��ده اند و با هم رقاب��ت مي كنند بدون 

اينكه پشتوانه قابل اعتمادي داشته باشند. 

 مشكالت مرتبط با سكه هاي مجازي؟
به نظ��ر آقاي كري��س كوك مش��كالتي كه 
س��كه هاي مجازي دارند و باي��د مراقب آنها بود 
اين اس��ت كه اوال س��كه هايي نظي��ر بيت كوين 
برپايه يك اقتصاد فرضي اس��توار هس��تند. براي 
اينكه يك سكه ارزش پيدا كند فقط كافي است 
كه دست رس��ي به آن آسان نباشد يا كم باشد. 
درواقع يك ارزي كه كم باشد به طور روز افزوني 
تبديل به يك دارايي با ارزش مي شود. بنابراين، 
به عن��وان يك ابزار براي پرداخ��ت در مبادالت 
تج��اري چني��ن ارزي كارايي خود را از دس��ت 
مي دهد. زيرا، مردم سعي دارند كه به عنوان يك 
ارز ب��ا ارزش آن را جم��ع آوري و نگهداري كنند 
نه اينك��ه در تجارت آن را به گ��ردش درآورند. 
ثانيا، طراحي و س��اختار حقوقي اينگونه ارزهاي 
سكه يي به نحوي است كه از نظر حقوقي امكان 
ادع��ا برمالكيت ارزش آن بصورت قانوني ميس��ر 
نيس��ت. بنابراي��ن، ارزش آنها فق��ط يك ارزش 

موضوعي است. 
درواقع هرك��س اين س��كه ها را دريك تبادل 
تجاري قبول مي كند براي ارزش��ي اس��ت كه آن 
ش��خص از آن مطلع است و مي داند كه آن ارزش 
را مي توان��د به ازاء ارزش چيز ديگري مبادله كند. 
پ��س با توجه ب��ه اين واقعيت و خب��ر اخيري كه 
وزي��ر محترم ارتباطات داده اس��ت مبني بر اينكه 
دس��ت اندركار مطالعه يك شبكه ارزي ديجيتالي 
شده اند، مي توان مثال »سكه تهراني« تعريف كنند 
كه براي پرداخت بين مردم تهران مورد اس��تفاده 
قرار گيرد. مثال هركدام آن معادلي ريالي داش��ته 
باش��د كه براي پرداخت اجاره بها مس��كن، خريد 

م��واد خوراكي، ميوه و... كه مردم به طور روزانه به 
آن نياز دارند تعريف و استفاده شود. 

 سكه انرژي – يارانه هوشمند: 
ام��ا، س��كه يي ك��ه مي توان��د درهم��ه ج��ا 
 م��ورد قب��ول باش��د به نظ��ر آقاي كري��س كوك
»س��كه انرژي– EnergyCoin« است كه مردم 
ع��ادي مي توانن��د آن را به عنوان اب��زاري براي 
پرداخ��ت به ازاء خري��د و مصرف ان��رژي مورد 

نيازشان استفاده كنند.
اي��ن نكت��ه را آقاي ك��وك مورد توج��ه قرار 
مي دهد كه انرژي ب��ه صورت هاي مختلف نفت، 
گاز، ب��رق ي��ا فرآورده هاي نفتي نظي��ر بنزين را 
بيش��تر مردم نه به عنوان يك كاال بلكه به عنوان 
فراهم آورنده خدمات مي شناس��ند و اس��تفاده 
مي كنند. ولي انرژي بصورت خام نظير نفت خام 

را مردم عادي نمي توانند مصرف كنند. 
وقتي ما صحبت از تعريف جديدي براي انرژي 
به عنوان فراهم آورن��ده خدمات مي كنيم از اين 
بابت اس��ت كه مردم ان��رژي را براي گرم كردن، 
حمل و نقل، خنك ك��ردن، راديو، تلويزيون و... 
اس��تفاده مي كنند. اصطالحا مي گوييم انرژي از 
س��ر چاه نف��ت و گاز تا چراغي ك��ه روي ديوار 
روش��ن اس��ت يا پريز برق��ي كه تلفن را ش��ارژ 
مي كند. بنابراين، س��كه انرژي را مي توان به ازاء 
مصرف انرژي به موازات ريال براي پرداخت مورد 

استفاده قرارداد. 

 چرا سكه انرژي قابل قبول است؟ 
طبيعي اس��ت كه مثل ريالي كه بانك مركزي 
چ��اپ ودر اقتصاد توزيع مي كن��د، به جاي اينكه 
ب��ه افزايش نرخ بهره بانكي، س��كه طال يا به دالر 
فرصت ايفاي نقش در اقتصاد كش��ور داده ش��ود، 
س��كه انرژي ك��ه برپايه انرژي ه��اي مورد مصرف 
م��ردم بنا ش��ده باش��د، نظير گاز طبيع��ي، برق، 
بنزين، گازوئيل، حمل ونق��ل و... دراقتصاد ايران 
مي تواند موجب ثبات و رونق اقتصادي شود. سكه 
ان��رژي براي مص��رف فرآورده ه��ا ي نفتي را مثال 

شركت ملي نفت ايران منتشر مي كند. 
س��كه انرژي براي مصرف برق، آب و فاضالب 
را وزارت ني��رو )تواني��ر( منتش��ر مي كن��د و در 

سايرسكه ها براي موارد ديگر را سايرين. 

درصورتي كه قانون و مقررات الزم درمجلس 
ش��وراي اس��المي تدوي��ن ش��ود، و مجلس هم 
متقاعد شود كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
به نفع اقتصاد كشور خواهد بود و مطالعه مقتضي 
دراين راس��تا انجام ش��ود، س��كه ان��رژي تحت 
نظ��ارت بانك مركزي توس��ط فراه��م آورندگان 
خدم��ات در صنعت انرژي يا س��ايرين تعريف و 
منتش��ر مي ش��ود. از آنجايي كه ارزش انرژي رو 
ب��ه افزايش دارد مردم مي توانند در س��كه انرژي 
س��رمايه گذاري و مثل س��كه ط��ال و دالر پيش 
خري��د كنند تا در زمان آين��ده براي مصرفي كه 
دارند آن را به منتش��ر كننده سكه انرژي )شركت 
ملي نفت اي��ران، توانير و. .( ب��ه پردازند. به اين 
ترتيب هم مردم ارزش پولش��ان را حفظ كرده اند 
و هم منتش��ركننده س��كه انرژي براي طرح هاي 
زيرساختاري و توليد نفت، گاز، برق و... وام بدون 

بهره به دست آورده است. 

 پرداخت يارانه پايدار: 
آقاي كريس كوك توصيه مي كند كه مجلس 
ش��وراي اس��المي ايران درباره اين نظريه به طور 
مثب��ت فكر كن��د و درمجلس يك كميس��يون 
س��كه انرژي تشكيل شود. زيرا تجربه ثابت كرده 
اس��ت كه سياس��ت مداران فرصت مطالعه و فهم 

مس��ائل اقتصادي نظير سكه هاي مجازي را پيدا 
نمي كنن��د. بنابراين مي ت��وان يك فرصت جديد 
فراهم آورد تا به م��وازات نظام مالي و اقتصادي 
ج��اري مطالع��ه و مد نظ��ر قرارگي��رد. درواقع 
اي��ران مي تواند مبتكر معرفي يك س��كه انرژي 
درتج��ارت انرژي منطقه يي )ش��بكه انرژي خزر 
در راس��تاي اقتصاد مقاومت��ي – اقتصاد تاب آور 
ان��رژي و اتصال انرژي خزر ب��ه خليج فارس، به 
ش��رق و غ��رب – تبديل گاز به ب��رق و صادرات 
برق از طريق ايران( باشد. اعضاي اين كميسيون 
ع��الوه برنمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
ش��امل بانك مركزي، بانك ها، موسس��ات مالي 
واعتباري، توليد كنندگان و عرضه كنندگان نفت، 
گاز، برق و...، مصرف كنندگان انرژي، نمايندگان 
ش��ركت هاي بين المللي فع��ال در صنعت نفت، 
گاز و برق ايران، پااليش��گاه ها، پتروشيمي ها و... 
ك��ه در برگيرنده بخش ه��اي مختلف در اقتصاد 
كش��ور نظير بخش خصوصي، بخش هاي دولتي 
و بخش هايي كه به خصولتي شهرت دارند بشود. 
موسسه آموزشي و پژوهش��ي اتاق بازرگاني، 
صناي��ع، معادن و كش��اورزي ايران و موسس��ه 
پژوه��ش در مديري��ت و برنامه ري��زي ان��رژي 
دانش��گاه ته��ران )مبتكران طرح ش��بكه انرژي 
خ��زر( و متخصصين ارتباطات و ني��ز مي توانند 

نقش مهمي ايفا نمايند. 
درصورت پذيرش اين پيش��نهاد به نظر آقاي 
ك��وك اوال دول��ت دوازدهم مي توان��د يك نوع 
مالي��ات برمصرف انواع انرژي ه��اي كربني وضع 
كن��د. نظير ش��روع ب��ه وضع مالي��ات برمصرف 
بنزي��ن تا اينكه قيمت بنزين در ايران به س��طح 
بين المللي )همس��ايگان( برسد كه جلوي قاچاق 

آن نيزگرفته خواهد شد.
آق��اي ك��وك مي گويد اي��ران خوبس��ت به 
ن��روژ نگاه��ي بياندازد ك��ه با وج��ود اينكه يك 
توليد كننده و صادر كننده بزرگ نفت و گاز است 
قيمت فرآورده هاي نفت��ي به ويژه بنزين درنروژ 

گران ترين فرآورده در جهان است. 
مطالعه يي كه درچارچوب كميسيون پيشنهاد 
شده در مجلس ش��وراي اسالمي صورت خواهد 
گرفت به اعتقاد آقاي كوك نشان خواهد داد كه 
در بانك مركزي ايران نظامي ايجاد خواهد ش��د 
كه مركز جمع آوري سرمايه گذاري بصورت ريال 

در كشور خواهد بود. 
درنتيجه به جاي پرداخ��ت نقدي يارانه هاي 
س��وخت كه دربودجه س��ال 97 هم يك مشكل 
اساس��ي و بزرگ محسوب مي ش��ود، نه تنها به 
آنهاي��ي كه نياز دارند بلكه به تمامي اتباع ايراني 
دولت مي تواند س��ود سهام مش��اركت در توليد، 
عرضه، پخش و مصرف انرژي، اس��تفاده از حمل 
ونقل عمومي، بهينه مصرف كردن و صرفه جويي 
در مصرف انرژي، آب و... تخصيص دهد. يارانه يي 

كه پايدار خواهد بود. 
ايج��اد  در  س��رمايه گذاري  نتيج��ه  در 
زيرس��اختار هاي مورد ني��از صنايع و بخش هاي 
مختل��ف اقتصادي ب��ا راندمان ب��اال و مقرون به 
صرفه در ايران محقق خواهد شد. از سوي ديگر 
سرمايه گذاري بين المللي نيز درراستاي معاوضه 
انرژي با تكنول��وژي، دانش و غيره درايران مورد 

توجه قرار خواهد گرفت. 
يعن��ي م��اده 12 قان��ون رف��ع موان��ع توليد 
رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي كش��ور بصورت 

مطلوبي اجرايي خواهد شد. 
نهايتا اي��ن امكان براي اي��ران فراهم خواهد 
آمد تا درصورت خروج امريكا از برجام با انتش��ار 
سكه انرژي براساس پش��توانه گاز طبيعي ايران 
)صادرات برق از طريق تبديل گاز به برق – شبكه 
انرژي خزر( و دعوت به همكاري سرمايه گذاران 
بين المللي ب��راي مش��اركت در توليد درصنعت 
پايين دستي انرژي كشور و منطقه خزر )سازمان 
همكاري اقتصادي اكو( و نيز با همكاري روس��يه 
و قطر سكه انرژي را به صورت يك ارز بين المللي 

درتجارت انرژي منطقه يي معرفي كند. 
در اين راس��تا بازنگري و بازگشت به مطالعه 
بورس بين المللي نف��ت ايران در جزيره كيش و 
پاس��خ به مكاتبات انجام ش��ده با دولت يازدهم 

توسط دولت دوازدهم راهگشا خواهد بود. 

محمود خاقاني   كارشناس بين المللي انرژي 
متخصصاني كه بحث تاس�يس بورس 
بين الملل�ي نفت اي�ران در جزيره كيش 
ب�راي معامالت فرآورده ه�اي نفتي براي 
يارانه هاي س�وخت  زمينه س�ازي حذف 
و هدفمن�د كردن يارانه هاي س�وخت در 
بخش ه�اي ديگر اقتصادي كش�ور و نيز 
تعريف ارز نويني ب�راي تجارت انرژي را 
دردول�ت هفتم و هش�تم مطرح كردند و 
از حمايت مرح�وم دكتر نوربخش رييس 
كل وقت بانك مركزي، سرپرس�ت وقت 
معاونت امور بين المل�ل و معاونت نفت و 
گاز ح�وزه دري�اي خ�زر وزارت نفت و... 
برخ�وردار بودن�د، وقتي دول�ت يازدهم 
انتخاب ش�د با خوشحالي با وزارت نفت، 
رياس�ت جمهوري  نه�اد  و  ني�رو  وزارت 
مكاتب�ه كردند ت�ا موضوع را ي�ادآوري 
كنن�د. يك�ي ديگ�ر از اه�داف مطالعه و 
تاسيس بورس بين المللي نفت در جزيره 
كي�ش فراه�م ك�ردن زمينه مناس�ب و 
اقتصادي جهت خصوصي سازي واقعي و 
عرضه س�هام صنعت پايين دستي انرژي 
پتروش�يمي ها،  )پااليش�گاه ها،  كش�ور 
نيروگاه ها و...( به مردم و مشاركت دادن 
آنه�ا درتوليد، عرضه، ص�ادرات، مصرف 
بهين�ه و... انرژي ب�ود. اما، متاس�فانه با 

س�اير  و  اش�تباه  خصوصي س�ازي هاي 
تصميمات غيركارشناس�ي در دولت نهم 
و ده�م اقتص�اد كالن و اقتص�اد ان�رژي 
جمه�وري اس�المي اي�ران درمس�يري 
افتاد كه امروز ش�اهد نتايج آن هستيم. 
درمكاتباتي كه مطالعه كنندگان طرح بورس 
بين الملل�ي نفت اي�ران در جزيره كيش با 
دولت يازدهم داشتند پيشنهاد هايي ارائه 
كردند مبن�ي براينكه چگون�ه مي توان با 
پيگيري مطالعات قبلي و بروز رساني آنها 
ديپلماس�ي ان�رژي و اقتصاد ان�رژي نوين 
و مناس�ب قرن بيس�ت ويكم براي ايران 
تعريف كرد. پيش�نهاد دهندگان به دولت 
يازدهم چندين بار از نهاد رياست جمهوري 
براي دريافت پاس�خ مكاتبات شان تلفني 
و از طريق ايميل پيگي�ري كردند. به آنها 
گفته ش�د كه دس�تور الزم براي بررسي 
و پاسخ داده ش�ده است ومنتظر دريافت 
پاس�خ باش�ند. پاس�خي كه تا امروز داده 
نشده اس�ت. از جمله پيشنهاد ها افزايش 
قيم�ت حامل ه�اي ان�رژي براي تش�ويق 
س�رمايه گذاري و مش�اركت در تولي�د در 
بخش پايين دستي صنعت نفت، گاز، برق 
و به طور كلي انرژي كشور و تعريف جديد 
براي انرژي تح�ت عنوان »ان�رژي فراهم 

آورنده خدمات است.«

درايران اخيرا با اين ديد كه سكه هاي 
جديد در شبكه هاي مجازي مي توانند 

يك روش مناسب سرمايه گذاري و 
سودآوري كوتاه مدت باشند، مطالبي 
مطرح شده است. اما، بانك مركزي 

جمهوري اسالمي ايران به گونه يي 
عاقالنه تاكنون در برابراين جريان 

مقاومت كرده و توصيه مي كند كه 
مردم سرمايه شان را در اين راه به 
مخاطره نيندازند. نكته يي كه بايد 

به آن توجه كرد اين است كه تمام 
سكه هاي مجازي كه تاكنون پا به 

عرصه وجود گذاشته اند بنظر مي رسد 
روي يك انرژي ذخيره شده دريك 

فنر استوار شده اند و با هم رقابت 
مي كنند بدون اينكه پشتوانه قابل 

اعتمادي داشته باشند

                                                                                                      

درواقع ايران مي تواند مبتكر معرفي يك 
سكه انرژي درتجارت انرژي منطقه يي 

)شبكه انرژي خزر در راستاي اقتصاد 
مقاومتي – اقتصاد تاب آور انرژي و 

اتصال انرژي خزر به خليج فارس، به 
شرق و غرب – تبديل گاز به برق و 

صادرات برق از طريق ايران( باشد

                                                                                                      

پرونده
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»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار پول گزارش مي دهد 

تغيير مسير پول داغ از بازار ارز به سمت بانك ها 
 جلوگيري از بحران مالي سال 97 با نظارت بر موسسات مالي و اعتباري   ضرورت مجازات آل كاپون هاي بازار پول و رفتار سفته بازانه در اقتصاد ايران

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
آخري��ن خبرها حكايت از اي��ن دارد كه تاكنون 
بين 11 تا 14هزار ميليارد تومان از بدهي موسسات 
مالي و تعاوني هاي اعتباري غيرمجاز و ورشكسته از 
محل منابع عمومي پرداخت ش��ده است. موسساتي 
ك��ه زماني بيش از 25 درصد از نقدينگي كش��ور را 
در اختيار داش��تند باعث ش��دند تا بخشي از منابع 
ملي به ج��اي س��رمايه گذاري در فعاليت هاي مولد 
باب��ت پرداخت بدهي غيرمجازها به س��پرده گذاران 

هزينه شود. 
به گ��زارش »تعادل«، دولت مي توانس��ت با اين 
منابع بي��ش از20 هزار واحد تولي��دي را فعال نگه 
دارد اما اين منابع پس از پرداخت به س��پرده گذاران 
روانه بازارهاي موازي مانند دالر و س��كه ش��د و در 
نهايت ش��رايطي ايج��اد كرد تا ن��رخ دالر به مرز 5 
هزار تومان برسد و به عقيده برخي كارشناسان، در 
نوس��انات نرخ ارز به راحتي رد پاي بخش��ي از اين 
پول ها در كنار نقدينگي سرگردان و پول هاي كثيف 

به چشم مي خورد. 
ام��ا اي��ن روند و تس��ويه حس��اب س��پرده هاي 
موسس��ات غيرمجاز از مح��ل منابع كش��ور، نبايد 
باعث فراموش��ي تخلفات موسس��ات مالي غيرمجاز 
و محاكم��ه مس��ووالن اين بنگاه ه��اي عامل اخالل 
در اقتصاد كش��ور شود و لذا ضرورت دارد كه بجاي 
برخ��ورد با دالالن ب��ازار ارز و دالر فروش خرده پا، 
سوداگران و كس��اني كه به سپرده هاي مردم لطمه 
زده اند شناسايي و پاسخ گو باشند و همچنين زمينه 
ش��كل گيري اينگونه فعاليت ها و موسس��ات از بين 
برود. زي��را آنچه باعث چنين بحران��ي در بازار پول 
شده است نوس��انات و عواملي است كه باعث تغيير 
فضاي كس��ب وكار كشور شد و با مراقبت از محيط 
كسب وكار، مي توان از شكل گيري اينگونه نوسانات 
و تغيي��ر قيمت ها جلوگيري كرد. ب��ه عنوان مثال، 
رش��د ش��ديد قيمت مس��كن و برج ها و دارايي هاي 
خاص باعث ش��د ك��ه دارايي موسس��ات غيرمجاز 
و برج ه��ا، امالكي كه در اختيار داش��تند با كاهش 
شديد قيمت به ميزان 40 تا 60 درصد مواجه شود 
و همي��ن موضوع باعث ايجاد كمب��ود منابع و عدم 
پاسخ گويي به سپرده گذاران و سودهاي موهوم شد. 
 اگرچه ش��كل گيري موسس��ات غيرمجاز قبل از 
دولت روحاني انجام ش��ده و به تدريج نفوذ بيشتري 
پيدا كرد و با پرداخت سودهاي باال باعث جذب 25 
درصد نقدينگي كشور شد، اما دولت يازدهم از ابتدا 
س��اماندهي آنها را در دس��تور كار قرار داد و اگرچه 
س��رعت برخورد با آنها در ح��د مورد انتظار نبود اما 
س��رانجام تكليف آنها روشن شد و سهم آنها از بازار 

پول به تدريج به زير 10 درصد رسيد. 
در ابتدا موسس��ات ميزان و ثام��ن الحجج و در 
مراحل بعدي موسس��ات ديگر س��اماندهي شدند و 
در آخرين دور از تعيين تكليف موسسات غيرمجاز، 
بانك مرك��زي از س��پرده گذاران تعاوني هاي اعتبار 
منحله غيرمجاز افضل توس، وحدت و البرز ايرانيان 
خواس��ته اس��ت كه به ترتيب به بانك هاي تجارت، 

آينده و موسسه ملل مراجعه كنند. 
تاكنون 98 درصد س��پرده گذاران اين موسسات 
تعيين تكليف ش��ده اند و جلسات مس��ووالن بانك 
مركزي و نمايندگان س��ران س��ه قوه ب��راي تعيين 
تكليف س��پرده گذاران باقيمان��ده به صورت هفتگي 

برگزار مي شود. 

 پيشگيري از بحران بانكي در سال 97 
كاهش نرخ س��پرده هاي م��دت دار و كوتاه مدت 
در سيس��تم بانكي كشور، جذابيت سپرده گذاري در 
بانك ها و موسسات اعتباري را كاهش داده است. اين 
امر موجب ش��ده است بخشي بزرگي از سپرده هاي 
جدي��د در بازارهاي ديگر از جمله بازار س��هام، ارز، 
س��كه و مس��كن جريان يابد. در واقع جريان پول از 
بازدهي پايين س��پرده هاي بانكي به بازدهي باال در 
ساير بازارها تغيير مسير داده است. بررسي داده هاي 
بازارهاي يادشده در دوره 6 ماهه اول سال 96 نشان 
مي دهد كه بازدهي بازار س��هام حدود 17.8 درصد، 
بازدهي بازار ارز 20.8 درصد، بازدهي س��كه 19.8 

درصد و بازدهي مسكن 9.4 درصد بوده است. 
ام��ا با انتش��ار اوراق س��پرده ريال��ي و ارزي 20 
درصدي ب��راي كنترل ب��ازار ارز، ب��ار ديگر كنترل 
نقدينگي و جذب پول به بانك ها به عنوان راهكاري 
جه��ت كنت��رل بحران ه��اي ارزي و نقدينگي مورد 
توجه قرار گرفته و نشان مي دهد كه سيل نقدينگي 
و خروج پول از موسس��ات غيرمج��از، اجازه هدايت 
پ��ول به ب��ورس، مس��كن و امور مول��د وتوليدي را 
نمي ده��د و همچن��ان اقتص��اد س��وداگري و بانك 
محور اجازه رش��د توليد و اشتغال را نمي دهد و پول 
س��رگردان همچنان به دنبال ارز و سكه و بازارهايي 
است كه نقد شوندگي باال داشته باشند و با خريد و 
فروش بتوانند سود كسب كنند و ارزش پول خود را 
حفظ نمايند. در چنين شرايطي اين پرسش مطرح 
اس��ت كه در شرايط پايين بودن س��ود توليد، رشد 
اقتصادي و س��رمايه گذاري، تا چه حد بايد ش��اهد 
ادامه س��ودهاي باالي 15 تا 20 درصد بيش��تر در 
بانك ها و موسس��ات اعتباري و... باشيم و در چنين 
ش��رايطي، دولت و بانك ها چگونه قادر خواهند بود 
كه در س��ال 97 و سال هاي بعد هزينه سود سپرده 

20 درصدي را تامين كنند. 
همچنين با توجه به چنين وضعيتي كه نقدينگي 
قابل توجهي براي كس��ب س��ود باال و سوداگري به 
دنبال بازارهاي مختلف اس��ت چگونه مي توان تعداد 
زيادي از تعاوني هاي اعتبار و موسس��ات غيرمجاز را 
كنترل كرد تا بار ديگر به بهانه هاي مختلف ش��اهد 
س��ودهاي موه��وم و باال و خروج پ��ول از بانك ها و 

بورس و... نباشيم. 
چنين ش��رايطي نگراني از رش��د هزينه بانك ها 
و بان��ك مرك��زي و دولت را افزاي��ش داده و برخي 
كارشناسان نگران كسري بودجه و تامين هزينه هاي 
س��نگين جذب 1100 هزار ميليارد تومان نقدينگي 

در س��پرده هاي بانكي هس��تند تا در س��ال 97 نيز 
شاهد مشكالت موسس��ات غيرمجاز، بحران ارزي و 

پولي و بانكي در كشور نباشيم. 
با توجه به نياز شديد بخش توليد كشور به منابع 
مالي، همچنان س��هم اين بخش از نقدينگي اندك 
اس��ت و تالش بانك مركزي و دول��ت براي هدايت 
نقدينگي كشور به بخش توليد، تقريبا بدون نتيجه 
بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه حجم بااليي از 
س��پرده هاي قبلي مردم همچنان در اختيار بانك ها 
و موسس��ات اعتباري ب��وده و اي��ن وضعيت تا 11 
شهريور ماه 1۳97 ادامه خواهد داشت. براين اساس 
پيش بين��ي مي ش��ود در صورت عدم اتخ��اذ تدابير 
اقتصادي الزم از سوي دولت، در شهريورماه 1۳97 
حج��م بااليي از نقدينگي و جري��ان آن به بازارهاي 
موازي و عموما داراي مشخصه رفتارهاي سفته بازي، 
در اقتصاد كش��ور مشاهده ش��ود. مگر آنكه بانك ها 
قبل از آن اقدام به افزايش نرخ س��ود كنند يا اوراق 
20 درصدي سپرده فعلي كه به ياري بازار ارز آمده 
ادامه ياب��د و همچنان نقدينگ��ي را در بانك ها نگه 
دارد. ب��ا توجه به پيش بيني بح��ران در اقتصاد ملي 
در س��ال 1۳97 در نتيجه خروج سپرده هاي بانكي 
از يك س��و و جري��ان نقدينگي ب��ه بازارهاي موازي 
در راس��تاي اهداف س��فته بازانه راهكارهاي انتشار 
اوراق مش��اركت، تعديل نرخ س��ود تسهيالت بانكي 
تعميق بازار س��رمايه و ابزاره��اي معامالتي در اين 
بازارو تعديل نرخ س��ود س��پرده براي كنترل بحران 
نقدينگي ضروري به نظر مي رس��د. اما اين مس��ائل 
تنها بح��ران را با تاخير مواج��ه مي كند و همچنان 
حجم بدهي دولت و بانك ها را افزايش خواهد داد و 
براي پرداخت اين س��ودها، چاره يي جز چاپ پول و 
تورم نخواهد بود. زيرا توليد، ماليات، رشد اقتصادي 
و... توان پرداخت اين همه س��ود س��پرده و اوراق را 

نخواهد داشت. 
لذا با س��اماندهي بازار پول، بهبود فضاي كسب 
وكار و سرمايه گذاري، بايد سوداگري در بازار پول و 
بانك ها و موسس��ات اعتباري كاهش يابد تا پول به 
س��مت رونق و توليد و كارهاي مولد برود و به جاي 
خواب سرمايه و سود 20 درصدي بانك ها، در اقتصاد 
بچرخد و باعث اشتغال و حفظ ارزش پول ملي شود.  
انتشار اوراق مش��اركت، تعديل نرخ سود تسهيالت 
بانكي، تعميق بازار س��رمايه و ابزارهاي معامالتي در 
اين بازار، تعديل نرخ سود سپرده براي كنترل بحران 
نقدينگي، برخورد جدي با مقصران ايجاد موسسات 
مال��ي غيرمجاز، بهبود فضاي كس��ب و كار، كاهش 
تن��ش در روابط خارجي و بهبود س��رمايه گذاري ها، 
اقداماتي اس��ت كه مي تواند سوداگري را در اقتصاد 
كاه��ش داده و اقتص��اد تولي��د مح��ور را جايگزين 

اقتصاد بانك محور و سوداگري كند. 

 پشت پرده موسسات غيرمجاز
در حال��ي كه طرح موضوع موسس��ات غيرمجاز 
بي��ش از 1۳ س��ال اس��ت كه مط��رح ش��ده اما به 
دالي��ل عدم همكاري س��اير نهادها و س��ازمان هاي 
همجوار بانك مركزي، نبود اختيارات و قانون كافي 
ب��راي برخورد بانك مرك��زي و... روند س��اماندهي 
اينگونه موسس��ات با تاخير و س��ال ها كار اجرايي و 
تالش هاي متعدد همراه ش��د و هنوز اسامي برخي 
از بنيانگ��ذاران و عوام��ل اين نهاده��اي مالي فاقد 
مجوز از سوي مقامات مس��وول و نهادهاي نظارتي 
معرفي نش��ده اس��ت بانك مركزي در سال 1۳94 
برنامه خود براي س��اماندهي اين موسسات و شمول 

قوانين پولي كش��ور را در دس��تور كار ق��رار داد اما 
وضعيت برخي از اين موسس��ات سريع تر از اقدامات 
بانك مركزي، باعث بحراني ش��دن شرايط و حضور 
خياباني سپرده گذاران در برابر مجلس، بانك مركزي 

و ديگر نهادها و موسسات غيرمجاز شد. 
موسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز در سه قالب 
اصل��ي و چندي��ن قالب فرعي فعاليت خ��ود را آغاز 
كرده اند و ب��ا عنوان تعاوني هاي اعتبار، موسس��ات 
قرض الحس��نه، صرافي ه��ا، ليزين��گ و... فعالي��ت 
مي كردند اما به تدريج و ب��دون مجوز مربوطه، كار 
خود را به حوزه هايي فراتر از تعريف قانوني گسترش 
دادن��د و به جاي حض��ور در يك ح��وزه محدود از 
مشتريان خاص، وارد عرصه عمومي و سپرده گيري 

از كل كشور شدند. 
اي��ن موسس��ات ابت��دا در قالب اعالم ش��ده و با 
مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهاي گوناگون فعاليت 
مي كردن��د و بع��د از س��ال 1۳8۳ و تصويب قانون 
تنظيم بازار غير متش��كل پولي، مكلف به اخذ مجوز 
از بانك مركزي ش��دند. اما نسبت به دريافت مجوز 
از بانك مركزي اق��دام نكرده و در نتيجه به صورت 

غيرمجاز ادامه فعاليت دادند. 

 ضرورت نظارت دقيق بر ساير موسسات
اگرچه در حال حاضر، وضعيت موسس��ات عمده 
غيرمجاز با بيش از 1۳ س��ال فعاليت تعيين تكليف 
شده و با هزينه سنگين براي اقتصاد ملي و به كمك 
منابع كش��ور، بان��ك مركزي و تع��دادي از بانك ها 
سرانجام ساماندهي ش��ده اند و اثر خسارت هاي آنها 
همچنان به صورت نقدينگي سرگردان در بازارهاي 
مختلف از جمله ارز و س��كه مش��هود است و حتي 
بانك هاي كش��ور مجبور ش��ده اند ك��ه براي جذب 
نقدينگي س��رگردان، 5 درصد س��ود بيشتر از سود 
س��پرده بلندمدت 15 درصدي را به اوراق س��پرده 
ريال��ي و مبتني برارز پرداخت كنند و عمال به جاي 
كاهش نرخ سود بانكي و هزينه بانك ها، شاهد رشد 
هزينه تحميل شده هستيم، اما ضروري است كه به 
دلي��ل ادامه برخي ش��رايط در محيط كالن اقتصاد 
ومحي��ط كس��ب و كار، مراقب��ت ويژه يي از س��اير 
موسس��ات و تعاوني هاي اعتباري موجود انجام شود 
تا به ش��كل هاي مختلف ش��اهد جذب نقدينگي و 

سپرده به اينگونه موسسات نباشيم. 
شنيده هاي مختلف حاكي از آن است كه برخي از 
موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق ها، تالش 
دارن��د كه به ش��كل ها و بهانه ه��اي مختلف، همان 
مس��ير پرداخت سود باال را ادامه دهند تا اين منابع 
را در فعاليت هاي مورد نظر خود، واردات كاال و... به 
كار بگيرند. براين اساس، ضروري است كه برخالف 
عملكرد شبكه بانكي و دولت و نهادهاي نظارتي در 
دو دهه اخير، در ش��رايط كنوني، برخورد به موقع و 
س��ريع را شاهد باش��يم و اجازه شكل گيري اينگونه 
موسس��ات داده نشود. زيرا كساني كه به دنبال سود 
باالتر هستند، در صورت ايجاد مشكل براي اينگونه 
موسس��ات، بار ديگر انتظار دارند كه بانك مركزي و 

شبكه بانكي، خسارت آنها را جبران كند. 
 بر اساس آخرين اطالعات موجود 2489 تعاوني 
اعتبار در ايران شناس��ايي ش��ده است. از اين تعداد 
1889 تعاوني غير فعال تش��خيص داده ش��ده و در 
حال تسويه هستند. 257 تعاوني اعتبار داراي مجوز 
و ۳4۳ تعاوني اعتبار در ش��رف ساماندهي هستند. 
حتي بخش كوچك��ي از اين تع��داد تعاوني اعتبار، 
ب��ه س��رعت مي تواند حجم عظيم��ي از نقدينگي با 

س��ودهاي موهوم را جذب خود كند و مانند ميزان، 
ثامن الحجج و فرش��تگان و... مشكل س��از شود. لذا 
اتمام حجت با مش��تريان اينگونه موسسات براساس 
قانون تجارت، بايد مورد توجه بانك مركزي، نيروي 
انتظامي، محاكم قضايي و... باشد و با هشدارهاي به 
موق��ع، به مردم آگاهي داده ش��ود و حتي از جذب 
س��پرده ها برخالف مجوزهاي قانوني آنها جلوگيري 
كنن��د.  در ش��رايط كنوني بس��ياري از مش��كالت 
موجود در اين فضا ناش��ي از فعاليت خارج از قانون 
تعاوني هاي اعتبار مذكور اس��ت. از 6 تعاوني درگير 
بح��ران در ايران، 5 تعاوني در حال س��اماندهي در 
استان خراسان ثبت ش��ده اند. تعاوني اعتبار ميزان 
ك��ه در س��ال 1۳79 با مج��وز وزارت تع��اون براي 
ارائه خدمت به كاركنان و بازنشس��تگان دادگستري 
خراس��ان آغاز به كار كرد، ب��ا بحراني جدي روبه رو 
شد. پس از انحالل اين موسسه در سال 1۳94 بانك 
مركزي بر آن شد كه مديريت دارايي ها و بدهي هاي 
تعاوني مزب��ور را به بانك ص��ادرات واگذار كند. هر 
چند كليه س��پرده گذاران اين تعاوني تعيين تكليف 
شدند اما اعتماد عمومي سپرده گذاران در اين حوزه 

از ميان رفت. 
تعاوني اعتبار ثامن الحجج نيز كه در سال 1۳80 
ب��ا ماهيت صنفي در شهرس��تان س��بزوار از وزارت 
تعاون مج��وز فعالي��ت گرفت، هم اكن��ون در حال 
س��اماندهي است. اين تعاوني اعتبار هنوز 26 شعبه 
منحل نش��ده دارد و از فعاليت بيش از 90 درصد از 
شعب آن جلوگيري شده اس��ت. اين موسسه 481 
ش��عبه در سراسر كشور داشت و قادر نيست نسبت 
به بازپرداخت 128 هزار ميليارد ريال سپرده جذب 

شده در زمان شروع بحران اقدام كند. 
همچني��ن تعاون��ي اعتبار افضل توس در س��ال 
1۳78 در اداره ثبت شركت هاي خراسان رضوي به 
ثبت رس��يد. اين موسسه با 217 شعبه بر آن بود به 
جامعه هدف خود يعني خانواده ش��هدا و ايثارگران 
خدمت رس��اني كند اما عدم تامين س��رمايه اوليه و 
مش��كالت فروش س��هام در آخرين روزهاي بهمن 
س��ال 1۳91 منجر به انعقاد تفاهمنام��ه با دو نهاد 
فرشتگان و فردوسي شد تا موسسه يي به نام آرمان 
متولد ش��ود. بانك آينده در شرايط كنوني در حال 
مديريت دارايي ها و بدهي هاي اين تعاوني اس��ت و 
تعيين تكليف بخش��ي از سپرده ها انجام شده است. 
مدي��ران اي��ن تعاوني در تعقيب كيفري هس��تند و 
گزارش��ي از وضعيت و هويت آنها منتش��ر نشده اما 

برخي خبرها دال بر حضور آنها در زندان است. 
 داس��تان تعاون��ي اعتب��ار وحدت اما داس��تان 
پيچيده تري اس��ت. اين تعاوني در س��ال 1۳76 نزد 
اداره كل ثبت اس��ناد و امالك خراسان، مرجع ثبت 
ش��ركت ها و موسس��ات غيرتجاري به ثبت رس��يد. 
اي��ن تعاوني در هم��ان س��ال از وزارت تعاون وقت 
تقاض��اي اخذ مجوز كرد و فعاليت��ش را با 60 عضو 
اولي��ه آغاز كرد اما با اينكه 145 ش��عبه در كش��ور 
دارد، ح��وزه فعاليت و موض��وع آن و جامعه هدفش 
روشن و شفاف نيس��ت. مركز پژوهش هاي مجلس 
تاكيد كرده كه منش��أ وجوه اين موسس��ه در ادغام 
با موسس��ه آرمان و تخلفات مدي��ران و غيره تاييد 

نشده است. 
تعاوني اعتبار فرشتگان نيز در سال 1۳77 تحت 
عنوان ش��ركت تعاوني اعتبار شهيد هاشمي مشهد 
تاس��يس ش��د اما س��پس با اعالم دامنه فعاليت فرا 
اس��تاني نام آن به فرشتگان تغيير كرد. اين موسسه 
با 212 شعبه در سراسر كشور با پرداخت سودهاي 

غير متعارف به انواع س��پرده ها اقدام كرد و اعضاي 
هيات مديره و مديرعامل آن فاقد صالحيت تشخيص 

داده شده اند. 

 قرض الحسنه ها
موسس��ه  ش��عبه   200 ح��دود   1۳57 س��ال 
قرض الحس��نه در ايران فعاليت مي كردند اما تعداد 
اين موسس��ات به تدريج به ۳ هزار موسسه افزايش 
يافت. از مجموع ۳525 صندوق قرض الحسنه حدود 
1028 صندوق غيرفعال يا درحال تصفيه هستند و 
ح��دود 71 درصد از صندوق ه��ا تحت نظارت بانك 
مرك��زي ق��رار دارند. ب��ه اين ترتي��ب صندوق هاي 
قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسالمي، 
صندوق هاي قرض الحس��نه با مجوز بانك مركزي و 
فاق��د مج��وز آن بانك به ترتيب تع��داد 915، 96۳ 
و 15۳4 صندوق هس��تند ك��ه از صندوق هاي فاقد 

مجوز نيز تعداد 1028 صندوق غيرفعال هستند. 
 براس��اس اع��الم بان��ك مرك��زي، درخص��وص 
س��اماندهي صندوق هاي قرض الحس��نه ع��الوه بر 
بازرس��ي هاي حض��وري از عملي��ات صندوق ه��اي 
مزب��ور و ص��دور اخطاريه هاي الزم ب��راي تصحيح 
عملك��رد و جلوگيري از فعالي��ت صندوق هاي فاقد 
مجوز مكاتباتي با ني��روي انتظامي، مراجع قضايي، 
سازمان بازرسي كل كش��ور، نهاد رياست جمهوري، 
ديوان محاسبات، مجلس شوراي اسالمي و... صورت 
گرفته اس��ت. همچنين دو صندوق قرض الحس��نه 
رس��الت و قوامين در راس��تاي س��اماندهي به بانك 

تبديل شده اند. 
در ش��رايط كنون��ي 96.8 درص��د از بانك ه��ا، 
55.6 درصد از موسس��ات اعتباري، 10.۳ درصد از 
تعاوني ه��اي اعتب��اري، 27.۳ درصد از صندوق هاي 
قرض الحسنه، 84 درصد از صرافي ها و 9.4 درصد از 
ليزينگ ه��ا از بانك مركزي مجوز دريافت نموده اند. 
همچني��ن ۳.2 درص��د از بانك ه��ا، 44.4 درصد از 
موسس��ات اعتب��اري، 1۳. 8 درص��د از تعاوني هاي 
اعتبار، 4۳.5 درصد از صندوق هاي قرض الحس��نه، 
16 درص��د از صرافي ه��ا و 4.9 درصد از ليزينگ ها 
در شرف ساماندهي و دريافت مجوز از بانك مركزي 
قرار دارند و براين اس��اس، الزم اس��ت كه نسبت به 
ش��كل گيري دوباره موسس��ات غيرمجاز و سودهاي 
موهوم و بحران بانكي و مالي نظارت دقيق شود زيرا 
در شرايطي كه عده يي به دنبال سودهاي باالي 15 
تا ۳0 درصد هس��تند، و رشد اقتصادي به 5 درصد 
محدود ورشد س��رمايه گذاري نزديك به صفر است 
نمي توان انتظار س��ودآوري باال در موسسات مالي و 

اعتباري را داشت. 
اما وضعي��ت فعاليت موسس��ات غيرمجاز كه با 
كش��ورهاي ديگر قابل مقايسه نيست باعث شده كه 
حتي با تالش گس��ترده و خس��ارت ها و هزينه هايي 
كه اينگونه موسس��ات براي اقتصاد ايران داشته اند، 
همچن��ان خط��رات مختلف��ي اينگونه موسس��ات، 
س��پرده گذاران و مناب��ع ملي و بازار پ��ول را تهديد 
مي كند. ش��ايد مهم ترين نكته يي كه در اين زمينه 
بايد به آن توجه ش��ود اين موضوع اساس��ي اس��ت 
ك��ه به دليل ش��رايط ركود، نبود بهره وري و رش��د 
اقتصادي مناس��ب و عدم سرمايه گذاري هاي مولد و 
توليدي، نقدينگي فراوان حاصل از رش��د پايه پولي 
و كس��ري بودجه دولت و عملكرد اقتصاد كشور در 
س��ه دهه اخير، عمال باعث ش��ده كه عده يي انتظار 
س��ودهاي باال و بدون فعاليت توليدي را در شرايط 
تورمي داش��ته باش��ند و ارزش پول خ��ود را حفظ 
كنن��د، ام��ا فعاليت هايي كه بتواند اين س��ود مورد 
انتظار س��پرده گذاران و صاحبان پول و نقدينگي را 
تامين كند، و در عين حال توليدي، مولد، اش��تغال 
زا، مفي��د، پايدار، با ثبات، قابل اعتماد و اتكا باش��د 
بس��يار محدود اس��ت و در نتيجه قاچ��اق، واردات، 
سوداگري، خريد و فروش، خريد دارايي مانند ملك 
و س��اختمان و ارز بيش از ب��ورس، صنعت و توليد 

مورد توجه است. 
اي��ن موض��وع باعث ش��ده، ك��ه نه تنه��ا وعده 
سودهاي موهوم، بلكه س��ودهاي باالتر از نرخ تورم 
اعالم شده توسط بانك ها نيز با مشكل مواجه شود و 
در حال حاضر حتي بانك هاي مجاز و رسمي كشور 
نيز با قفل شدن منابع، زيان، مطالبات معوق، بدهي 
س��نگين دولت و... مواجه هس��تند و ل��ذا نمي توان 

انتظار داشت كه سود باال پرداخت شود. 
اما انتظار س��ود ب��اال و همچنين سياس��ت هاي 
ش��بكه بانكي و ش��ركت ها براي پرداخت سود 15 
تا 25 درصدي، عمال ش��رايط سختي را پيش روي 
اقتصاد قرار داده و س��يل نقدينگي به س��مت ارز و 
سكه، باعث نوسان قيمت ها شده و پرداخت سود 20 
درص��دي اوراق نيز بانك ها را تحت فش��ار قرار داده 
اس��ت. از اين رو، جلوگيري از پرداخت سودهاي باال 
در هر موسس��ه مالي، بايد دس��تور كار جدي شبكه 
بانكي و نهادهاي نظارتي باشد تا از ايجاد بحران در 
بانك ها جلوگيري كند. زيرا در صورتي كه به خاطر 
كنترل بازار ارز، س��ودهاي باال در شبكه بانكي وعده 
داده شود و رشد اقتصادي و در آمدهاي كشور قادر 
به تامين اين سود باال نباشد، باعث رشد هزينه ها و 
زيان بانك ها خواهد ش��د و وضعيت مطالبات معوق 

و... را تشديد خواهد كرد. 
زيرا در ش��رايطي ك��ه حداقل س��ود 15 تا 20 
درصدي به س��پرده گذار داده مي شود، بانك ها بايد 
از توليد كنن��ده و فع��ال اقتصادي س��ود 18 تا ۳0 
درص��دي بگيرند تا بتوانند روي پاي خود بمانند اما 
سوال اين اس��ت كه چه ميزان فعاليت سودآور 18 
تا 50 درصدي در كش��ور داري��م كه بتواند به بيش 
از 1100 هزار ميليارد تومان س��پرده سود پرداخت 
كند. حتي با در نظر گرفتن س��پرده هاي كوتاه مدت 
به ميزان 600 هزار ميلي��ارد تومان بازهم پرداخت 
س��ود باال به اوراق و س��پرده بلندمدت با رقم باالي 
15 تا 20 درصد سخت است و لذا پرداخت سودهاي 
موهوم باالي 20 تا 40 درصدي در اين ش��رايط در 

مقياس وسيع و گسترده امكان پذير نيست. 

 نظم ارزي
به روايت بانك مركزي

ايمان اسالميان| صاحب نظر پولي و بانكي|
برخ��ي اقدامات ريش��ه يي بانك مرك��زي نظير 
راه اندازي نظام يكپارچه معامالت ارزي، نويدبخش 
اقداماتي راهبردي درراستاي توسعه مختصات بازار 

ارزي كشور است. 
نظم در نظام اقتصادي گذشته از تاثير مستقيم 
بر معيش��ت و س��المت رواني ش��هروندان، موجب 
ارتق��اي س��اختار فرهنگي، اجتماعي و توس��عه يي 
كشور ش��ده و از مهم ترين عوامل مشاركت پذيري 
س��رمايه گذاران بين المللي است. يكي از نشانه هاي 
محس��وس نظم اقتصادي و ركن پيش بيني پذيري 
محيط اقتصادي، نوسان منطقي و ثبات نسبي نرخ 

ارز است. 
در ايام پاياني س��ال هاي گذشته به دليل تسويه 
بين المللي همزمان با پايان سال ميالدي و افزايش 
تقاضا از س��وي مس��افران ع��ازم خارج از كش��ور، 
نوس��انات اندكي در بازار ارز رخ م��ي داد؛ ليكن در 
س��ال جاري نوس��انات مقي��اس بزرگ ت��ري يافته 
و به دليل س��فته بازي و به  تب��ع آن ايجاد هراس از 
افسارگس��يختگي نرخ ارز، نقدينگ��ي قابل توجهي 

رهسپار بازار ارز شد. 
نبود منطق عقاليي جهت رش��د نرخ ارز موجب 
ش��د تا منتقدين سياس��ت هاي دولت نيز بر حبابي 
بودن افزايش ه��اي اخير تاكيد كنند. به هر صورت 
باتوجه به نوس��انات هيجاني بازار ارز، بانك مركزي 
ضمن همكاري بين بخشي با ساير نهادهاي قانوني 
كشور، بسته يي از اقدامات تثبيت كننده بازار ارز را 
در هفت��ه پاياني بهمن  ماه عرض��ه و اجرا نمود كه 

مرور آنها اثربخش خواهد بود: 

 برخورد با بازار غيررسمي ارز و ابزار مالياتي
پدي��ده غيرقانوني ام��ا روزمره ب��ازار ارز ايران، 
تجم��ع دالالن )و به روايتي نمايندگان صرافان( در 
مناطق مش��خص تهران و خري��د و فروش و حتي 
تعيين نرخ ارز بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
طب��ق بند )خ( ماده 2 قانون مب��ارزه با قاچاق كاال 
و ارز، »ورود، خ��روج، خري��د، ف��روش و حواله ارز 
بدون رعايت ضوابط تعييني توس��ط دولت و بدون 
مجوزهاي الزم از بانك مركزي« قاچاق محس��وب 

شده است. 
گذش��ته از مكانيس��م غريب و بي منطق تعيين 
ن��رخ ارز در اين تجمعات، اين محيط ها بس��تر امن 
و مس��اعدي را جهت فعاليت هاي پول شويانه فراهم 
مي نم��ود. برخورد بانك مركزي ب��ا عامليت نيروي 
انتظام��ي با اين تجمع��ات و بازارهاي غيررس��مي 
اگرچ��ه از س��وي برخ��ي صاحب نظ��ران برخورد 
امنيت��ي ب��ا مقوله يي اقتص��ادي تلقي ش��د، ليكن 
باتوجه ب��ه غيرقانون��ي ب��ودن ذات كار و غيرقابل 
نظارت بودن فرآيندها، بايد اين اقدام را تاييد نمود 
و انتظار داش��ت تا در ادامه نيز از باز ش��كل گيري 
اي��ن تجمع��ات قاطعان��ه جلوگيري ش��ود. چراكه 
صرافي هاي داراي مجوز و ساير عوامل قانوني فعال 
در ب��ازار ارز براي تضمي��ن فرآيند رقابتي و مبتني 
ب��ر اقتضائات اقتصادي ب��ازار ارز كفاي��ت خواهند 
كرد. ازس��وي ديگر، اعالم مشخصات فعاالن تبادل 
ارزي ب��ه امور مالياتي را نيز مي توان به  عنوان گامي 
درخصوص شفافيت بازار ارزي كشور درنظر گرفت. 

 فرصت هاي سرمايه گذاري جايگزين
فرصت ه��اي  ايج��اد  جه��ت  مرك��زي  بان��ك 
از  دس��ته  آن  ب��راي  جايگزي��ن  س��رمايه گذاري 
س��رمايه گذاراني ك��ه به  قصد س��ود وارد ب��ازار ارز 
ش��ده اند، ابزارهاي س��ه گانه گواهي س��پرده ريالي 
20درصدي، گواهي س��پرده ريال��ي مبتني بر ارز و 

پيش فروش سكه بهار آزادي را ابالغ كرد. 
درخص��وص گواهي س��پرده 20درص��دي بايد 
درنظر داش��ت كه تبعات نرخ باالي سود سپرده ها 
ش��امل: تاثي��ر منفي ب��ر بازارهاي مال��ي، افزايش 
هزينه هاي تامين مال��ي، تحميل هزينه هاي گزاف 
بهره ي��ي به بانك ها و منفي س��ازي حاش��يه س��ود 
بانك ها و عوامل ديگر موجب ش��د تا بانك مركزي 
در اقدامات��ي هماهن��گ ضم��ن كاهش نرخ س��ود 
سپرده ها، منافذ نرخ شكني بانك ها مانند مشاركت 
بانك ها در صندوق هاي س��رمايه گذاري بورس��ي را 

مسدود كند. 
باتوج��ه به اي��ن مقدم��ه، اقدام بان��ك مركزي 
در ص��دور مج��وز انتش��ار گواه��ي س��پرده با نرخ 
20درصدي با سياس��ت هاي پيشين جهت كاهش 
نرخ سود سپرده ها هم راستا به نظر نمي رسد. ليكن 
باتوجه به اين امر كه سياس��ت گذار پولي ناگزير به 
برقراري موازنه هزينه-فايده در اتخاذ تصميم است، 
اس��تفاده موقت از اين راهبرد جهت تثبيت بازار و 
بازگرداندن نظ��م اقتصادي، توجيه و حتي ضروري 
تلقي خواهد شد. در همين راستا بايد درنظر داشت 
كه انتش��ار گواهي سپرده ريالي قطعا تا حد زيادي 
موجب جلوگيري از خ��روج نقدينگي از بانك ها به 
س��مت بازار ارز خواهد شد؛ ليكن باتوجه به عطش 
 Fresh( عمده بانك ها جه��ت ورود نقدينگي تازه
Money(،  بايد نظ��ارت دقيق جهت جلوگيري از 
رقابت ه��اي ناصحيح در رابطه با نرخ س��ود جهت 

جذب حداكثري منابع صورت گيرد. 

 راه اندازي بازار متشكل ارزي
يكي از مش��كالت مزمن بازار ارز كش��ور، وقوع 
بخش تعيين كننده معامالت به  صورت غيررسمي و 
در بازار غيرمتش��كل بوده است. در اين راستا بانك 
مركزي با رونمايي از نظام يكپارچه معامالت ارزي 
ك��ه مصادف با ارائه بس��ته هاي ثبات زاي ارزي بود، 
نش��ان داد كه قبال گام مح��وري و تعيين كننده يي 
را در اين راس��تا برداشته اس��ت. در نظام يكپارچه 
معام��الت ارزي )نيم��ا( با تعيين نق��ش براي همه 
بازيگ��ران مب��ادالت ارزي، گام بلندي جهت ايجاد 
بازار سامان مند و متشكل ارزي برداشته  شده است. 
باي��د درنظ��ر داش��ت اگرچ��ه برخ��ي اقدامات 
اخي��ر بان��ك مرك��زي جه��ت تنظي��م ب��ازار ارز 
نظير انتش��ار گواهي س��پرده ريال��ي 20درصدي، 
رويك��ردي كوتاه م��دت و مقطعي داش��ته اس��ت، 
ليك��ن برخ��ي اقدام��ات ريش��ه يي نظي��ر برخورد 
با ب��ازار غيررس��مي و همچني��ن راه ان��دازي بازار 
س��امان مند ارزي در قالب نظام يكپارچه معامالت 
 ارزي، نويدبخ��ش اقدامات��ي راهب��ردي و اساس��ي 
در راس��تاي توس��عه مختص��ات بازار ارزي كش��ور 

محسوب مي شود. 

يادداشت

در شرايط كنوني 96.8 درصد از بانك ها، 55.6 درصد از موسسات اعتباري، 10.3 درصد از تعاوني هاي اعتباري، 27.3 درصد از 
صندوق هاي قرض الحسنه، 84 درصد از صرافي ها و 9.4 درصد از ليزينگ ها از بانك مركزي مجوز دريافت نموده اند. همچنين 3.2 
درصد از بانك ها، 44.4 درصد از موسسات اعتباري، 13.8 درصد از تعاوني هاي اعتبار، 43.5 درصد از صندوق هاي قرض الحسنه، 
16 درصد از صرافي ها و 4.9 درصد از ليزينگ ها در شرف ساماندهي و دريافت مجوز از بانك مركزي قرار دارند و براين اساس، 

الزم است كه نسبت به شكل گيري دوباره موسسات غيرمجاز و سودهاي موهوم و بحران بانكي و مالي نظارت دقيق شود زيرا در 
شرايطي كه عده يي به دنبال سودهاي باالي 15 تا 30 درصد هستند، و رشد اقتصادي به 5 درصد محدود و رشد سرمايه گذاري 

نزديك به صفر است نمي توان انتظار سودآوري باال در موسسات مالي و اعتباري را داشت
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دانشوفن10
 زيان ۶۰۰ ميليارد دالري 

جرايم سايبري به اقتصاد جهان
خبرگزاري فرانس�ه  محققان اعالم كردند هزينه 
حمالت ساالنه جرايم س��ايبري به ويژه پس از افزايش 
حمالت به بازارها و ارزهاي مجازي به ۶۰۰ ميليارد دالر 
در س��ال رسيده است. گزارش مشترك موسسه امنيتي 
»مك آف��ي« و مركز مطالعات بين المللي و اس��تراتژيك 
نشان مي دهد سرقت مالكيت معنوي حدود يك چهارم 
از كل جراي��م انج��ام ش��ده در س��ال ۲۰۱۷ را ش��امل 
مي شود. بنا بر اين تحقيق، مجرمان از آخرين فناوري ها 
نظير هوش مصنوعي و رمزگ��ذاري، براي حمالت خود 
در فضاي س��ايبري استفاده مي كنند و يكي از ابزارهاي 
كمك به ناش��ناس ماندن آنها، اس��تفاده از بيت كوين و 
ساير ارزهاي مجازي است. مك آفي در گزارش خود گفته 
است هزينه جرايم سايبري از ۴۴۵ ميليارد دالر در سال 
۲۰۱۴ فراتر رفته اس��ت و فضاهاي س��ياه وب به هكرها 
و س��اير مجرمان اجازه مي دهد خدمات و وس��ايل مورد 
استفاده در حمالت را عرضه كنند و كارت هاي اعتباري 
به س��رقت رفته و س��اير اطالعات با ارزش را به فروش 
برسانند. اين گزارش هزينه تمامي اقدام هاي مخرب در 
فضاي اينترنت را بررس��ي نكرده اما روي از دست رفتن 
اطالعات تجاري، تقلب آنالين، جرايم مالي، تالش براي 
نفوذ به ش��ركت هاي تجاري بزرگ، بيمه هاي مجازي و 

خسارت هاي اعتباري متمركز شده است.  

 حراج 5۰ هزار دالر نخستين 
درخواست استخدامي جابز

ديجيتال ترن�دز  اس��تيو جاب��ز قبل از تاس��يس 
ش��ركت اپل در س��ال ۱۹۷۶ مانند هر جوان ديگري در 
جس��ت وجوي ش��غل بود تا بتواند مخارج خود را تامين 
كند و حاال قرار است نخس��تين درخواست استخدامي 
وي به حراج گذاشته شود. استيو جابز در اين برگه آ۴، به 
سواالتي همچون نام و نام خانوادگي، آدرس، تحصيالت، 
مش��اغل قبلي، به��ره من��دي از گواهينام��ه رانندگي، 
مهارت ه��اي حرفه اي، مهارت ه��اي خاص و عالئق خود 
پاسخ داده اس��ت. اين برگه در يك حراجي در بوستون 
در معرض ديد عموم ق��رار خواهد گرفت و قيمت اوليه 
ف��روش آن ۵۰ هزار دالر خواهد ب��ود. جابز در آن زمان 
ترك تحصيل كرده و از تحصيل در كالجي در پرت لند 
در ايال��ت اورگان امريكا منصرف ش��ده بود. جابز در آن 
س��ال ها در كالس هاي مختلفي مانند خطاطي و برخي 
كالس هاي هنري ديگر ش��ركت ك��رد و خود وي بعدها 
اذعان كرد كه حضور در دوره هاي خطاطي تاثير شگرفي 
بر شكل گيري حروف تايپي رايانه هاي مك و فونت هاي 
موجود در آن گذاشت. جابز در اين درخواست استخدام، 
فناوري الكترونيك و مهندس��ي طراحي را هم از جمله 
مهارت هاي خاص خود برش��مرده و البته برخي اغالط 

نوشتاري نيز در اين تقاضانامه به چشم مي خورد. 

  سبقت »توييتر«
و »اسنپ چت« از »فيس بوك« 
سي ان بي سي  تحليلگران بر اين باورند كه شبكه هاي 
اجتماعي توييتر و اس��نپ چت هم اكنون گوي رقابت را از 
فيس بوك ربوده و از محبوبيت بس��يار بيشتري برخوردار 
ش��ده اند.  تحليلگران و كارشناس��ان در موسسه آماري و 
تحقيقات��ي GBH Insights اع��الم كردند كه در حال 
حاضر طرفداران و كاربران بس��ياري از دو شبكه اجتماعي 
توييتر و اس��نپ چت اس��تقبال كرده اند و آمار استفاده و 
محبوبيت اين دو شبكه اجتماعي از رقيب قديمي و پيشين 
آنها يعني فيس بوك سبقت گرفته است. اين محبوبيت بر 
ميزان تبليغاتي كه روي پلتفرم توييتر و اسنپ چت صورت 
گرفته، هم تاثيرگذار بوده است و به راحتي مي توان ميزان 
فعاليت كاربران در اين سه شبكه اجتماعي را با هم مقايسه 
كرد و به نتيجه مش��ابهي دست يافت. يكي از عواملي كه 
اين دو شبكه اجتماعي را با محبوبيت بسياري روبه رو كرد، 
ويژگي و قابليت هاي جديدي بود كه گاهي به آنها افزوده 
مي شد، به نظر مي رسد فيس بوك نتوانسته است به خوبي 
با شبكه هاي اجتماعي نوظهور و جديدتر به رقابت بپردازد 
و آنه��ا را از ميدان به در كند، بلك��ه بجاي آن خود دچار 
چالش ش��ده، به گونه يي هر روز گزارش مي ش��ود تعداد 
زيادي از كاربران از اين ش��بكه اجتماعي خارج شده و به 
ساير شبكه هاي مشابه همچون اسنپ چت، اينستاگرام و 
توييتر روي مي آورند. دنيل ايوز - مدير تحقيقات تكنولوژي 
در موسس��ه آماري GBH - در اين باره خاطرنشان كرده 
اس��ت كه س��هم فيس بوك از تبليغات و آگهي هاي انجام 
ش��ده روي پلتفرم آن تنها ۱۵ درصد است و اين در حالي 
است كه سهم توييتر از تبليغات و آگهي هاي اينترنتي ۲۰ 
درصد است. همين امر به وضوح نشان مي دهد كه توييتر 
از فيس بوك در زمينه جلب نظر كاربران و صاحبان تجارت 

جلو افتاده است.

 مزاحمت براي مراكز امدادي 
با »آيفون« 

گاردين  كاربران امريكايي به علت مشكل هنگ كردن 
گوش��ي هاي آيفون، ناخوداگاه به طور متوس��ط ۲۰ بار در 
روز با ش��ماره تماس ه��اي اضطراري تم��اس مي گيرند. 
شركت هاي مخابراتي و مراكز خدماتي و نيروهاي امدادي 
همچون پليس و اورژان��س در كاليفرنياي اياالت متحده 
امريكا اعالم كرده اند كه ۲۰ بار در روز تماس هايي را ثبت 
و ضب��ط كرده اند كه با گوش دادن به صداي آن س��وي 
خط متوجه ش��ده اند كاربران گوشي هاي آيفون به علت 
مش��كل و هنگ كردن گوشي هايش��ان به طور ناخوداگاه 
 )emergency calls( با ش��ماره تماس هاي اضطراري
كه به صورت پيش فرض روي صفحه قفل گوش��ي هاي 
همراه وجود دارد، تماس گرفته اند. به گونه يي خودش��ان 
از اين تماس آگاه نبوده و در حال صحبت درباره مش��كل 
هنگ كردن گوشي آيفون خود بوده اند. اين مراكز امدادي 
همچنين عن��وان كرده اند كه اين قبي��ل تماس ها از ماه 
اكتبر س��ال گذش��ته ۲۰۱۷ ميالدي به اوج خود رسيده 
اس��ت، به گونه يي كه روزانه ۲۰ تماس اين چنيني با آنها 
گرفته شده اس��ت. به نظر مي رسد وقتي كه گوشي هاي 
آيفون با مشكل هنگ كردن مواجه مي شوند، كاربران براي 
دسترسي هرچه سريع تر به اطالعات مورد نظر در گوشي 
و برگردان��دن آن ب��ه حالت طبيعي عجله از خود نش��ان 
داده ان��د و همين امر موجب ش��ده كه با لمس و حركت 
سريع انگش��تان خود روي صفحه نمايش و صفحه قفل 
)Lock screen( گوشي آيفون، به طور ناخود آگاه گزينه 
تماس با ش��ماره هاي اضط��راري ۹۱۱ در امريكا را لمس 
كرده اند و با اين كار موجب ايجاد مزاحمت هاي ناخواسته 

براي مراكز امدادي شده اند. 

اخبار

وزير ارتباطات خبرداد 

تخلف اپراتورهاي موبايل در افشاي اطالعات مشتركان
گروه دانش و فن  

وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات از تخلف دو 
اپرات��ور تلف��ن همراه براي افش��اي بان��ك اطالعاتي 

مشتركان به برخي وب سايت ها خبر داد. 
محمدج��واد آذري جهرمي در جم��ع خبرنگاران 
گفت: بر اساس گزارش��ي كه به ما رسيده، دو اپراتور 
تلفن همراه امكان تبليغاتي را فراهم كردند كه زماني 
كه مشترك به يك وب سايت مراجعه مي كند، شماره 
وي قابل اس��تخراج بوده و سايت موردنظر مي تواند از 
طريق پيامك با مش��ترك موردنظر در ارتباط باشد يا 
يك بانك اطالعاتي از اطالعات كاربران تشكيل دهد. 

وي با بيان اينكه اين موضوع ناقض حريم خصوصي 
افراد است و بايد متوقف شود، گفت: گزارش دريافتي 
براس��اس مس��تنداتي بود كه در فضاي مجازي و در 
فضاي رسانه يي كشور منتشر شده و با توجه به اهميت 

موضوع نياز به بررسي داشت. 
جهرمي با اش��اره به اينكه موضوع را براي بررسي 
بيشتر به مركز ماهر ارجاع داده ايم، افزود: طبق كليپي 
كه از اين اقدام تهيه ش��ده، از نظر فني موضوع كامال 
شفاف است و يك نوع ابزار ناشي گري در پياده سازي 
كد وجود داشته كه باعث فراهم كردن اين دسترسي 

و سوءاستفاده از اطالعات شده است. 
وي تصريح كرد: طبيعتا اين اقدام بايد متوقف شود 
و اگر چه حضور كس��ب و كارهاي نوين خوب است و 
بايد اين كس��ب و كارها شكل بگيرند اما حفظ حريم 
خصوصي افراد در اولويت قرار دارد و بايد ضابطه مند 

باشد. 
وزير ارتباطات خاطرنش��ان ك��رد: طبيعتا بخش 
نظارت وزارت ارتباطات در اين زمينه ضعف داش��ته 
كه نتوانس��ته اين موضوع را س��ريعا شناسايي كند و 
به همين دليل موضوع از طريق گزارش هاي عمومي 

واصل شده است. 
جهرمي تاكيد كرد: هنوز صحت اين تخلف كامال 
مشخص نيست اما قرار است مركز ماهر در اين زمينه 
رس��يدگي كرده و گزارشي منتشر كند. در اين راستا 
ما از نظارت عمومي نيز اس��تقبال مي كنيم و از مردم 
مي خواهيم گزارشاتي كه دارند را براي ما بفرستند و 

بدانند كه ما نسبت به آن بي تفاوت نيستيم. 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات درباره آخرين 
وضعيت خدمات رس��اني به روستاها و مناطق محروم 
كش��ور گفت: در دول��ت يازدهم اقدام��ات خوبي در 
خصوص تجهيز ۲۸ هزار روستا به اينترنت پرسرعت 
ص��ورت گرفت، اما در بهره ب��رداري از اين خدمات به 
دليل آنكه مردم عادت به اس��تفاده از اينترنت گوشي 

دارند، عالقه مندي زيادي ديده نشد. 
وي ادامه داد: از سوي ديگر بر اساس گزارش هاي 
نظارتي وزارت ارتباطات، پوش��ش ارتباطي روس��تاها 
مطابق با تعهدات اپراتوره��ا و ارائه دهندگان خدمات 
مورد بررس��ي قرار گرف��ت و گزارش ها ني��ز از انجام 
تعه��دات در اي��ن زمينه حكاي��ت دارد. همچنين در 
دولت دوازدهم پيگيري ارتباط رس��اني روس��تاها به 
معاونت امور استان هاي وزارت ارتباطات محول شده 
و مطابق برنامه انجام شده در دهه فجر امسال مشكل 
پوشش خطوط ارتباطي همراه اول در ۱۰ هزار روستا 

حل شده است. در همين حال رايتل نيز تا پايان سال 
قول داده اس��ت كه مشكل پوشش آنتن دهي در اين 

روستاها را حل كند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: بر اس��اس 
برنامه شش��م توسعه نيز مقرر شده است تا پايان اين 
برنامه ۹۰ درصد روستاهاي باالي ۲۰ خانوار، دسترسي 
اينترنت پرسرعت داشته باشند و چهار خدمت اصلي 
دولت الكترونيك براي ۸۰ درصد روستاها فراهم شود. 
آذري جهرم��ي تصري��ح ك��رد: مش��كل فعل��ي 
ارتباط رساني به برخي روستاها مربوط به نبود امكانات 
اوليه از جمله برق، براي نصب دكل هاي ارتباطي است 
كه محدوديت هايي را ب��راي اپراتورها به وجود آورده 
است. وي همچنين از آمادگي براي بازنگري در اليحه 
حق مالكيت معنوي )كپي رايت( با همكاري كميسيون 
قضاي��ي مجلس خبر داد و گفت: از س��ازمان فناوري 
اطالعات خواسته ام كه موضوعات كارشناسي مربوط 
ب��ه اين اليحه را ارائه دهد تا بر اس��اس آن، اصالحات 
مد نظر را اس��تخراج كرده و اين اليحه را با همكاري 

نمايندگان كميسيون قضايي بازنگري كنيم. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با تاكيد بر اينكه 
كسب و كارهاي حوزه فضاي مجازي با مشكالتي در 
بخ��ش مالكيت معنوي روبرو هس��تند، اظهار كرد: با 
وجود لوايح پنج گانه حقوق فناوري اطالعات، اميدواريم 

در چارچوب قانون اين مشكالت كاهش يابد. 
آذري جهرمي با اش��اره به مفه��وم »بالك چين« 
در ح��وزه فضاي مجازي گف��ت: در ذهن برخي افكار 
عمومي »بالك چين« با فيلترينگ تداخل دارد و اين 
در حالي اس��ت كه اين دو موضوع با يكديگر متفاوت 
هس��تند و بايد براي آن، زيرس��اخت نظام حقوقي و 

فقهي در كنار يكديگر داشته باشيم. 

وي بر ل��زوم تدوين پايه هاي نظ��ام فقهي فضاي 
مجازي تاكي��د كرد و اف��زود: وزارت ارتباطات پيگير 
آماده سازي گزارش��ي در خصوص نظام فقهي فضاي 
مجازي براي ارائه به مراجع عظام است كه تا دو هفته 

ديگر نهايي مي شود. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد كرد: برخي 
قوانين در فضاي مجازي نيازمند به روزرساني هستند و 
با توجه به سرعت رشد فضاي مجازي، نيازمند تدوين 

برخي قوانين جديد نيز هستيم. 

 دزدي سايت هاي اينترنتي از كاربران
وزير ارتباطات در ادامه از دريافت گزارش��ي مبني 
بر دزدي آش��كار برخي سايت هاي اينترنتي و خبري 
از استفاده از CPU سيس��تم كاربران براي ارزكاوي 

مجازي خبر داد. 
وي گفت: مطابق با گزارش��ات متعدد مركز ماهر 
برخ��ي وب س��ايت ها از كدها و اس��كريپت هايي در 
سايت هاي خود استفاده مي كنند كه باعث استفاده از 
CPU مشترك براي ماي نينگ )ارزكاوي( براي پول 

مجازي رمز شده مي شود. 
وي تاكي��د كرد: اين موضوع كه ما از آن به عنوان 
»دزد كد« نام مي بريم بدون اطالع كاربر انجام مي شود 
و باعث مي ش��ود وقتي شخص به وب سايت مراجعه 
ك��رده و تا زماني ك��ه در آن حض��ور دارد، CPU و 

پردازنده دستگاه وي براي كاوش ارز استفاده شود. 
وزي��ر ارتباط��ات با تاكيد ب��ر اينكه اي��ن فرآيند 
غيراخالقي و غيرشرعي است، نسبت به پيگيري ادله 
حقوقي و برخورد با متخلفان در اين خصوص هشدار 

داد. 
وزي��ر ارتباطات با بي��ان اينكه فرآين��د دزد كد و 

ارزكاوي براي پول هاي رمزنگاري شده باعث مي شود 
مصرف برق كاربران باال رفته و پردازشگر سيستم آنها 
اش��غال شود، گفت: بر اساس گزارش هاي مركز ماهر، 
برخي از اين وب سايت ها هك شده بودند و كدهايي 
در اين وب س��ايت ها قرار داده شده بود كه اين اقدام 
را انجام مي داد. اين وب س��ايت ها از سوي مركز ماهر 
شناس��ايي شدند و وب سايت هايي كه مورد نفوذ قرار 
گرفتند به مديران پايگاه هاي مربوطه اطالع داده شده 

كه درصدد اصالح آن هستند. 
وي ادامه داد: اما مطابق با گزارش هاي مركز ماهر، 
برخي از وب س��ايت ها آثاري از هك ش��دن ندارند و 
مش��خصا مديران فاواي دس��تگاه ها و مديران فاواي 
سايت هاي خبري به صورت عامدانه اين كدها را درون 

صفحات قرار داده و آن را كاوش مي كنند. 
جهرم��ي ب��ا تاكيد بر ل��زوم پيگي��ري حقوقي و 
جلوگيري از انجام اين عمل غيراخالقي گفت: از مركز 
ماهر خواس��ته ام ادله قانوني را جمع آوري و موضوع را 

براي برخورد به دادستاني ارجاع دهد. 
وي با تاكيد بر اينكه اين عمل يك دزدي آش��كار 
در فضاي مجازي بدون اطالع مش��ترك است، افزود: 
دانش گريد كامپيوتينگ يك دانش محترم اس��ت اما 
اگر از آن بدون اطالع و رضايت مشترك براي استفاده 
از ظرفيت رايانه و هزينه برق مصرفي مش��ترك بهره 
گرفته شود، بسيار كار غيراخالقي است و بايد جلوي 

آن را بگيريم. 
وزيرارتباطات با بيان اينكه اطالع رس��اني ما براي 
اتمام حجت با كس��اني اس��ت كه از اين فرآيند براي 
ارزكاوي پ��ول رمزنگاري ش��ده اس��تفاده مي كنند، 
خاطرنش��ان كرد: ما عالقه نداريم اف��راد زيادي را به 
عن��وان متخلف شناس��ايي كني��م ام��ا از مركز ماهر 

خواس��ته ايم تا ادله حقوقي و فن��ي را آماده كرده و بر 
مبناي اطالعات خزشگرها و پيگيري كدها مي توانيم 
به يك جمع بندي كامل از اين مصداق دزدي برسيم و 

آن را براي برخورد به دادستاني ارجاع دهيم. 
وزير ارتباطات در مورد پياده سازي ارز ديجيتالي در 
كشور نيز گفت: ارز ديجيتال پديده يي است كه هم در 
كشور ما و هم در كشورهاي ديگر گرايش هاي بسياري 
به آن وجود دارد و با توجه به اينكه متولي مس��اله ارز 
و نظام مالي بانك مركزي است، با يك فقدان آگاهي 
در مجموعه هاي دس��ت اندركار در اين حوزه روبه رو 

هستيم. 
وي با اش��اره به اينكه برخي مي گويند چرا وزارت 
ارتباطات به موضوع ارز ديجيتالي ورود كرده اس��ت، 
گفت: در اين زمينه دو رويكرد وجود دارد و ما مي توانيم 
بگوييم اين موضوع مسووليت ساير دستگاه هاست و در 
برابر آن منفعل باشيم يا آنكه كمي فعاالنه ورود كرده و 

با ساير دستگاه ها هم افزايي داشته باشيم. 
وزي��ر ارتباط��ات ب��ا بي��ان اينكه بان��ك مركزي 
پژوهش هاي خوبي در خصوص ارز ديجيتالي داش��ته 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: اما اين فراين��د يك فرايند 
بين بخشي اس��ت و ما در وزارت ارتباطات با ظرفيت 
پست بانك خواس��ته ايم مدل آزمايشي اين فرآيند را 

پياده سازي كنيم. 
وي با اشاره به اينكه فراخوان دعوت از اين حوزه به 
زودي اعالم مي شود، افزود: اميدواريم مدل آزمايشي 
ارز ديجيتال در كش��ور مدل آزمايش��ي پايه يي شود 
كه بتواند به اطالع رس��اني و آش��نايي كساني كه در 
اي��ن حوزه كار مي كنند و ارائه معاي��ب و مزاياي اين 
فرايند بينجامد. جهرمي با اشاره به گزارشات متعدد در 
فضاي مجازي در خصوص ارز ديجيتالي خاطرنش��ان 
كرد: برخي ارز ديجيتال را پايه پولشويي مي دانند كه 
بي انضباطي مالي به همراه دارد. اما برخي مي گويند كه 
ارز ديجيتالي در فضاي تحريم به نفع ماست و ما بايد 
به س��مت اين چارچوب برويم. در همين حال برخي 
معتقدند كه وزارت ارتباطات نبايد در اين حوزه ورود 
كند و برخي ديگر ذات پول ديجيتال را غيرحاكميتي 
مي دانن��د و معتقدند كه نباي��د آن را حاكميتي كرد. 
وزي��ر ارتباطات ادامه داد: م��ا به تمامي اين چالش ها 
توجه خواهيم داشت و با در نظر گرفتن اين ابعاد مدلي 
را پياده س��ازي خواهيم كرد. در اين زمينه از ظرفيت 
نيروهاي خالق براي آگاهي بخش��ي و تصميم سازي 

استفاده مي كنيم. 
وي با بيان اينكه بر اساس گزارشات موجود زماني 
كه ارز ديجيتال در كشور ژاپن ايجاد شد درصد پاييني 
از تراكنش هاي آن مربوط به بازار غيرش��فاف و نظام 
پولش��ويي بود اما مابقي آن دربازار كامال شفاف مورد 

استفاده قرار گرفت. 
وي ادامه داد: در ح��وزه ارز ديجيتال زمان ما كم 
اس��ت و آمارهاي غيررس��مي از تراكنش هاي ارز هاي 
مبتني بر رمز در صرافي ها خيره كننده اس��ت. بر اين 
اس��اس نيازمند داش��تن ضوابط براي استفاده از اين 
فرآيند در كشور هس��تيم اگرچه اين بازار تا حدودي 
س��قوط كرده و مقداري اعتم��اد عمومي از آن از بين 

رفته اما مجددا جاي رشد دارد. 

وي تري  
دانش��مندان به روش جديدي 
دس��ت يافته ان��د ك��ه مي ت��وان 
از پرتوه��اي لي��زر ب��راي ش��ارژ 
گوشي هاي هوشمند استفاده كرد. 
در  محقق��ان  و  پژوهش��گران 
دانش��گاه واشنگتن واقع در اياالت 
متح��ده امري��كا به تازگ��ي اعالم 
كرده اند ك��ه توانس��تند به روش 
نويني براي شارژ كردن گوشي هاي 

هوشمند دست پيدا كنند و آن هم استفاده از پرتوهاي ليزر است. 
آن ها روش انجام اين كار را به اين صورت تشريح كرده اند كه پرتوهاي متراكم نور تحت 
عنوان ليزر كه انرژي بس��يار زياد آنها براي انجام كارهاي درماني و زيبايي استفاده مي شود، 
هم اكنون براي شارژ كردن سريع و بي سيم گوشي هاي همراه و هوشمند قابل استفاده است. 
بدين ترتيب كه در اتاقي محفوظ، دس��تگاه فرستنده پرتوهاي ليزر به گوشي هوشمندي كه 
به صورت آزمايشي در آن اتاق قرار گرفته بود، پرتوهاي ليزر را ارسال مي كند و بدين ترتيب 

گوشي مذكور با دريافت نور و انرژي الزم، شارژ مي شود. 
در گزارش پاياني اين دانش��مندان كه در انجمن و ژورنال تخصصي تكنولوژي ماش��يني 
براي موبايل و دستگاه هاي الكترونيكي پوشيدني نيز به چاپ رسيده است، تاكيد كرده اند كه 
س��رعت شارژ گوشي هوشمند از اين روش كامال برابر با سرعت شارژ با استفاده از يك كابل 

USB است. 
شيام گوالكوتا - استاد دانشگاه واشنگتن و دبير آزمايش و مقاله شارژ مبتني بر ليزر - در 
اين باره مي گويد: »در وهله اول تنها تمركز ما روي ايمني و كيفيت شارژ شدن دستگاه هاي 
الكترونيكي مجهز به باتري اس��ت كه در اين آزمايش ها خوش��بختانه با موفقيت توانس��تيم 
گوشي هاي هوشمند مورد آزمايش خود را با ايمني مناسب و بدون هيچ مشكلي شارژ كنيم«. 
وي ادامه داد: »ما از صفر تا صد اين آزمايش را خودمان انجام داده و هم اكنون مفتخريم 
اعالم كنيم كه شارژ مبتني بر ليزر، از سرعت بسيار خوبي هم برخوردار است و تفاوتي با شارژ 

از طريق كابل USB ندارد«. 

ديجيتال ترندز 
توليدكنن��ده  ش��ركت  ي��ك 
ساعت هاي لوكس براي نخستين 
بار س��اعت هوش��مندي را توليد 
كرده كه شكل ظاهري آن تفاوت 
خاص��ي با س��اعت هاي مكانيكي 

عادي ندارد. 
اين نخس��تين بار اس��ت كه 
ساعت هاي هوش��مند با ظاهري 
ش��بيه به س��اعت هاي مكانيكي 

توليد مي شوند. 
اين ساعت كه توسط ش��ركت Frederique Constant توليد شده، با عقربه هاي 
خود و مانند س��اعت هاي مكانيك��ي مي تواند تاريخ و همين طور س��اعت، دقيقه و ثانيه 
را به دقت نمايش دهد. اما براي اس��تفاده از قابليت هاي هوش��مند س��اعت يادشده بايد 
دكمه يي را كه در س��مت چپ ساعت قرار گرفته فشار داد تا بتوان به اين نوع كاركردها 

دسترسي پيدا كرد. 
انرژي بخش مكانيكي اين س��اعت توس��ط يك باتري س��كه يي عادي كوچك تامين 
مي ش��ود كه به مدت ش��ش ماه قابل اس��تفاده خواهد بود. بنابراين اگر بخش هوشمند 

ساعت يادشده از كار بيفتد قسمت مكانيكي كماكان قابل استفاده باقي خواهد ماند. 
باتري بخش هوشمند اين ساعت مانند ديگر ساعت هاي هوشند نيازمند شارژ است و 

حداكثر براي هفت روز داراي شارژ باقي خواهد ماند. 
ازجمله قابليت هاي بخش هوشمند اين ساعت مي توان به ردگيري شرايط و وضعيت 
خواب، راه رفتن، ميزان كالري مصرف ش��ده و غيره اش��اره كرد. همراه با اين ساعت يك 
برنامه تلفن همراه نيز براي دسترس��ي دقيق تر به اطالعات عرضه مي ش��ود كه از طريق 
بلوتوث به س��اعت متصل مي شود. برنامه تلفن همراه اين ساعت قادر به نمايش جزئياتي 
از فعاليت هاي روزمره شماس��ت و بخشي از آن موس��وم به Dynamic Coach مانند 
يك مربي عمل مي كند و براي تحقق س��ريع تر اهداف ش��ما در حوزه س��المت نكات و 

دستورالعمل هايي را بر مبناي تحليل فعاليت هايتان ارائه مي كند. 

زد دي نت  
گوگل اعالم كرد كه دس��تيار 
صوتي گوگل اسيس��تنت تا پايان 
س��ال جاري مي��الدي از ۳۰ زبان 

زنده دنيا پشتيباني خواهد كرد. 
دستيار صوتي گوگل اسيستنت 
ه��م   )google assistant(
همانند دس��تيار صوت��ي Siriدر 
گوشي هاي هوشمند آيفون و ساير 
محصوالت اپل اس��ت اما پيشرفت 

گوگل اسيستنت در طول يك سال از عمر خود، از كل پيشرفت سيري در هفت سال گذشته 
بيشتر بوده است. 

پيشرفت روزافزون اين دستيار ديجيتال تنها در گوشي هاي همراه نبوده، بلكه تالش آن 
براي پاسخگويي به نيازهاي انساني در همه جا از خانه  تا خودرو محسوس بوده است. هم اكنون 
شركت گوگل روز جمعه اعالم كرده است كه قرار است اين دستيار صوتي تا پايان سال جاري 
۲۰۱۸ ميالدي به قابليت پشتيباني از ۳۰ زبان ديگر و زنده دنيا مجهز شود تا بدين وسيله اين 
امكان را به گستره وسيع تري از كاربران بدهد تا با استفاده از زبان مادري بتوانند از قابليت هاي 

اين دستيار صوتي خود بهره ببرند. 
اين دستيار صوتي كه در سيستم هاي عامل اندرويد و iOS قابل دسترسي است، در حال 
حاضر تنها قادر به پاس��خگويي به ۸ زبان در جهان است؛ توسعه توانايي هاي دستيار صوتي 
گوگل مي تواند به رقابت پيشين اپل و گوگل بيفزايد و بيش از پيش آنها را به رقابت بيفكند. 
ام��ا از جمل��ه زبان هايي كه گوگل تا به حال از آنها نام برده اس��ت مي توان به دانماركي، 
آلماني، هندي، اندونزيايي، نروژي، س��وئدي و تايلندي اش��اره كرد. هنوز راجع به زبان هاي 
ديگري كه قرار اس��ت در ماه هاي آينده براي دس��تيار صوتي گوگل اسيستنت عرضه شوند، 
چيزي بيان نشده است. گوگل به تمامي افرادي كه به اين ۳۰ زبان زنده دنيا صحبت مي كنند 
اين اطمينان را داده اس��ت تا بتوانند با استفاده از دستگاه هاي الكترونيكي مجهز به دستيار 
صوتي گوگل اسيستنت خود، كامال به طور روان و سليس دستورهاي صوتي داده و از قابليت ها 

و كمك هاي آن بهره مند شوند. 

شارژ بي سيم گوشي با ليزر پشتيباني دستيار صوتي »گوگل« از ۳۰ زبان توليد نخستين ساعت مكانيكي هوشمند جهان

دريچه كاربررويداد

گيزمودو  
اگر كلمه عبور ش��ما در حمالت هكري به س��ايت هايي مانند 
ياهو، دراپ باكس، تامبلر، گوگل و غيره سرقت شود، ممكن است 
اطالعات ده ها حس��اب كاربري ديگر ش��ما نيز به سرقت برود. با 
توجه به ارتباط و اتصال بسياري از حساب هاي كاربري به يكديگر 
و آسيب پذيري هاي مشابه بسياري از سايت ها و خدمات اينترنت 
كاربر نمي تواند مطمئن باشد كه در صورت هك شدن يكي از آنها 
ساير حس��اب هاي وي ايمن هستند و كلمات عبور مورد استفاده 

براي دسترسي به آنها فاش نشده باقي مانده اند يا خير. 
تا پيش از اين س��ايت هايي براي كنت��رل اين موضوع طراحي 
 Have I Been Pwned شده بودند كه از جمله آنها مي توان به
اش��اره كرد. اين س��ايت حاوي يك پايگاه داده بزرگ متشكل از 

كلمات عبور هك ش��ده س��ايت هاي مختلف است كه توسط يك 
متخصص امنيتي به نام تروي هانت طراحي شده است. 

 ام��ا حاال يك س��رويس ت��ازه مديري��ت كلمات عب��ور به نام
Password1 راه اندازي شده كه با استفاده از آن كنترل كلمات 
عب��ور هر كاربر ب��راي پي بردن ب��ه اينكه كلمات يادش��ده هك 

شده اند يا خير، امكان پذير است. 
كاربران براي اس��تفاده از خدمات يادشده مي توانند به سايت 
password 1.com مراجع��ه كرده و بس��ته به نحوه اس��تفاده 
خود از اينترنت يكي از حس��اب هاي كاربري شخصي، خانوادگي 
ي��ا تجاري را انتخاب ك��رده و با وارد كردن ايمي��ل خود و فعال 
كردن لينك دريافتي از خدمات مذكور به مدت ۳۰ روز به رايگان 

استفاده كنند. 

ايندپندنت  
نخس��تين موبايل دنيا با قابليت رديابي مواد ش��يميايي سمي 
در هوا س��اخته شد. شركت كاترپيالر موبايلي به نام S61 ساخته 
كه وجود مواد VOC را شناسايي مي كند. منبع اصلي اين مواد، 
رنگ ها، حالل ها، فرش، مبلمان و محصوالت پاك كننده هس��تند. 
اين نخس��تين موبايل دنيا اس��ت كه مي تواند مواد ش��يميايي را 
رديابي كند. اين موبايل مجهز به حس��گر متعلق به يك ش��ركتي 
سويسي اس��ت كه مي تواند ذرات موجود در هوا را رديابي كند و 

به كاربر هشدار دهد. 
اين حسگر همچنين ميزان رطوبت و دماي اتاق را اندازه گيري 
مي كن��د. اين گجت مجهز به يك دوربين تصويربرداري گرمايي و 
نرم افزاري براي تصويربرداري در دماي ۴۰۰ درجه س��انتي گراد 

اس��ت. اين موبايل در كنگره جهاني موبايل رونمايي و در ماه هاي 
آتي با قيمت ۹۹۹ هزار دالر عرضه مي شود. 

پي بردن به سرقت كلمه عبور ساده شد موبايلي كه مواد شيميايي را رديابي مي كند

سايبر فراسو



اصفهان| عيسـي كالنتري، معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان محيط 
ــزاري  ــان برگ ــران در جري ــت اي زيس
ـــــگاه بين المللي  هــفدهمين نمايش
محيط زيست ضمن حــضور در غرفه 
ــتاوردهاي  فوالد مباركه از آخرين دس
زيست محيطي اين شركت بازديد كرد. 
ــن ستاري، رييس  در اين بازديد محس
ــزارش كاملي از ديدگاه ها و  ــت فوالد مباركه، گ واحد محيط زيس
ــت، برخي  ــه در حوزه محيط زيس ــركت فوالد مبارك اقدامات ش
ــده مرتبــــط با بهداشت محيط زيست،  پروژه هاي انجـــــام ش
ــت محيطي شركت فوالد  ــي و اهداف زيس آب و انرژي، خط مش
مباركه ارائه كرد كه مورد توجه رييس سازمان محيط زيست ايران 
و همراهان ايشان قرار گرفت. همزمان با برگزاري اين نمايشـــگاه 
ــت، ايمـــــني و محيط  ــين مدرسي فر مديـــر بهــــداش حس
ــت فوالد مباركه در جمع خبرنگاران گفت: در زمينه ايمني،  زيس
ــا دو رويكرد،  ــت، فوالد مباركه همواره ب ــت و محيط زيس بهداش
ارتقاي وضعيت زيست محيطي و ارتقاي ايمني و سالمت كاركنان 
ــت و با به كارگيري سيستم هاي بسيار كارآمد در  گام برداشته اس
ــته است به ميزان  تصفيه و بازچرخاني آب در فرآيند توليد توانس
ــش دهد. وي تصريح كرد: به  ــل مالحظه يي مصرف آب را كاه قاب
ــرات مي توان گفت، الگوي مصرف آب در فوالد مباركه مي تواند  ج
ــب براي ساير سازمان ها به كار گرفته  به عنوان الگويي كامال مناس
ــي فر در همين خصوص ادامه داد: در زمان راه اندازي  شود. مدرس
فوالد مباركه طبق توافق با وزارت نيرو، مقرر شده بود به ازاي توليد 
۲ميليون و ۴۰۰هزار تن فوالد ۴۵ميليون مترمكعب آب در هر سال 
ــت شود؛ اما خوشبختانه با اينكه امروز ظرفيت  از زاينده رود برداش
توليد فوالد مباركه به ۷ميليون و ۲۰۰هزار تن افزايش يافته است.
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چهره هاي استاني

 ص�ادرات گياه�ان دارويي خراس�ان رضوي به
۵۰ كشور جهان

ــن انواع گياهان دارويي و ۱۵۰۰ تن گالب توليد  ۶۵۰ ت
ــان رضوي در ۵ ماهه نخست امسال به كشور هاي  خراس
خارجي صادر شد. مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان رضوي گفت: اين محصوالت به صادرات گياهان 
ــور جهان  ــه بيش از ۵۰ كش ــان رضوي ب دارويي خراس
ــپانيا، ژاپن، امريكا،  ــه، آلمان، استراليا، اس ازجمله فرانس
ــتان، نيوزيلند، جمهوري  ــوئد، دانمارك، ايتاليا، لهس س
چك، چين، سنگاپور، فيليپين، مالزي، صربستان، هند، 
ــتان و امارات صادر  ــه، جمهوري آذربايجان، پاكس تركي
ــده است. هاشم نقيبي افزود: هم اكنون ۵ كارخانه در  ش
زمينه فراوري گياهان دارويي در خراسان رضوي فعاليت 
ــرفته ترين  مي كنند كه 3 كارخانه از اين تعداد جزو پيش
كارخانه هاي كشور هستند. او گفت: بازار گياهان دارويي 
ــورهاي خارجي بسيار  ــان رضوي در كش توليدي خراس
خوب و مورد قبول است و هم اكنون در اين زمينه تمركز 
ــتي گياهان دارويي است كه  روي تقويت فرآوري بهداش

بسيار موردتوجه كشورهاي اروپايي است. 
 حضور ۵۰۰ نفر در دوره آموزش�ي ملي پرورش 

شتر در بشرويه
بيرجند| نخستين دوره آموزشي ملي پرورش اقتصادي 
ــنبه با حضور بيش از ۵۰۰ نفر از ۲۱ استان  شتر روز ش
ــان جنوبي آغاز  ــتان بشرويه در خراس ــور در شهرس كش
ــترداران، دامپزشكان و  ــد. اين دوره آموزشي ويژه ش ش
ــفند ماه در  ــور تا هفتم اس ــان دامپروري كش كارشناس
ــي ملي  ــر اجرايي دوره آموزش ــرويه ادامه دارد. دبي بش
پرورش اقتصادي شتر در آيين گشايش اين دوره گفت: 
ــترداري  برگزاري اين دوره فصل جديدي را در حوزه ش
ــور به وجود مي آورد.  ــرق كش ــودآور در ش صنعتي و س
سيدحميد عبدي افزود: پرورش شتر مقوله يي جديد در 
ــان جنوبي نيست و تغيير نگرش در زمينه  استان خراس
ــتر و توليد فرآورده هاي دامي وابسته  چرخه پرورش ش
به آن و سوق دادن شترداري سنتي به سمت شترداري 
ــت. او  ــترده و همه جانبه اس صنعتي نيازمند همتي گس
ــرويه در حوزه  ــه به ظرفيت هاي خوب بش گفت: باتوج
ــتر اميدواريم با فراهم آوردن زيرساخت هايي  پرورش ش
ــگاه هاي بهداشتي،  نظير مجتمع هاي دامداري، آزمايش
ــركت هاي دانش بنيان و از همه مهم تر احداث  ايجاد ش
صنايع تكميلي وابسته به اين بخش شاهد رونق روزافزون 

شترداري صنعتي در بشرويه باشيم. 
 نرخ بيكاري در اصفهان كاهش يافت

ــازمان مديريت و  ــاون آمار و اطالعات س اصفه�ان| مع
ــي نرخ  ــتان اصفهان از تداوم روند كاهش برنامه ريزي اس
بيكاري اين استان در پاييز امسال خبر داد و گفت: نرخ 
بيكاري در پاييز امسال به ۱3.۷درصد رسيد. محمدرضا 
ــتان اصفهان در پاييز امسال  لعلي افزود: نرخ بيكاري اس
ــه با فصل بهار و تابستان به ترتيب ۲.۴ و ۰.3  در مقايس
واحد كاهش نشان مي دهد. وي اظهار كرد: متوسط نرخ 
بيكاري استان اصفهان در 3 فصل گذشته سال 9۶ حدود 
۱۴.۶درصد بوده كه در مقايسه با 3 فصل نخست پارسال 
ــد كاهش يافته  ــود، ۰.۷درص ــدود ۱۵.3درصد ب كه ح
است. لعلي تاكيد كرد: متوسط نرخ مشاركت اقتصادي 
استان نيز در 3 فصل اول سال جاري در مقايسه با دوره 
ــال 9۵ حدود ۱.۱درصد افزايش يافته است.  ــابه س مش
ــتان اصفهان در تابستان سال جاري به  نرخ بيكاري اس
ــيد كه در مقايسه با تابستان سال گذشته  ۱۴درصد رس

حدود 3.۴درصد كاهش يافت. 
 سيب هاي شب عيد از دماوند در راه بازار

ــران گفت:  ــتانداري ته ــاون اقتصادي اس ته�ران| مع
ــكلي براي تامين ميوه شب  شهروندان استان هيچ مش
عيد نخواهند داشت. محمد امامي امين در حاشيه بازديد 
ــردخانه هاي ويژه نگهداري ميوه در روستاي جابان  از س
شهرستان دماوند از ذخيره سازي مناسب ميوه شب عيد 
شهروندان در استان تهران خبر داد و افزود: تكليف قانوني 
ــتيم كه ميوه هاي باكيفيت و موردنياز شهروندان را  داش
ــازي كنيم و در  ــال ذخيره س براي تنظيم بازار پايان س
ــيب در سردخانه هاي  ــتا تاكنون ۲۵۰۰ تن س اين راس
ــتان دماوند ذخيره سازي شده است. امامي امين  شهرس
ذخيره سازي پرتقال پايان سال در سردخانه هاي استان 
ــب دانست و گفت: طبق تكليفي كه برعهده  را نيز مناس
داشتيم، تاكنون 33۰۰تن پرتقال براي تنظيم بازار پايان 
سال ذخيره سازي شده و مشكلي براي تامين ميوه پايان 

سال نخواهيم داشت. 
 جلوگي�ري از مهاج�رت روس�تاييان ب�ا ايجاد 

كارگاه هاي توليدي
ــتان  اراك| ايجاد كارگاه هاي كوچك توليدي در شهرس
ــهرها جلوگيري  ــتاييان به ش ــرش از مهاجرت روس تف
ــاورزي و دامداري  ــت. همه روستا را با كار كش كرده اس
مي شناسند اما يك كارآفرين خوشفكر روستاي كبوران 
ــدازي كرده  ــتان تفرش، كارگاهي متفاوت راه ان شهرس
ــت تا جوانان اين منطقه در روستا ماندگار شوند. در  اس

ــهر تفرش در روستاي كبوران كه اهالي  ۵ كيلومتري ش
آن به كشاورزي مشغول هستند، طبري كار توليد شمع 
ــازي زمينه  ــت. اين كارگاه شمع س ــاب كرده اس را انتخ
اشتغال ۲۰ نفر را فراهم كرده است. با تالش هايي كه در 
اين كارگاه توليدي كوچك صورت گرفته، آقاي طبري را 
به يكي از كارآفرينان برتر در سال 9۶ تبديل كرده است. 
 توليد انبوه دستگاه س�ورتينگ سيار مركبات

در نقده
ــيار مركبات باتوجه به  سنندج| دستگاه سورتينگ س
ــته بندي محصوالت و  ــه براي دس ــاز باغداران منطق ني
ــتقيم آن در كيفيت صادرات محصوالت باغي  تاثير مس
ــتگاه در سال 9۱  ــيد. اين دس به مرحله توليد انبوه رس
رونمايي شده و اكنون باتوجه به نياز منطقه به ويژه توليد 
انبوه دستگاه سورتينگ مركبات در نقده باغداران سيب 
به درجه بندي و سورتينگ به مرحله توليد انبوه رسيده 
ــت. جعفري طراح دستگاه سورتينگ گفت: ظرفيت  اس
ــتگاه يك تن و ۲۰۰ كيلوگرم در  ــته بندي اين دس دس
ــانتي متر براي ميوه هاي  ــت و از ۲ تا ۱۲ س ــاعت اس س

مختلف كاربرد دارد. 
 ۵ ميليارد تومان س�هميه تس�هيالت اش�تغال 

بخش گردشگري و صنايع دستي
ــتغال استاني در  ــهميه تسهيالت اش اردبيل| از كل س
ــراث فرهنگي، صنايع  ــارد تومان به مي اردبيل ۲۵ميلي
دستي و گردشگري اردبيل اختصاص يافته است. معاون 
صنايع دستي و هنرهاي سنتي اداره كل ميراث فرهنگي، 
ــگري استان اردبيل گفت: از كل  صنايع دستي و گردش
ــهم اين اداره كل ــهميه تسهيالت اشتغال استاني س  س

۲۵ ميليارد تومان است كه  ۱۲.۵ميليارد تومان در بخش 
گردشگري و  ۱۲.۵ميليارد تومان در بخش صنايع دستي 
ــت. عليرضا دباغ عبداللهي با بيان  ــده اس پيش بيني ش
ــتان  ــهيالت براي هر شهرس اينكه براي دريافت اين تس
ــده، افزود: بايد فرمانداران شهرستان ها  سقف تعريف ش
اولويت هاي خود را مشخص و به كارگروه استاني جهت 

تصويب طرح ها ارائه كنند. 

اخبارشهرستانها

وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ كرد

بخشنامه تسريع در اعطاي تسهيالت اشتغال روستايي

كاهش مجدد فاصله حركت قطارها در خطوط يك و دو

گروه بنگاه ها 
ــت تدبير و اميد از ابتداي زعامت بر راس هرم  دول
ــعه روستايي  ــور اعالم كرد كه بحث توس اجرايي كش
ــتا با توسعه در شهرها و كالن شهرها دنبال  را همراس
مي كند تا با معكوس شدن روند مهاجرت روستاييان 
به شهرها جلو آسيب هاي اجتماعي دامنه دار برخاسته 
ــود و از سوي ديگر رونق و  ــد ش از اين مهاجرت ها س
ــه عنوان قلب تپنده تمدن  ــتاها ب پويايي الزم به روس

ايراني بازگردد. 
 براي جبران عقب ماندگي هاي گذشته دولت اعالم 
كرد كه با اذن رهبري قصد دارد تا بيش از ۱.۵ميليارد 
ــه اين امر اختصاص  ــعه ملي را ب دالر از صندوق توس
ــا تزريق اين ميزان منابع هم رونق به فضاي  دهد تا ب
كسب وكار روستايي بازگردد و هم اينكه اهالي روستا 
ــتاها را داشته باشند.  دليل كافي براي ماندن در روس
ــي تحليلي قرار گرفت تا اينكه  اين پروژه مورد بررس
ــرانجام دولتمردان اعالم كردند از سال 9۶ فرآيند  س
تخصيص بودجه به كسب وكار روستاها انجام خواهد 

شد. 
ــته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت  روز گذش
ــترك سازمان صنايع كوچك و  از ابالغ بخشنامه مش
ــك و صندوق  ــت بان ــهرك هاي صنعتي ايران، پس ش
ــرمايه گذاري صنايع كوچك براي تسريع  ضمانت س
در اجراي قانون حمايت از توسعه و اشتغال پايدار در 
مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق 

توسعه ملي خبر داد. 
خبري كه نشان مي دهد هر چند عزم دولت براي 
ــت اما در اين  ــهيالت روستايي جزم اس پرداخت تس
ــكالتي وجود دارد كه فرآيند سرمايه گذاري  ميان مش

پايدار در روستاها را با مشكل مواجه كرده است. 
ــع كوچك و  ــازمان صناي ــزارش تارنماي س به گ
ــهرك هاي صنعتي ايران »صادق نجفي« هدف از  ش
اين بخشنامه مشترك را تسهيل و تسريع بهره مندي 
ــاكنان مناطق روستايي، عشايري و نواحي صنعتي  س
ــزار نفر جمعيت از  ــر از ۱۰ه ــهرهاي داراي كمت و ش

تسهيالت حمايت از توسعه و اشتغال پايدار دانست. 
ــازمان صنايع كوچك و  ــه مديرعامل س نجفي ك
ــت، ادامه داد: كارگروه  شهرك هاي صنعتي ايران اس
ــعب پست بانك  اجرايي اين تفاهمنامه با عضويت ش
ــهرك هاي صنعتي  ــركت ش ــتان ها و مديريت ش اس
ــتان ها  ــري معاون صنايع كوچك اس ــتان ها و دبي اس

تشكيل مي شود. 
وي اضافه كرد: در اين كارگروه طرح هاي توجيهي 
متقاضيان تسهيالت قانون حمايت از توسعه و ايجاد 
ــايري و نواحي  ــتايي و عش ــتغال در مناطق روس اش
ــتايي با استفاده از منابع صندوق توسعه  صنعتي روس

ملي از نظر فني- اقتصادي ارزيابي مي شود. 
ــعه و ايجاد  ــه گزارش ايرنا، قانون حمايت از توس ب
ــايري با  ــتايي و عش ــدار در مناطق روس ــتغال پاي اش
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي سي و يكم مرداد 

ماه امسال در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد. 
به موجب اين قانون براي تحقق اهداف سياست هاي 
ــعه ملي اجازه  كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توس
ــد با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار  داده ش
در مناطق روستايي و عشايري با تصويب هيات امناي 
ــارد و  ۵۰۰  ميليون  ــادل ريالي يك  ميلي صندوق مع
ــنه نزد  دالر از منابع صندوق را به  صورت قرض الحس
ــت بانك و توسعه تعاون و  ــاورزي، پس بانك هاي كش
ــعه  صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توس
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي سپرده گذاري كند. 
ــهيالت  ــن منابع صرف اعطاي تس ــت اي قرار اس
ــي براي  ــي غيردولت ــي و حقوق ــخاص حقيق به اش
ــهرهاي داراي كمتر  ــتغال در روستاها و ش ايجاد اش
ــت مناطق مرزي و  ــزار نفر جمعيت با اولوي از ۱۰ه

مناطق عشايري شود. 

 پرداخت وام اشتغال زايي روستايي با دريافت 
۸ نوع وثيقه

ــن وام ها،  ــاي پرداخت اي ــا درخصوص روش ه ام
ــيدابوالفضل رضوي مي گويد: هر نوع فعاليتي اعم  س
ــگري،  ــاورزي، صنعت، دامداري، معدن، گردش از كش
ــتاها  خدمات، صنايع تبديلي، فرآوري و... كه در روس
اشتغال پايدار ايجاد و سبب رشد اقتصاد ملي در كشور 
شود بدون شك از تسهيالت صندوق توسعه ملي براي 

اشتغال روستايي بهره مند خواهند شد. 
ــاره به كارمزد وام اشتغال روستايي   وي ضمن اش

و عشاير از محل صندوق توسعه ملي اظهار كرد: نرخ 
سود اين تسهيالت براي روستاييان و عشاير مرزنشين 
ــت. معاون  ــور ۶ درصد اس ۴ و براي بقيه مناطق كش
توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري با 
ــهيالت اعطاي از ۱۰۰ميليون  اعالم اينكه سقف تس
ــت، گفت: خوشبختانه وثايق  تا دو ميليارد تومان اس
ــتغال  ــراي دريافت وام اش ــاي متنوعي ب و تضمين ه

روستاييان و عشاير پيش بيني شده است. 
او در ادامه افزود: سند زمين، سند واحد مسكوني، 
محل اجراي طرح، سفته، كارت يارانه و سهام عدالت، 
ماشين آالت منصوبه و پذيرش ضمانتنامه صندوق هاي 
ــوي بيان كرد:  ــت. رض ضمانت ازجمله اين موارد اس
ــاير از طريق بانك هاي  ــتغال روستاييان و عش وام اش
ــاورزي، توسعه تعاون، پست بانك، صندوق  عامل كش
كشاورزي و صندوق كارآفريني اميد پرداخت خواهد 
ــخنان خود ضمن  ــش ديگري از س ــد. وي در بخ ش
ــاي مورد ارائه براي دريافت  بيان اين نكته كه طرح ه
تسهيالت بايد توجيه مالي براي وام گيرندگان داشته 
ــد: به عالوه اين تسهيالت به صورت  ــد، يادآور ش باش
ــد بلكه به  ــرمايه گذار پرداخت نخواهد ش يكجا به س

نسبت پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت مي شود. 

 كندي پرداخت تسهيالت روستايي
اما اين بخشنامه براي تسريع در پرداخت تسهيالت 
به موضوعات اشتغال زاي روستايي درحالي صادر شده 
است كه پيش از اين معاون بازسازي مسكن روستايي 

ــد پرداخت  ــد بر اينكه رون ــكن نيز با تاكي بنياد مس
تسهيالت روستايي كند است به اين نكته اشاره كرده 
بود: در فرآيند تخصيص تسهيالت مختلف به روستاها، 
برخي بانك ها سخت گيري كرده و برخي بانك ها هم 
نمي پذيرند كه تسهيالت بدهند و اعالم مي كنند كه 

منابع ندارند. 
ــاره  ــان در گفت وگو با فارس با اش ــزاهلل مهدي عزي
ــتايي گفت: برخي  ــهيالت روس به روند پرداخت تس
ــهيالت ۱۸تا ۲۰ميليون توماني  از بانك ها اعطاي تس
ــتايي را هنوز به طور ۱۰۰درصد ابالغ  ــكن روس مس

نكرده اند. 
ــكوني كه مصوبه  وي افزود: از ۲۰۰هزار واحد مس
ــهيالت بازسازي شوند،  ــت تا با اعطاي تس دولت اس
ــهميه، برخي از  ــدود ۴۰درصد س ــي بانك ها ح برخ
ــهميه  بانك ها ۱۰درصد و برخي بانك ها 3۰درصد س
ــا بانكي كه  ــالغ كرده اند و تنه ــعب اب ــود را به ش خ
ــالغ كرد،  ــهيالت خود را اب ــهميه تس ۱۰۰درصد س
ــت. مهديان خاطرنشان كرد: اعطاي  بانك مسكن اس
ــد پرداخت  ــتاها با يك روند كن ــهيالت در روس تس
ــه يي با مسووالن  ــتيم تا جلس ــود و پيگير هس مي ش
ارشد بانك ها و جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري 
داشته باشيم تا بر تسهيل پرداخت ها تاكيد و مشكالت 
ــازي مسكن روستايي بنياد  مرتفع شود. معاون بازس
مسكن در پاسخ به اين سوال كه از سهميه ۲۰۰هزار 
ــته چه ميزان تسهيالت پرداخت  واحدي سال گذش
شده است، گفت: تاكنون از سهميه سال گذشته براي 

ــت به ۲۷هزار  ۲۰۰هزار واحدي كه مصوب دولت اس
ــده است. وي  ــكوني تسهيالت پرداخت ش واحد مس
ــخ به اينكه آيا متقاضيان يا مالكان واحدهاي  در پاس
ــتاها تمايل به دريافت تسهيالت  ــكوني در روس مس
دارند و بانك ها همكاري نمي كنند، گفت: متقاضيان 
واحدهاي مسكوني روستايي تمايل زيادي به دريافت 
تسهيالت دارند اما برخي بانك ها سخت گيري كرده و 
ــهيالت بدهند و  برخي بانك ها نيز نمي پذيرند كه تس

اعالم مي كنند كه منابع ندارند.
 

 دستورالعمل وام اشتغال روستايي ابالغ شد
ماجراي پرداخت تسهيالت اشتغال زايي روستايي 
ــه دي ماه 9۶ بازمي گردد زماني كه وزير تعاون، كار  ب
ــتغال  و رفاه اجتماعي ضمن ابالغ قانون مربوط به اش
روستايي و عشايري به استانداران ۱۱درخواست براي 

اجراي اين قانون مطرح كرد. 
ــتغال  ــت وام اش ــه پرداخ ــتورالعمل آيين نام دس
روستايي با هدف كاهش بيكاري و رونق اشتغال براي 
ــتايي، عشاير و شهرهاي كمتر از  اجرا در مناطق روس
ــر تعاون، كار و  ــوي علي ربيعي وزي ۱۰هزار نفر از س
رفاه تحت عنوان »دستورالعمل آيين نامه اجرايي قانون 
حمايت از توسعه ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي 
و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي« به 

استانداران سراسر كشور ابالغ شد. 
ــادل ريالي ــت، مع ــرح قرار اس ــن ط ــاس اي  براس

۱.۵ ميليارد دالر)حدود ۶ هزارميليارد تومان( از محل 
ــات عامل)بانك هاي  صندوق توسعه ملي نزد موسس
ــاون، صندوق  ــعه تع ــت بانك، توس ــاورزي، پس كش
ــعه  ــت از توس ــدوق حماي ــد و صن ــي امي كارآفرين
ــاورزي( سپرده گذاري  ــرمايه گذاري در بخش كش س
شود و با تلفيق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق 

توسعه ملي به متقاضيان پرداخت شود. 
در راستاي اجراي اين طرح، مجموع منابع صندوق 
توسعه ملي با تلفيق منابع هر يك از موسسات مذكور 
حدود ۱۲هزارميليارد تومان براي پرداخت تسهيالت 

اشتغال روستايي اختصاص مي يابد. 
ــت  ــت، اواخر آذر ماه در فاز نخس الزم به ذكر اس
ــان از كل ۱.۵ ميليارد دالر  ۲هزار و ۲۵۰ميليارد توم
منابع صندوق توسعه ملي به موسسات عامل تخصيص 
يافت. با توجه به اينكه هر يك از ۴موسسه عامل مكلف 
هستند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود نيز 
اختصاص دهند بنابراين در مرحله اول مجموعا ۴هزار 
و ۵۰۰ ميليارد تومان براي اجراي اين طرح تخصيص 
يافت تا پس از تهيه شيوه نامه هاي اجرايي در استان ها 

فرآيند پرداخت آغاز شود. 
ــكالتي كه بر سر  بايد منتظر ماند و ديد بعد از مش
راه تخصيص اعتبارات روستايي ايجاد شده، بخشنامه 
روز گذشته مي تواند تغييري در اين مسير ايجاد كند يا 
اينكه براي روستاييان متقاضي وام همچنان بر پاشنه 

قبل مي چرخد. 

ــروي تهران و  ــركت بهره برداري مت مديرعامل ش
ــافري در خطوط  ــش حركت هاي مس ــه از افزاي حوم
يك، دو و چهار متروي تهران از ديروز)شنبه ۵ اسفند 
ــادل به نقل از مديريت  ــر داد. به گزارش »تع 9۶( خب
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري راه آهن 
ــت با تاكيد بر  ــهري تهران و حومه، مهندس نوبخ ش
ــرويس دهي  ــتفاده حداكثري از توان مترو براي س اس
مناسب به مسافران در ماه پاياني سال گفت: با نزديك 
ــهري افزايش پيدا  ــدن ايام نوروز سفرهاي درون ش ش
ــركت بهره برداري متروي تهران و حومه  مي كند و ش
ــفند براي رفاه حال شهروندان و مسافران  از ابتداي اس
ــا را از ــه حركت قطاره ــك و دو فاصل ــوط ي  در خط

ــت. وي با بيان اينكه  ــه ۴دقيقه كاهش داده اس ۴/۵ ب
ــافران را  ــروي تهران حجم بااليي از مس خط يك مت
جابه جا مي كند و در ايستگاه هاي شهيد بهشتي، دروازه 
دولت و امام خميني)ره( با خطوط ديگر داراي ايستگاه 

تقاطعي است، افزود: روزانه ۲۰حركت مسافري به اين 
ــد امكان خدمات بهتري به  ــده تا در ح خط افزوده ش
مسافران داده مي شود. مديرعامل شركت بهره برداري 
ــنبه و  ــران و حومه تصريح كرد: در پنج ش متروي ته
ــال براي زيارت اهل قبور؛ مسافران خط  جمعه آخر س
ــادي پيدا مي كنند كه  ــروي تهران افزايش زي يك مت
ــتيم تا  ــا كاهش فاصله حركت قطارها در تالش هس ب
ــتفاده از اين حمل و نقل عمومي  ــهروندان را به اس ش
ايمن و پاك به جاي استفاده از خودرو شخصي ترغيب 
كنيم تا كمي از بار ترافيكي سنگين اين روزها كاسته 
ــرويس دهي در  ــود. مهندس نوبخت به افزايش س ش
ــان  ــاره و خاطرنش خطوط ۲ و ۴ متروي تهران نيز اش
ــافري  ــال روزانه ۱۰حركت مس كرد: در ماه پاياني س
ــط ۴متروي تهران  ــروي تهران و در خ ــه خط ۲ مت ب
ــت در روز هاي عادي و ۱۰حركت در روزهاي  ۱۴حرك

پنج شنبه به ميزان حركت قطارها افزوده شده است. 

ــتفاده حداكثري از ظرفيت  وي در پايان گفت: اس
خطوط موجود و ارتقاي كيفيت خدمات به شهروندان 
گرامي از اولويت هاي شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه است و اميدواريم با تالش هاي انجام گرفته و 
اعمال اين تغييرات شاهد كاهش ازدحام جمعيت به 

ويژه در ايستگاه هاي تقاطعي باشيم. 

 كسب عنوان نايب قهرماني تيم شناي بانوان 
شركت متروي تهران در مسابقات كارگري 

ــات و امور بين الملل  ــزارش مديريت ارتباط  به گ
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه براي 
نخستين  بار در مسابقات كارگري بانوان استان تهران 
ــب  ــركت بهره برداري متروي تهران موفق به كس ش

عنوان نايب قهرماني شد. 
ــامل  اتحاديه  ــابقات با حضور ۵ ارگان ش  اين مس
زنان، ايران خودرو، شهرداري منطقه ۲۰و شركت واحد 

اتوبوسراني و شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
در روز يك شنبه ۲9بهمن ماه 9۶ در مجموعه ورزشي 
ــتخر ايران خودرو برگزار و در نهايت تيم  فرهنگي اس

ــناي ايران خودرو اول و شركت بهره برداري متروي  ش
تهران به عنوان نايب قهرمان و شهرداري منطقه ۲۰ 

مقام سوم اين دوره از مسابقات را كسب كردند. 

ــد آمارهاي  ــر چن مازن�دران| ه
ــدران رو به  ــتغال زايي در مازن كلي اش
ــدران با  ــتاندار مازن ــت اما اس بهود اس
ــدران در  ــت مازن ــاره به رتبه نخس اش
ــگاهي  ــكاري فارغ التحصيالن دانش بي
ــكاري كارآفريني  ــت: راه فرار از بي گف
ــنا،  ــه گزارش ايس ــت. ب دانشگاه هاس
محمد اسالمي ديروز در مراسم افتتاح 
مركز بهداشتي و درماني و مركز اورژانس ۱۱۵دانشگاه مازندران 
گفت: براي اهتزاز پرچم ايران بايد تالش كرد؛ دانشجويان بايد با 
ــت يابند. وي  انگيزه درس بخوانند تا به رونق فكري و تعالي دس
خاطرنشان كرد: يكي از اهداف برجام برداشتن تحريم بود و رفع 
اتهام فعاليت هاي مشكوك نظام و هسته يي ازجمله دستاوردهاي 
برجام به شمار مي رود در واقع مهم ترين دستاورد برجام اين بود 
كه اين اتهام از سر جمهوري اسالمي برداشته شود. اسالمي يادآور 
ــد: پس از رفع اتهامات هسته يي، دشمنان بحث حقوق بشر را  ش
بهانه كرده اند و اين بهانه به اين دليل آن است كه ايران كشوري 
ــتقل است و زير پرچم خود تالش مي كند. استاندار مازندران  مس
افزود: مبارزه با بيكاري از برنامه هاي مهم دولت است و مازندران 
ــور دارد. او گفت:  باالترين ميزان فارغ التحصيالن بيكار را در كش
تحقيق و پژوهش براي سرمايه سازي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ 
انسان و شكوفايي انسان در جامعه كنوني قدرت محسوب مي شود 
و بايد به آن ارزش گذاشته شود. اسالمي تصريح كرد: براي فرار از 
بيكاري و افزايش مهارت آموزي بايد مهارت آموزي را مدنظر قرار 
ــگاه ها بايد كارآفرين شوند. استاندار مازندران بر لزوم  داده و دانش
ــب وكارهاي نوين و ايجاد شركت هاي دانش بنيان  راه اندازي كس
ــتان تاكيد كرد و گفت: براي آينده مطلوب كه مورد وفاق  در اس

همه مازندراني هاست بايد برنامه داشته باشيم. 

مازندران رتبه دار در بيكاري فارغ التحصيالن 
دانشگاهي

ــازمان صنعت،  اردبيل| رييس س
معدن و تجارت استان اردبيل خواستار 
ــون حمايت از  ــري جامع در قان بازنگ
صنايع و واحدهاي صنعتي در آستانه 
تعطيلي شد. به گزارش ايلنا، سيدحامد 
ــوراي گفت وگوي  عاملي در جلسه ش
دولت و بخش خصوصي در اتاق اردبيل 
اظهار كرد: آيين نامه اجرايي حمايت از 
ــتيباني از واحدهاي توليدي و صنعتي در  صنايع در راستاي پش
آستانه تعطيلي تصويب شده كه تيمي متشكل از نماينده وزارت 
كار و اقتصاد، برنامه و بودجه و نماينده اتاق بازرگاني در آن حضور 
دارند. او با اشاره به اينكه اغلب واحدهاي معرفي شده اين هيات 
داراي مشكالت سرمايه در گردش و تامين حقوق كارگري مواجه 
ــتند، خاطرنشان كرد: طبق آيين نامه مصوب شده واحدهاي  هس
ــه آن عهده دار  ــده و اعضا با ورود ب ــكل دار احصا ش توليدي مش
مديريت مجموعه مي شوند كه با جلوگيري از تعطيلي اين واحدها 
در واقع جلو دامن زدن به بيكاري در كشور گرفته مي شود. رييس 
ــازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل با يادآوري اينكه  س
ــم هيات وزيران نماينده اتاق  ــس اتاق بازرگاني اردبيل با حك ريي
ــتند، تصريح كرد: ما بايد با استفاده از  بازرگاني در اين هيات هس
ــوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با توجه به  ظرفيت ش
تحولي كه در شرايط اقتصادي كشور و بالطبع استان اردبيل ايجاد 
ــده است نسبت به معرفي واحدهاي توليدي موجود در استان  ش
ــتند به هيات حمايت از صنايع  ــكالت روبه رو هس كه با اين مش
ــتان واحدي وجود دارد  اقدام كنيم. عاملي اضافه كرد: اگر در اس
كه با وجود عملكرد هيات حمايت از واحدهاي توليدي و صنايع 
فعال سازي آنها از سر گرفته شده است، نشانگر اين اصل است كه 

نياز است تا قانون به صورت جامع و كامل بازنگري شود. 

 قانون حمايت از صنايع بازنگري
جامع شود

ــازمان  ــل س هرم�زگان| مديرعام
بنادر و دريانوردي گفت: با اجراي طرح 
توسعه و تكميل مرحله سوم بندر شهيد 
ــاالنه  ــي هرمزگان، ظرفيت آن س رجاي
ــون كانتينر افزايش  ــه بيش از ۸ ميلي ب
ــتاد  مي يابد. به گزارش ايرنا، محمد راس
ــنبه در آيين گشايش پنجمين  روز ش
ــور  ــي دريايي كش ــگاه بين الملل نمايش
ــت ۱۰هزارميليارد  ــاس اظهار كرد: در اين طرح قرار اس در بندرعب
ــاخت يك هزار و ۴۰۰متر اسكله،  ــرمايه گذاري شود و با س ريال س
ــهيد رجايي  ــتي هاي بزرگ كانتينربر جهان بتوانند در بندر ش كش
پهلو بگيرند. او يادآور شد: استفاده از شركت هاي داخلي و خارجي 
ــازمان بنادر و  ــدري و دريايي مورد توجه س ــرمايه گذاري بن در س
ــاهد انتخاب  ــال نيز ش ــوردي قرار گرفته و در دهه فجر امس دريان
ــي بوديم. معاون وزير  ــهيد رجاي ــاي مرحله ۱ و ۲ بندر ش اپراتوره
ــناورها و كشتي ها  ــازي تاكيد كرد: ما بايد در توليد ش راه و شهرس
ــرمايه گذاري كنيم تا جمهوري  ــاي مختلف در داخل س در اندازه ه
اسالمي ايران بتواند در اين حوزه به كشور مهمي در منطقه تبديل 
شود. راستاد گفت: ايران در ساخت و تكميل زيرساخت هاي صنعتي، 
ــورهاي توانمند منطقه تبديل شده  دريايي و بندري به يكي از كش
و بايد از اين ظرفيت بزرگ براي توسعه ناوگان ملي استفاده كنيم. 
ــد: طرح هاي گوناگوني را سازمان بنادر و دريانوردي در  او يادآور ش
ــواحل كشور در دستور كار خود قرار داده و در بحث گردشگري  س
ــاخت ها و استفاده از شناورهاي پيشرفته به  دريايي با تكميل زيرس
ــعه بيشتر اين بخش هستيم. مديرعامل سازمان بنادر و  دنبال توس
دريانوردي گفت: ما بايد تالش كنيم ساالنه ۲ نمايشگاه تخصصي در 
حوزه بندري و دريايي برگزار شود تا زمينه حضور همه شركت هاي 

بين المللي منطقه در اين نمايشگاه ها فراهم شود. 

 ظرفيت بندر شهيد رجايي به بيش از
۸ ميليون كانتينر افزايش مي يابد

 بازديد رييس سازمان محيط زيست
از دستاوردهاي زيست محيطي فوالد مباركه



 Sun. February  25. 2018  1049   يك شنبه  6 اسفند 1396     8 جمادي الثاني 1439  شماره  
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
150هزار معلول پشت نوبت 

دريافت مستمري
معاون امور توانبخش��ي س��ازمان بهزيستي كشور با 
اش��اره به بيش از يك ميليون پش��ت نوبتي در سازمان 
بهزيس��تي كشور براي دريافت خدمات مختلف از وجود 
بيش از ۱۵۰ هزار معلول پشت نوبت دريافت مستمري 
خبر داد. حسين نحوي نژاد درباره اين خبر گفت: »تعداد 
زيادي از افراد در مراكز توان بخشي معلوالن حضور دارند 
كه به آنها يارانه پرداخت نش��ده اس��ت. در حال حاضر 
مبلغ يارانه ها با توجه به نرخ تورم تعيين نمي شوند. اين 
درحالي اس��ت كه ما بايد قيمت تمام ش��ده خدمات را 
براي تعيين ميزان يارانه لحاظ كنيم چراكه بس��ياري از 
اين خانواده ها نمي توانند هزينه مابقي خدمات را پرداخت 
كنند.« وي با انتقاد از اينكه در سال جاري بودجه يي براي 
توسعه مراكز توان بخشي در اختيار معاونت توان بخشي 
قرار نگرفته اس��ت افزود: اي��ن مراكز خصوصا در مناطق 
محروم بايد توس��عه يابد. در ح��ال حاضر ۱۵۰ هزار نفر 
پشت نوبتي از بين معلوالن تنها منتظر دريافت مستمري 
هستند. كل پشت نوبتي هاي ما براي در خدمات مختلف 
نيز بالغ بر يك ميليون نفر هستند تا با تخصيص اعتبار 
از خدمت خاص مورد نيازش��ان اس��تفاده كنند. معاون 
امور توانبخشي سازمان بهزيس��تي كشور با بيان اينكه 
در ح��ال حاضر نزديك به ۱۷ هزار نفر از كس��انيكه در 
مراكز نگهداري هس��تند با وجود آنكه خانواده يي دارند، 
در بهزيس��تي نگهداري مي ش��وند، اظهار كرد: اين افراد 
اصطالحا »داراي حكم قضايي« هس��تند. يعني كس��ي 
ممكن است سالمندش را جايي رها كند و مرجع قضايي 
حكم مي دهد بهزيستي او را نگهداري كند. نحوي نژاد با 
تاكيد بر اينكه بايد در نظام مراقبت از معلوالن بازنگري 
اساسي صورت بگيرد، گفت: در حال حاضر قانون حمايت 
از حقوق معلوالن درمجلس تصويب ش��ده است. اگرچه 
كار بررسي بودجه سال ۹۷ به مراحل پاياني خود رسيده 
است اما از نمايندگان مجلس اين درخواست را داريم كه 
در بودجه سال ۹۷ ردپايي از اين قانون وجود داشته باشد 

تا بتوانيم هرچه سريع تر آن را اجرايي كنيم. 

 جزئيات پرداخت وام
هفت ميلياردي روستاييان 

معاون توس��عه روس��تايي رياس��ت جمهوري گفت: 
پرداخ��ت وام ۷ ميلي��ارد تومان��ي روس��تاييان با هدف 
ارتقاء و تداوم مش��اغل جديد و حذف مشاغل سنتي از 
بهمن ماه سال جاري آغاز شد و تا تابستان ۹۷ به پايان 
خواهد رسيد. ابوالفضل رضوي، افزود: »اين وام تا سقف 
۷ ميلي��ارد توم��ان و با كارمزد ۴ درصد اس��ت و خدا را 
ش��كر مي گوييم كه باالخره توانستيم در راستاي توليد، 
اشتغال و افزايش درآمد روستاييان و عشاير عزيز كشور 
گامي بسيار مهم  برداريم.« وي با ابراز اميدواري از اينكه 
بتوان نرخ چنين تسهيالتي را به ۲ الي ۳ درصد كارمزد 
تقليل داد، افزود: اعطاي چنين تسهيالت سازنده يي حق 
مردم اس��ت و ما توانستيم با آسان ترين وثايق، سيستم 
بانكي را راضي به همكاري كنيم. معاون توسعه روستايي 
رياس��ت جمهوري درباره چگونگي ش��كل گيري و روند 
پرداخ��ت اين تس��هيالت تصريح كرد: در ش��هريور ماه 
س��ال جاري مصوبه اين طرح و متعاق��ب آن آيين نامه 
اجرايي نيز به ما ابالغ ش��د بطوريكه ما مي توانستيم در 
آبان ماه ايين نامه اجراي��ي را بدون روش اجرايي آن به 
دستگاه هاي مربوطه ابالغ كنيم اما با تاكيد وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي نس��بت به پيوس��ت روش اجرايي 
بر آيين نامه، اين كار به درس��تي صورت گرفت. رضوي 
خاطرنش��ان كرد: در راس��تاي ارائه وام به روستاييان و 
عشاير مرزنشين كشورمان، چيزي كه بيش از همه براي 
ما حائز اهميت است، سرعت، دقت و تداوم اشتغال است. 
معاون توسعه مناطق محروم رياست جمهوري ادامه داد: 
ما از روس��تاييان و هر فردي كه موفق به دريافت چنين 
تسهيالتي مي شود خواهش��منديم كه از سرمايه گذاري 
در مش��اغل قديمي )كه در دني��ا در حال اضمحالل اند( 
خودداري كنند؛ چرا كه بزودي بيش از ۵ ميليون عنوان 
ش��غل در آين��ده نزديك )س��ال ۲۰۳۰( از ميان رفته و 
ج��اي خود را به ۲ ميليون عنوان ش��غل جديد خواهند 
داد. وي در خص��وص اجرايي ش��دن طرح اعطاي وام به 
روس��تاييان بيان كرد: در اواخر بهمن ماه س��ال جاري 
اجرايي شدن اين طرح كليد خورد و طبق دستور رياست 
محترم جمهوري بر افزايش سرعت عمل در اين عمليات، 
انشاءاهلل تا تابس��تان ۱۳۹۷ تمام خواهد شد و ۱۲ هزار 
ميليارد تومان پروژه توليدي راه اندازي و ۳۰۰ هزار شغل 

جديد به فهرست مشاغل كشور اضافه خواهد شد. 

بي توجهي به بيماران خاص 
خالف قانون است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر 
وزارت بهداش��ت از تامين هزينه هاي بيماران خاص سر 
ب��از بزند، امري خالف قانون و اخالق انجام داده اس��ت 
همايون هاش��مي در واكنش به انتش��ار خبري از سوي 
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو مبني بر اينكه داروهاي 
ميلي��اردي بيماري ن��ادر  SMAدر دارونامه رس��مي 
كش��ور ثبت نشده و تجويز آن در كشورهاي ديگر مورد 
تاييد س��ازمان غذا و دارو نيس��ت، گفت: ميزان تظاهر 
بيماري ه��اي نادر يك قالب خاصي داش��ته و تراكنش 
آن بس��يار پايين بوده و درم��ان آنها نيازمند برنامه هاي 
تخصصي و علمي خاصي اس��ت، چرا كه به دليل مزمن 
بودن بيماري، س��طح پاس��خ دهي آنها به درمان پايين 
اس��ت، بنابراين درمان آنها به تامين اعتبارات كالن نياز 
دارد. نماينده مردم مياندوآب در مجلس دهم ادامه داد: 
اغلب خانواده بيماران مبتال به بيماري هاي نادر به دليل 
تامين هزينه هاي درمان با مشكالت اقتصادي عديده يي 
مواجه مي ش��وند و اين در حالي است كه سال گذشته 
هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم ماده واحد بودجه 
س��ال ۹۶ بر اين امر تاكيد شد كه بيماران خاص بايد از 
مزايايي در جهت تامين هزينه هاي درمان خود بهره مند 
شوند كه قطعا حق آنها هم بوده است. عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس، تصريح كرد: بي ترديد بيماران 
خ��اص به دليل ش��رايطي كه دارند باي��د مورد عنايت 
ويژه يي قرار بگيرند، بنابراين اگر وزارت بهداشت از تامين 
هزينه هاي اين قبيل بيماران سر باز مي زند، امري خالف 
قانون و اخالق انجام داده اس��ت. وي يادآورشد: مجلس 
به اين دليل از طرح تحول سالمت حمايت كرد كه قرار 
بود اجراي آن باعث افزايش سطح خدمات و دسترسي 
بيماران ب��ه امكانات درماني ش��ود، همچنين دريافتي 
از جي��ب م��ردم كاهش پيدا كند. هاش��مي تاكيدكرد: 
هم اكنون انتظار مي رود كه مس��ووالن حوزه سالمت به 

گونه يي اقدام كنند كه بيماران دچار عوارض نشوند.

اخبار

روحاني در اختتاميه جشنواره خوارزمي: 

اساتيد بايد در محيطي آزادانه نظر بدهند 
رييس جمه��وري با تاكي��د بر ل��زوم فعاليت و 
پژوهش آزاد اس��اتيد و دانشجويان و اهميت تعامل 
علمي با دنيا گفت: در رش��ته هاي تخصصي علم و 
دان��ش بايد ب��ا دنيا در تماس باش��يم و اين حرفي 
درس��ت نيست كه ما به اساتيد و پژوهشگران خود 
مش��كوك باش��يم. او تاكيد كرد كه اساتيد بايد در 

محيطي آزادانه نظر بدهند. 
حس��ن روحان��ي رييس جمه��وري دي��روز در 
اختتاميه سي ويكمين جش��نواره خوارزمي با بيان 
اينكه ايران كشوري است كه در دو مقطع تاريخي 
در علم و تمدن بشري نقش بسيار ارزنده ايفا كرده 
اس��ت، اظهار كرد: اي��ران در دو مقطع پيش و بعد 
اسالم نقش بسيار تاثيرگذاري داشته است. پيش از 
اسالم ايرانيان با تالش صاحب نظران، انديشمندان، 
هنرمن��دان، معم��اران و عالماني ك��ه در آن دوره 
حضور داش��تند، تمدني درخور رقابت با تمدن هاي 
آن زمان مانند يونان، مصر و چين داشت. ايران در 
آن دوران به عنوان كشوري بزرگ داراي سخن، تز، 

گفتار و مراكز علمي و دانشوري بود. 
او با اش��اره به تمدن ايران پس از ورود اس��الم، 
افزود: اسالم آييني است كه پيروان خود را به علم 
و دان��ش نه تنها دعوت كرده، بلكه تنها وحي خود 
را از خواندن آغاز كرده اس��ت. اس��الم آييني است 
ك��ه در دوراني كه با س��واد بودن امتي��از نبود، به 
عل��م و دانش متك��ي بود. در آن دوران اس��الم به 
پي��روان خود آموخت كه علم را از هر كجا بياموزد. 
رييس جمهور با تاكيد ب��ر اينكه علم، دانش و هنر 
م��رز نمي شناس��د، اظهار كرد: برخ��ي در دوره يي 
مي خواس��تند علوم بورژايي و سوسياليستي ايجاد 
كنند، اما موفق نش��دند، چراكه علم به نوع تفكر و 

ايدئولوژي وصل نمي شود. 
روحان��ي گف��ت: ام��روز م��ا در كش��ور خ��ود 
جناح بن��دي داري��م، ام��ا نمي توان گف��ت كه علم 
رياض��ي اصولگرايان يا علم رياض��ي اصالح طلبان، 
چراك��ه علم حد و م��رزي را نمي شناس��د و جبر، 

رياضي و الگوريتم در همه جا يكي است. 
او با اشاره به انجام تالش هايي براي دسته بندي 
علوم مختلف در كشور خاطرنشان كرد: عده يي در 
كش��ور ما س��ال ها تالش كردند تا فيزيك، شيمي 
و رياض��ي را اس��المي كنند اما مقص��ود اين افراد 
چيس��ت. در اين زمينه تاكنون پول ها و زمان هاي 

زيادي صرف شده است. 
رييس جمه��ور افزود: برخي فك��ر مي كنند كه 
باي��د علوم را با عن��وان علومي كه ب��ا دين ارتباط 
دارد يا علومي كه ضد دين هس��تند، تقس��يم كرد. 
حت��ي برخ��ي بر اين ب��اور بودند كه باي��د علوم را 
ب��ه علوم س��نتي و علوم جديد تقس��يم كنيم، اين 
افراد علوم جدي��د را نمي پذيرفتند و معتقد بودند 
كه به دانش��گاه نيازي ندارند و هر آنچه نياز دارند 
از حوزه تامين مي ش��ود. اين افراد حتي پزش��كي 
مبتني بر داروهاي ش��يميايي را نيز قبول نداشتند 
و تاكيدش��ان بر طب سنتي بود اما امروز ديگر اين 

تفكر در جامعه ما طرفداري ندارد. 
روحاني با بيان اينكه عده يي مي خواستند ثابت 
كنند كه همه علوم ريش��ه در اس��الم دارد، اظهار 
كرد: عده يي به دنبال آن بودند تا هر علمي كه پيدا 
مي ش��د يك آيه و روايات مي آوردن��د و مي گفتند 
كه ريش��ه اين علم در اسالم اس��ت. اين در حالي 
است كه اين سخن صحيح نيست و خود پيامبر نيز 
مي فرمودن��د كه علم را بياموزيد حتي اگر در چين 
باشد. رييس جمهور با انتقاد از انجام برخي تقسيم 
بندي ه��ا در عل��وم مختلف اظهار كرد: متاس��فانه 
تقس��يم بندي ها و تالش هايي داشته ايم كه موثر و 
مفيد نبوده اس��ت. در اين زمينه اينكه بگوييم علم 
شيمي از قرآن ش��روع شده يا اينگونه نبوده، نه بر 
عظمت دين افزوده مي شود و نه از آن كم مي شود؛ 
چراكه دين گس��تره بلندي براي هدايت انسان در 
مس��ير درس��تكاري دارد و همه علوم در ذيل تفكر 

بلند تعريف مي شود. 
روحان��ي با بي��ان اينكه مي��ان آنهاي��ي كه به 
دنب��ال علم و تفكر اس��المي هس��تند و آنهايي كه 

به دنب��ال علم بر مبناي تفكر مادي هس��تند يك 
تف��اوت وجود دارد، ادام��ه داد: علم بر مبناي تفكر 
مادي به معناي ابزار و وسيله يي براي سلطه جويي 
و استعمارگري است. در اين زمينه در دنياي امروز 
طراح��ي و برنامه ريزي هايي از س��وي مراكز علمي 
انجام مي شود كه هدف همه آنها سلطه گري است. 

 علم اسالمي در خدمت انسان است
او با تاكيد بر اينك��ه علم زياد و دانايي موجب 
قدرتمندترش��دن مي ش��ود، اظهاركرد: اين تفكر 
كه علم براي س��لطه گري بر ديگران است و ما به 
دنبال علم و دانش��ي باشيم كه ديگران را استثمار 
و اس��تعمار كنيم و به آنها مس��لط ش��ويم و ايده 
ي��ا فرهنگ خ��ود را بر آنها تحمي��ل كنيم از باب 
هدف، علمي اس��المي نيست. علم اسالمي علمي 
است كه در خدمت انس��ان باشد و داراي اهدافي 
نظير س��اخت دنيا و روابط صحيح ميان انس��ان و 
كم��ك به بش��ريت و دور كردن غ��م و درد و رنج 

از ايمان باشد. 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه تقسيم بندي هايي 
كه پس از انقالب در جامعه ما رخ داد خيلي دقيق 
نيس��تند، گفت: به نظر من تفاوت علم اس��المي و 
علم غيراس��المي به ويژه در علوم انس��اني تنها در 

اهداف آنها است وگرنه علوم هر دو يكي است. 
روحان��ي با بي��ان اينكه پس ازانقالب اس��المي 
مرحله س��وم تمدن در كش��ور ما آغاز شده است، 
اف��زود: در اين مرحله مي تواني��م بازنده يك تمدن 
بزرگ باش��يم يا نباش��يم؛ اين موضوع بس��تگي به 
برنامه ريزي دقيق و كار و تالش فوق العاده ما دارد. 
او با تاكيد بر اينكه خدا توانايي تمدن س��ازي و 
پ��رورش تمدن را به مردم ايران داده اس��ت، ادامه 
داد: ايران در منطقه نخس��تين كش��وري است كه 

دموكراسي را آفريد.
ح��دود بي��ش از ۱۱۰ س��ال قبل و در س��ايه 
مش��روطه انتخابات ما برگزار ش��د. همچنين ايران 
در س��اخت يك حكومت مردم س��االري ديني نيز 
پيش��تاز بوده اس��ت. رييس جمهور تاكيد كرد: در 
دوره ۴۰ س��اله پ��س از پيروزي انقالب اس��المي 
در ح��وزه علم و دانش حتما پيش��رفت هاي خوبي 
داش��ته ايم. در اين زمينه در بخش توسعه اسالمي 
ي��ك گام جلوتر از دوران پيش از انقالب هس��تيم. 
امروز ح��دود ۴ميليون نفر دانش��جو و ۱۲ميليون 
نفر دانش آموخته دانشگاهي در كشور وجود دارند 
و دانش��جويان و دانش��گاهيان ما نه تنها در مسائل 
علمي، بلكه در مس��ائل سياسي و سرنوشت ساز نيز 
در كشور تاثيرگذار هستند. دانشگاه از اوايل نهضت 

اس��المي در كنار حوزه ها بوده و نقشي اساسي در 
سرنوش��ت جامعه داش��ته و دارد. روحاني با اشاره 
به ق��رار گرفتن ايران در جايگاه ش��انزدهم رش��د 
علمي در دنيا گفت: پيشرفت در بحث فناوري هاي 
علمي قابل مالحظه اس��ت و مي تواند در س��طوح 
رقابت با كش��ورهاي صنعتي در برخي رشته ها نيز 
برس��د. در زمينه هاي فناوري هاي برتر، سلول هاي 
بنيادي��ن، بيوتكنولوژيك، نانو،  اي س��ي تي، علوم 
فضايي و هس��ته يي پيشرفت هاي قابل مالحظه يي 
داش��ته ايم. او با تاكيد بر ل��زوم آزادي در پژوهش 
علم و دانش��گاه، اظهار كرد: اگر مي خواهيم علم و 
دانش ما پيشرفت كند، بايد محيط هاي علمي مان 
براي پژوهش محيطي آرام باش��د و اساتيد بايد در 
محيطي آزادانه نظرات علمي خود را مطرح كنند. 
رييس جمه��ور همچني��ن ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
دانش��گاه جايي نيس��ت كه اس��اتيد بخواهند وارد 
مس��ائل سياس��ي بش��وند، بلكه محل بحث طرح 
موضوعات سياس��ي در احزاب اس��ت، خاطرنشان 
كرد: اس��اتيد بايد در علوم مختلف از جمله حقوق 
و علوم سياس��ي هرآنچه نظرش��ان اس��ت و به آن 
رس��يده اند را آزادانه بي��ان كنند. در اين زمينه اگر 
اين اس��اتيد ذره يي خود را سانس��ور كردند معلوم 

مي شود كه ما مشكالتي داريم. 

 لزوم تعامل علمي با كشورهاي ديگر
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خود، بر 
ل��زوم همكاري و تعامل علمي با كش��ورهاي ديگر 
تاكيد كرد و گفت: بايد در رشته هاي مختلف علم 
و دانش با دنيا تعامل كنيم و اين حرف نادرس��ت 
اس��ت كه ما به اساتيد، پژوهشگران و جوانان خود 
هميشه مش��كوك باشيم. اس��اتيد، پژوهشگران و 
دانش��گاهيان همگي افرادي هس��تند كه به كشور 

خود عالقه دارند. 
رييس جمه��ور اظه��ار كرد: س��خت گيري هاي 
بي ج��ا بايد كن��ار برود ت��ا تعامل ب��ا دنيا صورت 
بگيرد، اگ��ر تعامل خوب با دنيا و مراكز تحقيقاتي 
داش��ته باشيم و پروژه هاي مشتركي تعريف كنيم، 
مي توانيم س��ريع تر به نتايج موردنظر خود دس��ت 

يابيم. 
روحان��ي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي 
خود در مراسم اختتاميه س��ي ويكمين جشنواره 
بين الملل��ي خوارزمي بر لزوم توجه به مش��كالت 
روز و همچني��ن م��رز علم و دان��ش در تحقيقات 
و پژوهش هاي اس��اتيد و دانش��جويان در كش��ور 
تاكيد كرد و گفت: امروز كش��ور با مشكالتي نظير 
آلودگي ه��وا، ريزگردها، زلزله و همچنين ترافيك 

خيابان ها مواجه اس��ت. اين مشكالت همگي قابل 
حل هس��تند و براي حل آن بايد دس��ت به دست 

هم بدهيم. 
او با بيان اينكه مش��كالتي نظير آلودگي هوا و 
ترافيك مش��كل تنها ايران نيست، بلكه كشورهاي 
ديگر ني��ز با اين مش��كل روبه رو هس��تند، افزود: 
براي حل مش��كل آلودگي ه��وا در دولت دوازدهم 
تصميمات مهمي اتخاذ شده، همچنين در بودجه 
امسال نيز تبصره هايي نيز براي كاهش آلودگي هوا 
تصويب شده است؛ گام هاي خوبي را در اين زمينه 
آغاز كرده ايم و پژوهش��گران و اس��اتيد دانشگاهي 
باي��د براي حل مش��كل ب��ه كمك دول��ت بيايند. 
رييس جمه��ور اظه��ار كرد: هر طرح و پژوهش��ي 
بتواند ميزان آلودگي هوا را كم كند و با ريزگردها 
و گرد و خاك مبارزه بهتري داشته باشد و با توجه 
به موضوع خشكس��الي در كش��ور كمك هايي در 
زمين��ه آب به دولت بكن��د، در اولويت دولت قرار 
خواهد داش��ت. به گزارش ايس��نا، روحاني با بيان 
اينكه دانش��گاه ها بايد به سمت كارآفريني حركت 
كنند تاكيد كرد: تاكنون مي گفتيم كه دانش��گاه ها 
بايد پژوهش محور باش��ند. اي��ن موضوع همچنان 
مورد توجه است و دانشگاه ها بايد خالقيت و ابداع 
را ايجاد كنند اما امروز شرايط به گونه يي است كه 
بايد اين تعبير را تغيير دهيم؛ دانش��گاه هاي ما به 
خاطر مش��كالتي كه در زمين��ه بيكاري در جامعه 

وجود دارد بايد كارآفرين باشند. 
او اظهار كرد: به عنوان مس��وول اجرايي كشور 
اگ��ر تصميم گيري در اين زمين��ه را به من واگذار 
كنن��د به دانش��گاهي امتياز خواه��م داد كه همه 
فارغ التحصيالن آن بعد از دو س��ال بيكار نباشند. 
اگ��ر فارغ التحصيالن دانش��گاهي پس از ۴ س��ال 
همچنان بيكار بودند، معلوم اس��ت كه اشكالي در 

كار وجود دارد. 

 پژوهش هاي دانشگاهي بايد تجاري شود 
رييس جمهوري صنعتي ش��دن محصوالت را به 
عنوان يكي از معيارهاي پژوهش هاي پژوهش��گران 
جهت حل مش��كل بيكاري در جامع��ه عنوان كرد 
و گف��ت: پژوهش هاي دانش��گاهي بايد به تجاري و 
صنعتي شدن و در نهايت تصرف بازار منتهي شود. 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين مراسم 
با تاكيد بر اينكه يك س��وم شركت هاي دانش بنيان 
كش��ور در پارك هاي علم و فناوري و مراكز رش��د 
مس��تقر شده اند، افزود: در س��ال جاري با توجه به 
بس��ترهاي ن��وآوري ايجاد ش��ده، مي��زان صادرات 

پارك ها از ۲۳۰ ميليون دالر فراتر خواهد رفت. 

منص��ور غالمي با اش��اره به برگزاري جش��نواره 
علم��ي خوارزمي در س��طح بين الملل، اف��زود: در 
اين دوره از جش��نواره از ۱۰ طرح داخلي و ۵ طرح 
خارج��ي تقدير به عمل مي آيد و طرح هاي خارجي 

از ۴۹ كشور جهان بوده است. 
او حضور دانش��مندان جهان در اين نمايشگاه را 
در راستاي تعامالت وزارت علوم با كشورهاي جهان 
دانس��ت و ادامه داد: بر اين اس��اس اين جش��نواره 

تاكنون ۹۲۰ جايزه به محققان اعطا كرده است. 
غالم��ي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه تاريخ كش��ور مملو 
از دانش��منداني اس��ت ك��ه هر يك نقط��ه عطفي 
از فعاليت ه��اي علم��ي و فن��اوري كش��ور بوده اند، 
خاطرنش��ان كرد: پس از پيروزي انقالب اس��المي، 
اي��ران ب��راي حضور مج��دد در عرصه ه��اي علم و 

فناوري جهان تالش مصاعف كرده است. 
وزير علوم اظهار كرد: بر اين اساس در ۴۰ سال 
گذش��ته، ۳۷۵ هزار مس��تند علمي از دانشمندان 
ايراني در راس��تاي ثبت جهاني علم منتش��ر ش��ده 
اس��ت. به گونه يي كه در حال حاضر ايران از لحاظ 
رشد و انتشار دستاورد علمي در منطقه رتبه اول و 

در جهان رتبه شانزده را دارد. 
غالمي با اشاره به اقدامات ايران در عرصه  توليد 
فناوري ه��اي نوي��ن، اظهار كرد: ۴۲ پ��ارك علم و 
فناوري در ۱۹۰ مركز رش��د در كش��ور ايجاد شده 
اس��ت كه اين مراكز ضمن فراهم كردن اشتغال ۳۰ 
ه��زار نفر، موفق به فروش ۳ ه��زار ميليارد توماني 
ش��ده اند. به گفته او، در حال حاضر ۴۷۰ ش��ركت 
در پارك ه��اي علم و فناوري مس��تقر ش��ده اند كه 
اين تعداد يك س��وم كل ش��ركت هاي دانش بنيان 
كش��ور را ش��امل مي ش��ود. او با بيان اينكه ايجاد 
ش��ركت هاي دانش بني��ان در پارك ه��اي عل��م و 
فناوري ظرفيت هاي بااليي در اس��تان هاي كش��ور 
ايجاد كرده و موجب توس��عه پايدار مي شود، افزود: 
در س��ال جاري با توجه به بس��ترهاي ايجاد ش��ده 
مي��زان صادرات پارك هاي علم و فناوري كش��ور از 
۲۳۰ ميلي��ون دالر فرات��ر خواهد رفت كه اين عدد 
نشان دهنده افق روشن كشور به دليل ايجاد زيست 
بوم نوآوري در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بوده است. 

 تقدير از 15 محقق ايراني و خارجي 
دبير سي و يكمين جشنواره بين المللي خوارزمي 
ني��ز از معرفي و تقدير ۱۵ طرح داخلي و خارجي با 
حض��ور رييس جمهور خبر داد. ف��رج اهلل مهنازاده با 
بيان اينكه اين جشنواره با هدف شناسايي و معرفي 
دانش��مندان و نوآوران در س��طح ملي و بين المللي 
برگزار مي ش��ود، افزود: اين جشنواره با بيش از سه 
ده��ه حيات افتخارآميز خ��ود، ۹8۲ طرح برگزيده 
بنيادي، كاربردي، توس��عه يي و اخت��راع و نوآوري 
برجس��ته را ب��ه جامعه علمي كش��ور معرفي كرده 

است. 
او ادام��ه داد: ع��الوه ب��ر آن ۲8۰ پژوهش��گر و 
دانش��مند خارج��ي و ايران��ي مقي��م خ��ارج را در 
جمع برگزيدگان خود پذيرا ش��ده اس��ت. مهنازاده 
طرح ه��اي داخل��ي، طرح هاي خارج��ي، طرح هاي 
ايرانيان مقيم خ��ارج، انتخاب طرح موفق در توليد 
مل��ي و برگزي��ده وي��ژه را از بخش ه��اي مختلف 
جش��نواره بين المللي خوارزمي نام برد و ادامه داد: 
فراخوان پذيرش طرح ها در اين دوره از جشنواره از 
فروردين ماه تا ش��هريور اعالم شد و با پايان يافتن 
ثبت ن��ام متقاضيان، اق��دام به ارزياب��ي طرح ها از 

طريق گروه هاي هجده  گانه اين جشنواره شد. 
مهن��ازاده اظهار كرد: در اين دوره از جش��نواره 
۳۷۷ ط��رح داخل��ي و ۱۳۳ ط��رح خارجي از ۴۹ 
كش��ور جهان براي حض��ور در اين رقابت ارس��ال 
ش��د. او با بي��ان اينك��ه پ��س از داوري اوليه ۳۰ 
طرح از س��وي گروه هاي تخصصي به هيات داوران 
جش��نواره ارسال ش��د، افزود: هيات داوران پس از 
بررسي علمي، فني، ارزشي و رتبه بندي آثار ارسال 
ش��ده تعداد ۱۰ ط��رح داخلي و ۵ ط��رح خارجي 
را به عنوان برگزيدگان س��ي و يكمين جش��نواره 

بين المللي انتخاب كرده اند. 

يك ميليون و ۲00 هزار دانش آموز قرار است در طرح خدمات دهان و دندان معاينه شوند

پول، مشكل ادامه طرح بهداشت دندان دبستاني ها
س��ال ۱۳۹۳ در راس��تاي طرح تحول سالمت 
قرار ش��د خدمات دندان پزشكي براي دانش آموزان 
ابتدايي انجام ش��ود. طرحي كه مسووالن آنقدر به 
تاثير گ��ذاري آن اطمينان داش��تند كه پيش بيني 
مي كردند تا س��ال ۱۴۰۰، دانش آموزان ايراني تنها 
يك دندان خراب داش��ته باش��ند. حاال با گذش��ت 
س��ه سال از اجراي اين طرح، در شرايطي كه بيمه 
س��المت با بحران مالي دس��ت به گريبان است تا 
جاي��ي كه بي��م آن مي رود پوش��ش خدمات براي 
برخي اقش��ار حذف ش��ود، مرداد امس��ال، سعيد 
عس��گري، ريي��س وقت ش��وراي س��المت دهان 
وزارت بهداش��ت،  اعالم كرد قرار است اين خدمات 
ب��ا دانش آموز مقطع ابتدايي وارد دوره دبيرس��تان 
شود؛ يعني ساالنه حدود يك ميليون دانش آموز به 

اين تعداد كنوني افزوده مي شود.
ام��ا با اين وجود ادامه اي��ن طرح كه قرار بود تا 
س��ال ۱۴۰۰ اجرا شود، در گروه تامين اعتبار باقي 
مانده و بعيد نيس��ت يكي از طرح هاي نا تمام طرح 
تحول سالمت، خدمات دندان پزشكي دانش آموزان 
باش��د كه قربان��ي كمبود اعتبار مي ش��ود،  چرا كه 
پيش از اين عسگري،  درباره اين موضوع گفته بود: 
»در حال حاضر بودجه هاي پايدار براي طرح تحول 
يكي از مس��ائل چالشي است كه اين طرح را دچار 

مشكل كرده است.
در صورتي كه تامين منابع پايدار از طرف دولت 
و صندوق هاي بيمه گر در اين قسمت صورت گيرد، 
يكي از پيش��نهادات اساسي ما يعني گسترش سن 
افرادي كه به رايگان از خدمات طرح تحول سالمت 

دهان و دندان اس��تفاده مي كنن��د، محقق خواهد 
ش��د. ما عالقه منديم سن جوانان و نوجوانان تحت 
پوش��ش اين طرح را كه در حال حاضر ۱۴ س��ال 
است، به ۱8س��ال افزايش دهيم، اما اين به معني 

افزايش بار مالي ناشي از خدمات است.«
چنين وضعيتي در حالي است كه هزينه خدمات 
دندان پزش��كي براي بزرگساالن در ايران باالست و 
بيمه هم هزينه هاي آن را بطور كامل تقبل نمي كند 
بنابراين رس��يدگي به دندان ه��ا در دوران كودكي 
مي توان��د تا حد زيادي هزينه هاي دندان پزش��كي 

افراد د ر دروان بزرگسالي را كاهش دهد. 

 كمبود اعتبار نقل تمامي محافل
صحبت هايي كه مرداد ۱۳۹۶، از س��وي سعيد 
عس��گري درباره ب��ار مالي اين طرح بيان ش��د،  نه 
تنه��ا از آن زمان تاكنون بهب��ود نيافته بلكه هنوز 
هم مس��ووالن وزارت بهداش��ت صحبت از اعتبار و 

كمبود آن براي اجراي اين طرح مي كنند.
حميد صمدزاده، رييس اداره س��المت دهان و 
دندان وزارت بهداشت، درباره اين موضوع مي گويد: 
“ اي��ن طرح در زمان ثبت نام دانش آموزان در پايه 
ششم ابتدايي اجرا مي شود تا دانش آموزان دهان و 
دنداني عاري از پوسيدگي داشته باشند؛ يعني اگر 
مش��كلي وجود داشته باش��د پيش از ورود آنها به 
اين مقطع برطرف شود. حدود يك ميليون و ۲۰۰ 
هزار دانش آموز به مقطع شش��م در سراس��ر كشور 
وارد مي ش��وند كه با اجراي اين برنامه قرار اس��ت 
معاينه شوند و نيازهاي درماني دهان و دندان آنها 

مش��خص و برطرف ش��ود. وي با اشاره به كشوري 
ب��ودن اين طرح، اف��زود: اين دانش آم��وزان بعد از 
معاين��ه و در صورت لزوم به مراك��ز درماني ارجاع 
داده مي شوند. آنها مي توانند به مراكز درماني مورد 
نظر خود مراجعه كنن��د يا به مراكزي كه ما آماده 
كرده ايم معرفي مي شوند و خدمات الزم را دريافت 
مي كنند. اين طرح در صورت تامين اعتبار از سال 

تحصيلي آينده ارائه مي شود. 
ريي��س اداره س��المت ده��ان و دن��دان وزارت 
بهداش��ت درباره هزينه اين خدمات نيز اظهار كرد: 
در حال پيگيري هستيم كه دانش آموزان براي اين 
خدمات كه شامل كشيدن، پركردن، فيشورسيالنت 
و جرمگيري اس��ت، هزينه يي پرداخت نكنند. اين 
بس��ته هنوز نهايي نشده است؛ چون بايد منابع آن 

تامين شود.
وي همچني��ن اضافه كرد: اگ��ر اين طرح موفق 
ب��ود يك پايه ديگ��ر نيز به آن اضاف��ه مي كنيم تا 
طي برنامه يي چهارس��اله تا پايان سال ۱۴۰۰ اين 
اقدام��ات را در مقطع ابتدايي كامل كنيم. در حال 
حاضر خدمات پيش��گيري ش��امل معاينه، وارنيش 
فلورايد و آموزش در مقطع ابتدايي ارائه مي ش��ود. 
بس��ته خدمتي دانش آم��وزان در روس��تاها يعني 
خدمات ترميمي براي دندان هاي ش��يري و دايمي، 
كشيدن، فيشورسيالنت، جرمگيري، فلورايدتراپي و 
پالپوتومي به صورت رايگان ارائه مي شود. اين طرح 
از سال ۹۴ و همزمان با شروع طرح تحول سالمت 

دهان و دندان آغاز شده است.
با همكاري س��ازمان بيمه س��المت توانس��تيم 

اي��ن طرح را در قالب بيمه روس��تاييان بياوريم كه 
در ح��ال حاضر ب��راي كل جمعي��ت دانش آموزان 

روستايي انجام مي شود. 
صم��دزاده در ادامه تصريح كرد: در ش��هر فقط 
دن��دان ش��ش ب��راي دانش آموزان تحت پوش��ش 
بيمه ق��رار دارد كه آن هم ب��ا پرداخت ۳۰ درصد 
فرانش��يز انجام مي ش��ود؛ به همين دليل اگر قرار 
اس��ت خدمات درماني در ش��هرها نيز انجام شود، 
باي��د منابع آن را ت��دارك ببينيم ت��ا اين خدمات 
درماني در طول اين چهارس��ال به صورت كامل به 

دانش آموزان ابتدايي ارائه شود. 

ريي��س اداره س��المت ده��ان و دن��دان وزارت 
بهداش��ت درب��اره وضعيت پوس��يدگي دندان هاي 
دانش آموزان در كش��ور گفت: شاخص Dmft كه 
نش��ان دهنده تعداد دندان هاي پرش��ده، كشيده و 
پوسيده است، پيش از اجراي اين طرح در كودكان 
۱۲ ساله ۲.۰۹ بود كه با اجراي آن در حال حاضر 
ب��ه ۱.8۴ كاه��ش پيدا ك��رده اس��ت. برنامه ريزي 
كرده ايم تا پايان س��ال ۱۴۰۰ اين شاخص به يك 
برس��د؛ يعني در دهان هر بچه ۱۲ ساله يك دندان 
پوسيده، پر شده يا كشيده شده وجود داشته باشد 

كه در حال حاضر دو دندان است. 
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»تعادل«گزارشمقدماتيسازمانهواپيماييدربارهعللسقوطهواپيمايATR72رابررسيميكند

صنعت هوايي ايران در آستانه بحران
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

»صنعت هوانوردي ايران درآس��تانه وقوع بحران 
اس��ت و روزي ك��ه خبر وق��وع يك حادثه منتش��ر 
نمي شود، بايد خوش��حال بود زيرا فرسودگي ناوگان 
و نبود زيرس��اخت هاي الزم شرايط اين صنعت را با 
مشكل مواجه كرده اس��ت. « اين جمالت، اظهارات 
كاپيتان ش��هبازي اس��ت. كس��ي كه تجربه سال ها 
خلبان��ي را در كارنامه دارد. او بر اين باور اس��ت كه 
گزارش مقدماتي سازمان هواپيمايي كشوري درباره 
حادثه سقوط هواپيماي ATR72  صرفا يك گزارش 
اداري اس��ت و گرهي از كالف س��ردرگم مش��كالت 

صنعت هوايي ايران نمي گشايد. 
پس از گذش��ت 5روز از حادثه سقوط هواپيماي 
ATR72 مس��ير تهران-ياس��وج، گزارش مقدماتي 
سازمان هواپيمايي كشوري درباره اين سانحه هوايي 

منتشر شد.
نگاهي ب��ه محت��واي اين گ��زارش و بخش هاي 
مرب��وط به هواشناس��ي منطقه، اطالع��ات فرودگاه، 
اطالعات موتور و ملخ هواپيما نش��ان از آن دارد كه 
تمام ش��رايط براي پ��روازي امن فراهم ب��وده و اين 
گ��زارش به صورت تلويحي، عامل انس��اني و خلبان 

را علت برخورد با كوه دنا و سقوط معرفي مي كند. 
انتش��ار گزارش مقدمات��ي س��ازمان هواپيمايي 
كشوري درباره علل حادثه در حالي منتشر مي شود 
كه جعبه سياه اين هواپيما با وجود نقطه زني تخميني 
مكان آن هنوز پيدا نش��ده است و تا زمان يافتن اين 
جعبه س��ياه و رمزگش��ايي حادثه، اعالم قطعي علل 

سقوط اقدامي كارشناسي محسوب نمي شود. 
در اين ميان و با وجود اينكه س��ازمان هواپيمايي 
كشوري و مس��ووالن صنعت هوايي كشور همچون 
س��اير س��وانح هواي��ي رخ  داده در كش��ور خلبان و 
عامل انس��اني را علت اصلي وق��وع حادثه مي دانند 
اما ابهامات و همچنين انتقادات بس��ياري درباره اين 
حادث��ه و علل وقوع آن وجود دارد كه باوجود تالش 
مسووالن اين صنعت، اما و اگرها درباره علل سقوط 
هن��وز باقي اس��ت. يكي از اين انتقاده��ا درباره نبود 
رادار در فرودگاه ياسوج است كه سرپرست مديريت 
ايمني ش��ركت فرودگاه ها در پاس��خ به اين انتقاد و 
ايرادات وارده درباره نب��ود امكانات الزم در فرودگاه 
ياسوج براي كنترل هواپيماي سقوط كرده مي گويد: 
در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست در تمام فرودگاه ها 

رادار وجود داشته باشد. 
به گزارش ايس��نا، الهي نيا مي افزايد: هيچ يك از 
مديران صنعت هوان��وردي اعالم نكردند كه هواپيما 
در رادار فرودگاه ياسوج ديده شده است و اين حرف 

صرفا يك شايعه بوده كه واقعيت ندارد. 
سرپرس��ت مديريت ايمني ش��ركت فرودگاه ها با 
بيان اينكه كنترل ترافيك هوايي در ياس��وج اگر به 
رادار دسترسي داشت هم تنها مديريت فاصله ميان 
موان��ع با هواپيما در اختيار خلبان بود، بيان مي كند: 
در اين شرايط رادار صرفا يك وسيله است كه فاصله 
بين پروازها در آسمان حفظ شود از اين رو زماني كه 
رادار نداشته باشيم، هدايت هوايي تعطيل نمي شود. 
او درباره  وضعيت پوشش راداري در فرودگاه هاي 
ايران اظهارمي كند: فقط در چند فرودگاه كشورمان 

رادار داريم، در كنار آن ش��بكه راداري فعال اس��ت 
كه آس��مان ايران را تحت كنت��رل دارد و هواپيماها 

را هدايت مي كند. 
الهي ني��ا ادامه مي دهد: تم��ام طرح هاي تقرب به 
فرودگاه و مس��يرهاي ورود و خ��روج با نرم افزارهاي 
خاصي طراحي مي ش��ود و س��پس به مرحله وارسي 
مي رسد. وقتي يك طرح تمام اين مراحل را طي كرد 
يعني ايمن است و اين به شرايط آب و هوايي مربوط 
نيس��ت از اين رو مي توان گفت چنانچه رادار هم در 
فرودگاه ياسوج نصب مي ش��د، نمي توانست از وقوع 

اين سانحه جلوگيري كند. 
او به آمار ايكائو درباره سوانح هوايي اشاره مي كند 
و مي گويد: بر اس��اس اين آمار ۷5 درصد از س��وانح 
هوايي ب��ه دليل عوامل انس��اني و تنها ۲5درصد به 
دليل مش��كالت در تجهي��زات اتف��اق مي افتند. از 
تجهي��زات ايمن��ي نمي آفريند بلكه انس��ان ها و نوع 

عملكردهاست كه ايمني را ايجاد مي كند. 

گزارشسانحههوايي،مستندودقيقاست
هوشنگ ش��هبازي كاپيتان باس��ابقه كشورمان 
درباره گزارش منتش��ر ش��ده درباره س��انحه سقوط 
هواپيم��اي ATR72 به »تعادل« مي گويد: گزارش 
سازمان هواپيمايي كشوري گزارش مستند و بسيار 
خوبي اس��ت و اطالعات ارائه شده در آن دقيق است 
ام��ا اين گزارش نه اندوه مردم را التيام مي بخش��د و 
نه اينكه مشكل سوانح هوايي كشور را حل مي كند. 

شهبازي مي افزايد: گزارش منتشر شده گزارشي 
اداري اس��ت كه به بررسي ش��رايط هواپيما، خلبان، 
وضعي��ت آب و ه��واي فرودگاه ياس��وج و همچنين 
منطقه س��قوط مي پردازد اما تجربه نشان داده است 
كه انتشار اين گزارش ها در ايران، كمكي به جلوگيري 

از وقوع سانحه هاي هوايي نمي كند. كاپيتان شهبازي 
درباره مقصر دانستن تلويحي خلبان در اين گزارش 
اظهار مي كند: خلبان نبايد تا اين ارتفاع، هواپيما را به 
پايين هدايت كند، در واقع خلبان مجاز نبوده است 
از 15ه��زار و 500 پا ارتفاع خود را كاهش دهد، زيرا 
به صورت گس��ترده در ارتفاع 9ه��زار پايي ابر وجود 
داشته اس��ت و در ارتفاع كمتر پوشش ابر تمام فضا 

را پوشانده بود. 
او ادام��ه مي دهد: خلبان بايد زماني كه فرودگاه را 
مشاهده مي كرد، ارتفاع هواپيما را كاهش مي داد اما به 
نظر مي رسد كه كاپيتان اين هواپيما پيش از مشاهده 

فرودگاه، ارتفاع را به 9هزار پا كاهش داده است. 

سياستگذارانصنعتهوانوردي،مقصراصلي
اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه هوان��وردي اظهار 
مي كن��د: اين گون��ه گزارش ه��ا تنه��ا 10درص��د از 
مش��كالت صنعت هوايي را با رف��ع ابهام ها برطرف 
مي كند اما موضوع اين است كه 90درصد مشكالت 
اين صنعت مربوط به زيرس��اخت هاي نامناس��ب و 

سياست هاي اشتباه سياست گذاران است. 
به گفته شهبازي، بخش هوانوردي نيازمند منابع 
مالي براي نوس��ازي ناوگان اس��ت و در زمان تنظيم 
بودجه هاي كش��ور بايد به اين بخش توجه بيشتري 
شود، بودجه الزم براي بهبود صنعت هوانوردي وجود 
دارد اما متاسفانه بودجه عمومي كشور در بخش هاي 

ديگر هزينه مي شود. 
او بيان مي كند: با توجه به اينكه مسووالن صنعت 
هوانوردي و همچنين سياس��ت گذاران اين صنعت، 
توجه ويژه يي به بهبود زيرساخت ها ندارند، مي توان 
گفت كه مقص��ر اصلي اين حادثه سياس��ت گذاران 

صنعت هوانوردي هستند. 

استانداردهايايمنيرعايتميشود
آذرماه س��ال گذش��ته پرواز هواپيماهاي ايرالين 
آس��مان بر فراز مرزهاي هوايي اتحاديه اروپا ممنوع 
ش��د و اتحاديه اروپا در همان زمان علت اجراي اين 
تصميم و قرارگرفتن ايرالين آسمان در ليست سياه 
امني��ت پرواز اتحادي��ه اروپا را نبود اس��تانداردهاي 
جهاني ايمني پرواز در اين شركت هواپيمايي معرفي 
كرد. س��وال اين اس��ت كه ب��ا توجه ب��ه اينكه تنها 
چن��د ايرالين از جمله ماهان، قش��م اير و تعدادي از 
پروازهاي ايران اير مجاز به پرواز بر فراز آس��مان اروپا 
هستند، آيا س��اير ايرالين هاي ايراني استانداردهاي 
جهاني مربوط به ايمني پ��رواز را رعايت نمي كنند؟ 
آيا يكي از داليل اصلي وقوع سوانح هوايي در ايران، 

 عدم رعايت اين استانداردها نيست؟
كاپيتان شهبازي درباره اين استانداردها مي گويد: 
در ايران و پس از وقوع س��وانح هوايي به علت وقوع 
سوانح توجه نمي ش��ود و تنها درباره معلول بررسي 

انجام مي شود. 
او اظهار مي كند: صنعت هوانوردي ايران درآستانه 
وقوع بحران اس��ت و روزي كه خبر وقوع يك حادثه 
منتشر نمي ش��ود، بايد خوشحال بود زيرا فرسودگي 
ناوگان و نبود زيرساخت هاي الزم شرايط اين صنعت 

را با مشكل مواجه كرده است. 
اين كارش��ناس ارشد صنعت هوانوردي مي گويد: 
صنعت هوانوردي موجب رونق صنعت گردش��گري، 
اشتغال زايي، توس��عه اجتماعي و اقتصادي مي شود 
اما متاس��فانه ب��ا توجه به اينكه تصور مي ش��ود اين 
صنعت لوكس اس��ت، توجه چنداني به آن نمي شود 
در حال��ي كه با انتقال مس��افران جاده يي به هوايي، 
50درصد مس��افران جاده يي ب��ه حمل و نقل هوايي 

منتقل مي شود. 

شهبازي بيان مي كند: اس��تانداردهاي الزم براي 
ايمن��ي پ��رواز در صنع��ت هوانوردي اي��ران رعايت 
مي ش��ود و پروازها ايمن اس��ت، اما سوال اين است 
اگر اين اس��تانداردها رعايت مي ش��ود پس چرا اروپا 
پرواز هواپيماهاي شركت آسمان را بر فراز اين كشور 
ممنوع مي كند؟ پاس��خ اين اس��ت كه هواپيماهاي 

كشور بسيار فرسوده هستند. 
او ادامه مي دهد: كش��ور ام��ارات با وجود كوچك 
بودن وسعت كشور، ۲40فروند هواپيما دارد كه عمر 
متوسط آنها 6 سال است. درحالي كه ايران با وسعت 
چندي��ن براب��ري 150فروند هواپيم��ا دارد كه عمر 

متوسط آنها هم ۲4 سال است. 

محوراصلياستيضاحآخوندي
با وجود اينكه وزير راه و شهرس��ازي پس از وقوع 
سانحه هوايي تالش كرد، شرايط را عادي جلوه دهد 
و در آخري��ن اظهاراتش هم اع��الم كرد كه به جاي 
درگيري با افراد پس از وقوع هر حادثه در كشور بايد 
به دنبال اصالح فرآيندها باش��يم اما به نظر مي رسد 
كه اين واكنش ها و همچنين مقصر دانس��تن عامل 
انس��اني نافي پاس��خگويي اش درباره شرايط كنوني 
صنعت هوان��وردي و نقص فني هاي مكرر هواپيماها 
طي ماه هاي اخير نمي ش��ود و براس��اس گفته يكي 
از نماين��دگان تاكنون ۲0نفر از بهارس��تاني ها نامه 
درخواس��ت اس��تيضاح آخوندي را امض��ا كرده اند و 
مح��ور اصلي اين اس��تيضاح هم س��قوط هواپيماي 

ATR است. 
 البت��ه اين حادث��ه يكي ديگ��ر از اعضاي كابينه 
را هم براي پاس��خگويي روانه مجل��س مي كند و با 
توجه به اينكه هواپيمايي آسمان زيرمجموعه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي است به همين دليل اين 

وزارتخانه بايد پاسخگو باشد. 
محمدرض��ا رضايي كوچ��ي نماين��ده جه��رم در 
گفت وگو با ميزان در اين باره مي گويد: درخواس��ت 
اس��تيضاح وزير راه و شهرس��ازي در ح��ال حاضر از 
هيات رييس��ه مجلس به كميس��يون عمران ارسال 

شده است. 
او مي افزاي��د: ب��ا توجه به تعطي��الت مجلس در 
هفته جاري كميسيون عمران بررسي استيضاح وزير 
راه و شهر س��ازي را هفته آينده در دس��تور كار خود 
ق��رار خواهد داد. رييس كميس��يون عمران مجلس 
تصريح كرد: بدون شك كميسيون عمران درخواست 
استيضاح وزير راه و شهرسازي را به طور جدي مورد 
بررس��ي قرار خواهد داد و البته اس��تيضاح آخوندي 

بستگي به نظر نمايندگان هم دارد. 
معتق��دم  مي كن��د:  تاكي��د  رضايي كوچ��ي 
وزارتخانه ه��اي راه و شهرس��ازي و تعاون، كار و رفاه 
اجتماع��ي بايد پاس��خگوي حادثه س��قوط هواپيما 
باش��ند. رييس كميس��يون عمران مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه محور اصلي استيضاح آخوندي 
سقوط هواپيماي ATR است، اظهار داشت: در حال 
حاضر كمتر از ۲0 نماينده درخواست استيضاح وزير 
راه و شهرسازي را امضا كرده اند كه ان شاء اهلل جلسه 
بررسي اين موضوع هفته آينده در كميسيون عمران 

برگزار مي شود. 

كلنگزنيفازسومبندر
رجاييباحضوررييسجمهور

معاون وزير راه و شهرسازي از كلنگ زني فاز سوم بندر 
ش��هيد رجايي در روز چهارشنبه هفته جاري با حضور 
رييس جمهوري خبر داد. به گزارش پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، محمد راستاد تاكيد كرد: اخيرا پايانه 
كانتينري شماره ۳ بندر شهيد رجايي اعالم و پيمانكار 
فاز ۳ انتخاب ش��د و تا چند روز ديگر ساخت اين پايانه 
كلنگ زني مي شود. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي 
افزود: با احداث پايانه كانتينري ش��ماره ۳ بندر ش��هيد 
رجايي، ظرفيت اين بندر به 8ميليون TEU و وس��عت 
آن به هزار و 400متر اس��كله مي رس��د؛ بنابراين آماده 
اين هس��تيم كه كش��تي هايي با ظرفيت باال و باالترين 
نسل شناور هاي روز دنيا را در اين بندر پذيرا باشيم. به 
گفته معاون وزير راه و شهرسازي به پيمانكاران و پورت 
اپراتوران بندر ش��هيد رجايي اع��الم كرده ايم كه براي 
انتخاب و در اختيار گرفتن شركاي خارجي و بين المللي 
اقدام كنند، بنابراين مي توانيم از الگوي صاحب خانه يي 
براي توسعه فاز سوم بندر شهيد رجايي استفاده كنيم. او 
ادامه داد: در حال حاضر تجهيزات ترمينال ۲ بندر شهيد 
رجايي توسط توليدكنندگان داخلي ساخته شده است و 
صنايع داخلي توانايي احداث و توليد تجهيزات بندري را 
دارد. راستاد با بيان اينكه هزار ميليارد تومان فقط براي 
احداث زيرساخت هاي اين بندر سرمايه گذاري مي شود، 
ادام��ه داد: براي احداث تجهيزات روبنايي اين بندر بايد 
از توانمندي  شركت هاي داخلي و خارجي استفاده كنيم 
تا اين بندر آماده فعاليت هاي ترانزيتي و ترانشيپي قابل 
توجه باشد. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان 
اينك��ه به تازگي پورت اپراتوري فاز 1 و ۲ بندر ش��هيد 
رجاي��ي به بخش خصوصي واگذار ش��د، گفت: بايد در 
كنار فعاليت هاي شركت هاي داخلي در اين بنادر، امكان 
جذب سرمايه گذاري هاي خارجي براي توسعه اين بنادر 

وجود داشته باشد. 

ساختمانسازيبهمهندسان
واجدصالحيتسپردهشود

 رييس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان استان 
تهران با اشاره به اينكه بايد به نيرو ها و منابع انساني عضو 
س��ازمان هاي نظام مهندسي ساختمان توجه بيشتري 
ش��ود،  گفت: بايد نيروهاي متخصص در امر س��اخت و 
ساز دخيل شوند، زيرا حوادث اخير تهران همچون وقوع 
زلزله نش��ان داد كه مردم اعتماد و اطمينان الزم را به 
س��اختمان هايي كه هم اكنون در آن زندگي مي كنند، 
ندارند ك��ه بايد در اين حوزه اف��راد واجد صالحيت را 
دخالت داد و كار ساختمان سازي را به مهندسان واجد 
صالحيت س��پرد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي، حس��ن قربانخاني ادامه داد: در حال حاضر 
حدود 500هزار نفر عضو س��ازمان هاي نظام مهندسي 
ساختمان هس��تند كه از اين تعداد 1۲0هزار عضو در 
استان تهران عضويت دارند كه منبع انساني بسيار قابل 
توجهي براي رشد مهندسي كش��ور به شمار مي روند. 
رييس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: 
از س��ال ۷4 تا 90 حدود 11هزار و 500نفر مهندسان 
داراي پروانه اشتغال مهندسي در استان تهران اشتغال 
به كار داشتند كه از سال 90 تاكنون اين رقم به بيش از 
60 هزار نفر رسيده است. او بيان كرد: بسيار جاي تاسف 
اس��ت كه با اين ميزان از منابع مهندسي هنوز هم در 
تهران و بيشتر شهر هاي كشور ساختمان هايي ساخته 
مي ش��ود كه بيش��تر آنها توس��ط افراد فاقد صالحيت 
ص��ورت مي گيرد. قربانخاني تصري��ح كرد: تا زماني كه 
مهندس��ان به ساخت و س��از ورود نكنند، ساختمان ها 

كيفيت الزم را نخواهند داشت. 

70درصدماموريتهاي
شهرداريمحيطزيستياست

رييس مركز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار 
شهرداري تهران با اشاره به اينكه ۷0درصد ماموريت هاي 
ش��هرداري ته��ران مرتبط با كيفي��ت زندگي و محيط 
زيست است، گفت: درحال حاضر در موضوعاتي همچون 
آلودگي هوا ش��اهد برخي موازي كاري ها در بخش هاي 
مختلف شهرداري تهران هستيم اما تالش خواهيم كرد 
در دوره مديريت ش��هري جديد سياستي واحد را براي 
حوزه محيط زيس��ت اجرايي كنيم. به گزارش ايس��نا، 
صدرالدين عليپور گفت: در بخش هاي مختلف شهرداري 
تهران اقدامات اجرايي درحال انجام اس��ت اما آنچه در 
مركز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 
روي مي ده��د سياس��ت گذاري و دادن مش��اوره هاي 
تخصصي به س��اير بخش هاس��ت لذا م��وازي كاري در 
مي��ان بخش هاي مختلف ش��هرداري ته��ران در حوزه 
محيط زيس��ت وجود ندارد اما در برخي موارد همچون 
آلودگي هوا، شركت كنترل كيفيت هوايي وجود دارد كه 
سال ها پيش ايجاد شده و در اين حوزه كار مي كند كه با 

اقدامات مركز موازي كاري محسوب مي شود. 
 

فقرحملونقلعمومي
درغربپايتخت

شهردار منطقه ۲۲ معتقد است، امكان اجرايي شدن 
طرح جديد ترافيك)اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد( 
در اين منطقه وجود ندارد و اين منطقه بايد متفاوت با 
ساير مناطق ديده شود. به گزارش مهر، قرار است ۳ماه 
بع��د از اجراي طرح ترافيك جديد نتايج آن بررس��ي و 
در صورت تاييد دوباره نتايج در ش��وراي ترافيك، طرح 
جدي��د در مح��دوده زوج و فرد نيز اجرايي ش��ود. اين 
درحالي است كه برخي مناطق شهر تهران بعد از ايجاد 
اين محدوديت پولي، جايگزيني احتمالي براي استفاده 
نكردن از خودرو ش��خصي ندارند. ساكنان غرب تهران 
اگر تمايل به اس��تفاده از اتوبوس و مترو داش��ته باشند 
بايد مس��افت زيادي را براي رس��يدن به نخستين خط 
مت��رو يا اتوبوس طي كنند. فقر حمل و نقل عمومي در 
اي��ن منطقه)پروژه هايي مانند خط 6 مترو يا ادامه خط 
4 كه به اين زودي ها به نتيجه نمي رس��د( يكي از نقاط 
ضعف مهم طرح ترافيك جديد است و مشخص نيست 
مبتك��ران اين طرح براي اين مناط��ق نيز قبل از ايجاد 
محدوديت فكري كرده باشند. پليس وعده داده است اين 
بخش از طرح جديد امسال اجرايي نمي شود اما مشخص 
نيست شوراي ترافيك بعد از ۳ماه چه تصميمي خواهد 
گرفت. علي نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران در پاسخ 
به پرسش مهر درخصوص اينكه اجراي پولي شدن طرح 
زوج و فرد در منطقه ۲۲ امكان پذير است، گفت: سيستم 

حمل و نقل عمومي در اين منطقه بسيار ضعيف است.

ايرانشهر

وزير راه دولت هاي هش��تم و نهم گفت: قرار بود 
در يك برنامه 15 ساله تعداد كشته هاي جاده يي به 
5هزار نفر در سال برسد كه آمار فعلي نشان مي دهد 
به شدت از برنامه كاهش تلفات جاده يي عقب هستيم. 
به گزارش مهر، اگرچه س��وانح هواي��ي در ايران 
هر چند س��ال يك بار رخ مي ده��د و جان تعدادي 
از هموطنان م��ان را مي گي��رد، اما در ط��ول چهار 
دول��ت اخير از دولت نهم ت��ا دوازدهم )84 تاكنون( 
تعداد كش��ته هاي س��وانح هوايي بيش از 500 نفر 
بوده اس��ت، اين در حالي است كه تعداد كشته هاي 
س��وانح جاده ي��ي در اين مدت بي��ش از ۲19 هزار 
نف��ر بوده كه نش��ان مي ده��د اين دو ش��اخص در 

حوزه حمل و نقل با يكديگر قابل مقايس��ه نيس��ت. 
از س��وي ديگر مي��زان جابه جايي مس��افر در ايران 
9۲درصد دراختيار حم��ل و نقل جاده يي و زميني 
اس��ت، 6درصد به حمل و نقل ريلي و تنها ۲درصد 
 به مس��افرت هاي هواي��ي اختص��اص دارد. بنابراين 
۲ شاخص مهم حمل و نقلي نشان مي دهد متوليان 
س��فرهاي برون شهري بايد بيش��ترين اهتمام را به 
بخش جاده يي داش��ته باشند؛ به خصوص كه اصالح 
وضع موجود در بخش جاده يي با هزينه هايي كمتر 
از خريد ناوگان مدرن هوايي بوده و باتوجه به اينكه 
تكنولوژي، دانش، نيروي انساني و صنايع خودروسازي 
و راهسازي نيز كامال بومي هستند، هم از خروج ارز 

از كش��ور جلوگيري مي كند هم اشتغال زايي بااليي 
دارد. احمد خرم وزير اسبق راه و ترابري در گفت وگو 
با مهر درباره نحوه كاهش ميزان تلفات جاني سوانح 
رانندگ��ي اظهار كرد: عوامل مختلفي در س��ال هاي 
اخي��ر در كاهش آمار تلفات جاده يي نقش داش��ته 
اس��ت، ازجمله اينها توس��عه آزادراه ها و بزرگراه ها، 
بهبود نسبي كيفيت خودروهاي توليد داخل كه البته 
با وضع ايده آل فاصله زيادي دارد و همچنين بهبود 
وضعيت اطالع رس��اني وضعيت راه ها و اوضاع جوي 

مي توان اشاره كرد. 
وي ب��ا بيان اينكه من در زم��ان وزارتم باالترين 
آمار كش��ته هاي جاده يي را با سالي ۲5 هزار كشته 
داشته ام، افزود: در دوره يي كه من وزير راه و ترابري 
بودم، سانحه ديدگان حوادث جاده يي در صورت فوت 
تا يك سال از پس حادثه، در آمار كشته هاي جاده يي 

وارد مي شدند اما در حال حاضر اين شاخص به كمتر 
از يك ماه رس��يده است و اگر سانحه ديده تا يك ماه 
پس از حادثه فوت كند، جزو متوفيان سوانح جاده يي 
محسوب مي شود. به گفته وزير راه دولت هاي هشتم 
و نهم، كاهش زمان محاسبه كشته هاي بر اثر تصادف 
از يك س��ال به يك ماه، يك نُرم جهاني است و اين 
ش��اخص را در داخل كش��ور توليد نمي كنند. مانند 
ش��اخص اش��تغال كه در تمام دنيا ثابت است و در 
س��ال هاي اخي��ر از ۲روز فعاليت درآم��دزا در هفته 
به ۲ س��اعت فعاليت درآم��دزا در هفته تغيير كرده 
اس��ت. اما آنچه مهم است اين اس��ت كه بايد ميان 
آمار كشته هاي تصادفات جاده يي در سال هاي قبل 
با كش��ته هاي فعلي جاده ها مقايس��ه آماري داشته 
باشيم تا ميزان واقعي تغيير تلفات سوانح جاده يي را 
صحيح تر دريابيم. خرم خاطرنشان كرد: قرار بود در 

يك برنامه 15ساله تعداد كشته هاي جاده يي به كمتر 
از 5 هزار نفر در س��ال برسد كه در حال حاضر اين 

اتفاق رخ نداده و از برنامه عقب هستيم. 
وزير اس��بق راه و ترابري ادامه داد: در س��ال هاي 
گذش��ته 4هزار نقط��ه حادثه خيز داش��تيم كه بايد 
اصالح مي ش��د ولي همچنان ۳ ه��زار نقطه حادثه 
خيز باقي مانده است كه شامل تقاطع هاي همسطح 
و فرعي به اصلي است. در وروديه هاي اصلي به فرعي 
بايد 150 تا ۲00 متر باند فرعي مستقل از باند اصلي 
وجود داش��ته باش��د كه در طول ۲00 متر به اصلي 
مي پيوندد كه متاس��فانه چنين سطوحي بسيار كم 
است؛ اين در حالي است كه در شبكه راه هاي كشور 
 از اين دس��ت نقاط حادثه خيز ف��راوان داريم. حدود

5 ه��زار نفر از تلفات س��االنه جاده ها مربوط به اين 
نقاط حادثه خيز است. 

عقب ماندگي از برنامه كاهش تلفات جاده اي

رييسسازمانامورشهرداريهاودهياريهايكشورخبرداد:

برگشتطرحترافيكجديدبهشورايشهرتهران
رييس سازمان امور ش��هرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور گفت: با توجه به اينكه طرح ترافيك نياز به 
اصالح داشت توسط فرمانداري تهران به شوراي شهر 
عودت داده شد و شوراي شهر نيز اصالحات را انجام 

داده و مجددا به فرمانداري بازمي گردد. 
به گزارش ايس��نا، محمدعلي افشاني در حاشيه 
مراس��م آغاز ط��رح نوس��ازي ناوگان حم��ل و نقل 
عمومي بار و مسافر شهري كشور با اشاره به آخرين 
وضعي��ت طرح ترافيك گفت: طبق قانون هر طرحي 
كه شوراي شهر مصوب كند بايد به فرمانداري رفته 
و به صورت نهايي مصوب ش��ود و اگر نياز به اصالح 
دارد، برگردانده ش��ود. بنابراين اين طرح نيز با توجه 
به اينكه نياز به اصالح داشت توسط فرمانداري تهران 
به ش��وراي شهر عودت داده ش��د و شوراي شهر نيز 
اصالحات را انجام خواهد داد و مجددا به فرمانداري 
بازمي گردان��د. اما درخصوص ط��رح زوج و فرد بايد 
گف��ت كه اين طرح در س��ال آينده ني��ز بدون هيچ 

تغييري و مانند امسال خواهد بود. 

همهطرحجديدترافيكزيرسوالاست
محمد قانبيلي عضو هيات تطبيق مصوبات شوراي 
شهر تهران نيز با بيان اينكه طرح ترافيك جديد زير 
س��وال است و تصويب آن به امسال نمي رسد، گفت: 
در نهايت طرح به هيات حل اختالف خواهد رفت و 

آنها به نفع ما راي خواهند داد. 
به گزارش ايلنا، قانبيلي كه بر مصوبات ش��وراي 
شهر پيش از ابالغ نظارت مي كند با اشاره به اعتراض 

فرمانداري به طرح ترافيك جديد در جمع خبرنگاران 
گفت: اگرچه اسم خبرنگاران را در ابالغيه نياورده ايم، 
اما اينكه س��هميه خبرنگاران را به حداقل رساندند، 
مورد اعتراض ما نيز هس��ت. يك درصد از 10۳هزار 
س��هميه ويژه را به خبرنگاران اختصاص داده اند كه 
ع��ددي نزديك به هزار عدد مي ش��ود و س��وال اين 
اس��ت؛ ش��هرداري مي خواهد اين هزار عدد را به چه 
كس��ي بدهد؟ از آنها پرس��يديم كه آي��ا مي خواهيد 
خبرنگاران را فريب دهيد؟ من به صراحت مي گويم 
اكثر عزيزاني كه در ش��وراي ش��هر تهران هس��تند، 

متاسفانه نسبت به قوانين شوراها اشراف ندارند. 
نماينده استان تهران در شوراي عالي استان ها با 
اش��اره به مواردي كه در ابالغيه فرمانداري ذكر شده 
اس��ت در پاس��خ به س��وال ايلنا درباره تصويب اصل 
طرح در ش��وراي عالي ترافيك گفت: برخي اعضاي 
ش��وراي ش��هر اذعان مي كنند از آنجايي كه شوراي 
عالي ترافيك اين طرح را تاييد و تصويب كرده است 
كميت��ه انطباق نمي توان��د روي آن نظري بدهد، اما 
همه طرح زير س��وال اس��ت. مصوبات شورا براساس 
قانون بايد در كميته انطباق بررس��ي شوند. طرح به 

كميته انطباق آمده و كلي ايراد دارد. 
 وي افزود: همين كه مي خواهند براي طرح زوج و 
فرد نيز از مردم پول بگيرند يك طرح جدا مي خواهد. 
بايد در ابتدا ش��هرداري يا ش��ورا در قالب يك طرح 
ي��ا اليحه، مصوب��ه و مجوز را از ش��ورا مي گرفت كه 
مي خواه��د ب��راي ورود به مح��دوده زوج و فرد هم 
ع��وارض دريافت كند و پس از تصويب در ش��وراي 

ش��هر به كميته انطباق مي آمد، اما ط��رح را در دل 
ط��رح ترافيك جديد جا داده اند، چرا كه متاس��فانه 

سواد قانوني شورايي را ندارند. 
او در پاس��خ به اينكه شوراي عالي ترافيك كشور 
نهاد باالدست است و شوراي شهر فقط قيمت گذاري 
كرده اس��ت، گفت: ش��وراي ترافيك هيچ ربطي به 
هيات تطبيق و مصوبات ش��وراي ش��هر ن��دارد. در 
اص��ل اي��ن طرح هم اي��راد وجود دارد. ب��ه نظر من 
تصويب اين طرح به امس��ال نمي رسد و اگر ايرادات 
رفع نش��ود به هيات حل اختالف خواهد رفت و آنها 
هم نظر هيات تطبيق مصوبات ش��وراي شهر تهران 
را خواهند پذيرفت، چراكه اشكال قانوني است. بايد 
قبل از 15 بهمن ماه مصوبه مي گرفتند. عضو شوراي 
عالي اس��تان ها با انتقاد به عملكرد اعضاي ش��وراي 
ش��هر ادامه داد: متاسفانه شورا روي قوانين اشرافيت 
ندارد، حاال مقصر دبيرخانه، عضو ش��ورا، مش��اور يا 
كارش��ناس هر فرد ديگري كه باش��د مشخص است 
كه روي قوانين اش��راف ندارد و اكثر طرح هايي كه از 
شوراي شهر مي آيد، ايراد دارد و اين براي شورا زشت 
است. شورا ام القراي يك كشور وقتي طرح مي فرستد 
مني كه در هيات تطبيق كار مي كنم نبايد بتوانم به 
آس��اني از آن ايراد بگيرم، اما ه��ر چه به فرمانداري 

مي آيد، ايراد دارد. 
قانبيلي با تاكيد بر اينكه اين ايرادات فقط به طرح 
ترافيك باز نمي گردد، به مصوبه رد ش��ده ش��ورا در 
رابط��ه با اختصاص مكاني براي تجمعات هم اش��اره 
كرد و گفت: بحث سياسي و امنيتي به شوراي تامين 

باز مي گردد نه شوراي شهر و اصال شوراي شهر نبايد 
در آن ورود مي ك��رد، چرا ش��أن خود را زير س��وال 
مي برد؟ چرا ش��ورا خود را كوچك كرد تا در كميته 
انطباق نماينده قضايي ايراد بگيرد و من كه عضوي از 
شورا هستم و بايد از آن دفاع كنم، مجبور شوم سرم 
را پايين بين��دازم، چراكه حرفي براي گفتن ندارم و 

اشكال قانوني است. 
او با تاكيد بر اينكه پيش از تصويب و در فرآيند 
تصويب س��عي داش��ته اس��ت، اش��كاالت قانوني و 
حقوقي را به گوش اعضاي شورا برساند، گفت: تمام 
بحث ها و ايرادات قانوني را برايش��ان فرستاديم اما 

گوش نكردند. 
اي��ن عضو كميته انطباق در واكنش به اينكه چرا 
فرمانداري و كميته انطباق در دوره مديريت شهري 
گذش��ته به مصوباتي همچ��ون برج باغ ها و واگذاري 
ام��الك اعتراض نك��رده و موجبات شهرفروش��ي و 
نابودي باغ��ات را فراهم كرده اس��ت؟ گفت: كميته 
انطباق فقط يك س��ال اس��ت كه ايجاد ش��ده است. 
از اواخ��ر برج 9 يا 10 س��ال 95 كميت��ه انطباق به 
روش جديد كه در مجلس مصوب شد، شروع به كار 
ك��رد و از همان دوران بود كه يك نماينده ش��وراي 
استان و عضو قضايي و فرماندار هم در كميته حضور 
دارند. قبال به اين صورت نبود، در گذش��ته رياس��ت 
آن به عه��ده فرماندار بود و با يك س��ري از معاونان 
نشسته و خودش��ان تصميم مي گرفتند و خودشان 
مصوبات را بررس��ي مي كردند، اما االن مجلس آن را 
قانونمند كرده است. نمي خواهم ايراد بگيرم اما گاهي 
مي ديديم هر آنچه مي خواستند، تصويب كنند را در 

نهايت تصويب مي كردند. 
وي ادام��ه داد: اما اين براي دوره قبل اس��ت، اما 
از اواخر برج 9 س��ال گذش��ته اين رويه تغيير كرده 
اس��ت. االن كه به عنوان عضو شوراي عالي استان ها 
در اين كميته حضور دارم، مواردي از س��وي شورا به 

كميته ارس��ال مي ش��ود كه ما نمي توانيم از طرح و 
مصوبه در كميته انطباق دفاع كنيم. دوستان شورايي 
ما در قوانين شورا با وجود آنكه انسان هاي فرهيخته 
و توانمندي در حوزه هاي فعاليتي خود هس��تند اما 

تسلط ندارند.

طرحجديدبرايخبرنگارانعادالنهنيست
س��ردار مهماندار، رييس پلي��س راهور تهران نيز 
ب��ا بيان اينكه از نظر من نبايد براي ورود خبرنگاران 
ب��ه محدوده طرح ترافيك مبلغي از آنها اخذ ش��ود، 
اظهار كرد: خبرن��گاران همواره درحال ارائه خدمات 
هستند و ما بايد زمينه فعاليت راحت تر را براي آنها 
فراهم كنيم. به نظر شخص من نه تنها نبايد پولي از 
خبرنگاران اخذ ش��ود بلكه بايد شرايط فعاليتشان را 
بهتر هم كنيم چراكه خبرنگاران وظيفه بسيار مهمي 
در شبكه اطالع رساني كش��ور و پويا شدن و توسعه 

يافتن آن دارند. 
ريي��س پلي��س راهور ته��ران بزرگ ادام��ه داد: 
خبرن��گاران قش��ري از جامعه هس��تند ك��ه درآمد 
چنداني ندارد و بس��ياري از آنه��ا نيز در بخش هاي 
خصوصي و مس��تقل مش��غول فعاليت هستند كه از 
بودج��ه خاصي بهره مند نيس��تند، اگ��ر بخواهيم از 
خبرن��گاران و رس��انه ها به خص��وص غيردولتي ها و 
مس��تقل ها عوارض طرح ترافيك دريافت شود، اين 
موضوع باعث ايجاد نابرابري ش��ده و فقط رسانه هاي 
خاصي امكان حضور در مح��دوده طرح و انجام كار 

خبري را خواهند داشت. 
سردار مهماندار با اعالم اينكه شرايط خبرنگاران 
در ط��رح ترافي��ك جدي��د از عدالت به دور اس��ت، 
افزود: اين ش��رايط يك محدوديتي براي خبرنگاران 
و رس��انه ها ايجاد مي كند و اين با شعار طرح ترافيك 
جدي��د كه »ايجاد عدالت براي هم��ه و از بين بردن 

رانت« است، فاصله دارد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
انتقاد نعمت زاده از واردات 

هيبريدي ها
 مهر| وزير سابق صنعت، معدن و تجارت اظهار 
داش��ت: برخي واردكنندگان خودروهاي هيبريدي 
ب��ه جاي واردات خودرو ب��ا ۸۰درصد صرفه جويي، 
خودرو با ۲۰ درصد صرفه جويي وارد كشور كردند. 
محمدرض��ا نعمت زاده با بيان اينكه در خصوص 
تعرف��ه واردات خودروهاي هيبري��دي نبايد دولت 
اين طور رفتار مي كرد، گفت: در راس��تاي توس��عه 
فرهنگ اس��تفاده از خودروهاي هيبريدي و برقي 
در كش��ور، به پيش��نهاد خود ما تعرف��ه اين قبيل 
خودروه��ا ۵درص��د در نظر گرفته ش��د. او با بيان 
اينك��ه متاس��فانه در عم��ل عده يي سوءاس��تفاده 
كردن��د، گفت: برخ��ي افراد ك��ه در زمينه واردات 
خودرو فعاليت داشتند به جاي واردات خودروهاي 
هيبريدي ب��ا ۸۰درصد صرفه جوي��ي، خودروهاي 
هيبري��دي با ۲۰درص��د صرفه جويي وارد كش��ور 
كردند. نعم��ت زاده افزود: ادامه اي��ن روند به ضرر 
دولت بود و به نوعي كاله س��ر دولت مي رفت. او با 
تاكيد بر اينكه دولت در خصوص وضع تعرفه جديد 
واردات خودروهاي هيبريدي بايد دقت بيش��تري 
مي ك��رد، گفت: بايد در خصوص ميزان خودروهاي 
هيبري��دي ب��ا صرفه جوي��ي مختل��ف، تعرفه هاي 
متفاوت��ي و مرحله يي وضع مي ش��د. وزير س��ابق 
صنعت، مع��دن و تجارت با بيان اينكه اس��تدالل 
دوس��تان در وزارت صنعت مبني بر افزايش تعرفه 
واردات خودروهاي هيبريدي علمي نبوده اس��ت، 
تصريح كرد: تعرف��ه واردات خودروهاي هيبريدي 

بايد به روال قبل بازگردد. 

تكذيب انتخاب مديرعامل 
جديد شركت ملي مس

تس�نيم| عضو هيات مديره ش��ركت ملي صنايع 
مس ايران انتخاب مديرعامل جديد براي اين شركت 
را تكذي��ب كرد. يك عضو هيات مديره ش��ركت ملي 
صنايع مس اي��ران تصميم گي��ري هيات مديره براي 
تغيير مديرعامل اين ش��ركت را تكذيب كرد و گفت: 

هيچ تصميمي در اين باره اتخاذ نشده است. 

افزايش قيمت 4 قلم كااليي 
در بازار عيد

فارس| رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران 
ب��ا بيان اينكه فقط قيمت پس��ته، ب��ادام هندي و 
درختي نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، 
گفت: فروش��ندگان آجيل و خشكبار براي رسيدن 
به نقدينگي ممكن است، پسته را زير قيمت خريد 
يا با س��ود بسيار كم در روزهاي پاياني سال عرضه 
كنن��د. مصطفي احمدي در م��ورد وضعيت قيمت 
آجيل و خشكبار شب عيد گفت: در يكي، دو مورد 
از اقالم آجيل و خش��كبار سبد عيد افزايش قيمت 
داش��ته ايم كه اين افزايش قيمت ها مربوط به چند 
ماه گذش��ته بوده است و مرتبط با ايام پاياني سال 
نيس��ت. رييس اتحاديه آجيل و خش��كبار با تاكيد 
بر اينكه س��اير اقالم افزايش قيمت نداش��ته است، 
افزود: پس��ته نسبت به س��ال گذشته به دليل افت 
توليد افزايش قيمت داشت، اما اين افزايش قيمت 
مربوط به اواس��ط امسال بود و از آن زمان تاكنون 
قيمت اين محص��ول تقريبا ثابت ب��وده و افزايش 

نداشته است. 
او بيان كرد: س��ال گذش��ته برخي باغات پسته 
دچار سرمازدگي شد به همين دليل تا حدودي در 
توليد و كيفيت اين محصول امس��ال با افت مواجه 
ش��ديم و طبيعي است كه در اين شرايط محصول 
با كيفيت تر و با قيمت باالتري عرضه ش��ود و اين 
اتف��اق افزايش قيمت پس��ته را رق��م زد. احمدي 
همچنين با اش��اره به افزايش نرخ دالر گفت: بادام 
هندي و بادام درختي دو كاالي وارداتي اس��ت كه 
ب��ا افزايش قيمت دالر در دو ماه گذش��ته عالوه بر 

پسته افزايش قيمت داشته است. 
رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران با تاكيد 
ب��ر اينكه جز اقالم مذكور در هيچ محصول ديگري 
افزايش قيمت صورت نگرفته اس��ت، گفت: تخمه 
ژاپني، ب��ادام زميني، تخمه ك��دو، فندق، انجير از 
اقالم پرمصرف ش��ب عيد اس��ت كه در اين موارد 
هيچ گون��ه افزايش قيمت��ي نداش��ته ايم. احمدي 
افزود: پس��ته دهان بسته توسط دستگاه  و به روش 
بهداش��تي باز و آم��اده عرضه به بازار مي ش��ود اما 
متاس��فانه برخي اين كار را با روش غيربهداش��تي 
انجام مي دهند كه منجر به توليد سم آفالتوكسين 

در پسته مي شود. 
احمدي در مورد روش شناسايي اين نوع پسته 
از س��اير پسته ها گفت: پوس��ت اين پسته را وقتي 
بين دو انگشت قرار مي دهيد، حالتي فنرمانند دارد 
و شكسته نمي ش��ود ضمن اينكه پسته موجود در 
پوست هم كوچك است و كامال در پوست پسته لق 
مي زند. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار با تاكيد بر 
اينكه هيچ يك از اعضاي اتحاديه آجيل و خشكبار 
مب��ادرت ب��ه فروش چني��ن پس��ته يي نمي كنند، 
گفت: متاس��فانه اين پسته ها توسط برخي وانتي ها 
و اف��رادي كه به ص��ورت موقت به ف��روش آجيل 
و خش��كبار در ش��ب عيد روي مي آورن��د، عرضه 

مي شود. 

روند منفي در جذب 
سرمايه  خارجي 

تس�نيم| مطابق آمار در ۹ماهه امسال ۵۸ طرح 
به تصويب هيات سرمايه گذاري رسيده كه حجم كل 
س��رمايه گذاري در اين طرح ها ب��ا روندي منفي ۲.7 

ميليارد دالر است. 
بر اس��اس آمار مي��زان طرح هاي مص��وب هيات 
س��رمايه گذاري خارجي در طرح هاي صنعتي، معدني 
و تجاري مصوب در ۹ماهه امس��ال نس��بت به مدت 
مشابه سال گذش��ته همچنان روند كاهشي را نشان 
مي ده��د. مطابق آمار در ۹ماهه امس��ال ۵۸ طرح به 
تصويب هيات س��رمايه گذاري رس��يده كه حجم كل 
س��رمايه گذاري در اين طرح ها ۲.7ميليارد دالر است. 
اين حجم س��رمايه گذاري در حالي امس��ال در بخش 
صنعت انجام ش��ده كه ميزان سرمايه گذاري خارجي 
در ۹ماهه سال گذشته با ۵۲ طرح صنعتي ۵ ميليارد 

دالر بوده است.

اخبار

پرونده طرح هاي نيمه تمام صنعتي تا پايان آذرماه سال 96 نشان مي دهد

خيزبنگاههايجواندراشتغالزايي
تعادل|

تكميل طرح هاي نيمه تمام ك��ه يكي از ماموريت هاي 
مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به ش��مار مي رود، طي 
س��ال هاي اخير با سد كمبود منابع روبه روست. آمار منتشر 
ش��ده از سوي اين وزارتخانه تا پايان سه فصل نخست سال 
13۹6 ني��ز نش��ان مي دهد، طرح هاي نيمه تمام بس��ياري 
در كش��ور وجود دارد ك��ه عمده فراواني آنه��ا نيز در گروه 
طرح هايي اس��ت كه كمتر از ۲۰ درصد پيش��رفت فيزيكي 
داش��ته اند؛ ب��ه عبارت��ي زمان زي��ادي از كلن��گ زدن آنها 
نمي گذرد. مطابق آمارها از مجموع ۵۵ هزار و ۹ فقره طرح 
نيمه تمام صنعتي با پيش��رفت فيزيكي صف��ر تا ۹۹ درصد 
موجود در كشور، ۵۰هزار و ۲6۵فقره طرح به صنايع كوچك 
و متوس��ط با اشتغال كمتر از 1۰نفر كاركن و 1۰ تا ۵۰نفر 
كاركن اختصاص دارد. اين در حالي است كه در مدت مشابه 
سال ۹۵، طرح نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيكي صفر 
تا ۹۹درصد در كشور ۵7هزار و 77۹ فقره ثبت شده بود كه 
از اين ميزان ۵۲ه��زار و ۸۸۰ فقره طرح به صنايع كوچك 
و متوس��ط با اشتغال كمتر از 1۰نفر كاركن و 1۰ تا ۵۰نفر 
كاركن اختصاص داش��ت. اين ام��ر بيانگر كاهش طرح هاي 
نيمه تمام صنعتي در كشور دارد كه دليل آن مي تواند ناشي 
از تكميل برخي از اين طرح ها يا عدم كليد خوردن طرح هاي 
جديد باش��د. از آن س��و داده هاي آماري همچنين حاكي از 
اين است كه صنايع كوچك و متوسط بيشترين سهم را در 
ميان طرح هاي نيمه تمام صنعتي تا پايان آذرماه سال 13۹6 
دارند. از اين رو مي توان گفت كه بنگاه هاي جوان در س��ال 
13۹7 در روند اشتغال زايي و توسعه نقشه راه صنعت نقش 

پررنگي بر عهده خواهند داشت. 

 پرونده نيمه تمام هاي صنعتي 
بر اساس آمار اعالم  شده از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، از مجموع ۵۵ هزار و ۹ فق��ره طرح نيمه تمام 
صنعتي با پيش��رفت فيزيكي صفر تا ۹۹ درصد موجود در 
كش��ور، ۵۰ ه��زار و ۲6۵ فقره طرح ب��ه صنايع كوچك و 
متوسط با اشتغال كمتر از 1۰ نفر كاركن و 1۰ تا ۵۰ نفر 
كاركن اختص��اص دارد. در اين خصوص مي توان به وجود 
1۹ هزار و ۹34 فقره طرح به صنايع كمتر از 1۰نفر كاركن 
و 3۰ ه��زار و 331 فقره طرح نيز ب��ه صنايع با 1۰ تا ۵۰ 
نفر كاركن اش��اره كرد. با اين شرايط مي توان گفت سهم 
س��اير گروه ها )۵۰ تا1۰۰ نفر كاركن و 1۰۰نفر و بيش��تر 
كارك��ن( از طرح هاي در دس��ت اجرا تنه��ا 4 هزار و 744 

فقره طرح است. 
در زمينه اشتغال نيز صنايع كوچك و متوسط )با اشتغال 
كمت��ر از 1۰نفر كاركن و 1۰ تا ۵۰نفر كاركن( بيش��ترين 
ميزان فرصت هاي ش��غلي را ايجاد خواهند كرد. از مجموع 
ح��دود يك ميليون و 74۰ هزار و 176 فرصت ش��غلي كه 
پيش بيني مي شود بر اثر تكميل اين طرح ها در كشور ايجاد 
ش��ود، چيزي در حدود ۸14 هزار و 4۰۰ مورد به بنگاه هاي 
كوچك و متوسط )با اشتغال كمتر از 1۰نفر كاركن و 1۰ تا 
۵۰ نفر كاركن( اختصاص دارد. پيش بيني مي شود در گروه 
صنايع��ي كه كمتر از 1۰نفر كارك��ن دارند، مجموعا حدود 
1۵۵ هزار و 77۰ فرصت ش��غلي ايجاد شود و صنايعي كه 
بي��ن 1۰ نفر تا ۵۰ نفر كاركن دارن��د نيز 6۵۸ هزار و 63۰ 
فرصت ش��غلي را به خود اختصاص مي دهند. به اين ترتيب 
به نظر مي رسد، صنايع كوچك و متوسط بيشترين سهم از 
تمام طرح هاي در دس��ت اجرا و نيمه تمام كشور را به خود 
اختصاص داده اند و اين صنايع احتماال پيشران رشد صنعتي 
كشور در س��ال هاي پيش رو خواهند بود. بررسي داده هاي 
آماري مربوط به طرح هاي نيمه تمام در س��ه فصل نخست 

سال 13۹6 و مقايسه آن با داده هاي مربوط به مدت مشابه 
در س��ال گذش��ته نشان از روند كاهش��ي اين طرح ها دارد. 
مطابق آمارها تا پايان آذرماه س��ال 13۹۵، طرح نيمه تمام 
صنعتي با پيش��رفت فيزيكي صفر تا ۹۹ درصد در كش��ور 
مجموعا ۵7 هزار و 77۹ فقره بوده است؛ اين درحالي است 
كه تا پايان آذرماه سال جاري تعداد اين طرح هاي صنعتي به 
۵۵ هزار و ۹ فقره مي رسد. اين اعداد اما بيش از اندازه خام 
هستند كه بتوان آنها را به تنهايي تفسير كرد. به عنوان نمونه 
اين كاهش در تعداد طرح هاي نيمه تمام صنعتي را مي توان 
به صورت ناش��ي از تكميل تع��دادي از اين طرح ها يا عدم 
كليد خوردن طرح هاي جديد صنعتي قلمداد كرد. از ديگر 
سو، با توجه به نوس��انات نرخ دالر و تغيير در قدرت خريد 
ريال، بررسي سرمايه اين طرح ها نيز نيازمند در نظر گرفتن 
يك نرخ پايه براي دالر و معادل سازي نرخ هاي محاسبه شده 
بر اس��اس ريال است. از آن س��و آخرين آمارهاي مركز آمار 
ايران از چكيده ط��رح آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي 1۰ 
نفر كاركن و بيشتر در س��ال 13۹4 حاكي از اين است كه 
بيش از 13هزار كارگاه صنعتي اشتغالي حدود 1.3ميليون 
نفر و ارزش افزوده يي معادل 4۲۲هزار ميليارد تومان ايجاد 
كرده اند. در بين اس��تان تهران بيش��ترين تعداد كارگاه ها، 
ميزان اش��تغال و ارزش افزوده را داشته است. همچنين بر 
اساس آماري كه در اين زمينه از سوي معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران منتش��ر شده، طي سال هاي 13۸7 تا 
13۹4 تعداد كارگاه هاي صنعتي 1۰نفر كاركن و بيشتر در 
ايران با روند نزولي مواجه بوده اس��ت. به طوري كه در سال 
13۸7 بيش از 17هزار كارگاه هاي صنعتي در كشور مشغول 
به كار بودند در حالي كه طي س��ال 13۹4 با كاهش حدود 

4 هزار واحد اين تعداد به 13.1هزار كارگاه رسيده است. 

 طرح هاي با پيشرفت صفر تا 20درصد
براساس آمار اعالم شده، طرح هاي با پيشرفت فيزيكي 
صفر تا ۲۰درصدي در مجموع 33هزار و ۹11 ثبت ش��ده 
است. در اين گروه طرح هاي 1۰ تا ۵۰نفر كاركن بيشترين 
طرح هاي نيمه تمام را به خود اختصاص داده اند و مجموع 
طرح هاي نيمه تمام اين بخش برابر با 1۸ هزار و 4۵۲ فقره 
طرح است. طرح هاي نيمه تمام براي گروه كمتر از 1۰نفر 
كاركن نيز برابر 13هزار و 1۲۵ فقره طرح است. طرح هاي 
در دست اجراي ثبت شده براي ۵۰ تا 1۰۰نفر كاركن نيز 
برابر با هزار و ۲7۸ فقره طرح است، اما براي صنايع بزرگ 
با 1۰۰ نفر كاركن و بيشتر با اين پيشرفت فيزيكي نيز در 
حال حاضر هزار و ۵6 فقره طرح در دست اجراست. سرمايه 
پيش بيني شده براي طرح هاي با پيشرفت فيزيكي صفر تا 
۲۰ درصد نيز بي��ش از 4461۸7۵.4 ميليارد ريال عنوان 
ش��ده و براي اين بخش نيز اشتغال زايي بيش از ۹۵4هزار 

نفري پيش بيني شده است. 

 طرح هاي با پيشرفت 20 تا 40درصد
اما براي طرح هاي با پيشرفت فيزيكي ۲۰ تا 4۰ درصد 
ني��ز در زمان مورد بررس��ي در مجموع 4هزار و ۸6۲ فقره 
طرح نيمه تمام ثبت شده است. در اين گروه نيز طرح هاي 
1۰ تا ۵۰نفر كاركن بيش��ترين طرح نيمه تمام را به خود 
اختصاص داده است. مجموع طرح هاي نيمه تمام اين بخش 
برابر با ۲ هزار و ۸۹۸ فقره طرح است. طرح هاي نيمه تمام 
براي گروه هاي كمتر از 1۰ نفر كاركن برابر با هزار و 36۰ 
فقره طرح اس��ت و گروه ۵۰ ت��ا 1۰۰ نفر كاركن نيز 3۰۲ 
فقره طرح نيمه تمام را به خود اختصاص داده اند، اما 3۰۲ 
فقره طرح نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي ۲۰ تا 4۰ درصد 
براي گروه 1۰۰نفر كاركن و بيشتر ثبت شده است. سرمايه 

پيش بيني شده براي طرح هايي كه پيشرفت فيزيكي ۲۰ تا 
4۰ درصد دارند نيز بيش از ۸۵77۹۲.۲هزار ميليارد ريال 
اس��ت و براي اين گروه اش��تغال بيش از ۲۲۹ هزار نفري 

پيش بيني شده است. 

 طرح هاي با پيشرفت 40 تا 60 درصد
از س��وي ديگ��ر براس��اس داده ه��اي اعالم  ش��ده، در 
زمان مورد بررس��ي طرح هاي با پيش��رفت فيزيكي 4۰ تا 
6۰ درص��د نيز در مجموع 4 ه��زار و 6۹7 فقره طرح را به 
خود اختصاص داده اند. طرح هاي نيمه تمام ثبت  ش��ده در 
گروه كمت��ر از 1۰نفر كاركن با پيش��رفت فيزيكي 4۰ تا 
6۰ درصد برابر با هزار و ۵4۰ فقره اس��ت. براي گروه 1۰ تا 
۵۰نفر كاركن نيز كه بيش��ترين طرح ها را در اين گروه به 
خود اختص��اص داده اند، ۲ هزار و 63۰ فقره طرح به ثبت 
رسيده است. اما براي طرح هاي ۵۰ تا 1۰۰نفر كاركن نيز 
طرح هاي نيمه  تمام اعالم ش��ده برابر با ۲61 طرح است. از 
س��وي ديگر براي گروه 1۰۰ نفر كاركن و بيش��تر در اين 
م��دت در مجم��وع ۲66 فقره طرح نيمه تمام ثبت ش��ده 
اس��ت. سرمايه مورد نياز پيش بيني شده براي اين طرح ها 
نيز حدود ۵13۰14.۸هزار ميليارد ريال عنوان شده است. 
همچنين ميزان اشتغال پيش بيني ش��ده براي اين گروه 

بيش از 173 هزار نفر ذكر شده است. 

 طرح هاي با پيشرفت 60 تا 80 درصد
از س��وي ديگر آمار منتش��ر ش��ده حاكي از اين است 
ك��ه براي اين گروه نيز در زمان مورد بررس��ي در مجموع 
7 ه��زار و 176 فق��ره طرح به ثبت رس��يده كه طرح هاي 
نيمه  تمام اعالم  ش��ده براي گروه كمت��ر از 1۰ نفر كاركن 
براب��ر با ۲ هزار و ۵37 فقره طرح اس��ت. براي گروه 1۰تا 
۵۰ نف��ر كاركن نيز كه در اين گروه بيش��ترين طرح هاي 
نيمه تم��ام را به خود اختصاص داده اند 3 هزار و ۸71 فقره 
طرح به ثبت رسيده اس��ت. اما براي گروه ۵۰ تا 1۰۰ نفر 
كاركن نيز طرح هاي نيمه تمام اعالم شده برابر با 4۵7 فقره 
طرح است و گروه 1۰۰ نفر كاركن و بيشتر نيز در مجموع 
311 طرح نيمه تمام را به خود اختصاص دادند. س��رمايه 
مورد نياز پيش بيني  ش��ده براي اي��ن طرح ها نيز بيش از 
6۹77۹6.۰هزار ميليارد ريال ثبت شده كه ميزان اشتغال 
پيش بيني شده براي اين گروه بيش از ۲۲1 هزار نفر است. 

 طرح هاي با پيشرفت 80 تا 99 درصد
ام��ا در گروه طرح هاي��ي كه پيش��رفت فيزيكي ۸۰ 
ت��ا ۹۹ درصد دارن��د نيز در مجموع 4ه��زار و 363 فقره 
طرح نيمه تمام به ثبت رس��يده كه يك هزار و 37۲ فقره 
طرح به گ��روه كمتر از 1۰ نفر كارك��ن اختصاص دارد. 
ب��راي گروه 1۰ تا ۵۰ نفر كاركن نيز طرح هاي نيمه تمام 
ثبت ش��ده برابر ب��ا ۲ هزار و 4۸۰ فقره طرح اس��ت كه 
مي توان گفت طرح ه��اي نيمه تمام در اين گروه بيش از 
س��اير گروه هاس��ت، اما در گروه ۵۰ تا 1۰۰ نفر كاركن 
در مجموع ۲7۵ فقره طرح ثبت ش��ده اس��ت. طرح هاي 
نيمه تمام ثبت شده در گروه 1۰۰ نفر كاركن و بيشتر نيز 
برابر با ۲36 فقره طرح است. سرمايه مورد نياز پيش بيني 
ش��ده براي اين طرح ها بيش از 4۸۸۰۲۸.4هزار ميليارد 
ريال ثبت ش��ده كه ميزان اشتغال پيش بيني شده براي 
اي��ن گروه نيز بيش از 161 هزار نفر ذكر ش��ده اس��ت. 
از س��وي ديگر تعداد ش��اغالن كارگاه ه��اي صنعتي 1۰ 
نف��ر كاركن و بيش��تر ط��ي س��ال هاي 13۸7 تا 13۹4 
با نوس��اناتي همراه بوده اس��ت. طي اين مدت كمترين 
تعداد شاغالن مربوط به سال 13۹1 معادل 1.۲ ميليون 

نفر بوده و بيش��ترين تعداد ش��اغالن نيز به سال13۹3 
)مع��ادل 1.31ميلي��ون نفر( اختصاص داش��ته اس��ت. 
همچنين براس��اس آماره��ا، ارزش اف��زوده كارگاه هاي 
صنعتي 1۰ نفر كاركن و بيش��تر از س��ال 13۸7 تا سال 
13۹3 روند افزايش��ي را طي كرده اس��ت. ارزش افزوده 
كارگاه ه��اي صنعتي از حدود 4۰.۸ه��زار ميليارد تومان 
در س��ال 13۸7 به بيش از 133ه��زار ميليارد تومان در 

سال 13۹3 رس��يده است. در عين حال در سال 13۹4 
ارزش افزوده نس��بت به س��ال 13۹3 كمي افت داشته 
و به 117.6هزار ميليارد تومان رس��يده است. همچنين 
بر اس��اس آمارهاي بانك مركزي در س��ال 13۹4رش��د 
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي منفي ۲.۹ درصد 
و رش��د ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت سال 

13۹۰معادل منفي 4.6 درصد گزارش شده است.

صنعت|
وزي��ر صنعت،  معدن و تجارت گفت: حوزه معدن و توجه به اكتش��اف 
اولوي��ت اصل��ي ما در س��ال آينده خواهد ب��ود. به گزارش ش��اتا، محمد 
شريعتمداري در نشست با روس��اي سازمان هاي استاني صنعت، معدن و 
تجارت اظهار كرد: اصالح مقررات معدني در دس��تور كار است و واگذاري 
پهنه هاي غيرفعال به مردم براي فعال كردن آنها از مهم ترين برنامه هاست. 
او تصري��ح كرد: باي��د همه امكانات ب��راي اين موضوع مهم در س��ازمان 
زمين شناس��ي و اكتش��افات معدني، معاونت معدني وزارتخانه و ايميدرو 
بس��يج شوند. شريعتمداري گفت: سال ۹7 مش��اركت ايدرو و ايميدرو در 
پروژه هاي مختلف را بيشتر از سال هاي قبل خواهيم ديد، اين دو سازمان 
مي توانن��د معادل ۹۰۰ميليارد توم��ان از بابت بدهي هاي خود ضمانتنامه 
صادر كنند و تا 4۹درصد اجازه مش��اركت در پروژه هاي مختلف را دارند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برنامه هاي مربوط به طرح 
نوس��ازي صنايع گفت: طرح نوس��ازي صنايع حوزه صنايع نساجي تهيه و 

حدود 13سرفصل نهايي شده است. 
ب��ه گفته او؛ برنامه توس��عه فعاليت هاي صنعت خودرو س��ازي آخرين 
مراح��ل ويرايش نهايي خود را طي مي كند و برنامه توس��عه فعاليت هاي 
صنايع معدني به خصوص فوالد در ستاد فوالد نهايي شده و تا پايان سال 
ابالغ مي شود. شريعتمداري تاكيد كرد: دورنماي سال ۹7 در حوزه صنعت 
و توليد مثبت و خوب است. بخش قابل مالحظه يي از آنچه مورد نظر بوده 

در مجلس تصويب و ابالغ شده است . او افزود: مجموعه احكام مصوب شده 
در مجلس تصوير روش��ني از س��ال آينده به ما مي دهد و پيگيري روساي 
سازمان ها در استان ها و پافشاري آنها براي رسيدن به اهداف ضرورت دارد. 
ش��ريعتمداري با اش��اره به اجراي طرح نوس��ازي ناوگان حمل و نقل 
عمومي در س��ال آينده گفت: اين اقدام حركت قابل توجهي است و سهم 
7۰هزار دستگاهي هدف گذاري شده براي سال اول اين طرح در سال ۹7 
بايد محقق شود. او تاكيد كرد: نوسازي خودروهاي سنگين معادن نيز بايد 
در طرح نوس��ازي خودروهاي سنگين گنجانده شود. وزير صنعت، معدن 
و تجارت تصريح كرد: س��ازمان توسعه تجارت در نخستين فرصت بايد با 
تغيير ساختار مانند سازمان هاي صادراتي دنيا در جايگاه واقعي خود براي 
حماي��ت از ص��ادرات قرار بگيرد همچنين در اس��تان ها بايد به صادرات و 
تجارت خارجي توجه ويژه ش��ود و بخش هاي صادراتي فعال شوند. از اين 
رو ضروري است همه استان هاي كشور، صادراتي مشخص و هدف گذاري 
مش��خص داش��ته باش��ند. او گفت: به موضوع آموزش و مديريت در سال 
۹7 بايد توجه ويژه داش��ته باشيم، ايدرو و ايميدرو براي كمك به آموزش 
اس��تان ها بايد برنامه داشته باشند. استفاده از ظرفيت اصناف به خصوص 
صنوف توليدي، واحدهاي كوچك و متوسط)sme(ها در توسعه صادرات 
موضوع مهم ديگري بود كه ش��ريعتمداري در اين نشست بدان اشاره كرد 
و افزود: اين مهم بايد در اولويت س��ازمان توس��عه تجارت باشد و عملكرد 

استان ها در اين زمينه مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد.

وزير صنعت،  معدن و تجارت ترسيم كرد 

نقشه راه صنعتي و معدني 
تجارت|

معاون نظارت بر كاالهاي سرمايه يي و خدمات سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان در مورد تاثير 
محدوديت عرضه خودروس��ازان بر افزايش حاشيه قيمتي 
در ب��ازار خ��ودرو گف��ت: تغيي��رات قيمت ب��ازار متاثر از 
تغيي��رات عرضه و تقاضا در بازار و تابع ش��رايط تاثيرگذار 
ب��ر اين دو مولفه اس��ت. به گزارش ف��ارس وحيد منايي، 
معاون نظارت بر كاالهاي س��رمايه يي و خدمات س��ازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان در واكنش به 
گزارشي درباره »افزايش قيمت خودروهاي داخلي« گفت: 
از اسفند سال 13۹1 با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ مجموعه 
قوانين و مقررات اجرايي اصل 44 قانون اساس��ي، تصويب 
دس��تورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به 
بازار كااله��ا و خدمات)انحصاري( در ه��ر مورد با رعايت 
مقررات مربوطه به عهده شوراي رقابت است به اين ترتيب 
تنظيم دستورالعمل قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت 
مح��ول ش��ده و بر اين اس��اس قيمت خودروه��اي توليد 
داخل توس��ط اين شورا تعيين مي ش��ود. او افزود: در اين 
ارتباط بررس��ي تغيي��رات قيمت با منش��أ كارخانه و بازار 
نشان دهنده ثبات نسبي قيمت هاي كارخانه است، طوري 

كه برخي تغييرات مشاهده شده در قيمت كارخانه مرتبط 
ب��ا مجوز تغييرات قيمت صادره از س��وي ش��وراي رقابت 
بوده و خودروس��ازان نس��بت به رعايت مصوبات اين شورا 

اقدام كرده اند. 
مناي��ي تصريح ك��رد: تغيي��رات قيمت ب��ازار متاثر از 
تغيي��رات عرضه و تقاضا در بازار و تابع ش��رايط تاثيرگذار 
بر اين دو مولفه اس��ت. بررسي هاي به عمل آمده در مورد 
مي��زان توليد و عرضه ش��ركت ايران خ��ودرو در 1۰ماهه 
س��ال جاري حاكي از افزايش 1۲.4درصدي در مقايس��ه 
با مدت مش��ابه سال قبل است. معاون نظارت بر كاالهاي 
س��رمايه يي و خدمات س��ازمان حمايت اف��زود: همچنين 
اي��ران خودرو براي كاهش التهاب ب��ازار در روز ۲1بهمن 
نسبت به عرضه 11هزار دس��تگاه خودرو در قالب فروش 
اقساطي اقدام كرده و دليل متقني مبني بر كاهش عمدي 
و برنامه ريزي ش��ده توسط ش��ركت هاي خودروساز وجود 
ن��دارد. او ادامه داد: تمام نمايندگان فروش ش��ركت هاي 
خودروس��از كماكان موظ��ف به عرضه خ��ودرو با قيمت 
رس��مي و مصوب ش��ركت ذي ربط بوده و موارد تخلف از 
طريق س��امانه ارتباطي 1۲4و س��ازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان ها قابل پيگيري است. 

معاون نظارت بر كاالهاي سرمايه اي سازمان حمايت عنوان كرد

نقش عرضه و تقاضا در تعيين قيمت

ظرفيت س��ازي  اخي��ر  س��ال هاي  در 
گس��ترده يي در زمينه توليد »ون، ميني بوس 
و اتوب��وس« در كش��ور صورت گرفته اس��ت 
اما اين درحالي اس��ت ك��ه واردات بي رويه در 
اين گ��روه خودرويي، بخش بزرگي از صنعت 
خودروسازي كشور را تهديد مي كند. برآوردها 
نشان مي دهد، توليدات اين بخش كه در يك 
دهه گذشته روندي صعودي را در پيش گرفته 
بود در س��ال هاي اخير دچار ركود جدي شده 
است. عالوه بر اين، به دليل واردات بي برنامه، 
ايران بخش بزرگي از مزيت نس��بي خود در زمينه صادرات محصوالت 
اين گروه را به ويژه در كشورهاي همسايه يي مانند عراق و تركمنستان 
از دست داده است. از طرفي هر چند صنعت خودرو در كشور اخيرا توانسته 
از بحران ركودي كه پيش از اين گريبانش را گرفته بود رهايي پيدا كند، كفه 
توليدات به سمت خودروهاي سواري مي چربد و در زمينه توليد خودروهاي 
س��نگين هنوز هم دچار چالش هاي جدي هستيم. براساس آمارهاي منتشر 
ش��ده توس��ط انجمن خودروس��ازان ايران، در مدت ماه ابتداي سال 13۹6 
حدود ۹۵7هزار دستگاه خودرو)اعم از سواري، ون، ميني بوس، اتوبوس و انواع 

كاميونت و كشنده ها( در كشور توليد شده است. با اين همه سهم خودروهاي 
غيرسواري يعني انواع ون، ميني بوس، اتوبوس، انواع كاميونت و كشنده ها از 
مجموع اين توليدات چندان چش��مگير نبوده است. به عنوان نمونه در آبان 
ماه س��ال جاري در اين گروه تنها حدود 1۰هزار دس��تگاه توليد شده و اين 
درحالي اس��ت كه توليد خودروهاي س��واري بيش از 1۲6هزار دستگاه بوده 
اس��ت. تعميم همين نسبت آماري به س��اير ماه هاي سال نشان دهنده افت 
توانايي توليد در اين بخش اس��ت كه متاس��فانه باز هم مي توان آن را معلول 
واردات بدون برنامه ريزي از خارج دانست. طبق آمار رسمي گمرك ايران، اوج 
صادرات كشور در گروه محصوالت ون، ميني بوس و اتوبوس در سال 13۸۸ 
با رقم 7.6 ميليون دالر ش��كل گرفته است. در سال 13۹۰ نيز به دليل نياز 
داخلي كشور به اين محصوالت، صادرات آنها به كمترين ميزان خود رسيده 
اس��ت. اين درحالي است كه ايران موفق شده بازارهاي صادراتي خود در اين 
زمينه را نيز مش��خص كند و مش��تري هاي بالقوه و بالفعل زيادي بيابد. به 
عنوان نمونه كشورهايي مانند »عراق، تركمنستان، قزاقستان، امارات متحده 
عربي، بالروس و حتي فرانس��ه« ازجمله كشورهايي هستند كه محصوالت 
توليدي ايران در زمينه مورد اشاره را خريداري كرده و مي كنند. »بازار عراق« 
اما ازجمله بازارهايي اس��ت كه به اعتقاد نگارنده به دليل س��هل انگاري هاي 
متعدد تا حدي رقابتي ش��ده و ش��انس ايران براي بدل شدن به بزرگ ترين 

صادركننده »ون، ميني بوس و اتوبوس« به اين كشور از دست رفته است. در 
اين بازار، ايران با رقبايي همچون »چين، ژاپن و كره جنوبي« رو به رو است 
كه همگي، توليدكنندگان و صادركنندگان قدرتمندي به حس��اب مي آيند. 
در بازار تركمنستان هم وضع به همين منوال پيش مي رود و توليدكنندگان 
ايراني با رقبايي همچون »كره جنوبي، پرتغال و ايتاليا« درحال رقابت است. 
اين درحالي اس��ت كه ايران از مزيت نس��بي همجواري و همسايگي با اين 
كشورها برخوردار است و اصوال بايد بتواند در زمينه صادرات اين محصوالت 
بر رقباي مورد اشاره پيشي بگيرد اما برخي سوءمديريت ها در ساليان گذشته 
اين امكان را از ايران س��لب كرده اند. با اين همه ما هنوز تمام ش��انس خود 
را از دس��ت نداده ايم. هنوز هم مي توان با اس��تفاده از اهرم هاي سياستي در 
داخل و خارج همچون تشويق صادركنندگان، ايجاد تعرفه هاي ترجيحي و نيز 
رايزني هاي سياسي و بازرگاني سهم بيشتري را در اين بازارها در اختيار گرفت. 
در ح��وزه واردات نيز عم��ده واردات ايران در اين بخش با ركورد ۵۵ ميليون 
دالر در سال 13۹4 رقم خورده؛ كه كمترين ميزان واردات در سال13۹1 با 
رقم 1۰ميليون دالر صورت گرفته است. تراز تجاري ايران در اين بخش نيز 
در تمام طول ۸ س��ال گذش��ته منفي بوده است. به اين ترتيب با وجود آنكه 
مي توان ادعا كرد، ايران در اين زمينه توانايي هاي گسترده يي دارد، دست كم 
در ۸ س��ال گذشته واردات كشور بيش��تر از صادرات بوده است. اين درحالي 

است كه توليد ايران در اين زمينه در سال13۹۰ حدود 61۰۰ دستگاه و در 
يك روند كاهش��ي و پرفراز و نشيب در سال13۹۵ به ۲۲1۰دستگاه رسيد. 
بزرگ ترين استان هاي توليدكننده »ون، ميني بوس و اتوبوس« در كشور هم 
به ترتيب استان هاي »سمنان، تهران و آذربايجان شرقي« بوده اند كه به ترتيب 
3۵ درصد، ۲۰درصد و 1۸درصد از تمام توليدات كشور را به خود اختصاص 
داده بودند. براس��اس اين تحليل آماري، مهم ترين مشكالت توليدكنندگان 
»ون، ميني بوس و اتوبوس« را مي توان به »نقل و انتقال وجوه بانكى ناش��ي 
از تحريم هاي ظالمانه بين المللي، عدم ثبات سياس��ي و اقتصادي، عدم ارائه 
تس��هيالت ارزان قيمت بانكى و عدم امكان اس��تفاده از تسهيالت بانك هاي 
خارجي جهت تحريك تقاضا در بازارهاي هدف« اشاره كرد. مشكالت تجاري 
در تامين مواد اوليه نيز يكي ديگر از اصلي ترين دغدغه هاي توليدكنندگان در 
اين بخش اس��ت. از ديگر سو اما با حل اين قبيل مشكالت و كنترل بي رويه 
واردات از طريق ايجاد موانع تعرفه يي و غيرتعرفه يي و نيز با اعطاي تسهيالت 
جهت افزايش سرمايه در گردش كارخانجات مي توان با افزايش توليد عالوه 
بر عدم نياز به واردات و خروج ارز از كش��ور، بازار كار مناسبي جهت اشتغال 
جوانان ايجاد كرد. عالوه بر اين با توجه به پتانسيل هاي منطقه يي، توليدات 
اين بخش مي توانند با رويكرد صادرات محور باعث ارزآوري و توسعه صادرات 

غيرنفتي شده و قدمي اساسي در مسير اقتصاد مقاومتي باشند. 

اثر مخرب واردات بر توليد خودرو

تعداد طرح هاي در دست اجرا به تفكيك اشتغال و پيشرفت فيزيكي تا پايان آذر 1393
فقره

پيشرفت فيزيكي
۸۰-6۰۹۹-4۰۸۰-۲۰6۰-۰4۰-۲۰تعداد

131۲۵136۰1۵4۰۲۵37137۲كمتر از 1۰ نفر كاركن
1۰1۸4۵۲۲۸۹۸۲63۰3۸71۲4۸۰ تا ۵۰ نفر كاركن
۵۰1۲7۸3۰۲۲614۵7۲7۵ تا 1۰۰ نفر كاركن
1۰۰1۰۵63۰۲۲66311۲36نفر و بيشتر كاركن

33۹114۸6۲46۹771764363جمع كل

پيش بيني اشتغال طرح هاي در دست اجرا به تفكيك اشتغال و پيشرفت فيزيكي تا پايان آذر 1393
فقره

پيشرفت فيزيكي
۸۰-6۰۹۹-4۰۸۰-۲۰6۰-۰4۰-۲۰اشتغال

1۰36۲11۰۹3۹117۵۵1۹۰۲۰1۰43۵كمتر از 1۰ نفر كاركن
1۰3۸6۲۹3676۲36۰۸61۸7363۵64۹۰ تا ۵۰ نفر كاركن
۵۰۹1۲۲3۲1۵۹۵1۸43۵3۲6741۹۸۹۵ تا 1۰۰ نفر كاركن
1۰۰373۰1۲1۲۸۸۹6۸۲۵4۲۸۲6۹374۸11نفر و بيشتر كاركن

۹۵414۹۲۲۹۰۵3173۵۹3۲۲17۵۰161631جمع كل

پيش بيني سرمايه طرح هاي در دست اجرا به تفكيك اشتغال و پيشرفت فيزيكي تا پايان آذر 1393
فقره

پيشرفت فيزيكي
۸۰-6۰۹۹-4۰۸۰-۲۰6۰-۰4۰-۲۰سرمايه

1۲43۵۰.3۹3۰۵.۲1۲۸13.۸3۸13۵.۹۲۲36۲.۸كمتر از 1۰ نفر كاركن
1۰۵۸37۹6.۰64۹76.37۲۰61.11471۵۰.۵۸3۸۲3.۵ تا ۵۰ نفر كاركن
۵۰3۵۸۸۹1.۵۵3۸۰۸.۵31۲63.677643.4۵4۰۲۲.۲ تا 1۰۰ نفر كاركن
1۰۰33۹4۸37.77۲۹7۰۲.۲3۹6۸76.4434۸66.۲3۲7۸1۹.۹نفر و بيشتر كاركن

4461۸7۵.4۸۵77۹۲.۲۵13۰14.۸6۹77۹6.۰4۸۸۰۲۸.4جمع كل

ميثم مداح 
كارشناس سازمان 

توسعه تجارت

تحليل
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15 نفت و انرژي
 گاليه هند

از قيمت گذاري نفت 
ش�انا  وزير نفت هن��د اعالم كرد كه اين كش��ور از 
عربستان انتظار دارد قيمت گذاري معقولي براي صادرات 
نفت داشته باشد. به گزارش رويترز از دهلي نو، دارمندرا 
پرادهان، وزير نفت هند اعالم كرد: اين كش��ور خواهان 
قيمتي معقول براي نفت خام صادراتي عربس��تان است. 
وي پ��س از ديدار با خالد الفالح، وزير انرژي عربس��تان 
گفت: امكان ايجاد برخي سازوكارها وجود دارد تا قيمت 
نفت براي هر دو طرف مناس��ب باش��د. وزير نفت هند 
افزود: ما بايد از قيمتي معقول براي نفت خام و ال پي جي 
برخوردار ش��ويم. پرادهان همچنين اعالم كرد: هند به 
عربستان پيشنهاد داده است در فاز دوم ذخاير راهبردي 
نفت هند سهيم ش��ود. وي گفت: با همان روشي كه ما 
براي تاسيسات ذخيره س��ازي با شركت ادنوك)شركت 
ملي نف��ت ابوظبي( به توافق رس��يديم ب��راي توافق با 
ش��ركت آرامكو نيز درحال مذاكره هس��تيم. وزير نفت 
هند همچنين از تمايل عربستان براي سرمايه گذاري در 
پااليشگاهي در ساحل غربي اين كشور با ظرفيت فرآوري 
روزانه يك ميليون و ۲۰۰هزار بشكه نفت همچنين يك 

مجموعه پتروشيمي خبر داد.

 صدور دستور كاهش
مصرف آب صنايع اصفهان 

گ�روه ان�رژي   هفته پيش مديرعامل ش��ركت آب 
 منطقه يي اصفهان اعالم كرد كه حجم سد زاينده رود به 
كمترين ميزان از زمان احداث رس��يده است. ميرمحمد 
صادقي با اعالم اينكه بارش هاي اصفهان از ابتداي س��ال 
آبي تا ۲۲بهم��ن 4.5ميلي متر بوده، اف��زود: اين رقم در 
س��ال گذش��ته ۲6ميلي متر و در متوس��ط بلندمدت 6۰ 
ميلي متر بوده و در ايس��تگاه چلگرد كه ميزان بارش آن 
نسبت مس��تقيم با حجم س��د زاينده رود دارد، بارش ها 
كاهش چشمگيري داشته است به طوري كه تا ۲۲بهمن 
193ميلي مت��ر بارش را نش��ان مي دهد. اي��ن ميزان در 
س��ال گذش��ته 818 ميلي متر و در متوس��ط بلندمدت 
773ميلي متر بوده كه حاك��ي از كاهش 75درصدي در 
س��ال جاري اس��ت. اكنون اظهارات منتشر شده از سوي 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان حاكي 
از اين اس��ت كه صنايع اين اس��تان بايد خود را با شرايط 
جديد تطبيق دهند. ديروز پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو 
به نقل از مديرعامل شركت آبفاي استان اصفهان در جمع 
مديران صنايع بزرگ و نيروگاه ها نوشت كه صنايع بزرگ 
استان اصفهان بايد براي كاهش ۲۰درصدي مصارف آب 
برنامه ريزي كنند. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان در جلسه يي كه با حضور مسووالن آب منطقه يي، 
مديران صنايع بزرگ و نيروگاه ها با هدف استفاده از پساب 
در چرخه توليد برگزار ش��د، گفت: طبق دستور استاندار 
صناي��ع بزرگ همانند فوالد مبارك��ه، ذوب آهن، كارخانه 
س��يمان، پل��ي اكريل، صناي��ع موجود در ش��هرك هاي 
صنعتي و نيز نيروگاه ها برنامه عملياتي كاهش ۲۰درصدي 
برداش��ت آب از س��د زاينده رود را تدوين نمايند. هاشم 
اميني افزود: فعاالن صنعتي در اصفهان در چند روز آينده 
برنامه عملياتي خود پيرامون كاهش ۲۰درصدي استفاده 
از آب ح��وزه زاينده  رود را اعالم كنند و در صورت امكان 
تدابيري پيرامون استفاده از پساب براي رفع نياز آبي خود 
در نظر بگيرند. وي كاهش بارندگي در حوضه زاينده رود 
را بي سابقه برشمرد و خاطرنشان كرد: در سال آبي جاري 
ميزان بارندگي در سرش��اخه هاي زاينده رود نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل 69 درصد كاهش داشته است. اين 
درحالي اس��ت كه هم اكنون حجم ذخيره سد زاينده رود 
به 1۲9ميليون مترمكعب كاهش يافته است پس برداشت 
آب از حوض��ه آبريز زاينده رود براي آبياري فضاي س��بز 
برخي از صنايع عاقالنه به نظر نمي رسد. همچنين استفاده 
از پس��اب نه تنها براي آبياري فضاي سبز توصيه مي شود 
بلك��ه بايد براي واحدهاي صنعت��ي هم از آبي كه حاصل 
بازچرخاني اس��ت، بهره مند ش��وند. هاش��م اميني گفت: 
ش��ركت آبفاي اس��تان اصفهان در نظر دارد در آينده يي 
نزديك نسبت به اجرا و تكميل شبكه فاضالب شهرهاي 
نجف آباد، فوالدشهر و ايمان شهر با بهره گيري از توان مالي 
بخش خصوصي در قالب مدل مالي مشخص اقدام كند كه 
قطعا استفاده از پساب اين شهرها مي تواند در چرخه توليد 
برخي از صنايع مفيد واقع شود. وي بر ضرورت استفاده از 
پساب در توليدات صنعتي تاكيد و اظهار كرد: با توجه به 
ش��رايط اقليمي كشور و از همه مهم تر استان، بهره گيري 
از پس��اب براي مص��ارف صنعتي و كش��اورزي غيرمثمر 
ضروري است زيرا با بازچرخاني آب مي توان با پيامدهاي 

محدوديت منابع آبي در استان غلبه كرد. 

طالي سياه

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از نمايشگاه انرژي تجديدپذير و بهره وري گزارش مي دهد 

داستان تجديدپذيرها در سرزمين سوخت هاي فسيلي
گروه انرژي  مهدي نيكوئي  

انرژي ه��اي  بين الملل��ي  نمايش��گاه  دهمي��ن 
تجديدپذير، بهره وري و صرفه جويي انرژي درحالي به 
كار خود پايان داد كه براي نخستين  بار همزمان و در 
كنار نمايشگاه هاي محيط زيست و ايمني و تجهيزات 
آتش نشاني برگزار شده بود. با اين همه حتي مجموع 
اين 3 نمايشگاه هم بسيار كمرنگ تر از نمايشگاه هاي 
مشابهي مانند نمايش��گاه صنعت برق)برگزار شده در 
آب��ان ماه( به چش��م مي آمد. گويا هيچك��دام از اين 
نمايش��گاه ها اهميت چنداني براي م��ردم، فعاالن و 
دولت ندارند؛ اين درحالي است كه براساس آمارهاي 
بين المللي، ايران س��ومين يا چهارمين كشور جهان 

براساس آاليندگي سرانه است. 
 ب��ه ط��ور معم��ول در ه��ر بره��ه زمان��ي تنه��ا

۲ نمايش��گاه در مح��ل دايمي نمايش��گاه هاي تهران 
برگزار مي شود: يك نمايشگاه در مجموعه سالن هاي 
غرب��ي و يك نمايش��گاه هم در مجموعه س��الن هاي 
شرقي. نمايش��گاه انرژي هاي تجديدپذير به همراه ۲ 
نمايشگاه محيط زيست و ايمني در مجموعه سالن هاي 
غربي مجموعه نمايشگاه هاي تهران برگزار شد؛ با اين 
حال مجموع اين 3 نمايش��گاه تنها 4سالن را اشغال 
كرده بودند، ۲س��الن به طور كامل تعطيل بود و يك 
س��الن نيز به ش��ركت هاي معماري و غرفه س��ازهاي 
نمايشگاه اختصاص يافته بود. خلوت بودن نمايشگاه 
تنها به تعداد غرفه داران محدود نمي ش��د. در روزهاي 
برگزاري اين نمايشگاه  با آنكه هوا بسيار تميز و مطبوع 
ب��ود باز هم بازديدكننده چنداني در محوطه يا داخل 
س��الن ها به چش��م نمي خورد. اين وضعيت حتي روز 
جمعه كه روز تعطيلي و فراغت بود نيز تغييري نكرد. 
با قدم گذاشتن به داخل هر سالن نمايشگاه، قبل از 
هر چيز دماي بسيار باالي محيط باعث ناآرامي مي شد 
و بسياري از بازديدكننده ها را وادار مي كرد تا كاپشن 
و كت خود را درآورده و خود را اندكي از گرما برهانند. 
اين وضعيت درحالي است كه ۲۰روز پيش حميدرضا 
عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز از دماي بيش از حد 
س��اختمان هاي عمومي گله كرده بود. از طرف ديگر 
به��ره وري و صرفه جويي در انرژي هم از پايه هاي اين 
نمايشگاه به شمار مي رفتند. در كنار اين مساله طبق 
معمول هر نمايشگاهي، بسياري از سازمان ها و ادارات 
دولتي در نمايشگاه انرژي هاي تجديدپذير هم به چشم 
مي خوردند كه غرفه هاي بزرگي به خود اختصاص داده 
بودند اما موضوع خاصي براي عرضه كردن نداش��تند. 
اما مساله مهم تر، ماهيت شركت كننده هاي خصوصي 
در اي��ن نمايش��گاه بود. در نمايش��گاهي ك��ه عنوان 
»بين المللي« بودن را با خود يدك مي كش��يد ش��ايد 
كمتر از 1۰شركت خارجي به چشم مي خورد كه البته 
مي توان نيمه پر ليوان را ديد و اين موضوع را حمل بر 
خودكفايي و رش��د كافي دانش داخلي دانست. با اين 
حال دس��تاوردها و محصوالت شركت هاي حاضر در 
نمايش��گاه به چند حوزه انگشت شمار مانند پنل هاي 
خورشيدي، آبگرمكن خورشيدي و توربين هاي بادي 
خالصه مي ش��د و فناوري هاي پيش��رفته تري مانند 
نيروگاه هاي حرارتي متمركزس��از انرژي خورشيدي، 
پمپ ه��اي حرارت��ي يا سيس��تم هاي ذخيره س��ازي 
هيدروژن در ميان غرفه ها جايي نداشتند؛ ضمن آنكه 
هر بازديدكننده يي ممكن است انتظار داشته باشد كه 

در اين نمايش��گاه، راهكارهاي بسيار منحصر به فرد و 
بديعي براي صرفه جويي در انرژي مشاهده كند كه اين 

انتظارش بدون پاسخ باقي مي ماند. 
برخالف نمايش��گاه هايي مانند نمايش��گاه صنعت 
برق كه تعداد بي ش��ماري از ش��ركت هاي چين براي 
افزاي��ش صادرات المپ به اي��ران صف آرايي مي كنند 
در اين نمايش��گاه تنها چند شركت چيني ارائه كننده 
پنل خورشيدي حضور داشتند. اين درحالي است كه 
نزديك به »6۰ درصد از سلول هاي خورشيدي جهان 
و 71درصد از ماژول هاي خورشيدي جهان« در چين 

ساخته مي شود. 
جواد حاجي علي يكي از جوانان تحصيلكرده حوزه 
انرژي بود كه در غرفه يي به س��واالت بازديدكنندگان 
و مش��تريان احتمالي پاس��خ مي داد. او در جواب اين 
س��وال كه آيا شركتش��ان جز پنل هاي خورش��يدي، 
آبگرمكن ه��اي خورش��يدي ي��ا توربين ه��اي بادي، 
محصول و خدمت ديگري هم براي فروش دارد يا نه، 
پاس��خ منفي داد. به گفته او »فناوري ها و انرژي هاي 
تجديدپذير ديگر كه اتفاقا بسياري از آنها قابليت اتكاي 
بيشتري هم دارند و در س��اعات طوالني تري از سال 
مي توان آنها را مورد اس��تفاده ق��رار داد به اين دليل 

توسعه نيافته اند كه حمايتي از آنها نمي شود.«
اين كارش��ناس كه خود به عنوان پروژه پايان نامه، 
ي��ك م��دل ني��روگاه حرارت��ي متمركزس��از انرژي 
خورشيدي را پياده سازي كرده بود، بيان  كرد:»افرادي 
مثل من كه دانش دارند از س��رمايه و حمايت دولت 
بي بهره هس��تند و بسياري از افرادي هم كه در حوزه 
انرژي به فعاليت و توليد مشغولند از دانش و فناوري 
روز بهره كافي نبرده اند.« حاجي علي توضيح داد:»در 
ح��وزه پنل هاي خورش��يدي كه ايران ب��ه طور كلي 
و ش��ركت ما به طور مش��خص همگام با فناوري هاي 
جهان��ي پيش م��ي رود، اث��ر حمايت ه��اي دولت را 
مي ت��وان به وضوح مش��اهده كرد. درح��ال حاضر و 

هم اكنون بسياري از پنل هاي خورشيدي و باتري هاي 
ذخيره سازي گرانقيمت برق آنها به وسيله نيروگاه هاي 
بزرگ  مقياس يا مصرف كنندگان بسيار كوچك مانند 
عشاير مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين حال همين 
تجهي��زات را به دليل هزينه باالي آنها نمي توان براي 
مصرف كنندگان خانگي و با مصارف متوس��ط تجويز 
كرد و اين نوع انرژي براي آنها صرفه اقتصادي ندارد.«

آن طور كه اين كارش��ناس انرژي هاي تجديدپذير 
تحلي��ل مي كن��د »عاملي كه س��بب اين ش��ده كه 
توليد برق با اس��تفاده از پنل هاي خورش��يدي براي 
نيروگاه هاي بزرگ صرفه اقتص��ادي پيدا كند، خريد 
تضميني دولت اس��ت و نه توجيه اقتص��ادي بالذات 
و توليد كارشناسي ش��ده آن.« با چنين تحليل هايي 
مي توان نتيجه گرفت كه غيرواقعي بودن تعرفه قيمتي 
براي مصرف كنندگان برق نيز از ديگر عواملي اس��ت 
كه باعث مي شود بدون حمايت دولت نتوان به توليد 
انرژي خورشيدي اقدام كرد. البته همان طور كه گفته 
شد، بسياري از انرژي هاي توليد شده از منابع مختلف 
تجديدپذير هنوز هم در ايران هزينه بيشتري نسبت 
به برق توليدي از سوخت هاي فسيلي يا سدهاي آبي 
دارند. سيد محمد صادق زاده معاون وزير نيرو در امور 
انرژي هاي تجديدپذير و به��ره وري انرژي برق، بهاي 
تمام ش��ده هر كيلووات برق خورشيدي را بين 15۰ 
تا 49۰تومان برآورد مي كند. اين در حالي اس��ت كه 
هزينه توليد هر كيلووات برق در نيروگاه هاي س��يكل 
تركيب��ي حدود 1۰۰تومان برآورد مي ش��ود كه البته 
اي��ن رقم بدون قيمتي اس��ت كه بايد ب��راي خوراك 
آنها در نظر گرفته ش��ود. در هر صورت با اس��تفاده از 
فناوري هاي مختل��ف و منابع متعددي كه مي توان از 
آنها انرژي هاي تجديدپذير به دست آورد، مي توان در 
مصرف سوخت هاي فسيلي مانند نفت و گاز و بنزين 
هم صرفه جويي هاي زيادي انجام داد و سوخت مازاد را 

با صادرات تبديل به ارز كرد. 

 نگاهي به گوشه و كنار نمايشگاه
تع��داد زي��اد ش��ركت هاي فروش��نده پنل ه��اي 
خورشيدي باعث شده بود تا رقابت هم بين آنها باالتر 
به نظر برسد و هر شركتي يك كارشناس داشته باشد 
كه اقدام ب��ه معرفي محصوالت و توضيح ويژگي هاي 
فن��ي آنها براي بازديدكنن��دگان مي كند. يكي از اين 
كارشناس ها، كارشناس شركت آريوسانتك ايران بود 
كه پنل هاي خورشيدي نسل دوم را به بازديدكنندگاني 

كه جذب سخنان او شده بودند، معرفي مي كرد. 
او توضي��ح مي داد: »نس��ل دوم اي��ن پنل ها حتي 
با كوچك ترين روش��نايي آس��مان هم مي توانند برق 
تولي��د كنند و در هواي ابري هم اندكي كارايي دارند. 
با اين ويژگي راندمان پنل هاي خورشيدي اين نسل، 
۲۰ درصد بيش از نس��ل قبلي آن است. اين پنل ها با 
آنكه از پنل هاي نسل نخست ارزان تر هستند، قيمت 
بيش��تري نسبت به پنل هاي چيني دارند. با اين حال 
مش��كل اين پنل ها نيز همچنان قيم��ت باالي آنها و 
تجهيزات ذخيره سازي شان اس��ت تا كاربرد آن براي 
منازل مس��كوني كاهش يابد.« كارش��ناس ش��ركت 
آريوس��انتك در پاسخ به س��والي درباره هزينه ثابت 
اوليه خريد پنل هاي خورشيدي نسل دوم و تجهيزات 
تكميلي آنها عنوان كرد كه »براي هر كيلووات ظرفيت 
نياز اس��ت 5 تا 6ميليون تومان سرمايه گذاري شود.« 
با چنين تفس��يري ش��ايد حدود 1۰سال نياز باشد تا 
س��رمايه گذاري اوليه در خريد پنل هاي خورش��يدي 
ب��راي مش��تريان خانگي جبران ش��ود؛ موضوعي كه 
البته همان طور كه پيش از اين گفته ش��د تا حدي به 
دلي��ل قيمت ارزان تر از واقع تعرفه هاي فروش برق به 

مشتركان كشور است. 
از ديگر غرفه هايي كه جلب  توجه مي كرد، غرفه يي 
متعلق به ش��ركت هخامنش موتور ب��ود كه ۲ جوان 
پرانرژي و تحصيلكرده درباره وسايل نقليه برقي ساخت 
خود به بازديدكنندگان توضيح مي دادند. تحقيقات و 

مطالعات آنها از زمان دانشجويي شروع شده و اكنون 
1۰ سال از آن دوران مي گذشت. اين دو در اين سال ها 
و شايد به لطف آنكه به عنوان يك شركت دانش بنيان 
ثبت ش��ده اند، از برخي حمايت هاي دولتي بهره مند 
ب��وده و اكنون توانس��ته  بودند چند موتورس��يكلت و 
دوچرخه برق��ي را براي نمونه به نمايش��گاه بياورند. 
كارش��ناس اين ش��ركت توضيح مي داد: »قيمت هر 
يك از موتورس��يكلت ها حدود 5 ميليون تومان است 
كه با نمونه هاي برقي خارجي شباهت قيمتي دارند و 
مي توانند با يك بار شارژ تا 3۰ كيلومتر مسافت را طي 
كنند.« البته انتظارات بازديدكنندگان از آنها بيشتر بود 
و شايد بتوان اميد داشت كه با بهبود فناوري ها، توان 
ذخيره سازي باتري هاي اين موتورها هم افزايش يابد. 
البته مس��اله ديگري كه خارج از توان سازندگان اين 
موتورسيكلت هاست، سبد انرژي كنوني كشور است. 
با توجه به آنكه در حال حاضر بيش از 85 درصد برق 
توليدي كشور با استفاده از سوخت هاي فسيلي توليد 
مي ش��ود، عمال هنوز محصوالت آنها نمي توانند نقش 
قابل توجهي در كاهش آاليندگي هاي شهري ناشي از 

وسايل نقليه داشته باشند. 
از بين شركت كنندگان خارجي حاضر در نمايشگاه، 
مجموعه شركت هاي هلندي كه تحت نام دولت هلند 
و در يك غرفه گردهم آم��ده بودند، مدعي آن بودند 
كه مي توانند راه حل هاي پاي��داري براي حوزه انرژي 
ايران ارائه دهند. رضا بياناتي كه به عنوان كارش��ناس 
فارسي زبان اين مجموعه شركت ها، بازديدكنندگان را 
راهنمايي مي كرد، اظهار داشت كه »منابع زيست توده 
و انرژي هاي خورشيدي و بادي، جاي كار بسياري در 
كشور دارند. او توضيح داد كه تمركز بر زيست توده ها 
و تبديل زباله به انرژي، عالوه بر آنكه كمكي به تامين 
انرژي كش��ور مي كند، از آلودگي هاي آب و خاك هم 
مي كاهد. از طرف ديگر، با توجه به موقعيت جغرافيايي 
منحصربه فرد ايران، توليد برق از منابع خورش��يدي و 
بادي را مي توان ظرف چند س��ال به چند برابر ميزان 
كنوني آن رساند.« البته بياناتي كه تخصصش در طب 
و تجهيزات پزش��كي بود، اطالعات بيشتري از منابع 
متنوع تر انرژي نداش��ت و در مقابل سواالت خارج از 

زيست توده و انرژي خورشيدي و بادي، ناتوان ماند. 
آخرين غرفه قابل توجه در نمايش��گاه انرژي هاي 
تجديدپذير، متعلق به ش��ركت صبا نيرو بود كه خود 
را به عنوان نخستين شركت توليدكننده توربين هاي 
بادي اي��ران و خاورميانه معرفي ك��رده و تاكنون نيز 
چند ني��روگاه بادي مختلف در كش��ور احداث كرده 
اس��ت. با آنكه مي توان ادعا ك��رد كه انرژي توليدي از 
طريق باد، حتي پاك تر از انرژي خورش��يدي است و 
پيامده��اي زيس��ت محيطي كمتري به دنب��ال دارد، 
ش��ركت صبا نيرو تا حدي تحت تاثير نام و آگاهي و 
البته حمايت هاي دولتي از انرژي هاي خورشيدي قرار 
گرفته است. البته نمي توان از اين موضوع غافل شد كه 
انرژي باد هم مانند انرژي خورش��يدي به طور معمول 
نياز به ذخيره سازي و هزينه هاي باالي آن دارد و براي 
كامال پاك كردن سبد انرژي كشور نياز است تا جاي 
خالي منابع تجديد پذي��ر پايدارتر مانند امواج، جزر و 
مد و ذخيره حرارتي اعماق زمين بيش از پيش مورد 
توجه قرار بگيرد و به نوشتن چند مقاله در اين حوزه ها 

اكتفا نشود.

پاون  
طرح انتقال آب درياي خزر به فالت مركزي براي نخستين بار حدود ۲5سال پيش 
مطرح شد اما پس از آن به دليل مشكالت اجرايي فراوان و قابل پيش بيني نبودن تمام 
پيامدهاي چنين طرحي فراموش ش��د. بعد از اين فراموش��ي در سال 91و با افزايش 
خشكسالي ها دوباره اين طرح بر سر زبان ها افتاد و بحث و جدل هاي فراوان پيرامون آن 
جان گرفت. اين بحث و جدل ها تا امروز هم ادامه دارد و چندي پيش عيسي كالنتري، 
رييس سازمان حفاظت محيط زيس��ت عنوان كرد كه با اصل طرح انتقال آب درياي 
خ��زر به فالت مركزي مخالفتي ن��دارد و وزارت نيرو نيز حقابه اين طرح را اختصاص 
داده است؛ اظهارنظري كه حكايت از صدور مجوزهاي نهايي و شروع طرح داشت و با 
واكنش هاي شديد نمايندگان استان هاي شمالي در مجلس شوراي اسالمي مواجه شد. 
داس��تان تا جايي ادامه يافت كه حسين نيازآذري، رييس مجمع نمايندگان مازندران 
عنوان كرد كه اجازه انتقال آب درياي خزر به س��منان را نمي دهيم. روز گذش��ته اما 
معاون وزير نيرو گفته كه اساسا مجوزي براي اين طرح صادر نشده است. معاون آب و 
آبفاي وزير نيرو گفت: تاكنون از سوي سازمان حفاظت محيط  زيست نامه يي مبني بر 
تاييد نهايي و صدور مجوز ارزيابي زيست محيطي براي طرح انتقال آب از درياي خزر 

به فالت مركزي به وزارت نيرو ارسال نشده  است. 
رحيم ميداني درخصوص اخبار منتش��ر ش��ده پيرامون موضوع طرح انتقال آب از 
دري��اي خزر به ف��الت مركزي اظهار كرد: وفق »قانون تش��كيل وزارت نيرو- مصوب 
1353« و »قان��ون توزي��ع عادالنه آب- مص��وب 1361« انجام تمام��ي مطالعات و 
بررس��ي هاي الزم روي كليه منابع آب سطحي و زيرزميني براي تامين آب مورد نياز 
بخش هاي مختلف كشور شامل شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و زيست محيطي 
ج��زو وظايف ذات��ي و تكاليف قانوني وزارت نيرو بوده و اساس��ا بدون انجام مطالعات 
مدون و مقايسه گزينه هاي مختلف در قالب طرح هاي مطالعاتي امكان تصميم گيري 

درخصوص چگونگي انجام طرح هاي توسعه منابع آب وجود نخواهد داشت. 
وي ادام��ه داد: وزارت نيرو ع��الوه بر تاكيد بر ضرورت مديريت مصرف و كنترل 
تقاضاي آب، بررسي و مطالعه طرح هاي توسعه منابع آب را با هدف تامين پايدار آب 
در قالب وظايف ذاتي خود انجام داده و در نهايت گزينه  داراي باالترين توجيه فني، 
اقتصادي و اجتماعي را با رعايت الزامات زيس��ت محيطي براي كاهش اثرات مخرب 

ناشي از اجراي اين گزينه انتخاب مي كند. 
ميداني با بيان اينكه طرح مطالعه انتقال آب از درياي خزر به فالت مركزي نيز 
از اين قاعده مس��تثنا نبوده اس��ت، گفت: مطابق نظام فني و اجرايي كشور از سال 
1391 به طور جدي و با اس��تفاده از توان علمي مش��اوران و متخصصان حوزه آب 
و محيط  زيس��ت كش��ور مورد مطالعه قرار گرفته  كه نتايج در قالب بيش از ۲۰جلد 
گ��زارش در حوزه ه��ا و تخصص هاي مختلف اعم از؛ مطالعات پايه و س��امانه انتقال 
آب، هواشناس��ي، هيدرولوژي، برنامه ريزي منابع آب، آب هاي زيرزميني، مطالعات 
اجتماعي، زيس��ت محيطي، اقتصادي و مدل مالي، مطالع��ات جمعيتي و نياز آبي، 
زمين شناسي و ژئوتكنيك، خط انتقال و راه دسترسي، آبگير تخليه پساب، سازه هاي 
مرتبط، تاسيس��ات نمك زدايي، ايس��تگاه هاي پمپاژ و نحوه تامين برق و انتقال آن، 
محوطه سازي ها و كارهاي ساختماني، تونل انتقال آب، نيروگاه هاي برق قابل نصب 
در مسير ارائه شده و در نهايت گزارش سنتز مطالعات تهيه و تدوين شده كه همگي 

در دسترس بوده و مراحل بررسي و تاييد را در مراجع مربوطه طي كرده است. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينكه طرح انتق��ال آب از درياي خزر به ف��الت مركزي داراي 
سابقه يي روشن و رسمي از مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي است، تصريح كرد: 

از سال 1391 تاكنون گزارش هاي متعددي اعم از مطالعات ارزيابي اجمالي، تفضيلي، 
مدل س��ازي دريا، طرح هاي برآورد و جبران خسارت براي آن تهيه شده و در سازمان 
حفاظت محيط زيست مورد بررسي هاي دقيق قرار گرفته ليكن تا اين تاريخ نامه رسمي 
از س��وي سازمان حفاظت محيط زيس��ت به وزارت نيرو مبني بر تاييد نهايي و صدور 

مجوز ارزيابي زيست محيطي طرح واصل نشده است. 
معاون آب و آبفاي وزير نيرو ادامه داد: ازجمله اقدامات انجام  گرفته در اين زمينه 
نيز مي توان به انجام آزمايش ها، نمونه گيري و تعيين پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و 
بيولوژيكي آب درياي خزر به  منظور طراحي بهينه برداشت و دفع پساب آب شيرين كن 
با كمترين اثر بر دريا با همكاري پژوهشكده اكولوژي خزر همچنين ارائه راهكارهاي 
عملي براي كاهش اثرات س��وء خش��كي مانند طرح احيا و كاشت جنگل به ميزان 5 
برابر خس��ارت وارده به منابع طبيعي و اجراي طرح پژوهشي مطالعاتي ساخت نمونه 
آزمايش��ي آب شيرين كن ECR براي بررسي امكان حذف پساب آب شيرين كن هاي 
RO به دريا اشاره كرد. وي افزود: براي اجراي طرح و با توجه به هزينه باالي اجراي  
آن نيز همواره تاكيد شده كه تامين آب صنايع از اين طرح با استفاده از سرمايه گذاري 
بخش خصوصي انجام خواهد پذيرفت. لذا اجراي طرح انتقال آب از درياي خزر به فالت 
مركزي پس از انجام بررسي هاي همه  جانبه و نيز ابالغ مجوز ارزيابي زيست محيطي 
طرح از س��وي سازمان حفاظت محيط زيست عملياتي مي شود. ميداني با بيان اينكه 
از ديدگاه ملي، بقاي مردمان فالت مركزي ايران به اندازه معيش��ت و رفاه استان هاي 
شمالي كشور حائز اهميت بوده و نمي توان به مقوله تامين آب نگاه منطقه يي داشت، 
تاكيد كرد: مس��لما س��اختن ايران در گرو تدبير و اجراي سياست هاي دورانديشانه و 
پايدار بوده و اين مهم در فضاي آكنده از يك س��ونگري و بخشي نگري و عدم رويكرد 

ملي به مسائل محقق نمي شود. 

معاون آب و آبفاي وزير نيرو: 

شانا   قيمت نفت سبك ايران از ابتداي ماه فوريه تا شانزدهم ماه فوريه بيش از 8 دالر براي هر بشكه مجوزي براي طرح انتقال آب از درياي خزر به فالت مركزي صادر نشده است
كاهش يافت. ميانگين قيمت نفت خام سبك ايران در هفته منتهي به 16فوريه)جمعه ۲7بهمن  ماه( 
با 3دالر و 18س��نت كاهش به 59 دالر و 96س��نت براي هر بشكه رسيد. ميانگين قيمت نفت خام 
ايران از ابتداي سال ۲۰18 تاكنون 66 دالر و ۲۰سنت براي هر بشكه بوده است. ميانگين قيمت نفت 
خام سنگين ايران در دوره مورد بررسي ۲دالر و 71سنت براي هر بشكه كاهش يافت و به 6۰ دالر و 
9سنت براي هر بشكه رسيد. ميانگين قيمت نفت خام سنگين ايران نيز از ابتداي امسال تاكنون 64 

دالر و 56 سنت براي هر بشكه بوده است.
ميانگين قيمت سبد نفتي اوپك نيز در هفته منتهي به 16فوريه به 61 دالر و 34سنت رسيد كه نسبت 
به هفته گذشته ۲دالر و 5۲ سنت كاهش نشان مي دهد. ميانگين قيمت نفت خام شاخص دبليوتي آي 
در هفته منتهي به دوره مورد بررسي يك دالر و 5۲ سنت كاهش يافت و به 6۰ دالر و 4۲سنت براي 
هر بش��كه رسيد. در هفته مورد بررسي، قيمت نفت خام ش��اخص برنت با ۲دالر و 71سنت كاهش 
بشكه يي 6۲ دالر و 65 سنت معامله شد. ميانگين قيمت نفت خام شاخص هاي دوبي و عمان نيز در 
دوره مورد بررسي به ترتيب ۲دالر و 71و ۲دالر و 88 سنت براي هر بشكه كاهش يافت و هر بشكه 

6۰ دالر و 63 سنت و 6۰ دالر و 76سنت معامله شد. 

افت قيمت نفت سبك ايران 

نوبت اول
       )شماره: 87160016(

1- كد فراخوان در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: 315۰1۰1
۲- موضوع مناقصه: اورهال چهار دستگاه توربين N.P مدل GE10- 2 تاسيسات تقويت فشار گاز مرند

3- نام و نش��اني مناقصه گزار: ش��ركت انتقال گاز ايران )منطقه 8 عمليات انتقال گاز( تبريز- كيلومتر 
15 جاده آذرشهر

4- ميزان و نوع تضمين ش��ركت در مناقصه: چهار ميليارد و شش��صد و بيس��ت ميليون ريال مطابق 
بن��د الف ماده 6 آيين نامه تضمي��ن معامالت دولتي )تصويب نامه ش��ماره 1۲34۰۲/ت 5۰659 تاريخ 

1394/۰9/۲۲( در وجه شركت انتقال گاز ايران )منطقه 8 عمليات انتقال گاز(
5- آخرين مهلت اعالم آمادگي: روز سه شنبه مورخ 96/1۲/15

6- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه: روز سه شنبه مورخ 96/1۲/۲۲
7- آخرين مهلت عودت اس��ناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روز سه شنبه مورخ 97/۰1/۲1 

ساعت 15
8- زمان گش��ايش پاكات: گش��ايش پاكات پيش��نهاد قيمت مناقصه گران حايز ش��رايط، به طور كتبي 

متعاقبا اعالم خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir مراجعه فرماييد.

روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران

 شركت انتقال گاز اريان

منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
با ارزيابي كيفي همزمان
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جمشيدمشايخيخانهنشيننشدهاست
پس��ر جمشید مشايخي با تاكید بر اينكه جمشید مشايخي خانه نشین نشده اس��ت، گفت: دوران نقاهت ايشان به خاطر شدت 

بیماري  و كهولت سن طوالني شده اما خوشبختانه حال عمومي شان بهتر است. 
سام مشايخي درباره حال عمومي اين هنرمند پیشكسوت بعد از ترخیص از بیمارستان توضیح داد: دوران نقاهت ايشان به خاطر 

شدت بیماري اي كه داشتند و همچنین كهولت سن طوالني و سخت شده است ولي خوشبختانه خیلي بهتر شده اند. 
او به ايسنا گفت: با توجه به تشخیص پزشك قرار است اين هفته ويزيت شوند و نزد پزشك بروند. دكترشان تشخیص داده بود كه 
چون ممكن است هنوز آثار عمل جراحي در وجودشان باشد و به طور كامل التیام پیدا نكرده باشد، اين هفته پیش دكترشان بروند. 
با اين حال امكان اينكه به خاطر همین بیماري دوباره در بیمارستان بستري شوند با توجه به روند مثبت بهبودي شان وجود ندارد و 

خودشان هم احساس بهتري نسبت به اوضاع جسماني شان دارند. 
سام مشايخي با تاكید بر اينكه جمشید مشايخي خانه نشین نشده است، به حضور يك ساعته اين هنرمند در مراسمي كه شامگاه 

4 اسفند ماه در باغ موزه قصر براي بزرگداشتش برگزار شده بود، اشاره كرد.

چهرهروز

معرفيكشورهاييبابيشترينشماركاربرانتلفنهايهمراههوشمنددرجهان

سرزمين2.5ميلياردنفريگوشيهايهوشمند
گروهگوناگون|

كمتر از 3روز به آغ��از كنگره جهاني 
موباي��ل 2018 مان��ده اس��ت. آن  ط��ور 
كه گفته ش��ده، انتظار م��ي رود بیش از 
100.000 نفر در بارسلونا در اين كنگره شركت كنند. 
اين كنگره كه بزرگ ترين نمايش��گاه تخصصي موبايل 
شناخته مي ش��ود، به طور گس��ترده يي در زمینه هاي 
مختلف مربوط به تلفن هاي همراه هوش��مند فعالیت 
مي كند و شركت هاي بزرگ و برندهاي مطرح جهاني 
در اين نمايشگاه حضور دارند. آن طور كه در گزارش ها 
گفته ش��ده كنگره جهاني موبايل 2018 از 2۶ فوريه 
تا يكم مارس )۷ تا 10 اس��فند( برگزار خواهد شد؛ اما 
اغلب شركت ها يك روز پیش از آغاز به كار اين رويداد 
و در كنفرانس هاي خبري به معرفي پرچمداران خود 

خواهند پرداخت. 
آن طور كه گفته شده، پیش از اين استفاده از تلفن 
همراه در مناطق در حال توسعه در آسیا، اقیانوسیه و 
ديگر مناطق روند كندي داش��ته و در سال هاي اخیر 
در اين مناطق شمار كاربران تلفن هاي همراه هوشمند 
رشد قابل  توجهي پیدا كرده است. همچنین آمار نشان 
مي ده��د كه كاربران تلفن همراه به س��رعت در حال 
گذار به سوي گوش��ي هاي هوشمند هستند، چرا كه 
 4G 3 وG اين گوش��ي ها با دسترسي به ش��بكه هاي
مزاياي بیش��تري ب��راي كاربر دارد. به  ع��اوه عرضه 
گوش��ي  هاي هوش��مند ارزان قیمت در سال هاي اخیر 
نیز بر تعداد كاربران اين تلفن هاي همراه افزوده است. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده، بیش از 2.5 
میلیارد نفر در جهان، كاربران تلفن همراه هوش��مند 
هستند. بر اس��اس آمار، چین  در میان ساير كشورها، 
بیش��ترين ش��مار كاربران تلفن همراه هوشمند را به 
خود اختصاص داده است. گزارش ها نشان مي دهد كه 
ش��مار دارندگان تلفن هاي همراه هوشمند در چین با 
سرعت چشمگیري در حال افزايش بوده و در آخرين 
آماري كه در آوريل 201۷ منتش��ر شد، بیش از ۷1۷ 
میلیون نفر بود. اين آمار در حالي اعام شده كه دولت 
چین برآورد كرده كه شمار مشتركان اين فناوري كه 
س��رعت بااليي به مش��تريان مي دهد، به احتمال زياد 
از رقم كنوني هم فرات��ر خواهد رفت. همچنین گفته 
شده كه چین در زمینه ش��بكه نسل چهارم اينترنت 
و فض��اي مجازي نیز در رده نخس��ت دنیا قرار دارد و 
پیش بیني مي ش��ود تنها تا يك س��ال ديگر اين كشور 

بی��ش از 2میلیون ايس��تگاه مرتبط با نس��ل چهارم، 
عمدتا در روس��تاها و مناطق دوردس��ت ايجاد كند. با 
اين حال در حالي كه گفته ش��ده چین از لحاظ شمار 
كارب��ران، بزرگ ترين بازار تلفن هاي همراه هوش��مند 
در جه��ان را به خود اختصاص داده، اما در س��ال هاي 
اخیر شمار مشتركان گوش��ي هاي هوشمند نیز رشد 
قابل  توجهي داشته اس��ت. در تازه ترين آمار به دست 
آمده از آوريل 201۷ نیز هند دومین كشوري معرفي 
شده كه بیش��ترين كاربران تلفن هاي همراه هوشمند 
را دارد. همچنین گفته ش��ده بر اس��اس گزارشي كه 
به تازگي منتشر ش��ده هند با پیشي گرفتن از امريكا 
به دومین كش��ور بزرگ جهان از حیث شمار كاربران 
اينترنت در دنیا تبديل مي شود. به نظر مي رسد، قابلیت 
تلفن هاي همراه هوشمند در دسترسي به اينترنت يكي 
از مهم ترين داليل افزايش كاربران گوش��ي هاي همراه 
هوش��مند در هند باشد. طبق تازه ترين آمار در آوريل 
گذشته، ش��مار كاربران تلفن هاي همراه هوشمند در 
هند بیش از 300 میلیون اعام ش��ده اس��ت. هرچند 
كه جمعیت كشورها نیز عامل مهمي در شمار كاربران 

گوشي هاي هوشمند به  حساب مي آيد. 
بر اساس بس��یاري از گزارش هاي منتشر شده، در 
س��ال 201۶ كاربران گوش��ي هاي همراه هوشمند در 
امريكا به طور متوس��ط بیش از 3ساعت در روز، زمان 
خود را به اس��تفاده از گوشي هاي هوشمند يا تبلت ها 

اختص��اص مي دهند؛ گفته مي ش��ود اي��ن زمان براي 
اموري غیر از مكالمات صوتي صرف مي شود. اين آمار 
مي تواند نش��ان دهنده میزان وابستگي امريكايي ها به 
تلفن  هاي همراه هوشمند باشد. طبق آمار منتشر شده 
در سال 201۷ نیز امريكا با بیش از 22۶میلیون كاربر 
گوشي هاي هوشمند رتبه سوم را در میان كشورها به 
خود اختصاص داده اس��ت. همچنین برزيل به عنوان 
چهارمین كش��وري معرفي شده كه بیشترين كاربران 
تلفن  همراه هوش��مند را دارد. طبق آمار منتشر شده 
در آوريل 201۷ شمار كاربران گوشي هاي هوشمند در 

برزيل حدود 80میلیون نفر اعام شد. 
آن ط��ور كه در س��اير گزارش ها گفته ش��ده، در 
س��ال 201۷ فروش گوش��ي هاي همراه هوشمند در 
روسیه با 5 درصد رش��د روبه رو بوده است. طبق آمار 
منتشر شده، روس ها در اين سال بیش از 28 میلیون 
گوشي خريدند. بر اين اساس شمار كاربران تلفن هاي 
همراه هوش��مند در روسیه در آوريل گذشته به بیش 
از ۷8 میلیون نفر رس��ید. اين در حالي اس��ت كه در 
بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، ش��مار روس هايي 
كه از گوشي هاي هوش��مند استفاده مي كنند هر روز 
در روس��یه بیش��تر مي ش��ود اما همچنان گوشي هاي 
غیرهوشمند نیز نزديك به 40 درصد بازار تلفن همراه 
روس��یه را در اختیار دارد و به  نظر مي رس��د همچنان 

نسل ديروز روسیه اين بازار را حفظ كند. 

آمارنامه

بازارهنر

تاالرهاينمايشيدرتعطيالتنوروزبرنامهدارند؟
تماش��اخانه س��نگلج از 3 فروردي��ن و 
تاالره��اي مجموع��ه تئاتر ش��هر و هنر از 
۷ فروردي��ن م��اه میزبان مخاطب��ان تئاتر 

مي باشند. 
جلس��ه هماهنگي برنامه هاي روز ملي 
هنرهاي نمايش��ي 4 اس��فند ماه با حضور 
مهدي ش��فیعي و ديگر مدي��ران اداره كل 
هنرهاي نمايش��ي برگزار شد و برنامه هاي 
اجراي��ي در ن��وروز 9۷ مورد بررس��ي قرار 
گرفت. مهدي شفیعي در جلسه هماهنگي 

برنامه هاي روز ملي هنرهاي نمايشي با اشاره به تعطیات 
نوروز و اهمیت قرار گرفتن روز ملي هنرهاي نمايشي در 
تقويم كش��ور تاكید كرد: امس��ال دومین سالي است كه 
جامعه تئاتر اي��ران همزمان با ديگر هنرمندان تئاتر دنیا 
در روز جهاني تئاتر، روز ملي هنرهاي نمايشي را گرامي 

خواهد داشت. 
او ادامه داد: هنرمندان تهران و ديگر استان هاي كشور 
با بهره گیري از ظرفیت ن��وروز میزبان میهمانان نوروزي 
خواهند بود. به خصوص روز هفتم فروردين كه در تقويم 
كشور به نام گرامیداشت هنرهاي نمايشي آمده از سوي 
هنرمندان سراسر كشور پاس داشته مي شود. اين مدير با 
اشاره به تجربه موفق اجراي تئاتر در ايام نوروز تاكید كرد: 
ضرورت دارد تاالرهاي تئاتر، برنامه هاي نمايشي خود را از 
روزهاي نخس��ت سال آغاز كرده و برنامه هايي همزمان با 

روز ملي هنرهاي نمايشي داشته باشند. 
ش��فیعي اظهار كرد: همانطور كه نمايش هاي كمدي 
از نخس��تین روز فروردي��ن ماه 9۷ اجراي خ��ود را آغاز 

خواهند كرد با همراهي شوراي ارزشیابي و 
نظارت، فرآيند ارزيابي و صدور پروانه براي 
نمايش ه��اي صحنه يي تاالرهاي نمايش��ي 
زيرمجموعه اداره كل هنرهاي نمايش��ي و 
ويژه برنامه هاي تئاتر خیاباني براي فروردين 
م��اه با دق��ت و س��رعت به انج��ام خواهد 
رس��ید. در اين جلس��ه مدي��ران تاالر هاي 
سنگلج، هنر، خانه نمايش و مجموعه تئاتر 
ش��هر به بی��ان برنامه اجراه��اي صحنه يي 
همزمان ب��ا روز مل��ي هنرهاي نمايش��ي 
پرداختند. در اين جلس��ه مقرر ش��د، تماشاخانه سنگلج 
 از 3 فروردي��ن و تاالرهاي مجموعه تئاتر ش��هر و هنر از

۷ فروردي��ن م��اه میزب��ان مخاطبان تئاتر باش��ند. مدير 
هماهنگي تئاتر اس��تان ها نیز از برنامه ريزي اس��تان هاي 
مختلف كشور براي اجراي نمايش هاي صحنه يي و خیاباني 
همزم��ان با تعطیات نوروز خب��ر داده و تصريح كرد كه 
به زودي برنامه هاي هر استان كه توسط انجمن هنرهاي 
نمايش��ي استان ها با همكاري ادارات كل فرهنگ و ارشاد 

اسامي استان ها برنامه ريزي شده، اعام خواهد شد.
مدير كانون تخصصي تئاتر خیاباني نیز از آمادگي اين 
كانون براي ويژه برنامه هاي نوروزي و اجراي نمايش هاي 
خیاباني در روز ملي هنرهاي نمايشي در شهر تهران خبر 
داد. در ادامه اين جلس��ه نحوه اطاع رس��اني اين رويداد، 
بهره گیري از تبلیغات ش��هري، تعام��ل با ديگر نهادهاي 
فرهنگ��ي و هنري، همراه��ي مراكز و س��الن هاي تئاتر 
غیردولتي در روز ملي هنرهاي نمايشي و... مورد بررسي 

قرار گرفت.

نمايشگاهعكسبرايكمكبهزلزلهزدگان
عكس هايي از 21عكاس براي كمك و 
توانمندسازي كودكان و نوجوانان زلزله زده 
كرمانش��اه در نمايشگاهي با عنوان »كرد 

پرتره« روي ديوار مي رود. 
ن��گار  آقاي��ي،  اس��حاق  از  آث��اري 
آقاعلي طاري، مريم اللهیاري، وحید بابايي، 
مه��دي توكلي، حمید جاني پور، س��اجد 
حق شناس، علي درمیاني، سهیل زندآذر، 
علي س��امعي، جال ش��مس آذران، مونا 
عبداهلل پور، زينب عربي، سعید عرب زاده، 

حس��ین فاطمي، آريز ق��ادري، ناصر گل نظري، وحید 
مومن زاده، ساس��ان مويدي، ش��هاب ناصري و مهدي 

ناظري در اين نمايش��گاه در معرض ديد 
عموم قرار مي گیرد. 

تمامي عواي��د حاصل از اين مجموعه 
ب��راي كمك و توانمندس��ازي كودكان و 
نوجوانان زلزله زده كرمانشاه هديه مي شود. 
اين نمايشگاه از روز جمعه 11 اسفند 
ماه ساعت 1۶ در گالري شمیده واقع در 
بلوار میرداماد، خیابان س��نجابي)بهروز(، 
بن بس��ت يكم، پاك 8 افتتاح مي ش��ود. 
عاقه مندان مي توانند براي بازديد از اين 
نمايشگاه تا 14 اس��فند ماه از ساعت 1۶تا 20 به اين 

گالري مراجعه كنند. 

ادامهتصويربرداري»ايراندخت«دراللهزار

مجيديوفراهاني»زندگيازنو«راشروعكردند

تلويزيوني  مجموع��ه  تصويرب��رداري 
»ايراندخ��ت« به كارگردان��ي محمدرضا 

ورزي در لوكیشن الله زار ادامه دارد. 
مصطفي ش��ريفي، تهیه كننده سريال 
تصويرب��رداري  گف��ت:  »ايراندخ��ت« 
»ايراندخت« به كارگرداني و نويسندگي 
محمدرض��ا ورزي از دو هفت��ه پیش در 
لوكیش��ن هايي در منطقه الله زار تهران 
درح��ال انجام اس��ت. طب��ق برآوردهاي 
تولی��د، گ��روه حدود ي��ك م��اه در اين 

لوكیشن مشغول به كار خواهند بود سپس بخش هاي 
كوتاه باقیمانده از سريال جلو دوربین خواهد رفت. 

او ادامه داد: در س��كانس هاي الله زار كه مربوط به 

لوكیش��ن هاي خانه میرزاي حكیم و خانه 
جواهر است، انديش��ه فوالدوند و حسین 
پاكدل بازي مي كنند. مراحل فني و تدوين 
سريال نیز به موازات تصويربرداري درحال 
انجام اس��ت. ضبط تصاوير نیز تا يك ماه 
آينده به پايان مي رسد. شهرك سینمايي 
و كاخ نیاوران ازجمله لوكیشن هاي سريال 
هس��تند. گزيده يي از اين سريال با عنوان 
»س��تارخان« در ايام دهه فجر از ش��بكه 
يك سیما پخش شد. پیش بیني مي شود 
اين س��ريال در 30 قس��مت آماده پخش شود. سريال 
»ايراندخت« يك درام عاش��قانه و روايتي از س��ال هاي 

پاياني زندگي »ستارخان« سردار بزرگ ايراني است. 

تهیه كننده »زندگي از نو« از پیوستن 
3 بازيگر جديد به اين سريال و رفتن اين 

بازيگران مقابل دوربین خبر داد. 
مهدي ش��فیعي اع��ام ك��رد: آرش 
مجیدي، بهزاد فراهاني و متین س��توده 
به جمع بازيگران س��ريال »زندگي از نو« 
پیوس��ته و جلو دوربین رفته اند. او درباره  
روند تصويرب��رداري »زندگي از نو« بیان 
ك��رد: ما همچن��ان در گیان مش��غول 
تصويربرداري هستیم و تا پايان امسال كار 

مي كنیم س��پس برحسب شرايط بايد تصمیم بگیريم 
چگونه تصويربرداري را ادامه دهیم. 

رض��ا كیانیان، محمدعلي س��اربان، امیرحس��ین 

صديق، مرتض��ي ضرابي، مینا جعفرزاده، 
كمند امیرس��لیماني، اكبر معززي، خیام 
وقاركاشاني، ژيا آل رشاد، حديث نیكرو، 
مجید پتكي، عل��ي انصاريان و... بازيگران 

ديگر اين سريال هستند. 
داستان اين سريال درباره زوج جواني 
اس��ت كه ب��ه دلی��ل ب��دي آب و هوا و 
خستگي از شهر تهران به شمال مي روند 
و ي��ك كمپ گردش��گري در آنجا ايجاد 
مي كنند اما در اين مس��یر با مش��كاتي 
روبه رو مي ش��وند. سريال »زندگي از نو« به كارگرداني 
علي محمد قاس��مي و تهیه كنندگي مهدي شفیعي از 

شبكه 5 سیما به روي آنتن خواهد رفت. 

اتهاممشاورانسابق
كمپينترامپ

نيويوركتايمز:
نیويورك تايمز هم مثل 
رس��انه هاي ديگر امريكايي 
خبر اول خ��ود را به متهم 
شدن يكي از مشاوران سابق 
كمپی��ن ترام��پ در دوران 
انتخابات رياس��ت جمهوري 
داده  اختص��اص   201۷
اس��ت. ريك گیتس  كه در 

آن دوران جزو مشاوران ارشد ترامپ در 
كمپین انتخاباتي بود،  متهم به دروغ گفتن به اف بي آي، 
 پولشويي و ارتباط با روس��یه براي اخال در انتخابات 
شده اس��ت. گیتس با اين حال قبول كرده است كه با 
مولر، افسر ويژه پرونده روسیه همكاري كند. به نوشته 
نیوي��ورك تايمز اين اتهام و قبول آن توس��ط گیتس 
يك گام بزرگ در اين تحقیقات اس��ت و مي تواند پاي 
پل منافورت،  مدير كمپین انتخابات رياست جمهوري 
ترامپ را به میان بكش��د. درح��ال حاضر همه جامعه 
امريكا منتظر هستند كه ببینند اين پرونده تا كجا پیش 

مي رود و آيا پاي ترامپ هم به میان مي آيد يا خیر. 

والاستريتژورنال:
روزنامه اقتصادي امريكا 
خب��ر از خريد 9.۷درصد از 
س��هام دايملر آ جي آلمان 
چیني  میلی��اردر  توس��ط 
دارد. به گزارش اين روزنامه 
مال��ك خودروس��از چیني 
جیلي اين مقدار س��هم كه 
ارزش آن بالغ بر 9میلیارد 
خري��داري  را  اس��ت  دالر 

كرده اس��ت. اين بزرگ ترين س��رمايه گذاري خارج از 
چین در صنعت خودروسازي غرب است. وال استريت 
ژورنال در اين خصوص معتقد اس��ت كه »لي شوفو« 
مالك جیلي جاه طلبي هاي بزرگي دارد كه مي خواهد 
صنعت خودروسازي چین را جهاني كند كه بتواند با 
خودروسازهاي سنگین جهان از قبیل فولكس واگن، 

تويوتا و جنرال موتورز رقابت كند. 

فيگارو:
 روزنامه فرانسوي فیگارو 
ه��م گزارش��ي از بازديد و 
دي��دار ايمانوئ��ل ماك��رون 
ب��ا كش��اورزان دارد. بنا بر 
گزارش اين روزنامه، زماني 
كه ماك��رون با كش��اورزان 
آنه��ا  مي ش��ود  روب��ه رو 
نارضايتي خود را با س��وت 
زدن اعام مي كنند. آنها با 

پوشیدن تي شرت هايي كه روي آن كلمه »عصباني« را 
نوشته بودند، ماكرون را دروغگو خطاب كردند. ماكرون 
درحالي بازديد از نمايشگاه كشاورزي را پايان داد كه بنا 
بود چندين س��اعت را در میان كشاورزان و غرفه داران 

فرانسوي بگذراند. 

مياميهرالد:
فلوريدايي  روزنامه  اين 
هم گ��زارش اصل��ي خود 
را به موض��وع تیراندازي و 
كشته شدن 1۷دانش آموز 
دبیرس��تاني در شهر پارك 
لن��د آن ايال��ت اختصاص 
داده و نوش��ته ك��ه بعد از 
يك هفت��ه دوباره معلمان 
و كاركن��ان مدرس��ه ب��ه 

مدرسه بازگشته اند و اتحاد دوباره يي برقرار كردند. در 
هفته گذش��ته يك دانش آموز اخراجي مدرسه يي در 
اين شهر با ورود به مدرس��ه 1۷دانش آموز را كشت. 
به دنبال اين كش��تار كه جامعه امريكا را شوكه كرد، 
انتقاد از فروش اس��لحه شدت گرفت و كمپیني علیه 
آن دوباره تش��كیل ش��د. در همین ح��ال ترامپ كه 
مخالف منتقدان فروش اس��لحه است فقط گفته كه 

مي تواند از باال رفتن سن خريد اسلحه حمايت كند.

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

پيداشدنتابلويبهسرقترفته»دگا«دراتوبوس
ي��ك اثر از دگا نقاش مش��هور كه به 

سرقت رفته بود در اتوبوسي پیدا شد. 
از  اث��ري  س��ي ان ان،  گ��زارش  ب��ه 
فرانس��وي  مش��هور  نق��اش  دگا  ادگار 
از  گروه��ي  حض��ور  تصويرگ��ر  ك��ه 
خوانن��دگان در ي��ك اپراس��ت، در يك 

اتوب��وس پیدا ش��د. اين تابلو 9 س��ال پیش از موزه مارس��ي دزديده ش��ده 
 بود. در واقع تابلوي »خوانندگان همس��را« كه س��ال 18۷۷ كش��یده ش��ده

1۶ فوري��ه )هفته پیش( و در بازرس��ي از چمدان هاي يك اتوبوس در خارج 
از پاريس كش��ف شد. ماموران در بازرس��ي از چمدان هاي بخش بار اتوبوس 
توانس��تند اي��ن اثر را با امضاي دگا كش��ف كنند. با اين ح��ال به گفته وزير 
فرهنگ فرانس��ه هیچ مس��افري ادعاي مالكیت اين چمدان را نكرد. مقامات 
رس��مي هنوز هیچ نظري درباره اينكه چه كس��اني اين تابلو را در اين مكان 
 گذاش��ته بودن��د، ندارند. اي��ن تابلو اپ��راي »دون ژوان« م��وزارت را تصوير 

كرده است. 
در بیانیه ي��ي كه براي پیدا ش��دن تابلو منتش��ر ش��ده صحبتي از ارزش 
آن نش��ده است اما گزارش��گران قیمت آن را حدود يك میلیون دالر برآورد 
كرده اند. موزه اورس��ي پاريس كه مالك اثر است در تويیتي از پیدا شدن آن 

ابراز خوشحالي كرده است. 
وزير فرهنگ فرانس��ه نیز اين اثر را متعلق به گنجینه ملي فرانسه خوانده 
و گفته است نبود آن، براي میراث امپرسیونیست هاي فرانسه بسیار سنگین 
بود. اين تابلو در نمايشگاهي از آثار دگا با عنوان »دگا در اپرا« كه قرار است، 
 س��پتامبر 2019 در موزه اورس��ي نمايش داده ش��ود در معرض ديد عموم 

قرار مي گیرد. 

اعتراضارژنگاميرفضليبهتخريبقبرپدرش
ارژنگ امیرفضلي بازيگر كه صبح جمعه 
چهارم اسفندماه براي سرزدن به مزار پدرش 
به قبرس��تان امامزاده عبداهلل شهرري رفته 
بود، با محوطه يي زيرورو شده از قبور در اين 
قبرستان تاريخي مواجه شده و نسبت به اين 

وضعیت گايه كرده است. 
در فیلمي كه از او در فضاي مجازي منتشر شده است، او اعتراض و حس خود 
را از ديدن اين وضعیت اين طور بیان مي كند: »اينجا امامزاده عبداهلل اس��ت، تمام 

سنگ  قبرها را كنده اند و هیچ چیزي نیست، نمي دانم پدرم را كجا چال كرده اند. 
گفتن��د كه گويا از حدود دو ماه قبل اينجا بنر زده اند كه مي خواهند بِكنند و 
كف را يك دس��ت كنند. از نظر كس��اني كه اين كار را كرده اند، صددرصد طرح 
بازس��ازي و نوس��ازي اس��ت، اما از نظر من تعرض اس��ت. مثل اينكه عید بروي 
مس��افرت و برگردي بیايي، ببیني كل كوچه را خ��راب كرده اند كه همه را يك 
دس��ت كنند، مگر قبرها صاحب نداش��ته اند؟ خیلي ممنونم، تشكر مي كنم، كار 
م��ا خنداندن ديگران و كار ديگران گرياندن ماس��ت... « او در پايان حرف هايش 
مي گويد: »امیدوارم كس��ي كه اي��ن طرح را داده و اجرا كرده، برود س��ر خاك 
عزيزانش و ببیند همین طرح را آنجا اجرا كرده اند، بدون اينكه خبر داشته باشد 
و او هم مثل ما خوشحال شود، من االن خیلي خوشحالم... «  يك ماه از انتشار 
نخس��تین تصاوير و خبرها از آغاز طرحي با نام »س��اماندهي و هم سطح كردن 
قبره��اي امامزاده عب��داهلل« مي گذرد، طرحي كه ن��ام اداره اوقاف و امور خیريه 
شهرس��تان ش��هرري را به هم��راه دارد و در ابتداي كار قبره��اي قرار گرفته در 
س��مت شمال شرقي امامزاده را تخريب كرده و به طور كامل شكسته اند، طرحي 
كه حاال نه تنها میراث فرهنگي نس��بت به آن شاكي است، بلكه صاحبان قبور و 

بازماندگان آن قبرها نیز از اين وضعیت شاكي  هستند. 

تاريخنگاري

حمله به اقبال در دانشگاه تهران 
فروردين 133۶ كه عاء از نخست وزيري بركنار 
و حكم نخس��ت وزيري منوچهر اقبال صادر ش��د، 
بايد روزهاي س��خت پیش رو را پیش بیني مي كرد. 
پزشك سیاستمداري كه به واسطه درمان رضاخان 
ب��ه دربار او نزديك ش��ده بود، ح��اال ديگر نفر دوم 
كش��وري ش��ده بود كه استبداد دس��ت از دامانش 
برنمي داش��ت. كابینه اقبال طوالني ترين دولت بعد 
از ش��هريور 1320 بود و س��ه س��ال و نیم به طول 
انجامی��د. او حكومت نظام��ي را لغو كرد و به جاي 
آن »سازمان اطاعات و امنیت كشور )ساواك(« را 
تش��كیل داد. او تشكیل اين سازمان را از افتخارات 
خود مي دانس��ت و در مورد آن گفت: امنیت چنان 
برقرار اس��ت كه نیازي به حكومت نظامي نیس��ت. 
اق��دام ديگ��ر او انعقاد ق��راردادي با ش��ركت نفت 
ايتالیاي��ي به نس��بت 25 به ۷5 به س��ود ايران بود 
ك��ه تبلیغات زي��ادي را براي رژيم فراه��م آورد. از 
ديگ��ر اقدامات اقبال در اين دوره مي توان به ايجاد 
س��ازمان بازرسي شاهنش��اهي، اخذ چندين وام از 
دول��ت امري��كا، انتقال اختیارات س��ازمان برنامه و 
بودجه به ريیس دولت و تصويب قانون رس��یدگي 

به اموال كارمندان دولت اشاره كرد. 
انتخاب��ات دوره بیس��تم مجلس ش��وراي ملي 
مقدمات س��قوط دولت اقب��ال را فراهم كرد. تقلب 

آش��كار در انتخابات فضاي كشور را متشنج كرد و 
در نهايت شاه مجبور به بركناري اقبال شد. او پس 
از آن رياس��ت دانشگاه تهران را به عهده گرفت. اما 
فضاي دانشگاه براي پذيرش او در دانشگاه نیز مهیا 
نبود. ششم اس��فند 1339، به دنبال حمله گروهي 
از دانشجويان دانش��گاه تهران به اتومبیل منوچهر 

اقبال ريیس دانشگاه، اين دانشگاه تعطیل شد. 

در تظاه��رات آن روز، خ��ودرو اقب��ال به آتش 
كش��یده ش��د. پس از اين، اقبال عازم لندن شد و 
س��پس در س��ال 1342 در بازگش��ت به ايران در 
سمت مديرعامل ش��ركت ملي نفت ايران منصوب 
ش��د و تا پايان حیاتش در اين سمت باقي ماند. او 
چهارم آذر 135۶ قبل از زبانه كش��یدن شعله هاي 
انقاب بر اثر سكته قلبي در ۶8سالگي جان سپرد. 
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